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ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

УДК 712(477.83)+94 

Сислюк Я. Г. 

П’ЯТНИЧАНСЬКА ВЕЖА – ПАМ’ЯТКА АРХІТЕКТУРИ 

ЛЬВІВЩИНИ XVI СТОЛІТТЯ (ІСТОРИКО-

МИСТЕЦЬКИЙ АСПЕКТ) 

Розглянуто історію П’ятничанської вежі, її час спорудження та призначення під 

кутом зору значення архітектурних пам’яток у формуванні української національної 

самосвідомості. 

Ключові слова: мистецтво, естетична функція мистецтва, архітектура, фортифі-

каційно-оборонне будівництво, пам’ятки архітектури, охорона пам’яток старовини. 

Syslyuk Y.G. 

PJATNYCHANSKY TOWER THE SIGHT OF 

ARCHITECTURE OF LVIV REGION OF XVI OF CENTURY 

(HISTORICAL AND ART ASPECT) 

In this article it is considered history of the Pjatnychansky tower, time of its building and 

appointment from the point of view of value of architectural instructions in formation of the 

Ukrainian national consciousness. 

Key words: art, aesthetic function of art, architecture, fortification-defensive building, 

sights of architecture, guard of sights of antiquity.  

 

Українська земля багата на архітектурні пам'ятки минулого. Ці пам'ятки 

характеризуються різноманітністю архітектурних стилів і тенденцій будівництва. 

Вони відображають життєві потреби і художньо-естетичні смаки українського народу 

тієї чи іншої епохи. 

В історії українського архітектурного мистецтва особливе місце посідає період 

другої половини ХІV-ХVII століття. То був час величезних творчих потенцій, які 

розкривали художню значимість і високий гуманістичний сенс тодішнього будів-

ництва, набуваючи нового політичного та філосовсько-релігійного звучання. Суспіль-

на активність українців цього періоду змінила світоглядні уявлення про архітектуру, 

стала втіленням ідейних переконань, відображенням духовної культури країни, 

практичної мистецької діяльності її мешканців, а також образом життя і долі, 

національної незалежності та свободи. У такому контексті фортифікаційно-оборонна 

архітектура була свідченням невпинної і тривалої боротьби українського народу 

проти численних зовнішніх ворогів, одночасно й виразом його мужності та неви-
черпних творчих можливостей, а сьогодні є мистецькими пам’ятками які хвилюють 

людей  і приносять їм величезне естетичне задоволення. Під таким кутом зору тема 

статті є актуальною як у теоретичному, так і практичному аспектах. 
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Зазначимо, що українська фортифікаційна архітектура загалом і П’ятничанська 

вежа зокрема недостатньо висвітлені у науковій літературі, хоч окремі аспекти цієї 

проблеми знайшли відображення у публікаціях Овсійчука В., Сіцінського Є., Цапенка М., 

Косточкіна В. та інших авторів. 

Виходячи з теоретичної, практичної та наукової актуальності даного наукового 

дослідження, автор ставить перед собою мету проаналізувати історію П’ятничанської 

вежі, час її будівництва та призначення. 

Фортифікайно-оборонне будівництво в умовах удосконалення військової тех-

ніки, а відтак і постійної воєнної загрози спонукало до запровадження нових ідей у 

спорудженні захисної системи. На противагу середньовічному тяжінню до висоти 

вежі будувалися нижчими, стіни потовщували, насипали з середини земляні вали для 

ліквідації дрижання, висувалися вперед пункти зосередження оборони – напів-

циліндричні вежі для ведення радіального обстрілу, розширювалися рови1. В Україні 

на той час не було «жодного містечка чи селища, не обведеного стіною і не забезпе-

ченого принаймні ровом для охорони»2. Отже, реальністю тодішнього життя було те, 

що «місто раніше не могло бути без оборонного муру»3, бо з його ліквідацією воно 

втарачало своє значення. 

Кам’яна архітектура відображала ренесансні віяння. В цей час зводилися 

замки-фртеці і замки-палаци, переплановувались та розширювались міста, переважно 

в Галичині, на Волині та Поділлі (Львів, Луцьк, Кам’янець-Подільський, Перемишль, 

Жовква, Броди). Велике фортифікаційне будівництво проводилося на Запоріжській 

Січі. У конструкціях і оформленні споруд вже виразно простежуються риси барокко. 

Починаючи з XIV ст. в Україні були дві найвідоміші архітектурно-будівельні 

школи: галицька і волинська. Для галицької характерна кам'яна кладка на вапня-

ковому розчині, стрільчасті, готичної форми обрамлення бійниць, віконних і дверних 

отворів, в’їздових арок з простим декором. В такому стилі будувалися переважно 

фортифікаційні споруди. Правда, на їх архітектуру, завжди впливали зміни в стратегії 

і тактиці ведення війни, розвиток військової техніки.  

В оборонних спорудах, створених представниками волинської архітектурно-

будівельної школи, використовувалася великоформатна цегла. Усі цегляні башти 

волинської школи мають вигляд могутніх циліндрів, які відігравали в  системі 

укріплень особливо важливу роль4. 

До фортифікаційних споруд галицької школи відноситься П'ятничанська вежа, 

яка знаходиться в Жидачівському районі Львівської області. У 1980-х роках вона 

була відреставрована і зараз доступна для огляду екскурсантів і наукових 

дослідників. Підкреслимо, що П'ятничанська вежа має аналогії з Столпенською 

вежею біля м. Холма (XIII ст.), оборонною вежею неіснуючого вже Спаського 

монастиря XIII ст. (с. Спас Старосамбірського району Львівської обл.), вежею-

дзвіницею Скиту Манявського (поч. XVII ст.), що на Івано-Франківщині. 

П'ятничанська вежа розташована на відстані 9 км від м. Бібрки на північно-

західному краї узгір'я з топонімічною назвою «Соснина». Це старовинна кам'яна 

прямокутна будівля висотою 9,5 м і шириною сторін 7,83 x 7,40 м. Всередині на 

стінах збереглися сліди від втраченого триярусного перекриття. Північна і південна 

сторони мають великі стрільчасті отвори, які служили зовнішньою та внутрішньою 

брамами. З південної сторони вежі прокопаний глибокий рів, через який, напевно, 

колись був перекинутий міст. Вежа збудована з ламаного каменю-вапняку на 
вапняковому розчині. Кути, стрільчасті готичної форми портали брам, вікно або двері 

на другому ярусі північної сторони від подвір'я мають обв'язку з тесаного каменю. 

Зовні на верхньому ярусі по периметру видніються прямокутні отвори. 
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Історія вежі, час її спорудження та призначення за відсутністю, або надто 

скупої інформації документів, джерельної та іншої літератури не з'ясовані. 

В існуючій літературі закріпилася традиція, згідно якої П'ятничанська вежа є 

залишком колишнього монастиря. Шематизм василіанських монастирів за 1867 рік, 

посилаючись на Ревізію інгументів 1724 р. повідомляє, що П'ятничанський монастир 

за опікунством панів Коритків, і благословенням Афанасія Шептицького, з трудом 

як-небудь тримається сам один з монахом5. Вежа у Шематизмі трактується як 

залишок цього монастиря. 

Автор наведеної вище нотатки М. Коссак допустив помилку, зідентифікувавши 

згадані, в Ревізії інгументів П'ятничани з П'ятничанами бібрськими. П'ятничани, про 

які говорить Ревізія, дійсно належали Кориткам, але знаходилися у Скалатському 

старостві. Ще в 1570 р. Ян і Станіслав Коритки отримали від короля села П'ятничани 

і Підгір'я у Скалатському старостві6. Бібрські П'ятничани (перші письмові згадки 

відносяться до початку 1441 р.) належали до коронних маєтків Бібрського староства 

землі Львівської. У 1643 р. король Владислав IV надав право власності львівському 

стольнікові Ст. Ковальському на половину м. Бібрки, с. Лани і П'ятничани. У 1830 р. 

село перейшло у власність поміщиків Чайковських і залишилося в їх руках до XX ст.7. 

Сумнів щодо існування монастиря в П'ятничанах, незважаючи на різні вказівки 

пізнішого походження, викликає відсутність топоніму, пов'язаного з назвою 

«монастир», як і відсутність місцевої традиції про його існування. Ще в XIX ст. 

місцеве населення називало вежу «турецькою» і зберігало легенди про мережу 

підземних ходів, які ведуть від вежі, про скарби у замкових пивницях та заклятих 

духів, що стережуть підступи до вежі. 

Про монастир у П'ятничанах згадується в ілюстраціях королівщини XVI ст., але 

в тих, що знаходились у Стрийському старостві біля Лисятич8, про бібрські 

П'ятничани згадки немає. 

Не дають відповідного топоніму щодо приналежності вежі і кадастрові карти. 

На кадастровій карті П’ятничан за 1845 р, вежа зазначена на ділянці № 225, а поле за 

№1887 на південний захід від неї називається «за вежею»9. Подібну інформацію 

дають Францішкінська та Йосифіканська метрики. У Францішканській метриці вежа 

не згадується зовсім, а в описі 8. VI. 1788 р. Йосифіканської метрики згадується 

«вежа мурована старосвітська»10. 

П'ятничанською вежею зацікавились ще в минулому столітті. У 1888 р. член 

географічного товариства у Відні, етнографічної та фізіологічної комісії Академії наук у 

Кракові Броніслав Густавіч вперше зробив опис вежі і виготовив схематичні рисунки. 

На початку XX ст. вежа попала в поле зору Товариства охорони пам'яток 

старовини, або як його тоді називали — Грона консерваторів Східної Галичини. Так, 

намісництво листом від 7. 11. 1910 р. звертається до Грона з просьбою провести 

реставраційні роботи, щоби зберегти П'ятничанську вежу від дальшого руйнування11. 

Гроно постановило зайнятися дослідженням цієї старовинної вежі. За його й дору-

ченням в серпні 1911 р. архітектор Тадеуш Мокловський обстежив цю пам'ятку і на-

писав для Грона відповідний звіт, додавши до нього схематичний план і рисунки 

окремих елементів вежі12. 

У своєму дослідженні Т. Мокловський, на основі наявних готичних елементів, 

датує вежу першою чвертю XVI ст., тобто переломним періодом між готикою і 

ренесансом. На його думку вежа є однією із найстаріших пам'яток фортифікаційного 
будівництва і є залишком василіанського монастиря. Оскільки на вежі відсутні сліди 

стискування кам'яного муру, то стіна монастиря була з дерев’яного частоколу і всі 

монастирські будівлі також з дерева13. 
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Крім наведеної точки зору, існує ще версія про існування у П'ятничанах замку. 

Так, у 1911 р. п'ятничанський поміщик пише, що вежа є залишком колишнього замку 

Сінявських, який належав до Жидачівського староства. Пізніше на цій горі був 

жіночий монастир, а вежа служила дзвіницею14. Однак існування замку Сінявських у 

П'ятничанах поки що документально не підтверджено. 

У 1913 р. після неодноразових нагадувань намісництва і Бібрського староства 

про необхідну консервацію вежі, нарешті був виготовлений кошторис, яким 

передбачалося покриття вежі дахом для захисту її від атмосферних впливів15. 

На листі намісництва до Грона консерваторів від 13. VII. 1913 р. в справі 

виготовлення кошторису на реставраційні роботи зроблена дописка іншим почерком: 

«Пам'ятка середини XVI ст., перехід від готики до ренесансу, вежова брама, єдина 

залишка оборонного василіанського монастиря»16. Ця дописка, судячи з почерку, 

належить консерваторові, історику В. Козіцькому. 

На цьому вичерпується історична і наукова інформація про П'ятничанську 

вежу. Як бачимо, приведені вище джерела не дають конкретної і остаточної відповіді 

на питання про час спорудження і призначення вежі. З датуванням Т. Мокловського і 

В. Козіцького можна погодитись, оскільки форми готичного будівництва на нашій 

території дійсно побутували в XIV до середини XVI ст. Конкретнішу відповідь на 

датування пам'ятки можуть дати лише нові археологічні дослідження. 

Оцінюючи з погляду сьогодення значення архітектурних пам'яток для 

формування української національної самосвідомості, духовності, і культури загалом, 

зазначимо, що вони перебувають під охороною держави умовно. Багато форти-

фікаційних споруд, культових приміщень, предметів скульптури і живопису знахо-

дяться у руйнівному стані. Щоб зберегти їх для майбутніх поколінь потрібно охорону 

пам'яток минулого поставити дійсно на державну основу з відповідним фінансу-

ванням. До цієї справи необхідно залучити науковців, ентузіастів, громадські орга-

нізації, колективи місцевих культурних і освітніх закладів. 
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МОСКВОФІЛИ ТА УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

РУХ У ГАЛИЧИНІ В КІНЦІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX 

СТОЛІТТЯ: ПОГЛЯД КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНОСТІ 
 

У статті розглянуто діяльність москвофілів та українського національного руху в 

Галичині. Звернено увагу на конфронтацію між москвофілами та українськими народов-

цями. Хронологічно робота охоплює період з кінця ХІХ до початку ХХ ст. 

Ключові слова: Галичина, український національний рух, москвофіли. 
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MUSCOPHILES AND UKRAINIAN NATIONAL 

MOVEMENT IN GALICIA IN THE LATE XIX - EARLY XX 

CENTURY: VIEW THROUGH THE PRISM OF THE 

MODERN 

The article examines the Muscophiles activity and also the activity of Ukrainian national 

movement in Galicia. The attention is paid to a confrontation between Muscophiles and 

Ukrainian populists. Chronologically, the work covers the period from the late nineteenth to the 

early twentieth century. 

Key words: Galicia, the Ukrainian national movement, muscophiles. 

 

У сучасному політичному житті України бере участь велика кількість 

політичних партій та громадських організацій1. Але не всі політичні чинники, що 

діють сьогодні в нашій державі, працюють на її розбудову. Окремі з них звертають 

свої погляди до нашого північно-східного сусіда. Промосковська орієнтація деяких 

українських політиків є явищем, яке має своє історичне коріння. У Галичині ще з 

другої половини XIX століття існував такий політичний напрямок як “Москво-

фільство”. Про нього вже чимало написано як в українській, так і в зарубіжній 

історіографії. Серед найважливіших праць можемо виокремити статті та монографії 

Олега Турія2, Степана Макарчука3, Остапа Середи4, Олени Аркуші та Мар’яна 

Мудрого5, Олексія Сухого6 та інших. Серед дослідників і досі немає одностайного 

вирішення питання про те, як називати цю течію. Одні називають її москвофілами, 

інші русофілами. На думку О. Аркуші та М. Мудрого накоптимальнішою (хоча й не 

ідеальною) щодо означення розглядуваної течії видається ієрархія понять, в основу 

якої покладено певні якісні характеристики: старорусини, коли йдеться про 

означення певної генерації українських галицьких діячів, яку відрізняв від народовців 

специфічний світогляд; русофіли – для підкреслення панруських настроїв серед 
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більшої частини представників цієї генерації, москвофіли – для означення групи осіб 

старорусинського кола, які орієнтувалися не на панруський простір, а власне на 

Росію7. На нашу думку, деякі аспекти порушеної проблеми потребують окремого 

детального вивчення та аналізу. Однак, наявна інформація дає підстави називати цю 

течію москвофілами. 

Галицькі українці до Першої світової війни входили до складу Австрійської 

імперії. Українські національні партії та організації не мали відповідного впливу на 

політичне життя краю, бо реальна влада залишалась в руках польської шляхти. А 

через діяльність москвофілів не було єдності й у самому українському визвольному 

русі. Український політичний табір Галичини поділився на дві течії. До першої 

належали “народовці” – українські національні сили, які боролися за рівність у 

правах між усіма народами Австро-Угорської монархії та сприяли дальшому 

національно-культурному, політичному й економічному розвитку українського 

селянства та робітництва8. Це були представники української національно-

демократичної та радикальної партій, а також члени української галицької соціал-

демократії. А москвофіли, як представники іншої течії українського політичного 

руху, стояли на засадах існування єдиного “русского народа”9, до якого зачисляли всі 

три східнослов’янських народи. 

Москвофільський рух особливо активізував в 60-х рр. XIX століття. В цей 

період українське галицьке громадянство починало втрачати надію на допомогу 

австрійського уряду в боротьбі з польським пануванням. Справа поділу Галичини на 

українську і польську, що її піднесли були українські посли на засіданнях крайового 

сейму в 1866 р. не знайшла ні визнання серед польської сеймової більшості, ні 

підтримки з Відня. А наступ римо-католицької церкви у Галичині викликав серед 

українських селян страх перед польським наступом на наш церковний обряд. І як 

спротив на таку ситуацію в країні деякі українські політики звертають свої погляди 

на Російську імперію, яка, на їх думку, допомогла б звільнити українців, (яких 

москвофіли називали “русскими” в Галичині) від польського панування. 

Москвофіли почали вести активну агітацію серед українських селян, схиляючи 

їх на свій бік. Організаційне структурування цієї течії українського руху завершилось 

на початку 1902 р., коли у Львові було утворено “Русско-Народну партію” (РНП). 

Друкованим органом РНП була газета “Галичанин”. Основною агітаційною тезою 

москвофілів була думка про те, що всі русини Галичини належать до єдиної 

російської нації і боротьба проти польського засилля повинна бути одночасно 

змаганням за об’єднання з “русским” народом у Російській імперії. 

На початку XX ст. почалась сильна конфронтація українських народовців з 

РНП. Москвофіли (у цей період особливо) пішли на зближення з польськими 

правлячими партіями. Професор Михайло Грушевський, який жив і працював тоді у 

Львові, писав, що цей союз зростав за останні роки поступово і тільки на початку 

XX ст. став дуже міцним. Галицьке москвофільство (панрусизм), – вказував 

М. Грушевський, – що сполучило в собі реакційні, антидемократичні елементи 

галицького суспільства і з 1860 р. вилилося в русофільський напрямок, мало в собі 

деякі прикмети, які перешкоджали зближенню з ним польських урядовців і 

польського громадянства, але його консервативний, антидемократичний та анти-

український характер проклав дорогу до такого зближення10. 

Конфронтація між народовцями й москвофілами була дуже на руку існуючій 
тоді владі. Для польських правлячих кіл “панросійські” тенденції москвофілів були 

насправді, майже не шкідливі, бо на галицькому ґрунті під польським пануванням 

цей “панрусизм” не міг стати реальною культурною чи політичною силою. Реальним 
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політичним чинником, що загрожував польській гегемонії, був український націо-

нально-визвольний рух. І тому з метою утримання влади в Галичині підтримка москво-

філів у боротьбі з українськими партіями була дуже важливою для польських правих. 

Москвофіли стримували розвиток національного руху, сприяли денаціоналізації 

українців. Роз’єднані українці не могли ніколи вибрати відповідну до своєї 

чисельності в Галичині кількість своїх представників до австрійського парламенту й 

Галицького сейму. І хоч австрійські закони створювали можливість боротися за 

власні національні інтереси, українські посли у парламенті й у сеймі були досить 

слабкою політичною силою, тому й не могли на належно обстоювати права українців. 

Однією з характерних рис галицького москвофільства було прагнення 

протиставити російську культуру, російських діячів українським. З цією метою 

майже при кожній нагоді на українських діячів виливалися потоки бруду. Щоправда 

підносилися українські російськомовні письменники такі як М. Гоголь та                          

В. Короленко. У 1909 р. був створений комітет, метою якого було відзначення 100-

річчя від дня народження М. Гоголя. Серед інших завдань “Гоголівський комітет у 

Львові” пропагував російську мову серед галичан і занехаяння української мови11. 

Антиукраїнська позиція москвофілів проявилася на початку ХХ ст., особливо 

тоді, коли в Галичині масово виникали українські пожежні та спортивні товариства 

“Сокіл” і “Січ”. Їх дратувало навіть те, що українські молодіжні організації того часу 

на прапорах використовували зображення Богдана Хмельницького, Петра Доро-

шенка, Івана Гонти, Максима Залізняка, Тараса Шевченка і Михайла Драгоманова12. 

Москвофіли підтримували в цьому плані поляків, які вороже ставилися до націо-

нального піднесення українського народу. З цього приводу 18 березня 1909 р. на 

засіданні “Правиці Народової”, що проходило у Кракові Людвіг Колянковський 

говорив: “Було б краще, якби не було проклятих “Січей”. “Заради Бога! Знешкодьте 

“Січі”, інакше знищите польський народ!13. 

У залежності від політичної ситуації москвофіли вступали в союз то з 

польськими силами, то йшли на угоду з українським національно-визвольним рухом. 

З початком XX століття москвофіли були у союзі з польською шляхтою в боротьбі з 

визвольними змаганнями українців. Про це дуже яскраво засвідчила заява фракції 

москвофілів у сеймі проти страйків українських селян у 1902 р.14. А вже на початку 

1907 р. москвофільські парламентарі у віденському парламенті (всього їх було 5) 

увійшли до “Українського клубу” – об’єднання українських послів від Галичини. Але 

суперечність українських національних змагань з поглядами москвофілів досить 

швидко привела до розриву. Сталося це в липні 1907 р., коли москвофільський посол 

у віденському парламенті почав свій виступ російською мовою. Проти цього 

виступили українські народовці, яких підтримали й інші парламентарі, адже дана 

мова не належала до крайових мов у Австрії. Після цього з’їзд москвофільської партії 

у Львові 15 липня 1907 р. прийняв рішення про вихід своїх послів з “Українського 

клубу”. Це, фактично, був остаточний розрив москвофілів з українською національ-

но-визвольною боротьбою. 

З цього часу починається ще більша конфронтація між українськими 

народовцями та руско-народною партією, яку представляли москвофіли. Останні ж 

йдуть на активне зближення з польськими партіями15. 

Протиріччя в українському політичному таборі, які існували на той час, були 

тільки на руку існуючій тоді владі. Для польських правлячих кіл проросійські 
тенденції москвофілів у дійсності були майже не шкідливі, бо на галицькому ґрунті 

під польським пануванням проросійська ідеологія не могла стати реальною 

культурною чи політичною силою. Справжньою політичною силою, що загрожувала 
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полякам, був український національно-визвольний рух. І тому підтримка москвофілів 

у боротьбі з українськими партіями була дуже важливою для польських правлячих 

кіл щоб утримати владу в Галичині. 

Яскравим прикладом союзу польських правих з москвофілами були вибори 

1908 р. до Галицького крайового сейму. Під час передвиборчої кампанії москвофіли 

йшли в одному блоці з польськими партіями16, а своїх кандидатів висували тільки в 

тих виборчих округах, де були представники від українських народовців. У 

результаті москвофілам вдалося вибороти від народовців аж десять депутатських 

мандатів17. Від українського національно-визвольного руху до сейму було вибрано 

всього 13 депутатів. Результати сеймових виборів вкотре засвідчили про зраду 

національних інтересів з боку москвофільської партії. 

Москвофільська діяльність серед галичан болюче відбилась на галицько-

українських національних змаганнях. Чимраз більше поглиблювався поділ руського 

громадянства на два табори і через це боротьба з польським пануванням була 

послабленою. Роз’єднані русини не могли ніколи вибрати відповідну до своєї 

чисельності в Галичині кількість представників до австрійського парламенту й 

галицького сейму. І хоч австрійські закони надавали право й можливість боротися за 

власні національні інтереси, вибрані нечисленні українські посли в парламенті й у 

сеймі були досить слабою політичною силою й не могли як слід обстоювати права 

українців Галичини. З цього скористалися найбільше поляки. Красномовно про це 

говорили 16 березня 1909 р. на засіданні “Правиці Народової” у Кракові Рогер 

Баталія та С. Грабський: Тепер ведуть боротьбу з поляками як українці, так і 

“русские” (мова йде про москвофілів. – Ю. М., А. С.), останні більш пристойні, 

потрібно їх підтримувати, але обережно і лише з метою залучення їх до союзу проти 

українців”18. 

З початком Першої світової війни російські царські війська окуповують 

Галичину. Їх брутальне ставлення до українського населення, винищення культурно-

національних надбань нашого народу, репресії серед української політичної та 

духовної еліти змусило галицьку суспільну думку остаточно відмовитись від 

проросійських настроїв. Галицьке москвофільство повністю скомпрометувало себе 

ідеологією етнічного братства з північним сусідом і більше не знаходило великої 

підтримки серед населення нашого краю. 

У 20–30-их рр. ХХ ст. міжвоєнне москвофільство, втративши впливове 

довоєнне становище у галицькому політикумі, будучи у своїй основі консервативним, 

намагалося видозмінюватися та пристосуватися до нових реалій часу. Однак, 

москвофільство не було монолітною партією і вже в 20-их рр. ХХ ст. відбувся розкол 

на Галицько-руську народну організацію (згодом Руська народна організація (РНО) 

та на Партію народної волі. Консервативне крило (РНО) шукало підтримки у 

польських урядових чинників і тісно співпрацювало з російською меншиною та 

російськими емігрантами у Польщі. Ця течія згодом розділилася на дві групи – праву 

і більш угодову – Руська аграрна партія та Руська селянська партія. Така проурядова 

політика давала змогу, до певної міри, втілювати у життя свої культурні, економічні, 

та політичні плани. Проте, останні були можливими лише за підтримки офіційної 

польської влади. Москвофіли майже завжди входили в коаліції з проурядовими 

політичними силами. Кріт того, вони щорічно проводили з’їзди делегатів у Львові, де 

обговорювали питання подальшої роботи та шляхів реалізації власної мети. 
Москвофіли відстоювали культурно-національну єдність галичан з російським 

народом. Своїм політичним ідеалом вони проголосили Російську федеративну 

республіку, складовою якої мала стати Галичина. До створення такої держави, було 
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вирішено відмовитися від активної політичної діяльності та спрямувати усі сили на 

підвищення культурно-освітнього та економічного становища народу. Це відбувалося 

шляхом популяризації російської мови. Цьому сприяли власні видання, організація 

різноманітних курсів, культурні заходів, офіційне трактування історії Галичини в 

контексті аргументації єдності всеруського простору, матеріальної підтримки 

студентства з метою формування нових кадрів, кооперативної діяльності19. 

Москвофільський рух в Галичині вже відійшов в історію. Хотілося б, щоб 

“москвофільство” багатьох сучасних українських політиків також стало історією для 

української держави. 
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Саламаха І. П. 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ 

ІСТОРИЧНИХ ПАМ’ЯТОК У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ В 

ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. ЗГІДНО 

ГАЛИЦЬКОГО КРАЙОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
 

Стаття присвячена проблемі правового регулювання охорони історичних пам’яток 

у Східній Галичині згідно норм крайового законодавства другої половини ХІХ – початку 

ХХ ст. Описуються та аналізуються відповідні правові документи, прийняті місцевими 

органами влади Галичини Водночас наголошується, що значна частина цих правових 

приписів мала суто декларативний характер.  

Ключові слова: консерватори, Намісництво, Виділ Крайовий, обіжник. 

 

Salamakha I. P. 

LEGAL REGULATION OF THE HISTORICAL 

MONUMENTS PROTECTION IN THE EASTERN GALICIA 

UNDER THE GALICIAN REGIONAL LEGISLATION IN 

THE SECOND HALF OF THE 19TH - BEGINNING OF THE 

20TH CENTURY 

The article is dedicated to the issue of the legal regulation of the historical monuments 

protection in the Eastern Galicia under the Galician regional legislation in the second half of 

the 19th - beginning of the 20th century. The corresponding legal documents issued by the local 

Galician authorities are described and analyzed. At the same time, it is emphasized that most of 

these legal orders were declarative only.  

Key words: conservatives, Vicegerency, Regional Sejm, circular note.  
 

З другої половини ХІХ ст. місцеві органи влади Галичини серйозно заціка-

вились станом збереження історичних пам’яток краю. У зв’язку з цим в різний час 

ними було видано ряд правових приписів, які мали на меті вберегти від знищення 

окремі категорії історичних пам’яток, а також полегшити роботу державним урядов-

цям-консерваторам, які підпорядковувались віденській Центральній комісії. 

Мета написання даної статті – дослідити та проаналізувати згадані правові 

документи, а також визначити, яку роль вони відіграли у справі збереження 

історичних пам’яток Східної Галичини  

Проблема правового захисту історичних пам’яток у Східній Галичині досі не 

знайшла відображення в українській історіографії, хоча джерельна база даної проб-

леми доволі об’ємна і навіть частково опублікована. Це передовсім закони та декрети 
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австрійського уряду, розпорядження міністерства освіти та віросповідань, рескрипти 

та розпорядження Галицького Намісництва, обіжники, видані місцевими органами 

влади для населення краю і т. д. Однак матеріал цей здебільшого не опрацьований і 

наразі вимагає сучасного трактування та аналізу.  

Актуальність теми даного дослідження полягає у тому, що у сучасному світі 

проблема збереження історичної спадщини набуває все більшої популярності. Автор 

ставить собі за завдання дослідити подібні процеси на західноукраїнських землях у 

ХІХ – на початку ХХ ст., у період, коли уряди та громадськість більшості євро-

пейських держав лише прийшли до усвідомлення необхідності збереження пам’яток 

минулого для майбутніх поколінь. 

Як зазначалось вище, впродовж другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

місцевими органами влади Галичини було видано ряд правових приписів, які мали на 

меті законодавчо регулювати охорону історичних пам’яток у краї. 

Одним з найбільш характерних таких правових документів було розпорядження 

Намісництва від 7 вересня 1887 р., видане на вимогу віденської Центральної комісії 

про охорону археологічних пам’яток під час будівництва залізниць та доріг і розіс-

лане всім повітовим староствам. Друга половина ХІХ ст. характеризувалась активним 

будівництвом у Галичині залізних доріг. Під час будівельних робіт робітники часто 

знаходили стародавні поховання з цінними археологічними предметами, які часто 

розкрадались чи просто знищувались. У своєму рескрипті Намісництво закликало 

староства вберегти від нищення такі пам’ятки, а керівників будівельних робіт про всі 

випадки віднайдення археологічних предметів повідомляти консерватору першої 

секції або староство, на території якого проводились такі роботи. 

23 грудня 1887 р. Намісництво видало нове розпорядження для староств „Про 

закупівлю цінних костельних предметів, що мають історичну цінність, для віденських 

музеїв”, для того щоб запобігти їх потраплянню до рук приватних спекулянтів і 

подальшому перепродажу за кордон. Староства повинні були дізнаватись наперед 

про всі можливі конкретні випадки продажу таких пам’яток, сповістити про це 

відповідні вищі органи, і до того часу як ті приймуть відповідне рішення робити все 

можливе щоб пам’ятка не була продана у треті руки.1 

Впродовж існування консерваторських урядів існувала також практика видання 

звернень до населення ( т. зв. окульників чи обіжників). Такі правові документи 

зазвичай видавало на прохання пам’яткоохоронців Намісництво. Однак інколи 

авторами цих відозв були і самі консерватори. Обіжники часто мали форму прохань 

чи рекомендацій, однак нерідко у них вказувались і конкретні вимоги, а також 

повідомлялось про покарання у разі їх невиконання. 

Одним з таких документів був обіжник, виданий Намісництвом 2 квітня 

1877 р.2 до органів місцевої влади. У ньому йшлося про те, що консерватора 

необхідно негайно повідомляти про всі заплановані реставрації костелів, церков, 

монастирів, каплиць, міських ратуш, пам’ятників, давніх образів, скульптур, а також 

про всі справи пов’язані зі збереженням від знищення письмових документів. 

Консерватору теж мали доповідати і про всі випадки віднайдення доісторичних 

пам’яток. 

У відозві повідомлялось також, що перед початком реставраційних робіт слід 

звернутись до консерватора, щоб він вніс необхідні корективи у план реставрації або 

ж порекомендував, у якому напрямку мають відбуватись відновлювальні роботи. 
Закінчувалась відозва переліком усіх консерваторів, які на той час виконували 

свої обов’язки у Галичині (станом на 1877 р. їх було п’ять: Юзеф Лєпковський, 

Мечислав Потоцький, Юзеф Шуйський, Антін Петрушевич та Ксаверій Ліске). Також 
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вказувалось їх місце проживання та перераховувались повіти, які входили до окремих 

консерваторських округів.3  

Часто відозви мали чисто інформативний характер, повідомляючи населення 

краю про новий рескрипт чи розпорядження, видані Міністерством освіти та 

віросповідань або Намісництвом у справі охорони історичних пам’яток. Ці правові 

документи не були оформлені у вигляді закону, однак також мали юридичну силу. 

Одним з найбільш характерних таких документів був обіжник, датований 16 

березня 1887 р. У ньому Намісництво інформувало населення краю про рескрипт 

Міністра освіти та віросповідань від 22 лютого 1887 р. про поділ Галичини на нові 

консерваторські округи та призначення у ці округи нових консерваторів.4 У відозві 

повідомлялось, що відтепер територія краю поділятиметься на п’ять округів першої 

та десять округів другої секції і вказувалось які повіти утворюють той чи інший 

консерваторський округ. Щодо новопризначених консерваторів, то обіжник інфор-

мував про місце їх проживання та професію і закликав населення та представників 

влади звертатись до них у разі потреби. Цікавим є і той факт, що у копіях відозви, 

розісланих повітовим старостам, містилось доповнення у формі наказу: 

„новопризначеним консерваторам завжди і всюди надавати допомогу при виконанні 

ними своїх обов’язків ” 5. 

Інформація надрукована у відозві, була опублікована у тогочасній галицькій 

пресі, зокрема у “Львівській газеті ” та “Ділі ”. 

Обіжник Намісництва до всіх староств, датований 13 серпня 1897 р. повідомляв 

про рескрипт міністерства освіти та віросповідань від 8 березня 1897 р. де 

зазначалось що про всі знайдені під час земельних робіт археологічні пам’ятки 

необхідно повідомляти консерватору відповідного округу, а найцінніші з них 

передавати у музеї. При відкритті найбільш визначних пам’яток слід зробити все 

необхідне щоб археологічні знахідки можна було дослідити на місці. 

Нерідко траплялись випадки, що староства повідомляли відповідні органи не 

про всі знайдені скарби монет чи інші цінні предмети. Часто ставалось що 

найкоштовніші речі вилучались з скарбу, а у Намісництво чи в музеї відправлялись 

менш цінні предмети. Тому Намісництво зобов’язувало староства надсилати у музеї 

всі знайдені коштовні старожитні речі (у першу чергу мались на увазі скарби монет), 

причому у тому вигляді у якому їх було виявлено. 

Обіжник торкався також проблеми вивезення цінних стародавніх речей за 

кордон. Старостам наказувалось не лише повідомляти Намісництво та відповідного 

консерватора про всі такі випадки, а й робити все можливе в їхніх силах щоб ці 

пам’ятки були збережені для краю, передавши їх до музею або в інший спосіб.6 

Галицький крайовий сейм та Виділ крайовий також робили спроби законодавчо 

регулювати охорону історичних пам’яток в краї. Так, 11 січня 1889 р. своїм 

обіжником Виділ доручив виділам повітових рад, Магістратам Львова та Кракова, 

урядам міських та сільських громад охорону стародавніх пам’яток в цілому.7 

Через вісім років, 8 листопада 1897 р., Виділ крайовий видав ще один обіжник. 

Цікаво, що у ньому згадувалось про видання обіжника 1889 р. і підкреслювалось, що 

він не дав бажаних результатів.  

У документі йшлось про те, що у багатьох країнах Західної та Центральної 

Європи історичні пам’ятки не лише захищені законодавством, а й саме суспільство 

дбає про їх збереження. Всі заходи влади безсилі, коли суспільство не зацікавитьсь 
цією проблемою. Тому необхідно розбудити інтерес людей до пам’яток. У зв’язку з 

цим слід розпочати акцію, що має на меті допомогу консерваторам у їхній роботі. 

Допомога ця має полягати у вчасному повідомленні пам’яткоохоронців про кожне 
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розбирання чи перебудову пам’ятки, розкопування могил і віднайдення археоло-

гічних знахідок, про можливу загрозу знищення чи вивезення за кордон якоїсь 

рухомої пам’ятки. 

Традиційно відозва закінчувалась переліком консерваторів, до яких мешканцям 

краю слід звертатись в разі потреби.8 

Незважаючи на те що обидві вищенаведені відозви були обов’язкові для 

виконання місцевими органами влади, вони не вказували конкретних дій для їх 

реалізації. Тому їх результати були досить скромні. 

Окремо слід згадати про відозви, які видавались з метою збереження архівних 

пам’яток. Так, 21 січня 1887 р. Крайовий Сейм доручив Виділу крайовому взяти під 

свій нагляд давні акти та книги, які знаходяться в різних міських архівах краю. У 

зв’язку з цим Виділ крайовий 22 липня 1887 р. видав відозву до “всіх міст та містечок 

Королівства Галичини та Лодомерії за винятком міст Львова та Кракова”, де закликав 

міське керівництво зберігати стародавні акти та книги, ”які не використовуються для 

поточних справ “у окремому замкненому приміщенні. Для нагляду за старовинними 

документами міська влада має призначити людину, яка є фахівцем у цій справі і знає 

як потрібно утримувати ці документи. Крім цього обов’язково має бути зроблений 

інвентар давніх актів та книг, одна копія якого має зберігатись в міському уряді а 

друга – відіслана у Виділ крайовий. Виділ крайовий має цю копію передати на 

зберігання у в архів актів гродських та земських у Львові чи Кракові. У обіжнику 

також зазначалось, що коли міська громада хоче звільнитись від цих обов’язків, вона 

повинна свої давні книги та акти передати на тимчасове зберігання в архів актів 

гродських та земських у Львові чи Кракові. При цьому міська громада і надалі 

залишається їх власником, а архів повинен у разі потреби, на її вимогу видати їй той 

чи інший документ. При цьому архів зобов’язується належно упорядкувати та 

зберігати ці стародавні документи. У відозві також зазначалось, що у випадку коли 

міська громада захоче сама зберігати давні документи, Виділ крайовий постійно буде 

слідкувати за виконанням нею положень наведених вище. Міські громади, які не 

мають жодних стародавніх документів повинні у шестимісячний термін (до кінця 

грудня 1887 р.) повідомити про це Виділ крайовий.9 

За задумом виділу крайового усі давні документи для належного зберігання 

бажано було б зосередити в головних архівах Львова та Кракова де б їх зберігали у 

належному стані. Вищенаведена відозва у першу чергу мала за мету переконати 

міські громади краю передати свої стародавні документи у центральні міські архіви. 

31 грудня 1892 р. виділ крайовий видав аналогічну відозву у справі рухомих 

історичних пам’яток. До таких Виділ відносив “зброю, образи, меблі, сукні та інше 

вбрання, все що походить від найдавніших часів до 18 століття та має мистецьку та 

історичну вартість ”. У відозві міським громадам пропонувалось, або зберігати ці 

пам’ятки у належному стані, або передати їх у Народовий музей у Кракові чи музей 

Оссолінеум у Львові.10 

Про ефективність таких звернень свідчить той факт, що 29 листопада 1893 р. 

Коло консерваторів Східної Галичини отримало від Виділу крайового листа де 

повідомлялось про результати цієї відозви. У листі вказувалось що лише від чотирьох 

громад Виділ не отримав ніякої інформації про наявність у них рухомих пам’яток. У 

той же час близько 250 громад, переважно за посередництвом повітових виділів, 

надіслали до Виділу крайового відповідь. Результати виявились досить скромними. 
Переважна більшість міських громад написала що не має жодних цінних пам’яток, 

незначна кількість - що мають лише давні печатки. І лише кілька громад змогли 

похвалитись наявністю у них певної кількості стародавніх речей.11 
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9 серпня 1907 р. Виділ крайовий видав обіжник “до виділів повітових у справі 

охорони пам’яток. ”12 Місцевим органам влади вкотре нагадувалось, що всі історичні 

та мистецькі пам’ятки краю перебувають під опікою віденської Центральної комісії 

та підконтрольних їй консерваторів, які в Галичині, для більш ефективного 

виконання своїх обов’язків, утворили два об’єднання – Гроно консерваторів Східної 

Галичини у Львові та Гроно консерваторів Західної Галичини у Кракові. У зв’язку з 

цим Виділ крайовий зобов’язував повітові виділи повідомляти одне з двох 

вищезгаданих консерваторських Грон про будь-яку загрозу зруйнування чи 

пошкодження “пам’яток будівництва ” у підпорядкованих їм повітах. Слід додати, що 

до “пам’яток будівництва” Виділ відносив костели, церкви, каплиці, замки, стародав-

ні будинки, цвинтарні надгробки та придорожні пам’ятники.  

Також кожен повітовий виділ повинен був регулярно інформувати пам’ят-

коохоронні органи краю про всі реставраційні роботи в повіті, особливо про ті, які 

розпочались без попереднього дозволу на це консерватора. В обіжнику Виділ 

крайовий нагадував, що повітові виділи мають взяти під нагляд і рухомі пам’ятки, 

зокрема пам’ятки малярства та різьби, предмети художнього промислу, стародавні 

тканини. У разі виникнення загрози знищення таких пам’яток, або вивезення їх за 

кордон, вони мали негайно повідомити про це вищезгадані Грона консерваторів. І, 

врешті-решт, обіжник наголошував, що повітові виділи були зобов’язані активно 

співпрацювати з консерваторами у справі збереження архівних пам’яток.13 

Аналізуючи цей правовий документ, стає очевидним, що з посиленням 

автономістичних тенденцій у краї на початку ХХ ст. спостерігається зростання 

авторитету консерваторських Грон серед органів місцевого самоврядування 

Галичини. Коли раніше обіжники Виділу крайового закликали звертатись у справі 

охорони пам’яток до консерваторів, як урядовців Центральної комісії, то тепер часто 

лунали заклики зголошуватись у таких справах до одного з двох крайових 

консерваторських Грон. Незважаючи на те що об’єднання галицьких консерваторів 

не мали офіційного юридичного визнання зі сторони віденського уряду та 

Центральної комісії, в очах органів місцевого самоврядування Галичини вони були 

повноправними пам’яткоохоронними органами краю.  

В кінці ХІХ ст. галицьким старостам для розповсюдження було розіслано 

зразок нового обіжника “до всіх Начальств громадських, Всечесних Урядів 

парохіяльних римо – і греко-католицьких, Поважних Начальств обшарів двірських а 

також Зарядів шкіл в повіті ”14, куди необхідно було вписати лише дату та ім’я 

старости. Цікаво, що вперше він був перекладений українською мовою15. 

Обіжник закликав населення негайно відсилати до староства усі знайдені підчас 

земляних робіт стародавні предмети, зокрема “монети, кам’яні знаряддя, глиняний 

посуд, збрую, предмети з бронзи, заліза та інших металів, у тому числі і з золота, 

скляний посуд або його уламки ”16. У ньому також вказувалось, що після цього, 

згідно рескриптів Намісництва від 27 квітня 1878 р., 30 грудня 1893 р., 8 червня та 28 

серпня 1897 р., староства зобов’язані повідомити про знахідку консерватора відповід-

ного округу, і переслати йому знайдені старожитності. В обіжнику зазначалось, що 

особам, які знайшли такі пам’ятки буде виплачено винагороду відповідно до вартості 

знайденого предмета. 

Також староство у відозві нагадувало про заборону самовільного розкопування 

стародавніх “могил, гробівців, валів та печер ”17 і про покарання за пошкодження 
стародавніх руїн. 

Обіжник зобов’язував повідомляти староство про всі заплановані реставрації 

“костелів, церков, каплиць, іконостасів, ікон ”, а також зазначав, що відновлювальні 
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роботи не можна проводити без дозволу на це керівництва повіту, яке має попередньо 

узгодити цю справу з консерватором відповідного округу.18 

Костельним та церковним парафіяльним комітетам заборонялось розбирати чи 

продавати старовинні церкви і костели, що вже не використовувались для 

богослужінь, без попереднього дозволу на це консерватора.19 

Контроль за виконанням положень, викладених у обіжнику, староство покла-

дало на жандармерію. Жандармам наказувалось, що “коли хтось самовільно пошукує 

або нищить старожитності і забитки, що занедбав донести о викопаних предметах, 

або що розпочато без позволення реставрацію забитків будівництва, або штуки, 

сейчас про це повідомити староство для евентуального укарання винуватих ”.20 

Таким чином відозва була своєрідною інструкцією для населення щодо 

поводження з стародавніми пам’ятками, обов’язковою для виконання усіма мешкан-

цями повіту. В обіжнику чітко вказувалось куди звертатись в разі потреби і 

повідомлялось про покарання в разі невиконання положень інструкції. 

Однак ці правові приписи не завжди виконувались. І не лише населенням краю, 

а й місцевими органами влади. Повідомляючи про такі випадки Виділ крайовий та 

Намісництво, консерватори вимагали від них зробити все можливе для того щоб 

повноваження памяткоохоронних органів у Галичині були розширені. Так, у петиції 

до Виділу Крайового від 9 лютого 1892 р. східногалицькі консерватори зазначали, що 

у справі охорони пам’яток було видано ряд правових приписів у вигляді 

розпоряджень та рескриптів, але “вони не мають достатньої ваги, швидко забу-

ваються і, за винятком Львова та Кракова, ніколи не виконуються, з великою шкодою 

для пам’яток. ”21 У зв’язку з цим вони просили щоб Крайовий сейм видав ці 

розпорядження у вигляді закону. Такі твердження консерваторів зустрічаються до-

сить часто.  

З цього можна зробити висновок, що галицькі консерватори досить скептично 

ставились до видання подібних правових приписів, вважаючи їх неефективними. 

Тому вони постійно вимагали ухвалити новий єдиний пам’яткоохоронний закон, 

який, на відміну від більш як десятка різноманітних рескриптів та розпоряджень, що 

часто суперечили один одному, більш ефективно б регулював усю систему охорони 

пам’яток у державі. Такий закон, на думку галицьких консерваторів, неодмінно мав 

би включати положення про розширення повноважень крайових пам’яткоохоронців, 

і, зокрема, надати їм право забороняти самовільні реставрації чи незаконні 

розбирання стародавніх будівель, а не просити про це відповідні органи центральної 

чи місцевої влади, як це було раніше. Ухвалити подібний закон консерватори 

вимагали від галицького крайового сейму і навіть самі неодноразово виготовляли 

проекти такого закону. Однак сейм не справдив усіх сподівань консерваторів, хоча 

загалом прихильно ставився до їхніх планів. Як відповідь галицькі пам’яткоохоронці 

отримували лише пусті обіцянки. Можна припустити, що причиною цього було 

небажання керівництва сейму вступати в конфлікт з віденською Центральною 

комісією, яка не схвалювала подібних ініціатив підконтрольних їй консерваторів. 
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ВОЛОДИМИР ЛЕВИЦЬКИЙ – ІВАН ФРАНКО:  

 ВИЗНАЧЕННЯ І ПОЗИЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО 

ІНТЕРЕСУ 
 

У статті досліджено важливе значення діяльності В. Левицького для українсь-

кого культурного і суспільно-політичного життя кінця ХІХ – початку ХХ ст., а також 

його принципову опозиційність і водночас налаштованість на співпрацю І. Франка та 

В. Левицького. Як основний чинник творчого зростання В. Левицького розглянуто його 

конкуренцію з І. Франком. На цьому хронологічному відтинку для українського етносу 

більш виправданим було радикальне позиціювання українського інтересу. Справжнім 

уособленням інтересу українства за тих обставин був І.Франко, саме тому він став 

символом. В. Левицький (Василь Лукич) за непростих обставин став уособленням 

гнучкості, комформності і водночас спрямованої на перспективу принциповості в 

українському суспільстві. Саме таких рис  не вистачає нинішнім українцям. 

Ключові слова: Володимир Левицький (Василь Лукич), Іван Франко, український 

інтерес. 
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VLADIMIR LEVITSKY – IVAN FRANKO: DEFINITION 

AND POSITIONING OF UKRAINIAN INTEREST 

 In article the great value of activity of V.Levitsky for the Ukrainian cultural and 

political life of end ХІХ - the XX-th century beginnings, and also its basic oppositions and at the 

same time a mood on I.Franko and V.Levitsky's cooperation is investigated. As the primary 

factor of creative growth of V.Levitsky is considered its competition з by I.Frankom. On this 

chronological piece for the Ukrainian ethnos radical positioning of the Ukrainian interest was 

more defensible. I.Franko for this reason it became a symbol was a true embodiment of interest 

of Ukrainians in those conditions. V.Levitsky (Vasyl Lukich) in uneasy circumstances became a 

flexibility embodiment, conformism and at the same time the adherence to principles directed 

on prospect in the Ukrainian society. These lines so doesn't suffice today's Ukrainians. 

Key words: Vladimir Levitsky (Vasil Lukich), Ivan Franko, the Ukrainian interest. 

 

Пробуджений до життя піднесенням німецького романтизму, український 

етнос для виживання був змушений шукати ефективних засобів впливу. Визначними 

діячами другої половини ХІХ ст. – І пол. ХХ ст., які вплинули на визначення 

українського інтересу, були Іван Франко і Володимир Левицький. Якщо ім’я першого 

діяча добре відоме, то Володимира Левицького сьогодні знає лише вузьке коло 

спеціалістів з української історії та бібліографії. А між тим, він був одним з 

найактивніших творців української мови завдяки активній позиції у міжгенераційних 

та політичних контактах, одним з найвизначніших модераторів українського 

соціального життя, людиною, яка нині несправедливо забута. Першим звернув увагу 

на значний доробок Володимира Левицького у галузі бібліографії, редагування та 

видавничої справи завідувач відділу рукописів Львівської бібліотеки ім. В. Василя 

Стефаника Михайло Гуменюк, який у журналі “Жовтень” у 1968 році опублікував 

статтю “Бібліограф, редактор, видавець (До 30-річчя з дня смерті Василя Лукича)”
1, й тим самим доповнивши наукові розвідки про взаємини І. Франка та 

В. Левицького Т. Лежогубського у статті “Володимир Левицький (Василь Лукич)”2 та 

М. Возняка у публікації “Листи Івана Франка до Володимира Левицького”3. Важливі 

матеріали для висвітлення стосунків між В. Левицьким та І. Франком зберігаються в 

Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Це листи І. Франка до 

В. Левицького (1884–1896) та 52 листи В. Левицького до І. Франка (1884–1897). Для 

детальнішого висвітлення біографії В. Левицького, без сумніву варто використати 

Ф. 3, тека № 61 “Лукич Василь” (хоч закономірніше і для уникнення плутанини цей 

розділ Ф. 3 доречніше було б назвати “Левицький Володимир (Василь Лукич)” цієї ж 

установи, що налічує 906 одиниць зберігання 1848–1932 рр. Тривалий час В. Левицький 

підтримував тісні контакти з О. Барвінським. У відділі рукописів Львівської наукової 

бібліотеки В. Стефаника у фонді О. Барвінського зберігаються листи В. Левицького 

до О. Барвінського (1883–1927), в яких відображено відносини між обома діячами, 

що дозволяють детально розкрити цю тему. Ці матеріли також були використані у 

статті. 

Порушення проблематики кінця ХІХ ст. являє інтерес для ХХІ ст. у контексті 

гострої постановки проблеми субполітизму в сучасному українському суспільстві. 
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Володимир Левицький народився 2 вересня 1856 р. у с. Белзці Золочівського 

повіту (тепер – село Гончарівка Золочівського району Львівської області) в родині 

священика Луки. Вчився у дворічній народній школі з українською мовою 

викладання у рідному селі. Продовжив освіту у Золочівській та Бережанській 

гімназях, де потрапив під вплив національно налаштованих вчителів О. Барвінського 

та О. Борковського. Після завершення навчання в гімназії В. Левицький вирішив 

продовжити навчання на юридичному факультеті Львівського університету. 

Зацікавлення юриспруденцією в українському суспільстві під впливом М. Драгома-

нова лише почало формуватися. “Ера адвокатів” розпочнеться у ньому лише з 90-х 

рр. ХІХ ст. За збігом обставин поява В. Левицького у стінах Львівського університету 

співпала з появою у ньому Івана Франка. Більше того, за збігом непередбачених 

обставин різниця у віці між ними не сягала і тижня. (І. Франко народився 27 серпня 

1856 р., В. Левицький – 2 вересня цього ж року). Щоправда, Іван Франко став 

студентом філософського факультету, а Володимир Левицький – юридичного. 

Знайомство між І. Франком та В. Левицьким відбулося у жовтні 1875 р. І. Франко на 

той час вже мав репутацію письменника з гімназійної лави, оскільки ще з восьмого 

класу під псевдонімом “Джеджалик” друкувався у москвофільському двотижневику 

“Друг”. В. Левицькому це дуже імпонувало і він намагався якнайчастіше бути у 

товаристві однокурсника4. Письменницька стезя вабила і В. Левицького. У 1875 році 

в альманасі “Ластівка” він умістив оповідання “Музика в вовчій ямі” та “Премудрий 

жид”. Інтерес обох товаришів до літератури істотно зміцнило знайомство з курсом 

української літератури Омеляна Огоновського у Львівському університеті. Невдовзі 

після прибуття до Львова Володимир Левицький, як і І. Франко, записався до 

“Академического кружка” – молодіжного гуртка москвофільської орієнтації. Обох 

вабила до товариства зовсім не москвофільська ідея, а практичні міркування: кращі, 

ніж у народовецького товариства “Дружній лихвар” матеріальна основа, ймовірність 

отримати допомогу “Народного Дому”, доступ до тижневика “Другъ”, який формував 

літературні смаки молоді і дозволяв випробовувати літературні сили5. 

Зближення з літературним середовищем пізніше спонукатиме В. Левицького до 

праці на літературно-видавничій ниві. Про його входження до редакційного комітету 

“Друга” один із його членів Антін Дольницький згадував так: “Третім новим членом 

ред[акційного] комітету був Володимир Лукич-Левицький, попович, незвичайно 

рухливий, балакучий із огладою [добрими манерами – Г. М. – Гнатюк Михайло], що 

йому уможливлювала нав’язувати товариські взаємини з іншими дуже скоро і легко, 

милий в Товаристві, і хоч член “Акад[емического] кружка”, підтримував знайомство і 

зв’язок з народовецькими кругами і “Правдою”6. Варто підкреслити, що непере-

січність особистості В. Левицького у студентському середовищі була належно оці-

нена вже В. Дольницьким, який називав В. Левицького третім у студентській громаді 

після І. Франка і себе. 

Навчання у Львівському університеті (1875–1879) сприяло знайомству І. Фран-

ка та В. Левицького з Михайлом Павликом, Євгеном Олесницьким, Антоном 

Горбачевським, Іваном Белеєм, Костем Левицьким, Андрієм Чайковським, Леонідом 

Заклинським, Володимиром Дідошаком, Олександром Яремою, Олександром Кали-

товським та багатьма іншими, які невдовзі посіли провідні позиції в українському 

національному русі. На початку 1876 р. І. Франко з В. Левицьким розпочали заходи, 

спрямовані на ідеологічну переорієнтацію “Академического кружка” з москвофіль-
ського на народовське об’єднання. Втілити цей задум у життя друзям вдалося весною 

1876 р., коли до товариства за намовою прихильників зміни ідеологічного напряму 

товариства вступило 30 молодих народовців.7 Спільні політичні акції громада 
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доповнювала дружніми товариськими відносинами. Зокрема, під час літніх канікул 

1876 р. товариші здійснили мандрівку до Карпат8. У цей час І. Франко та 

В. Левицький вже сприймали один одного як товариші. У своїх спогадах про цей 

період останній писав: “Він [Іван Франко – В. К.] був дуже милим товаришем, а своїм 

дотепом удержував наш гурток в незвичайно добрім настрої”9. 

Ведучи мову про адаптацію Володимира Левицького у Львові, варто зазначити 

його успішне входження до середовища свідомих українців старшого покоління. Вже 

1876 р. він став членом українських товариств “Руська Бесіда” та “Просвіта”. У цій 

спільноті В. Левицький особливо заприязнився з Володимиром Барвінським, 

Володимиром Ганкевичем та Андрієм Січинським. Сам Володимир Левицький 

особливо високо цінував свої відносини з майбутнім засновником газети “Діло” 

Володимиром Барвінським. Пізніше у своїх споминах “Перший редактор “Діла” 

Володимир Барвінський” Володимир Левицький згадував про свої взаємини з 

колегою за фахом так: “Запрошуваний Володимиром Барвінським, я само собою, не 

відмовлявся і радо перебував в товаристві цеї вельми інтелігентної людини, що 

користно вплинула на поглиблення мого світогляду й освіти, даючи поради, що на 

првничих студіях головно звертати увагу, які взагалі твори наукові чи з красного 

письменства читати і т[ому] п[одібне]. Згодом відносини поміж нами так уложилися, 

що ми стрічалися з собою майже що днини і я приходив до нього вечорами і у нього 

пробував з годину чи дві, або ми виходили на прохід і вступали правильно до цукорні 

Гроса і Штрауса при Гетьманській вулиці на чайок та на перегляд ілюстрованих і 

гумористичних часописів і забавлялися розмовами”10. 

На початку 1877 р. у відносинах І. Франка та В. Левицького виникло непо-

розуміння. Про нього довідуємося з листа І. Франка до М. Драгоманова 20 січня 1877 р., в 

якому йшлося: “З “Другом”, бачу, не довго потягнемо. Найдальше, як вийде третій 

номер, а далі годі. І тут біда товариші. При виданні першого н[оме]ра Левицький 

уперся, щоби печатати “Три долі”11 й Костомарова “Дві руські народності”12. 

Л[евиць]кий, бачиться, служить за наймита Барвінському і “Правді” і противний 

печатанню хоть би й слова против “Правди”. Відтак виступив із комітету 

редакційного і під’юдив Сушкевича, щоби вимовив “Другові” кредит у печатні 

Шевченка. Пренумерата впливає слабо, довгу в печатні звиш 240 зол., а в кружку й 

крейцера нема в касі, бо “москалофіли” ще й досі не віддали каси. І так, бачиться, що 

прийдеться “Другові” упасти. Левицький хоч дає адміністрацію, ходить собі, 

підсвистуючи, підмовляє других членів ред[акційного] ком[ітету], щоби як стій 

печатали в “Друзі” відкликання статті “Опізнаймося”, щоби написали, що Павлик не 

був членом ред[акційного] ком[ітету] (бо се, каже, може мати для “Друга” злі 

наслідки і т. д.). Я навіть догадуюся, що Л[евиць]кий немало причинився до 

арештування П[авли]ка, бо він добре знається з одним тутешнім поліціантом, а день 

перед арешт[ом], кажуть бесідував з ним в одній ресторації. Але се лиш догад, сього 

напевне не знаю”13. 

Видавець і фактичний редактор “Правди” О. Барвінський проводив політику 

ситуаційних союзів з “проросійськи” та “полонофільськи” налаштованими народов-

цями та їхніми політичними покровителями. Його стратегічною метою було якомога 

довше утримати на плаву українського суспільно-політичного життя поодинокий 

український літературно-науковий і політичний часопис. Щоб не накликати на 

“Правду” нагінок з боку бюрократично-поліційних органів Австро-Угорщини та 
Росії, він остуджував радикальну настроєність української університетської молоді. З 

листа І. Франка до М. Драгоманова від 20 січня 1877 р. випливає, що людиною, яка 
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огранічно вписалася в схему політичної доктрини О. Барвінського, став студент 

В. Левицький, який вів адміністративну роботу у студентському часописі “Друг”. 

І. Франко та М. Драгоманов сповідували допустимо можливе відмежування 

українців від сусідніх народів й така радикальна позиція не підтримувалася в 

українських культурницьки налаштованих колах. Попри певні непорозуміння 

І. Франко, В. Левицький разом та І. Белеєм та А. Дольницьким у 1877 р. взяли участь 

у редагуванні та виданні альманаху “Дністрянка”, в якому було вміщено Франкові 

оповідання “Два приятелі”, “Лесишина челядь” та поему “Хрест Чигиринський”. 

Соціалістичний процес 1877–1878 рр. проти І. Франка та його товаришів, 

М. Павлика, О. Терлецького та інших відсторонив від цього гурту Володимира 

Левицького, хоч товариські відносини між ними не перервалися остаточно. Після 

складання теоретичних екзаменів з права у Львівському університеті в 1980 р. 

В. Левицький три роки готував себе до судової кар’єри, але згодом прийняв рішення 

про перехід на нотаріальну службу до Болехова. Молодий правник вирушив до 

Болехова 1882 р., після одруження з Ольгою Гузар. І. Франко неодноразово приїздив 

до Болехова до подружжя Левицьких, яке надавало йому окрему кімнату. 1886 р. 

молодий нотаріус перемістився на службу з Болехова до Стрия, трохи пізніше до 

Залісців, а у травні 1886 р. – до Станіславова.  

Разом з І. Франком творчо зростав і Володимир Лукич. У 1880 р. В. Левицький 

помістив у “Зорі” працю про українську народну поетесу Марусю Чурай. В 1881 р. 

разом з І. Франком та І. Белеєм видав “Руську антологію”. У 1883 р. відредагував для 

“Просвіти” книгу “Оповідання К. Михайлишина”. Як фаховий юрист, у 1885 р. 

спільно з Ю. Сельським видав перший популярний юридичний довідник для 

населення “Руський Правотар, Домовий”. Значним здобутком у редакторській 

діяльності стало видання у Стрию альманаху “Ватра” (1887), присвяченого пам’яті 

Т. Г. Шевченка та 25-літтю літературної діяльності Ю. Федьковича, який критика 

прийняла “вельми прихильно.”14 

Пізніше у статті “Українська альманахова література” (1887 р.) І. Франко писав 

про цей період у редакторсько-видавничій кар’єрі В. Левицького: “Пан Василь Лукич 

[псевдонім В. Левицького. – В. К.] був відомий українській громадськості Галичини 

як співавтор “Правотаря” (юридичного порадника) і як багатолітній редактор 

календарів “Просвіти”. Незважаючи на незвичайно гостру, а іноді просто чудер-

нацьку цензуру, якій піддавалася “Просвіта” рукописи, все ж таки пану Лукичеві 

вдалося зробити цей календар найбільш популярною українською книжкою в 

Галинині, бо щороку його розходилось понад 3000 примірників. Календар цей був в 

однаковій мірі потрібний як для народу, так і для інтелігенції. Народ знаходив тут 

короткі белетристичні твори кращих українських письменників, таких як Шевченко, 

Нечуй-Левицький, Кониський, Руданський, а також біографії й портрети видатних 

діячів, короткі наукові статті і поради на господарські теми; інтелігенція, що 

цікавилася суспільними справами, одержувала відомості про суспільне і товариське 

життя, знаходила оголошення, зміст журналів і нових книжок тощо. Врешті, бажаючи 

догодити всім, “Просвіта” вирішила друкувати в календарі також Церковний статут, 

або порядок церковних “відправ” на цілий рік, матеріал, потрібний виключно свя-

щеникам і дякам, що, однак, займав приблизно три друкованих аркуші, тобто третю 

частину всього календаря. То ж не дивно, що при такому стані речей літературно-

наукова частина, яка тільки і надавала вартості цій книжці, мала бути дуже 
скороченою. У зв’язку з цим на початку минулого року пан Лукич зробив “Просвіті” 

пропозицію поділити календар на дві частини: літературно-популярну і другу, 

призначену для інтелігенції чи, швидше для священиків, – із Статутом. “Просвіта” 
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обурилась на таке домагання, вбачаючи в цьому тенденцію до диктатури, через що 

пан Лукич порвав з “Просвітою” і зібраний ним літературно-науковий матеріал 

передав українському клубові в Стрию, який і видав ці рукописи у формі гарного і 

багатого за змістом альманаху під заголовком “Ватра” (вогнище), обсягом 13 з 

половиною друкованих аркушів15”. Цей уривок наводимо без скорочень, бажаючи 

привернути увагу дослідників до точності, вичерпності, об’єктивності у форму-

люваннях І. Франка і маючи на меті зауважити, що семантико-текстологічний аналіз 

його спадщини все ще попереду.  

Не буде зайвим зауважити, що сам В. Левицький все ж таки був схильний до 

видання календаря “Просвіти”, орієнтовного на інтелігенцію, а не на рядового читача. 

Часом він підігравав цьому читачу, нехтуючи засадами принциповості. 

Балансуючи на межі інтересів, В. Левицький був редактором календарів 

“Просвіти” в 1881–1886 і 1891–1894 рр., найпопулярніших українських літературно-

наукових видань у Галичині16. Крім того, прагнучи задовольнити потреби української 

інтелігенції, В. Левицький підготував до друку чотири окремі збірки “Квітка”(1890), 

“Рідний Зільник”(1891), “Левада”(1892), “Рідна стріха” (1894), до участі в яких 

залучав і І. Франка (“Хочу іменно, щоби мій календар і на 1885 – мав якусь вартість, а 

без тебе він був би нічим”, “Плоди твого Духа стануть окрасою мого видавництва”). 

У 1889–1893 рр. був постійним дописувачем зі Станіславова до редакції газети 

“Діло”. Вочевидь, це сторінка у біографії В. Лукича, яка все ще потребує детального 

вивчення. 

Проте найпомітнішою працею на українській видавничій ниві стало редагу-

вання літературного журналу “Зоря” в 1890–1896 рр. За його редакції “Зоря” стала 

справжнім всеукраїнським літературним органом і трибуною для оборони української 

культури. За цей період число передплатників “Зорі” зросло з 250 до 800 (за іншими 

даними, навіть до 1000). 

З пропозицією редагувати “Зорю” до В. Левицького звернувся його колишній 

учитель О. Барвінський та тодішній голова НТШ Д. Гладилович. Молодий правник 

спершу відмовлявся, посилаючись на нестачу досвіду, часу і на неможливість у 

редакторських справах часто приїжджати до Львова. Проте, взявши до уваги 

аргументацію старших колег, а також їх наполягання В. Левицький був змушений 

погодитися. Довідавшись, що на його плечі ляже нелегка справа редагування “Зорі”, 

він розішлав всім, кого прагнув залучити до співпраці у цьому виданні, звернення, в 

якому, зокрема, відзначить: “Моєю провідною думкою при веденю редакції часописи 

“Зоря” буде вчинити її літературно-науковим органом цілої України-Руси, органом, 

котрий був би вірним дзеркалом духових змагань і праць нашого народу на дорозі 

всесторонного поступового розвою і даваби як і доси можність молодшим 

літературним талантам обіч старших знаменитих наших літератів, заявляти свої сили 

і спосібности. Дбати-му усіми силами про чистоту мови, питому складню, про 

живість і популярність викладу. Маю щирий намір пильно регіструвати та оцінювати 

всі важнійші появи нашої літератури, науки і штуки, і всьо, що має звязь із нею, – як 

не менше праці про нас в чужих письменствах, а також рух літературно-науковий 

інших народів, а передовсім – славянських”17. Окремо В. Лукич поділився з 

І. Франком та деякими іншими українськими діячами думками про намір відкрити 

такі рубрики  як бібліографія, критика, наука, штука, література, театр, малярство, 

спів і звернувсяся до них з проханням подати матеріал для таких рубрик. Пізніше про 
роль В. Левицького (Василя Лукича) в реформуванні журналу “Зоря” Іван Франко у 

статті “З останніх десятиліть ХІХ віку” (1901) писав: ”Редагування “Зорі” повірено 

чоловікові з молодшого покоління, не скомпрометованому ніяким радикалізмом 
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політичним, але все-таки радикальному в національнім погляді і рішучому 

прихильникові духового поєднання українців з галичанами. Дуже добре обізнаний з 

редакторською технікою, охочий до писання листів, не заангажований ні в які 

політичні суперечки, Василь Лукич – так звав себе в літературі новий редактор, 

Володимир Левицький зумів притягти до “Зорі” майже всі видніші літературні сили з 

України й Галичини”18. Взявши до уваги точність франківських оцінок, ствердимо, 

саме завдяки таким рисам Володимир Левицький зумів залучити до “Зорі” майже всі 

найвідоміші літературні сили з України й Галичини. “Великою його заслугою було 

те, що він рішуче зірвав зі старомодним рутенством, яке не переводилося і, на жаль, 

досі не перевелося в старій львівській громаді. Певно, се йому дісталося не без 

боротьби, але все-таки він зумів поставити себе настільки незалежно від громадських 

цензурних похопів, що “Зоря”, зовсім наперекір громадським інтенціям, зробилася 

органом далеко більш українським, ніж галицьким. Не диво, що се було перше 

галицьке видання, яке здобуло собі в Росії значніший круг читачів і доходило в такі 

закутки, де досі навіть із наслуху не знали про існування українського руху в 

Галичині. В тім факті треба бачити велику заслугу Василя Лукича; “Зоря” під його 

редакцією уперве пробила китайський мур, який ділив нас від ширшої української 

громади. При тій нагоді показалося, що й по найглухіших закутках України, 

присипане попелом офіціального обрусенія, тліє невигасле українське почуття, готове 

при кожнім свобіднішім подуві спалахнути ясним полум’ям; показався факт, якого 

ми в Галичині догадувалися, та який дехто з українських соціал-демократів старався 

нам ґрунтовно вибити з голови. І коли важка лапа російської цензури, запримітивши 

сей зріст передплатників “Зорі” на Україні, заборонила її, то зацікавлення до 

українського слова не вбито, бажання розвою рідної мови і літератури вже були 

розворушені, сім’я було кинене і швидко почало сходити”19. На значне розпов-

сюдження “Зорі” в російській Україні І. Франко звертає увагу також у “Передмові (до 

покажчика змісту “Літературно-наукового вісника”, томів І–ХХ [1898–1902]”, в якій, 

зокрема, писав: “Редакція мала перед собою важний прецедент, досить сильне 

розповсюдження в російській Україні “Зорі” в роках 1890–1896 рр. Та сей прецедент 

мав також свою грізну сторону. “Зоря” під редакцією В. Лукича була формально 

більш українською, ніж галицькою часописю, мала в російській Україні більше 

пренумерантів, ніж у Галичині, то ж заборона її вступу до Росії мусила відразу 

фінансово підрізати, зруйнувати її”20. 

Надзвичайно важливо, що В. Левицький видавав “Зорю” фонетичним право-

писом, щодо устійнення якого часто радився з Б. Грінченком. (Ця тема потребує 

окремого спеціального дослідження). Перед молодим редактором дуже гостро стояло 

питання формування редакційного портфеля. То ж використавши адреси, що 

збереглися у нього з часів редагування “Ватри”, він звернувся до письменників з 

проханням надсилати літературні твори та інші матеріали. Усі надходження 

В.Левицький розподіляв за рубриками “Література”, “Штука (Мистецтво)”, “Наука”, 

“Музика”, “Театр”, “Бібліографія”. Адміністративною роботою журналу займався 

К. Паньківський. В.Левицький (Василь Лукич) від цього був звільнений, оскільки жив 

і працював нотарем у Станіславові. Ще однією проблемою, з якою зіткнувся  

В. Лукич, була справа переписування рукописів. “А де ж я маю на все час, коли 

більшу половину рукописів мушу переписовати, бо переважна більшість наших 

письменників так пише, що я ледви через побільшуюче шкло можу відчитати, а що ж 
доперва складач – мимо те кождий ганьбить за похибки коректи, котрої я очевидно, 

не живучи у Львові; робити й допильмовувати не можу”21. 
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Своїми стосунками з українським літературним світом В. Левицький надзви-

чайно дорожив (очевидно, давалося взнаки відчуття нереалізованості як письме-

нника). Ось уривок з його листа до Б. Грінченка 8 жовтня 1897 р.: “Щоби Вам 

сказати, як на мене всі забули, що ніхто з наших письменників не поздоровив мене з 

хвилею, коли я по такім довгім часі добився незалежного становища, мимо сего що 

така “поведенция” є прийнята в цілім світі... Виходить, що чоловіка знають тільки 

тоді, коли мають з ним діло, а відтак зовсім ним не турбуються.”22 Проте можливо, 

що українські письменники в такий спосіб бойкотували самоусунення В. Левицького 

від редагування “Зорі”. Як випливає з листування між В. Левицьким та О.Барвінсь-

ким перший здобував цю посаду наполегливо і таємно від інших, вдаючись до різних 

методів. У жовтні 1897 р. Володимир Левицький за сприяннія О. Барвінського став 

нотарем у Винниках і у зв’язку з цим залишив редагування “Зорі”. Це була зрада 

українських інтересів, яка на десять років позбавила його участі в українському 

суспільно-політичному житті. 

В. Левицький повернувсяся до нього 1907 р., оболивши товариство “Просвіта” 

у Винниках та ставши членом Українсько-Руської національно-демократичної партії. 

Він активно заявив про себе, виступивши ініціатором  (за підтримки Українсько-

руської національно-демократичної партії) відкриття першого в Україні пам’ятника 

Т. Шевченку (у Винниках на Львівщині). Українське суспільство відповіло йому 

взаємністю, відзначавши в кінці 1916 р. в умовах війни 40-літній ювілей літературної 

праці Володимира Левицького (В. Лукича). 

Сьогодні перегляду заслуговує політична орієнтація В. Левицького. М. Гуме-

нюк називає його лібералом народовецького табору. Глибокий і виважений аналіз 

цього явища ще попереду. 

В. Левицькому (Василеві Лукичеві) помилково приписують авторство брошури 

“Іван Франко: Кілька спогадів і здогадів його сучасника і співробітника” 

(Філядельфія, 1927)23. Насправді автором цієї брошури є Володимир Панейко.24 

Йому, напевне, належить і спогад про І. Франка, уміщений у “Спогадах про Івана 

Франка” в упорядкуванні та з примітками М. Гнатюка25. Тема взаємин Івана Франка і 

Володимира Панейка є також відкритою для дослідників-франкознавців. 

І. Франко та В. Левицький були відображенням свого часу і свого суспільства. 

І. Франко виразно декларував приналежність до нації і їй служіння переважанням 

суспільного інтересу над приватним, креативністю, відкритістю, орієнтацією на 

молодіжне середовище. Це зробило його символом. Орієнтований на традиціо-

налістські принципи відданості, закритості, максимілізації соціальної мімікрії, 

Володимир Левицький (Василь Лукич) за тих обставин був позаду І. Франка. Але 

сьогодні наше суспільство потребує інших типів людей для яких вузька спеціалізація, 

“точність і совісність” у розумінні ретельна праця і виваженість є важливими. І з 

огляду на заслуги перед нацією, необхідно, незважаючи на недоліки В. Левицького, 

написати його прадиву біографію. 
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УДК 930.2:94(477.83/.86-11)“1914/1918” 

Петрій І. Я. 

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕМУАРНИХ ДЖЕРЕЛ ДО ІСТОРІЇ 

ПОБУТУ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ ЧАСУ ПЕРШОЇ 

СВІТОВОЇ ВІЙНИ 
 

У статті проаналізовано комплекс мемуарних джерел, які містять інформацію 

до історії повсякденного життя регіону у 1914–1918 рр. Подано коротку характерис-

тику змісту джерел та осіб, що були їхніми авторами, зроблено спробу класифікації цих 

джерел. 

Ключові слова: Перша світова війна, Східна Галичина, мемуарна література, 

щоденники, спогади. 

Petriy I. 

THE CHARACTERISTIC OF MEMOIR SOURCES TO THE 

HISTORY OF EVERYDAY LIFE IN EASTERN 

HALYCHYNA DURING THE WORLD WAR ONE 

The article deals with the complex of memoir sources, which contain the information 

about the everyday life of the region in 1914–1918. The article contains the brief characteristic 

of the content of these sources and their authors. The attempt of the classification of these 

sources is made. 

Key words: World War I, Eastern Galicia, memoir literature, diaries, memoirs. 

 

Перша світова війна 1914–1918 рр. була однією з найважливіших подій 

ХХ століття. Протягом більшої частини цього періоду Східна Галичина була театром 

воєнних дій або прифронтовою зоною, тож зрозуміло, що життя мешканців регіону 

зазнало ґрунтовних змін у повсякденному житті, які й зумовили створення численних 

пам’яток мемуарної літератури – щоденників та спогадів. Вони містять інформацію 

до історії бойових дій у Східній Галичині та до історії повсякденного життя періоду 

війни. У цій статті розглянемо комплекс мемуарних джерел, у яких ідеться про побут 

та повсякденне життя Східної Галичини воєнного часу. Він є досить значним та 

інформативним, особливо порівняно зі щоденниками та спогадами військових цього 

ж періоду. 

Найбільш висвітленими у мемуарних джерелах подіями початку війни стали 

арешти неблагонадійних осіб, які розпочали за розпорядженням намісника Галичини 

Вітольда Коритовського. До таких передусім відносили українців, які дотримувалися 

москвофільських поглядів1. Звинувачуваних у шпигунстві евакуювали вглиб Австро-

Угорської імперії, де було організовано концентраційні табори. Найвідомішими з них 

стали Терезієнштадт у Моравії і особливо Талергоф біля Ґрацу, який створили на 

місці аеродрому. Згодом, у міжвоєнний період, галицькі москвофіли приділяли 

велику увагу мартирології Талергофу. Так, у 1923 р. вони заснували Талергофський 

комітет, який видав чотири випуски “Талергофського альманаху” зі спогадами 
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колишніх в’язнів2. Частину матеріалів було надруковано раніше, у 1914–1915 рр. у 

москвофільському виданні “Прикарпатська Русь”, частина надійшла до комітету 

після війни. Спогади, які стосуються Східної Галичини, містяться у першому з них, 

що вийшов друком 1924 р.3 Оригінальні тексти спогадів, надіслані авторами для 

публікації в “Талергофському альманасі”, зберігаються у Центральному державному 

історичному архіві України у Львові4. 

Саме москвофіли доклали найбільше зусиль для дослідження історії репресій 

у Галичині під час Першої світової війни. Однак слід зауважити, що в багатьох 

спогадах відчувається упередженість щодо представників інших національностей та 

політичних таборів і необ’єктивність як наслідок міркування деяких авторів про 

“єдиний російський народ” та розцінювання українського національно-демокра-

тичного руху як “сепаратистського” та “мазепинського”, який завадив Російській 

імперії у справі “збирання споконвічно російських земель”5. 

Авторами матеріалів “Талергофського альманаху” стали представники різних 

верств населення: радний суду Теофіл Копистянський із Коломиї, доктор медицини 

Володимир Антонович, залізничний чиновник Ілля Гошовський зі Станіславова, 

селяни Михайло Звірко, Олексій Гамало, Павло Кухар та Федір Грінка6. Однак 

найбільша кількість спогадів, опублікованих в “Альманаху”, належить греко-

католицьким священикам: зокрема о. Григорію Качалі з с. Лісники Бережанського 

повіту, о. Теофілу Соневицькому із с. Тудорів Гусятинського повіту, о. Володимиру 

Венгриновичу із с. Креців Добромильського повіту, о. Генріху Полянському із 

с. Тарнава Добромильського повіту, о. Івану Винницькому із с. Залісці Дрого-

бицького повіту, о. Івану Козаку із с. Підгірки Тлумацького повіту7 та ін. Це можна 

пояснити не лише більш високим рівнем грамотності та творчих навиків у 

духовенства порівняно із загальним рівнем мешканців краю, а й тим, що перед 

початком Першої світової війни чимало греко-католицьких священиків дотриму-

валися москвофільських поглядів, через що і стали жертвами репресій. 

Відомі і спогади осіб, які не належали до москвофілів, однак також потерпіли 

від дій австро-угорської адміністрації. Автором книги спогадів “Талєргоф: Спогади і 

документи” був Василь Маковський, кандидат нотаріату з Бучача, якого наприкінці 

серпня 1914 р. заарештували у Станіславівському повіті8. Обставини свого арешту, 

суду та етапування до Львова і далі до Талергофу описав і отець прелат Ісидор 

Дольницький9. Однак чи не найвідомішим українським діячем, який зазнав репресій і 

залишив про це згадку у спогадах, був Осип Назарук10. Щоправда, обставини свого 

арешту О. Назарук згадав лише мимохідь, а більш детальної розповіді про події, які 

передували його арешту, не виявлено. 

У міжвоєнний період світ також побачили спогади авторів, яких репресії 

австро-угорської адміністрації не стосувалися безпосередньо, однак які володіли 

інформацією про те, як відбувалися ці заходи. Роман Дмоховський, судовий радник із 

Перемишля, описав обставини розправи австро-угорських військових над 46 особами, 

яких заарештували за звинуваченням у москвофільстві і етапували через Пере-

мишль11. Восени 1929 р. Анатоль Курдидик опитав свідків розправи австро-угорських 

військових над цивільним населенням у с. Повітно (тепер Городоцького району 

Львівської області), яка відбулась у другій половині серпня 1914 р. під час боїв у цій 

місцевості, і описав перебіг подій у газеті “Неділя”12. А о. Франц Рабій (його нарис, 

імовірно, через помилку редакційної колегії часопису, видали під прізвищем Габій) 
описав репресивні заходи проти неблагонадійних осіб, які розгорнулися на початку 

війни в Самборі13. 
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Період перебування під російською окупацією став для мешканців Східної 

Галичини часом ґрунтовних змін у повсякденному житті, які й зумовили створення 

численних мемуарних пам’яток. Хоча чимало людей полишили Східну Галичину 

перед загрозою наступу російських військ, маємо досить велику кількість щоденників 

та спогадів осіб, які мешкали в різних населених пунктах Східної Галичини і 

пережили російську окупацію. Деякі з цих пам’яток побачили світ ще протягом війни. 

Так, на початку 1915 р. у Відні було надруковано анонімну брошуру про події у 

Львові часу російської окупації14. Дещо згодом стало відомим прізвище її автора – 

Зєлінський, і на підставі вивчення адресних книг міста Львова можна припустити, що 

йдеться про Владислава Зєлінського, який був журналістом15. Невдовзі після 

повернення до Східної Галичини австро-угорських військ почали друкуватися газетні 

публікації з враженнями очевидців про обставини перебування у регіоні російських 

військ. Наприклад, публікації 1915 р. розповідали про історію Підгайців16 та села 

Веряж (тепер Сокальського району Львівської області)17. З’явилися й мемуарно-

аналітичні праці Богдана Януша18 та Станіслава Россовського19. Безперечно, їхня 

поява мала не лише інформативне, а й ідеологічне призначення, адже виокремлення 

негативних сторін супротивника у воєнний час було для австро-угорської 

адміністрації невід’ємним чинником формування суспільної думки. До того ж, на 

зміст цих праць мала вплив військова цензура. Зокрема у книзі Б. Януша було 

вилучено тексти маніфесту головнокомандувача російської армії великого князя 

Ніколая Ніколаєвіча, промови одного з чільників галицького москвофільства 

Володимира Дудикевича та телеграми генерал-губернатора Галичини Ґєорґія 

Бобрінского до російського імператора20. Іншим прикладом діяльності цензури є 

згадка у спогадах директора гімназії в Бучачі Антонія Сєвінського про те, що 

нотатки, надіслані ним 1916 р. для публікації у львівській газеті “Кур’єр Львівський”, 

було конфісковано21. 

Деякі автори у своїх щоденниках та спогадах розглядали події російської 

окупації в загальному контексті подій Першої світової війни. Серед публікацій, які 

з’явилися ще під час війни, слід виділити щоденник мешканки Перемишля графині 

Ілкі Кюніґль-Еренбурґ, виданий 1915 р. у Ляйпціґу під псевдонімом Й. фон 

Міхаельсбурґ22. Це джерело детально висвітлює події серпня 1914 – червня 1915 рр. і 

описує життя Перемишля часу облоги та перебування міста під російською 

юрисдикцією. Дещо пізніше, 1920 р., вийшли друком спогади римо-католицького 

священика Юзефа Ватулєвіча, в яких ідеться про історію с. Фельштин (тепер 

с. Скелівка Старосамбірського району Львівської області)23. Іншим опублікованим 

джерелом є спогади польського історика Мар’яна Тировіча, який під час Першої 

світової війни був підлітком і мешкав у Львові24. 

Публікація мемуарних джерел до історії Східної Галичини періоду Першої 

світової війни і їх впровадження в науковий обіг триває й досі. У 1991 р. у журналі 

“Дзвін” опубліковано фрагменти спогадів української письменниці Іванни 

Блажкевич, написаних на початку 1960-х рр. на основі щоденникових записів. У них 

ідеться про події 1914–1918 рр., які відбувалися в селі Залуква (тепер Галицького 

району Івано-Франківської області), але найбільше уваги в них приділено періоду 

російської окупації, натомість згадки про подальші події є нерегулярними й 

епізодичними25. У 1994 р. видано щоденник Гелени Яблонської, у якому йдеться про 

події в Перемишлі у серпні 1914 – вересні 1915 рр.26 У 2005 р. видано щоденник 
польської суспільної діячки, представниці львівської інтелігенції Зофії Романо-

вічувни за 1859–1930 рр., підготований до друку Збіґнєвом Судольським, де містить-

ся інформація і про побут Львова 1914–1918 рр.27 Це видання вирізняється з-поміж 
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інших кількістю коментарів упорядника, які допомагають краще зрозуміти текст, і 

біографічних відомостей про згаданих у тексті джерела осіб. З україномовних джерел 

до історії тогочасних подій у східногалицькій провінції згадаємо виданий 2000 р. 

парафіяльний літопис с. Вільки Мазовецькі (тепер с. Волиця Жовківського району 

Львівської області), автором якого був греко-католицький священик о. Льонгин 

Тустановський28. 

Поки що не опубліковано щоденник перекладача та банківського службовця 

Ярослава Пєньонжека-Одровонжа, фрагмент якого стосується періоду 1914–1918 рр.29, та 

спогади директора гімназії в Бучачі Антонія Сєвінського30. 

Існують також опубліковані україномовні спогади, які вийшли друком під час 

війни. Так, згадки про облаву російської жандармерії й арешт українських діячів, 

проведених проти ночі 18 лютого 1915 р., знаходимо в опублікованих 1916 р. 

спогадах Богдана Барвінського, який станом на початок Першої світової війни був 

дійсним членом НТШ і працівником бібліотеки Львівського університету31. Обшук і 

своє подальше перебування у в’язниці невдовзі після цих подій описав і студент 

Львівського університету Осип Партика32. У 1916 р. було анонімно опубліковано 

спогади особи з оточення митрополита Андрея Шептицького про перші дні російсь-

кої окупації, інтернування митрополита та його вивезення до Києва33. Згідно зі збір-

ником “Українська мемуаристика 1914–1924”, який уклав Іван Калинович, автором 

цих спогадів був ректор Греко-католицької духовної семінарії о. Йосиф Боцян34. 

Побут галицької провінції у своїх нарисах, опублікованих 1916–1917 рр., 

описали Наталя Кобринська та Василь Михайленко35, хоча щодо достовірності 

другого нарису, в якому описано розправу російських військових над німецьким 

колоністом, також є певні застереження. Передусім, населеного пункту Батьківці, про 

який іде мова у нарисі, у Східній Галичині не існувало; утім, виходячи з контексту, 

можна припустити, що йдеться про село Братківці (тепер Тисменицького району 

Івано-Франківської області), однак питання про причини такої конспірації автора 

залишається нез’ясованим36. Тож не можна виключати, що маємо справу з прикладом 

ведення інформаційної війни. Тогочасні події у Самборі досить детально описано у 

спогадах Андрія Чайковського “Вісім місяців під медвежою лабою”, надрукованих 

1916 р. у газеті “Свобода” і перевиданих 2007 р., які, однак, залишилися незавер-

шеними37. У листопаді 1917 р. у газеті “Діло” вийшов нарис про історію Борщівсь-

кого повіту часу російської окупації, підписаний криптонімом С. Гр.38 Історію греко-

католицької церкви у Теребовельському деканаті протягом російської окупації 1914–

1917 рр. описав о. Платон Карпинський39. 

Значна кількість польськомовних спогадів про російську окупацію Галичини 

з’явилась у міжвоєнний період, при цьому оцінки подій були більш зваженими, ніж у 

публікаціях австрійського часу. Стосовно історії Львова слід виділити історико-

мемуарні праці Юзефа Бялині Холодецького40, Станіслава Мацішевського41 та 

колишнього віцепрезидента Крайового суду Станіслава Пжилуського42. Нарис про 

історію Теребовлі періоду російської окупації написав філолог і публіцист Казімєж 

Міссона43. Хоча автор мешкав у Теребовлі лише з 1929 р., при написанні праці він 

послуговувався спогадами очевидців подій – урядовця магістрату Казімєжа Кру-

ковського, директора загальної школи Лєона Обмінського та інших44. Про події, які в 

1914–1915 рр. відбувалися навколо Львівського університету, написав професор 

медицини Адольф Бек, який 1914 р. був його проректором, а в час окупації виконував 
обов’язки ректора45. 

З україномовних мемуарних пам’яток про період російської окупації, які 

вийшли після завершення Першої світової війни, виокремимо спогади Степана 



 34 

Федака46 та Володимира Охримовича47, які присвячені головно перебуванню в 

засланні (обох авторів вивезли у червні 1915 р. як заручників). У 1937 р. у газеті 

“Діло” було надруковано спогади Костянтини Малицької про перебування у Львові 

під час окупації, арешт у лютому 1915 р. і подальше заслання до Росії48. У 1934 р. 

Ярослав Курдидик, син колишнього пароха с. Покропивна (тепер Козівського району 

Тернопільської області) Петра Курдидика, опублікував спогади про події часу 

російської окупації у рідному селі49. 

З часом тема Першої світової війни і зокрема російської окупації Галичини 

втратила актуальність, однак мемуарні пам’ятки продовжували з’являтися, як 

правило, у Польщі та в середовищі української діаспори у США і Канаді. Так, певну 

увагу подіям Першої світової війни приділив Василь Чернявський у своїй статті про 

історію Збаража50. Михайло Чемний у спогадах, виданих 1969 р. у Детройті, описав 

події часу війни, які відбувалися у Тисменицькому повіті й зокрема в селі Хом’яківка 

(тепер Тисменицького району Івано-Франківської області)51. Епізодичні згадки про 

події періоду окупації в Самборі містяться в автобіографії сина А. Чайковського, 

Миколи52. Опубліковані спогади польських авторів описують головно події 

російської окупації, які відбувалися у Львові. Йдеться насамперед про спогади 

Станіслава Ґрабського53 та Александра Чоловського54, які брали активну участь у 

політичних і суспільних подіях періоду російської окупації Галичини. 

Варто зазначити, що чимало пам’яток діаристики й мемуаристики, які 

стосуються історії Львова у 1914–1915 рр., залишаються неопублікованими й досі. 

Більшість із них належать перу польських авторів. Це, зокрема, щоденник письме-

нника Юліуша Старкеля за серпень–вересень 1914 р.55 та щоденник президента 

Крайового суду в Стрию графа Влодзімєжа Русоцького за вересень 1914 – червень 

1915 рр.56 Утім, щодо правильності встановлення авторства останнього джерела ми 

маємо певні застереження. Так, автор щоденника згадав про аудієнцію своєї матері у 

генерал-губернатора Галичини Ґ. Бобрінского57, однак завдяки історико-генеало-

гічним дослідженням відомо, що мати В. Русоцького, Теодора Венцль, померла 

1897 р.58 Висновок про належність цього щоденника перу В. Русоцького зробив 

А. Чоловський, який придбав його 1938 р. для Львівського архіву, про що свідчить за-

пис на титульному аркуші59. 

Періоду серпня 1914 – лютого 1916 рр. присвячено щоденникові записи 

невідомого автора, імовірно, викладача однієї із львівських гімназій60. З періоду 

1914–1915 рр. відомі і щоденники професора Львівського університету Броніслава 

Дембінського61 й публіциста Мар’яна Більського62, однак порівняно зі згаданими 

вище джерелами у них приділено менше уваги суспільним подіям, натомість значно 

більше – особистим переживанням. У випадку з М. Більським це, скоріше за все, 

пов’язано із його замкнутим способом життя, викликаним хворобою. З аналогічних 

україномовних джерел до історії Львова існує досить інформативний щоденник 

етнографа і громадського діяча Володимира Шухевича за серпень–грудень 1914 р.63 

Подіям 1914–1915 рр. у Львові та Східній Галичині присвячено спогади, 

написані у 1920-х рр. Автор одного з цих джерел, адвокат Тадеуш Маньковський, 

описав події у Львові, що відбувалися у серпні 1914 – серпні 1915 рр.64 Однак 

припускаємо, що він писав спогади не лише на підставі власних вражень, а й книг 

Б. Януша, С. Россовського, Ю. Бялині Холодецького, виданих на час написання 

спогадів. Принаймні можна стверджувати, що оцінки деяких явищ, присутні у 
спогадах Т. Маньковського, виразно перегукуються з оцінками інших, згаданих вище 

авторів. Інші спогади, автором яких була особа на прізвище Пйотровський, мають 

назву “Вплив війни на моральність населення” і стосуються зростання злочинності 
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протягом періоду окупації65. Зважаючи на значну поінформованість автора і вільне 

оперування статистикою, можемо припустити, що ці спогади належать Казімєжу 

Пйотровському, який протягом згаданого періоду обіймав посаду завідуючого 

канцелярією Крайового Виділу66. 

Спогади, написані у 1940–1950-х рр. колишніми мешканцями Львова – 

племінником Б. Дембінського, підприємцем Станіславом Бєньковським67, та тогоча-

сним студентом філософського факультету Львівського університету Генриком 

Кальварийським68 – також містять відомості про події, які відбувалися в місті про-

тягом окресленого періоду. 

Із неопублікованих джерел про побут провінції під час російської окупації 

найбільш інформативними є щоденник українського адвоката і публіциста Ієроніма 

Калитовського, який охоплює події серпня–жовтня 1914 р. у Стрию69, та автобіограф-

фічна повість українського громадсько-політичного діяча, депутата австрійського 

парламенту Тимотея Старуха, в якій ідеться про події 1914–1915 рр. у Бережанах та 

Ліському повіті70. У 1946 р. відомий український історик Іван Крип’якевич написав 

спогади, які було збережено в родинному архіві Крип’якевичів і опубліковано 

2001 р.71 У них із-поміж іншого згадано про події російської окупації 1914–1915 рр., 

свідком яких автор став, перебуваючи в с. Кудерявці (тепер с. Кудирявці Буського 

району Львівської області), а також поверхово описано освітні й наукові процеси, які 

відбувалися у Львові за участі автора у 1915–1918 рр.72 

Інформація про події у Самборі, окрім спогадів А. Чайковського та автобіо-

графії М. Чайковського, міститься у спогадах польського вчителя Віктора Баліць-

кого73. Згадки про обставини перебування російських військ у Хирові (тепер 

Старосамбірського району Львівської області) знаходимо у подорожніх нотатках 

священика Блажея Бляйєра, в майбутньому – професора Єзуїтського колегіуму у 

Ґдині74. Опис подій на заході регіону є у спогадах Івана Зайця, який 1904–1918 рр. 

був парафіяльним священиком с. Смільник (тепер Підкарпатського воєводства, 

Польща)75, спогадах Юзефа Капусцінського, мешканця с. Липники (тепер Мостись-

кого району Львівської області)76, і в нотатках Стефана Третера, у яких ідеться про 

стан маєтку в с. Ляшки Королівські (тепер с. Ляшки Підкарпатського воєводства, 

Польща)77. 

Існує й комплекс джерел до історії місцевостей, російська присутність в яких 

протривала до 1917 р. без перерв: окрім згаданих вище опублікованих нарисів 

К. Міссони та В. Чернявського, це щоденник Міхала Школьного про події 1914–

1917 рр. в Будзанові (тепер с. Буданів Теребовлянського району Тернопільської 

області)78 та спогади Міхала Банаха, який перед Першою світовою війною навчався у 

львівській гімназії, однак під час війни мешкав у Копичинцях (тепер Гусятинського 

району Тернопільської області)79. 

Кількість виявлених пам’яток, що вийшли з-під пера єврейських авторів, є 

надзвичайно малою порівняно з кількістю польських та українських джерел. Доречно 

припустити, що чимало мемуарних джерел, авторами яких були євреї Східної 

Галичини, було знищено під час Другої світової війни, а пошук пам’яток, які дійшли 

до наших часів і можуть зберігатися в державних та приватних архівних зібраннях 

різних країн, є досить проблемним. Чи не єдиним мемуарним джерелом, яке широко 

використовують при дослідженні історії євреїв Східної Галичини часу Першої 

світової війни, є спогади Семена Ан-ського, про які йтиметься далі. Утім, приклади 
мемуарних джерел, які належали перу євреїв краю, існують. Так, 1937 р. вийшла 

друком монографія Майєра Балабана “Історія львівської прогресистської синагоги” 

(“Historia lwowskiej synagogi postępowej”), при написанні якої автор послуговувався 
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нотатками Бернарда Хаузнера, рабина прогресистської синагоги у 1914–1915 рр.80 

М. Балабан стверджував, що на час виходу монографії Б. Хаузнер працював над 

написанням спогадів, однак вони не були опубліковані. У 1938 р. Б. Хаузнер помер, і 

доля його мемуарів поки що залишається нез’ясованою. Тут можна згадати і про 

спогади Ісидора Хьольцеля, видані того ж 1937 р., у яких він, крім іншої інформації, 

подав і лапідарну згадку про події Першої світової війни81. 

Окрім пам’яток мемуарної літератури, створених мешканцями Східної 

Галичини, інформацію до історії окресленого періоду містять спогади підданих 

Російської імперії, які перебували в Галичині. Це спогади генерал-майора жандарм-

мерії, начальника імператорської палацової охорони Алєксєя Спірідовіча82, митро-

полита Євлоґія (Ґєорґієвського), призначеного восени 1914 р. керуючим церковними 

справами на окупованих територіях83, протопресвітера військового і морського 

духовенства Російської імперії Ґєорґія Шавєльского84, та лікаря і публіциста Льва 

Войтоловского, який наприкінці 1914 – у першій половині 1915 рр. перебував у 

Західній Галичині, але на початку квітня 1915 р. відвідав Львів85. 

Спогади Дмитра Дорошенка “Мої спомини про недавнє минуле”, перша 

частина яких стосується Східної Галичини86, та етнографа і письменника Семена Ан-

ського (Соломона Раппопорта) “Руйнування Галичини”87 написані з відмінних від 

попередніх авторів ідеологічних позицій, хоча згадані особи також були підданими 

Російської імперії. У спогадах Д. Дорошенко критикував офіційну ідеологію Росії, 

дотримуючись натомість проукраїнської точки зору. Його поінформованість про події 

в регіоні була доброю, оскільки в цей час він часто бував у Галичині як 

уповноважений Всеросійського союзу міст на Південно-Західному фронті, а 1917 р. 

став крайовим комісаром Галичини і Буковини. 

Мемуари С. Ан-ського передусім висвітлюють життя євреїв Східної 

Галичини часу війни. У 1915 р. він перебував у Східній Галичині як представник 

Земського союзу, і організовував розподіл що надходили від Єврейського комітету 

допомоги жертвам війни88. Побачене під час подорожі він відобразив у спогадах, які 

вийшли друком у 1921–1922 рр., невдовзі після смерті автора. На жаль, цей 

тритомник, що вийшов мовою їдиш, є бібліографічною рідкістю, як і його переклад 

англійською, надрукований 2003 р.89, а російською на сьогодні перекладено лише 

невеликий фрагмент спогадів90. 

Інтерес викликає і фрагмент щоденника галицького москвофіла на прізвище 

Копистянський, який восени 1914 р. працював у російській адміністрації91. На 

підставі змісту щоденника можна припустити, що йдеться про Адріана Копи-

стянського, відомого діяча москвофільського руху, який був викладачем гімназії у 

Станіславові, а протягом періоду російської присутності у Галичині працював 

перекладачем при начальникові Станіславівського повіту92. Це джерело є пооди-

ноким прикладом щоденника, написаного місцевим мешканцем, який поділяв офіцій-

ну ідеологію Російської імперії. 

Події, які відбувалися у Східній Галичині під австрійською юрисдикцією 

після 1915 р., висвітлені в мемуарних джерелах епізодично. Окрім згаданих 

щоденників З. Романовічувни та Я. Пєньонжека-Одровонжа, інформацію про події у 

Східній Галичині того часу зустрічаємо у щоденниках польської поетеси Марилі 

Вольської, який хронологічно охоплює майже весь воєнний період, однак найбільше 

інформації містить про події другої половини 1915 – 1916 рр., натомість відомостей 
про події часу окупації в ньому нема93; мешканки Любліна, письменниці Луції 

Горновської, яка кілька разів відвідувала Львів протягом цього періоду94; та депутата 

райхсрату, делегата Кола Польського, доцента Львівського університету Александра 
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Рачинського95. Епізодичні згадки про побут Львова 1915 р. зустрічаємо і в нарисі 

Андрія Чайковського “15 літ тому (Пам’яті Ф. Федорцева)”, опублікованому 1930 р.96 

Певні відомості про побутові події цього періоду знаходимо у спогадах Броніслава 

Лотоцького97. Щоправда, вони є досить уривчастими з огляду на вік автора – на 

початок Першої світової війни йому було лише сім років. 

Таким чином, можна стверджувати, що мемуарні пам’ятки становлять 

окремий вид історичних джерел, який хоч і має характерні недоліки, пов’язані з 

суб’єктивністю викладення інформації та її ретроспективністю, але може містити 

цінні відомості, які важко віднайти в інших джерелах. В українській історіографії 

триває процес розробки теоретичних аспектів мемуаристики, зокрема, принципів 

критики мемуарних джерел та впровадження в науковий обіг неопублікованих 

пам’яток, у тому числі і до історії розглянутого періоду. 

Комплекс мемуарних джерел до історії Східної Галичини часу Першої 

світової війни є досить широким і тематично різноманітним. До нього входять 

щоденники, спогади та автобіографії. Публікація джерел цього типу розпочалася ще 

під час війни і триває досі. Але водночас існує комплекс інформативних і 

репрезентативних, але досі не опублікованих мемуарних джерел до історії цивільного 

середовища регіону, які зберігаються в архівних та бібліотечних установах України 

та Польщі. Це спогади В. Баліцького, С. Бєньковського, Б. Бляйєра, Г. Кальварийсь-

кого, В. Русоцького, А. Сєвінського, щоденники М. Вольської, І. Калитовського, 

А. Копистянського, Ю. Старкеля та В. Шухевича, автобіографічна повість Т. Старуха. 

Комплекс мемуарних джерел до історії Східної Галичини часу Першої 

світової війни є великим, однак нерівномірно розподіленим у хронологічному і 

географічному плані. Хронологічно абсолютна більшість виявлених джерел охоплює 

період російської окупації та початковий період Першої світової війни, натомість 

історії Східної Галичини під австро-угорською юрисдикцією після 1915 р. стосується 

значно менше інформації. 

Найбільш детально у розглянутих мемуарних пам’ятках описано побут 

міських центрів Східної Галичини, в першу чергу Львова, натомість маємо досить 

мало інформації про повсякденне життя сільської місцевості під час війни. Скоріше 

за все, це пов’язане з відносно високою концентрацією в містах освічених людей з 

досвідом розумової діяльності і з навиками мемуарної чи епістолярної творчості. 

Розгляд соціального статусу авторів джерел свідчить про те, що творення пам’яток 

мемуарної літератури під час Першої світової війни було передусім прерогативою 

освічених верств населення: службовців, учителів, студентської та учнівської молоді, 

греко- та римо-католицьких священиків. Навіть джерела, які розповідають про події у 

сільській місцевості, належать, як правило, представникам сільської інтелігенції чи 

городянам із хорошою освітою, які перебували у провінції тимчасово: священикам 

Ю. Ватулєвічу, І. Зайцю, Л. Тустановському, вчительці І. Блажкевич, громадсько-

політичному діячеві, депутатові райхсрату Т. Старуху, історику І. Крип’якевичу. 

Серед авторів виявлених джерел переважають піддані Австро-Угорської 

імперії, за національністю – галицькі українці та поляки. Дуже незначною є частка 

джерел, авторами яких були галицькі євреї. Можливо, це пояснюється тим, що 

більшість єврейських пам’яток просто не збереглася до наших часів, оскільки 

неопублікованих джерел такого типу поки що не виявлено. Варто зауважити, що 

польськомовні джерела містять інформацію переважно до історії міст Східної 
Галичини, а автори україномовних пам’яток, окрім неї, подають ґрунтовну 

інформацію і про події у сільській місцевості. Крім того, польськомовні пам’ятки 

кількісно дещо переважають серед мемуарів, які створювалися безпосередньо під час 
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Першої світової війни. Серед джерел, які описують цивільне середовище Східної 

Галичини очима мешканців Російської імперії, виокремимо спогади Д. Дорошенка, 

С. Ан-ського та Л. Войтоловского як найбільш інформативні. 

Незважаючи на те, що більшість джерел написано з проавстрійських позицій, 

інформація про перебіг Першої світової війни для місцевих мешканців є 

амбівалентною і свідчить як про позитивні, так і про негативні явища, відбувалися в 

період російської чи австро-угорської присутності. Деякі джерела містять неточну 

інформацію, що може бути наслідком забування авторами точного перебігу подій чи 

використання ними неперевірених відомостей. Іноді у мемуарних джерелах до історії 

згаданого періоду можна зустріти й упередженість авторів, викликану суб’єктивним 

сприйняттям подій, особистими симпатіями чи антипатіями. Це стосується і 

пам’яток, які не призначалися для публікації, але варто зазначити, що їхні тексти 

уникнули втручання цензури, а вплив самоцензури авторів позначився на них не так 

сильно. Можна відзначити деякі закономірності у викривленому поданні інформації, 

що притаманні розглядуваним джерелам: до прикладу, для пам’яток притаманне 

перебільшення негативних явищ, пов’язаних із Російською імперією та росіянами, 

натомість негатив, щодо Австро-Угорщини чи австро-угорських підданих був 

практично відсутнім. Натомість після розпаду Австро-Угорщини критика на адресу 

австро-угорської адміністрації в мемуарних джерелах стала звичним явищем. У той 

же час пам’ятки, створені підданими Російської імперії або ж галицькими 

москвофілами, як правило, негативно змальовують австро-угорську адміністрацію та 

проавстрійськи налаштованих мешканців Східної Галичини, і цей негатив не завжди 

має під собою реальне підґрунтя. Певний виняток, однак, становлять спогади 

Д. Дорошенка і С. Ан-ського, які були російськими підданими, однак намагалися 

описувати події у Східній Галичині не з точки зору офіційної ідеології Російської 

імперії, а крізь призму бачення місцевих мешканців – відповідно, українців та євреїв. 

Джерела, які вийшли друком в СРСР, характеризуються критикою відносин, які 

панували в Російській імперії, та тих діячів, які після Першої світової війни не 

підтримали радянську владу. Втім, суб’єктивізм і хибне тлумачення подій є 

характерними рисами мемуарних пам’яток у цілому, і за умови критичного аналізу 

їхнього змісту та співставлення інформації з іншими джерелами це не повинно 

становити значної перешкоди у відтворенні загальної історичної картини. 

Згадані джерела загалом тематично репрезентативні, містять інформацію про 

події у різних місцевостях регіону і описують побут і настрої населення Східної 

Галичини, ставлення мешканців краю до військових і адміністрації обох воюючих 

сторін, політичну, економічну та культурну ситуацію в Галичині. Можна 

стверджувати, що комплекс опублікованих джерел є численним і репрезентативним, 

однак у той же час у фондах низки архівних і бібліотечних установ зберігається 

велика кількість неопублікованих і маловідомих пам’яток, які чекають на 

джерелознавче дослідження, археографічне опрацювання та впровадження в 

науковий обіг. Варто зазначити і те, що читачі позбавлені можливості дізнатися з 

перших рук про бачення ситуації представниками малоосвічених, але чисельних 

верств населення, оскільки мемуарних пам’яток, які належать їхньому перу, на 

сьогодні виявлено дуже мало. 
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Питання “соборності”, на думку дослідників, бере початок від часів Серед-
ньовіччя, періоду феодальної роздробленості земель Давньокиївської української 

держави. 
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Широкою ходою ідея соборності українських земель поставала на крутих 

зламах нашої історичної долі: Хмельниччина (1648-1654), доба Української козацької 

держави, розділення України між двома імперіями – Російською й Австрійською, 

Українська революція 1917–1921 рр. Ця благородна державницька (самостійницька) 

ідея відображена в концепціях “Руської трійці” та Кирило-Мефодіївського това-

риства. Зрештою, і протестний виступ Івана Мазепи проти Петра І, і Конституція 

Пилипа Орлика, як і вся його діяльність, були підпорядковані питанням самостійності 

й соборності українських земель. 

Ідея соборності пронизує теоретичні праці М. Костомарова, М. Драгоманова,  

В. Антоновича, М. Грушевського, В. Винниченка, В. Липинського, Д.Донцова,                   

І. Лисяка-Рудницького та багатьох інших видатних українців. Вагомий внесок у її 

розвиток зробили теоретики українських політичних партій початку ХХ ст. (РУП, 

УНП, УПС-С), а також ОУН [19, с.7].  

У практичній площині ідея соборності простежується через українську 

традицію народоправства у формі народного віча. Іван Крип’якевич, наприклад, 

вважав, що віче “було народним зібранням, що в Х–ХІ ст. висловлювало волю 

населення” [7, с.122]. Хоч князь був необмеженим володарем і зосереджував 

законодавчу, виконавчу та судову владу, “насправді він залежав від соціальної 

верхівки, яка вважала себе представником всього населення країни” [7, с.22]. До 

певної міри це було так. 

Розглядаючи питання соборності, не варто забувати про такий феномен, як 

історична духовно-культурна єдність, спільний духовно-культурний простір україн-

ців, а також про те, що цей духовно-культурний простір творили традиційна 

українська етнічна культура (народні пісня, танок, вишивка, писання, різьба тощо) [8, 

с.9-11], українські поети і письменники, передусім такі велети українського духу, як 

Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, церковний діяч і письменник Петро 

Могила, світові композитори Д. Бортянський, М. Березовський, М. Ведель,                      

М. Лисенко та ін. Ця належність до єдиного духовно-культурного простору солдат-

українців, зодягнених в російські й австрійські шинелі в часи Першої світової війни, 

зрештою, стала однією з причин розвалу російсько-австрійського фронту. Так, у 1915 р. 

у протистоянні в Галичині, зачувши рідну пісню в одній ворожій траншеї, її 

підхоплювали в протилежній ворожій. А далі – братання, походи одні до одних. 

Доходило до того, що російські українці, виконуючи персональні доручення 

австрійських українців, через “солдатську пошту” доставляли листи і записки їхнім 

рідним, які опинилися в тилу російської армії. 

Понад 90 років відділяють нас від дня проголошення Акту злуки. І тут доречно 

згадати сказане з приводу цієї події академіком І. Курасом: „… Такі вікопомні події й 

дати (за давньою доброю традицією) завжди спонукують, відірвавшись хоча б на 

мить від складних і тривожних проблем сьогодення, ще раз заглибитись у вивчення 

пройденого нашим народом шляху, щоб проаналізувати і взяти все цінне, неминуще з 

набутого ним багатого і повчального історичного досвіду” [9, с.65]. 

Підстави для соборницьких прагнень українців були дуже вагомі: історичні, 

геополітичні, економічні, демографічні, етнокультурні та ін. Зазначимо, що основний 

материк українців перебував під російським скіпетром на Наддніпрянщині, значна 

частина етнічної території залишалася поза матірною землею. На 1914 р. у Галичині, 

на Буковині й Підкарпатті на території 742523 км2 із 6 407 570 осіб населення 
українці становили 4 156 780; хоч на ту ж саму дату точних даних немає, можна 

доступити, що у Підкарпатській Русі (Закарпатті) проживало ще близько 400 000 

українців. Понад 500 000 українців були мешканцями Бессарабії [4, с.142]. 
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Отже, українські етнічні землі знаходилися в полі геополітичних інтересів 

відразу кількох країн, передусім імперій – Російської й Австро-Угорської. У ході 

Першої світової війни Росія планувала збройно доказати “споконвічність” своїх прав 

на “руські” землі – Східну Галичину, Північну Буковину та Підкарпатську Русь. 

Австро-Угорщина й гадки не допускала про втрату цих українських територій і 

мріяла про повне захоплення ще Волині й Поділля, обґрунтовуючи це концепціями 

“Міттельєвропи” (“Серединної Європи”), авторами яких були Р. фон Кралік, Р. фон 

Скага, Т. Штайнакер,  Ф. Кайнль, М. Майр, Г. Юберсбергер та ін. Суть цих концепцій 

зводилась до об’єднання “всіх національних сил німецького народу” в багатовіковій 

боротьбі між германським і слов’янським світами. Серцевиною й основною потугою 

просування на слов’янський Схід мали стати Німецька імперія й Австрійська монар-

хія [21, с.12-17]. 

До цього прагнула і Німеччина. Напередодні світової війни вона повернулась 

до проекту Пангерманського союзу, розробленому в надрах генштабу ще за 

правління О. Бісмарка (рейсканцлер Німеччини в 1871-1890 рр.). Згідно з ним, у межі 

майбутньої “Великої Німеччини” потрапляла фактично вся Україна. У компетентних 

органах (військових і цивільних) неодноразово виникала думка про створення 

маріонеткової української держави – головно для послаблення Росії. 

Західноукраїнські землі (як “історично польські”) вводили у свої програми 

практично всі провідні політичні партії Польщі, котрі ще тільки боролися за 

відродження Другої Речі Посполитої. Плани суцільної мадяризації українців 

Закарпаття після 1867 р. (створення дуалістичної Австро-Угорської монархії) активно 

реалізовував Будапешт. Рішуче й безапеляційно щодо українських земель Бессарабії 

та Північної Буковини були налаштовані правлячі кола Румунії [10, с.67]. 

Отже, з початком Першої світової війни ідея соборності українських земель і 

будь-які намагання її зреалізування опинилися в потужному полі інтересів 

безпосередніх сусідів і сильних світу цього (Росії, Австро-Угорщини, Німеччини, 

Франції, Англії). Безвихідь із ситуації, а також притаманне українським політичним 

силам взаємопоборювання не дали змоги їм об’єднатися і виробити спільну 

реалістичну поборницьку лінію. Більшість українських партій і організацій у Росії 

(передусім Товариство українських поступовців (ТУП) – найповажніше українське 

суспільно-громадське об’єднання) підтримали царський уряд. 

Хоч і не дуже виразно, у підросійському українському суспільстві виявилася і 

пронімецька орієнтація, породжена надією, що в ході війни “культурними і розумни-

ми німцями” буде знищено ненависний українцям російський царський режим [1, 

с.39-40]. 

Промовисто розшарування в тодішньому українському політикумі засвідчує 

розмежування за означеними орієнтирами УСДРП – однієї з найбільших і найорга-

нізованіших українських політичних партій. Більшість членів партії відверто 

підтримала офіційну владу, обравши своєю публічною трибуною журнал “Украин-

ская жизнь”, який виходив у Москві за редакцією С.Петлюри. 

Меншість УСДРП на чолі з А. Жуком і В. Дорошенком, блокуючись із 

колишніми “спілчанами” М. Меленевським і Скоропис-Йолтуховським, обрала про-

німецьку орієнтацію. Разом з Д. Донцовим, М.Залізняком й іншими діячами 4 серпня 

1914 р. вони створили у Львові позапартійне об’єднання Союз визволення України 

(СВУ), що виступав за перемогу кайзерівської Німеччини [24, с.406-409]. У випадку 
поразки Росії СВУ сподівався домогтися “державної самостійності України” як 

своєрідного “захисного валу” для Західної Європи від експансіоністської Росії [10, 

с.77]. 
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Інша група членів УСДРП на чолі з Л. Юркевичем дотримувались центри-

стської позиції, “спробувавши відмежуватись і від русофілів з “Украинской жизни”, і 

від германофілів із СВУ та започаткували у Женеві видання газети “Боротьба”, на 

сторінках якої відстоювали погляди на українське питання з позицій “інтернаціональ-

ного соціалізму”. 

Українці Галичини зайняли проавстрійську, проурядову позицію, сподіваючись 

від цісаря отримати національно-територіальну автономію для свого краю. У “Мані-

фесті Головної Української Ради”, утвореної з представників усіх політичних партій 

Галичини 3 серпня 1914 р., наголошувалось, що “перемога Австро-Угорської монар-

хії буде і нашою перемогою. І чим більша буде поразка Росії, тим швидше настане 

година визволення України” [26, с.173-174]. Незважаючи на вірнопідданські заяви 

західноукраїнських політичних керманичів і обіцянки цісаря, питання Східної (україн-

ської) Галичини в 1916 р. не було вирішене на їх користь, а на користь поляків. 

Нове піднесення соборницької хвилі в Східній Галичині, на Буковині й 

Закарпатті зумовило створення 17 березня 1917 р. у Києві Української Центральної 

Ради (УЦР), стрімке поширення її впливу на всю Наддніпрянщину та проголошення 

славнозвісних універсалів. Зі щирим захопленням західні українці сприйняли 

результати мирних переговорів у Бресті, де країнами Четверного союзу було визнано 

Наддніпрянську Україну суверенною державою. Зокрема, в усій Східній Галичині 

відбувалися масові маніфестації, мітинги, народні віча з вимогою об’єднання 

українських земель в єдиній соборній державі. 

Політичні діячі Центральної Ради, як і більшість населення Наддніпрянщини, в 

перспективі бачили Українську державу в єдності всіх її етнічних територій. 

Усвідомлюючи, що питання це не на часі, а його не сприймуть ні Антанта, ні 

Центральні держави, українці у Бресті все-таки домоглися згоди на приєднання в 

недалекому майбутньому до УНР Холмщини і Підляшшя, а також створення зі 

Східної Галичини, Північної Буковини та Закарпаття “коронного краю”, тобто 

національно-територіальної автономії [3, с.40-57]. Це був перший реальний крок до 

майбутньої соборності. 

Однак поряд з природним прагненням східних і західних українців жити в 

єдиній соборній державі існували жорстокі об’єктивні реалії, які галицькі політичні 

діячі не могли не враховувати. Узагалі їм доводилося постійно приховувати свої 

справжні наміри й далекосяжні плани. Після повідомлення про підписання у Бресті 

мирного договору 12 лютого 1918 р.,, у Львові зібралося близько 200 “видатних 

членів” української громади, “без різниці станів”, котрі вітали проголошення УНР та 

укладення мирного договору, а також рішуче вимагали, щоб українська територія 

була “уконституйована як окремий державний організм у складі з габсбурзької 

монархії” [25].  

За ініціативою Української Парламентарної Репрезентації 25 лютого 1918 р. у 

Львові було скликано з’їзд українських нотаблів – спільних зборів майже 500 

представників усіх галицьких партій. Підтримавши постанови Берестейського миру, 

з’їзд вимагав його ратифікації в Австро-Угорщині" [5, с.81-82]. На нараді пред-

ставників українських політичних партій та організацій у Львові 25 березня 1918 р. 

соціал-демократ В. Темницький запропонував висунути вимогу про зміну форми 

державного устрою Австро-Угорської імперії – перетворити її на федерацію окремих 

національних держав, у тому числі й Української держави, утвореної не лише з 
українських земель Австрії (Галичини й Буковини), а й із “цілої Австро-Угорщини”, 

тобто із Закарпатської України [22, с.124-125]. Як пересвідчуємось, у короткому часі 

ідея автономії еволюціонувала в ідею окремої національної української держави в 
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складі федерації. За елементарною логікою, наступним кроком мало відбутися злиття 

двох легітимних українських державним утворень в єдину соборну Українську 

державу. 

Стрімко і динамічно розвивалися події на західноукраїнських землях у жовтні 

1918 р. Упродовж двох днів (18 і 19 жовтня) галичани, відповідно до міжнародних 

правових норм, проголосили створення Української держави, обрали й затвердили на 

Установчих зборах її законодавчий орган – Українську Національну Раду (УН Раду).На 

Установчих зборах Української Конституанти (конституційні збори) 18 жовтня             

1918 р., котрі обрали УН Раду, предметом палкої дискусії постало питання 

соборності. Соціал-демократи, частина радикалів і націонал-демократів, представ-

ники студентства висловилися за негайне об’єднання українських земель Австро-

Угорщини з Наддніпрянською Україною. Ці партії відображали настрої, які домі-

нували в тогочасному галицькому суспільстві. Дискусія довкола цього питання 

тривала 12 годин. Урешті-решт, вирішили поки що не приєднувалися до України, 

оскільки в “14 пунктах” Президента США В. Вільсона народам Австро-Угорщини 

гарантувалося право на самовизначення, а Росію, до федерування з якою прямував 

П.Скоропадський, трактували як єдину державу, єдиний народ. Злука з гетьманською 

Україною загрожувала Галичині так само опинитися під владою Росії [27, с.29]. 

Новий імпульс соборним устремлінням галичан дала блискуча військова 

операція із роззброєння в ніч з 31 жовтня на перше листопада 1918 р. (без жодних 

втрат) кількатисячного австрійського гарнізону в Львові та передання влади УН Раді. 

Уранці 1 листопада командувач операцією, що в літературі отримала назви 

“Листопадовий зрив”, “Листопадовий чин”, сотник Д. Вітовський відправив до Києва 

телефонограму: “Зайнятий українськими військами Львів складає поклін Києву, 

столиці всієї України” [11, с.27]. Це промовисте свідчення того, що саме військовики-

українці Галичини були чи не найпалкішими прихильниками ідеї єдиної, соборної 

Української держави [15, с.33-37]. 

Зазначимо, що в умовах воєнних дій галичани методично працювали над 

створенням інститутів державної влади парламентського, європейського типу. 9 

листопада 1918 р. На засіданні УН Ради законодавчу владу остаточно було передано 

УН Раді, закріплено назву держави – Західноукраїнська Народна Республіка, 

сформовано Тимчасовий Державний Секретаріат, або Раду Державних Секретарів, – 

уряд молодої держави. За партійним складом він був коаліційним – вісім націонал-

демократів, два радикали, по одному представникові від соціал-демократичної та 

християнсько-суспільної партії та двоє безпартійних. Отже, економічні, соціально-

політичні й духовно-культурні інтереси більшості галицького суспільства були 

представлені адекватно. Багатопартійною була й Українська Національна Рада [12, 

с.125-126]. 

УН Рада 10 листопада 1918 р. визначила урядові головну лінію національно-

державної політики: “Українська Національна Рада, як найвища власть українських 

земель бувшої Австро-Угорської монархії, в змаганню до здійснення національного 

ідеалу всього українського народу поручає Державному Секретаріатові поробити 

потрібні заходи для з’єднання всіх українських земель в єдину державу” [5, с.165]. Це 

був реальний крок до злуки ЗУНР і УНР, створення єдиної, соборної Української 

держави. 

13 листопада 1918 р. УН Рада ухвалила Тимчасовий Основний Закон – 
Конституцію – ЗУНР, що стало важливим чинником у здійсненні злуки двох 

українських материків. У Конституції чітко означено основні елементи, атрибути й 

символи суверенної демократичної держави парламентського типу: назву, кордони, 
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механізм здійснення влади, герб, прапор, державну печатку. Як необхідну умову було 

передбачено скликання Установчих зборів, що відкривали б дорогу до повної 

легітимізації утворення самої ЗУНР, та її вищих законодавчого і виконавчого органів 

[13, с.96]. 

Назвавши молоду державу „народною республікою” та визнавши п’ятичленну 

демократичну “формулу” майбутніх Установчих зборів (вибори на підставі “загаль-

ного, рівного, безпосереднього, тайного і пропорційного голосування без різниці 

пола”), УН Рада орієнтувалася на проголошену Центральною Радою в Києві УНР, яка 

мала організовуватися на тих самих демократичних загальноєвропейських засадах. 

Це було зроблено для того, щоб уникнути зайвих складнощів під час “державного 

з’єднання всіх українських земель” [16]. 

УН Рада 16 листопада 1918 р. прийняла закон “Про тимчасову адміністрацію 

областей Західноукраїнської Народної Республіки”, який мав упорядкувати, 

унормувати й уніфікувати процес формування органів місцевого управління [6, с.5-6]. 

Було також ухвалено обіжник Ради Державних Секретарів до Державних повітових 

комісарів від 1 грудня 1918 р. [6, с.5-6]. Як слушно наголошує дослідник                          

В. Ортинський, ці два нормативно-правові акти стали основними в розбудові держав-

них органів місцевої влади й управління   [18, с.79]. 

Отже, трохи більше ніж за тиждень, в умовах війни, УН Рада напрацювала 

відповідну нормативно-правову базу (ось приклад ефективності державотворчої 

роботи!), визначивши головні параметри молодої держави – ЗУНР, засадничі 

принципи її функціонування як на найвищому, так і на повітовому управлінському та 

самоврядному рівнях. Це давало підстави виносити на порядок денний питання злуки 

двох суверенних державних об’єднань. 

 ЗУНР ініціювала злуку УНР і ЗУНР. УН Рада ще 5 листопада 1918 р. 

відправила двох представників (Й. Назарука і В. Шухевича) для налагодження 

контактів з цієї теми з гетьманськими урядовцями. Після створення 9 листопада 

уряду ЗУНР – Ради Державних Секретарів до Києва, вже для конкретних перемовин з 

П. Скоропадським про возз’єднання, був відряджений зі Львова повноважний посол 

ЗУНР професор Григорій Микитей з відповідними вірчими грамотами. Державний 

Секретаріат доручив йому просити керівництво Української держави прислати у 

Львів повноважну комісію для переговорів [22, с.62-63]. Однак 14 листопада гетьман 

П. Скоропадський оголосив про федерацію з Росією та сформував новий уряд, з якого 

майже повністю усунув українців. Переговори не відбулися. Посол навіть не подав 

своїх вірчих грамот [20, с.92]. Дуже скоро гетьманщина була повалена Директорією. 

Процес підготовки і проведення Акту злуки становить окрему й непросту 

колізію українського державотворення, оскільки йшлося про відмову від власної 

державності Західної України. Він має свою логіку, свою політичну канву й інтригу. 

Реальні переговори про злуку велися з Директорією. Наприкінці листопада 1918 р. з 

проектом попереднього договору до Фастова, де на той час перебувала Директорія, 

Державний Секретаріат направив делегацію (Д. Левицького та Л. Цегельського). 

Після ґрунтовного обговорення цього проекту Директорія і делегація ЗУНР 1 грудня 

1918 р. підписали “Передвступний договір”, основними положеннями якого були: 

“§1. Західноукраїнська Народна Республіка заявляє цим непохитний намір 

злитися в найкоротшім часі в одну велику державу з Українською Народною 

Республікою, значить, заявляє свій намір перестати існувати як окрема держава... 
§ 2. Українська Народна Республіка заявляє цим рівно ж свій непохитний намір 

злитися в одну державу з Західноукраїнською Народною Республікою...” 
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Цей документ від імені Директорії договір підписали В. Винниченко,                       

П. Андрієвський,  Ф. Швець, С. Петлюра, від імені уряду ЗУНР – Л. Цегельський і            

Д. Левицький [17, с.67]. 

На найближчі сесії у Станіславові 3 січня 1919 р. УН Рада прийняла Ухвалу 

“Про злуку Західноукраїнської Народної Республіки з Українською Народною 

Республікою”. Зазначимо таке важливе положення цього правного документа: “До 

часу, коли зберуться Установчі збори з’єдиненої Республіки, законодатну владу на 

території бувшої ЗУНР виконує Українська Національна Рада. До того ж самого часу 

цивільну і військову адміністрацію на згаданій території веде Державний 

Секретаріат, як виконуючий орган Української Національної ради” [2, с.1]. 

Отже, йшлося не про федерацію двох держав – УНР і ЗУНР, як намагались 

інтерпретувати Акт злуки дехто з політиків, а про повну ліквідацію ЗУНР як окремої 

держави та входження її до складу УНР [17, с.70]. 

На Софійській площі у Києві 22 січня 1919 р., перед велелюдним збігом народу, 

були зачитані й гаряче схвалені присутніми Ухвала УН Ради від 3 січня й Універсал 

Директорії з цього приводу [17, с.68]. Наступного дня ці обидва (історичної ваги) 

документи одностайно ратифікувала сесія Трудового конгресу, який відкрився в 

столиці. Після об’єднання назву ЗУНР було змінено на Західну Область Української 

Народної Республіки (ЗОУНР) [14, с.196-197]. Все відбувалося відкрито, публічно, в 

дусі української традиції народоправства, що надавало Акту злуки необхідної 

легітимності. 

Отже, можна дійти висновку, що у зв’язку з тодішніми воєнно-політичними 

обставинами, ідеологічними розбіжностями між соціалістами-наддніпрянцями та 

буржуазно-демократичними галичанами, а також через відсутність міжнародної 

підтримки реального об’єднання не сталось. Але сам факт проголошення Акту злуки 

є знаковою подією нашої національної історії. Він заманіфестував перед світом 

магістральний перспективний напрям розвитку української нації, невідворотність 

відродження на геополітичному просторі Європи Української держави, істинної 

спадкоємиці славної Давньокиївської держави під назвою Київська Русь. 
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Проаналізовано соціально-політичні результати військового штабу Червоної армії 
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1920: THE BOLSHEVIK EXPERIMENTS IN GALICIA 

The article analyzes social and political results of the activities of the Red Army 

headquarters in Galicia in July – September of 1920 with the special focus on the establishment 

of the Galician Revolutionary Committe – the revolutionary government of the Galician 

Socialist Soviet Republic. 

Key words: the Red Army, sovietization, the Galician Revolutionary Committe, the 

Galician Socialist Soviet Republic. 

 

Незважаючи на вороже ставлення до Західно-Української Народної Республіки 

(ЗУНР), уряд радянської України на чолі з Х. Раковським, до якого входили реально 

мислячі В. Затонський і О. Шумський (розстріляні в 1930-х рр.), не могли не брати до 

уваги існування галицького уряду та його 100-тисячної армії, яка на 300-кіло-

метровому фронті вела збройну боротьбу з Польщею. Тож у травні–липні 1919 р. 

робилися спроби домовитися з провідником ЗУНР Є. Петрушевичем щодо пропуску 

радянського війська в Румунію та союзу з робітничо-селянськими республіками 

України й Угорщини1. Проте антирадянський виступ повстанської армії М. Григор’єва на 

півдні України, генеральна офензива польського війська й поразка Галицької армії у 

липні 1919 р. кардинально змінили ситуацію на Прикарпатті. Плани більшовицької 

Москви довелося відкласти, однак вони залишилися на порядку денному в програмі 

Леніна, який, підсумовуючи діяльність Кремля на польсько-галицькому дипло-

матичному напрямку в 1919–1920 pp., зазначав: “Отримуючи Східну Галичину, ми 

дістали базу проти усіх сучасних держав. За таких умов ми ставали сусідами 

прикарпатської Русі, яка кипить більше, ніж Німеччина, і є прямим коридором в 

Угорщину, де вистачить невеликого поштовху, щоб запалала революція… Ми чудово 

розуміємо, що ставка зроблена велика, що ми сильні, що ми, беручи Галичину…, 

розвиваємо дорогу революції. За це варто повоювати”2. 

Експансіоністські ленінські плани щодо західноукраїнських земель почали 

реалізовуватися влітку 1920 р., коли в ході радянсько-польської війни Першій кінній і 

ХІV-й арміям вдалося переламати її невдалий початок та перейти у широкий наступ 

на Львів і Варшаву. 26 липня червоноармійці зайняли Вишнівець, Збараж, Тернопіль. 

27 липня поляки з боями відступили з Хоросткова і Пробіжної, 28 липня – з Борщева, 

29 липня – з Чорткова, 3 серпня – з Бучача, 15 серпня – з Козлова і Городища,                  

17 серпня – із Зарваниці й Денисова, 19 серпня – з Козови, Зборова, Підгаєць, 

Поморян, Монастирської, 20 серпня – з Бережан3. Щоправда, 17 серпня у с. Задвір’я 

під Львовом поляки дали гідну відсіч 6-й кінній дивізії Червоної армії, наступ якої 

призупинився4. Не вдався й 19 серпня генеральний штурм галицької столиці5. Ледь 

отямившись від львівської невдачі, С. Будьонний повів Кінармію на Люблін, але                

29 серпня потрапив під удар українсько-польських частин генерала М. Безручка, які 

обороняли фортецю Замостя. Однак після невдалих атак, під загрозою оточення,               

1 вересня Кінармія відступила до Володимира.  

Загалом було зайнято 20 із 52 повітів Східної Галичини й утворено Галицьку 

Соціалістичну Радянську Республіку та її уряд – Галревком на чолі з В. Затонським. 

Виступаючи 5 листопада 1920 р. на партконференції у Києві, він наголошував: 

“Кожен з нас розуміє, що наш наступ на польську шляхту, коли ми були під стінами 

Варшави, був не захистом радянських республік, не кроком, продиктованим нашим 
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стратегічним становищем, а був першим актом нової сторінки, що відкривається в 

історії радянського руху, коли радянські республіки, що до того задихалися, знайшли 

можливість відхилити ноту Керзона і йти туди, де за влучним висловом т. Леніна, 

знаходиться механізм Версальського миру”6. Як бачимо, “вождь світової революції” 

замахнувся не лише на Прикарпаття, але й Центральну і Західну Європу.  

Підготовку до вторгнення в Галичину військово-політичне керівництво 

радянської Росії і України розпочало навесні 1920 p. 23 квітня у Києві створено 

Галицький оргкомітет КП(б)У (Галоргком), завданням якого було керувати 

підпільною “революційною боротьбою в тилу ворога”, тобто за Збручем. До його 

складу увійшли поляки Ф. Кон (голова), Б. Скарбек та кілька галичан – М. Левицький, 

Ф. Конар, О. Паліїв, М. Баран (недавній старшина Легіону Українських Січових 

Стрільців), В. Порайко (командувач Червоної Української Галицької Армії (ЧУГА). У 

час переходу Червоної армії в наступ на польському фронті, Галоргком переконував 

В. Леніна, що на Прикарпатті “такий вдячний грунт для комуністичної роботи і для 

революції, що наближення радянських військ до старих кордонів Австрії буде 

початком справжньої комуністичної революції в Галичині”7. Про зацікавленість 

Кремля західними землями України свідчить утворення низки органів: Галбюро при 

ЦК РКП(б), при губернських парткомітетах Росії для праці серед 80 тис. галицьких 

біженців і колишніх військовополонених, при політвідділі резервної армії в Казані та 

фронтових 12-ї та 14-ї армій, націлених на Галичину.  

Питання про формування Галревкому розглядалося ще 4 квітня 1920 р., тобто 

до початку радянсько-польської війни, на засіданні Тимчасового бюро ЦК КП(б)У за 

участю Х. Раковського, О. Шумського, С. Косіора та ін. Відтак було ухвалено 

рішення сформувати Галревком у складі п’яти осіб, причому трьох обрати, а 

О. Устиновича та І. Сіяка призначити. Передбачалося, що Галревком “ніякого 

відношення не має до армії, ніяких прав і функцій органу влади й існує як політичне 

представництво”8. Однак після квітневих подій на фронті (переходу галицьких бригад 

до Дієвої армії Української Народної Республіки (УНР), союзниці Польщі), 11 травня 

1920 р. Політбюро ЦК КП(б)У, заслухавши доповідь І. Сіяка, вирішило тимчасово 

Галревком не створювати. Галичан, які залишилися на території України, перекинути 

в Росію, сформувати з них запасну бригаду. 

Щоправда, 30 червня 1920 р. на засіданні ЦК КП(б)У в Харкові таки ухвалено 

постанову про утворення Галревкому та курсів для 150 агітаторів, призначених для 

роботи в зайнятих районах Галичини. Але щодо персонального складу Галревкому 

згоди тоді не досягнули. С. Косіор виступив категорично проти включення до нього 

колишніх старшин Легіону УСС, УГА і ЧУГА. Нарешті, Галревком утворили 8 липня 

1920 p. Нa спільному засіданні Галоркому і Політбюро ЦК КП(б)У в складі: 

В. Затонський (голова), М. Баран, А. Бараль, Ф. Конар, М. Левицький, К. Литвинович, 

І. Немоловський. 15 липня він ухвалив постанову про створення Галицької Соціалі-

стичної Радянської Республіки, тобто ще до форсування Червоною армією Збруча9. 

Наступного дня після бесіди з Затонським Ленін на засіданні ЦК ВКП(б) затвердив 

склад і план діяльності Галревкому. 18 липня розповсюджено листівку “До селян і 

робітників Галичини!”, в якій сповіщалося, що вони вже є громадянами радянської 

республіки й мають зустрічати “гідно і достойно пролетарську Червону армію”10. 

Більшість листівок й військових газет тоді друкувалися у Кам’янці-Подільському, в 

штабі 14-ї армії, куди Затонський виїхав з деякими членами Галбюро.  
Галревком розпочав практичну діяльність і проголошення декларацій та 

постанов лише після того, як зібрався майже у повному складі в Тернополі 8 серпня 

1920 p. І. Немоловський доповів голові Галбюро при ЦК РКП(б) О. Пушкарю, що 
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“Галревком в середині липня з Харкова виїхав до Вінниці, звідти до Жмеринки і 

прибув у Тернопіль 8 серпня”11. На той час його члени ще жодного разу не збиралися 

у повному складі: В. Затонський, як член Реввійськради 14-ї армії, був на фронті. Між 

іншим, 31 липня він також очолив Галоргком і в листі до С. Косіора писав: “Прошу 

відрегулювати питання про Галоргбюро. Я поки що самовільно оголосив себе 

головою замість Кона, хоча не його членом”12. К. Литвинович та І. Краснокутський 

перебували у Москві, Ф. Конар – у Києві. У Харкові, де знаходився уряд УСРР і ЦК 

партії, перебували лише І. Немоловський та М. Баран. Вони й склали Галревком, про 

що свідчать підписи під усіма документами тільки І. Немоловського. Саме він писав 

14 липня 1920 р. до Галбюро в Москві: “Реввійськрада Південно-Західного фронту 

завіряє, що за два тижні буде у Львові. Гоніть наших людей з Москви до Києва”13. 

Неоднозначні документи щодо утворення Галревкому нещодавно віднайдено у 

фондах 14-ї армії Російського державного військового архіву. Зокрема, протоколи 

засідань Галбюро спільно з політвідділом армії. Один з них від 28 липня 1920 p. 

Свідчить, що на засідання у Жмеринці за участю М. Горбунова (член Реввійськради 

14-ї армії) М. Барана, Н. Гірняка, О. Паліїва, Ф. Конара було ухвалено: “Галбюро при 

політвідділі… вважати Галревкомом”14. А за кілька днів 31 липня В. Затонський 

телеграфував Сталіну та Косіору: “Прошу відрядити до мене галичан. Тут в 

Галревкомі страшне безлюддя”15. Нарешті, у постанові засідання Політбюро ЦК 

КП(б)У від 3 серпня 1920 р. за участю С. Косіора, Г. Петровського, В. Чубаря 

прийнято рішення утворити у Львові нелегальний партійний центр – ЦК КПСГ у складі: 

В. Затонський, М. Баран, Ф. Конар, М. Левицький, О. Шумський, К. Литвинович, 

І. Немоловський, І. Краснокутський та ін., всього 12 осіб, а також Галревком”16. Згідно з 

повідомленням Польового управління 14-ї армії, В. Затонський виїхав 3 серпня 

1920 p. З фронту і лише 11 серпня 1920 p. У Тернополі відбулося засідання ЦК КПСГ, 

яке затвердило склад Галревкому на чолі з В. Затонським17. 

Зрозуміло, що Кремль прагнув сформувати у галичан позитивне уявлення про 

Червону армію. 1 серпня 1920 р. начальник політвідділу 14-ї армії Мірошниченко, 

члени Реввійськради армії В. Затонський і М. Горбунов надіслали у війська певні 

директиви. В одній з них, посилаючись на вимогу Сталіна, вони зобов’язували: при 

вступі в Галичину з повагою ставитися до місцевих мешканців, оскільки “наша мета 

не завоювати край, а визволити від поляків самостійну дружню державу”. Вимагалося 

виключити грабунки і насильства, навіть вступати в села і міста з українськими 

піснями. Зверталася особлива увага на 8-му Червонокозачу кінну дивізію. 30 липня її 

командиру В. Примакову М. Горбунов і В. Затонський персонально наказували: 

“Звернути особливо серйозну увагу на поведінку кіннотників при вступі в Гали-

чину”18. Однак ці вказівки не виконувалися, про що свідчить ганебна поведінка 

червоних у Галичині влітку 1920 p. (насамперед масові грабежі магазинів, окремих 

родин)19. До речі, диктатор ЗУНР Є. Петрушевич рекомендував 27 липня коман-

дувачу Армії УНР, що дислокувалася на Наддністрянщині, заборонити битви з 

червоноармійцями, серед яких було багато українців20.  

1 серпня Галревком схвалив декрет № 1 “Про встановлення соціалістичної 

Радянської влади в Галичині”, згідно з яким на її території проголошувалася влада 

Рад. Декрет № 2 оголосив відокремлення церкви від держави, а школи – від церкви. 

Згідно з більшовицькими поглядами на місцеве самоуправління, владу зосередили у 

надзвичайних органах – ревкомах (організовано 20 повітових, 1150 сільських, 
декілька залізничних). Зазвичай їх обирало населення на сходинах під контролем 

військових або чекістів21. Аналізуючи серпневі декрети Галревкому пересвідчуємося, 

що вони нагадують відповідні документи Раднаркомів радянських Росії й України, 



 54 

тобто відірвані від політичної і господарської реальності, не забезпечені діяльністю 

виконавчих структур.  

Декрет про націоналізацію охопив не лише банки і залізницю, великі й середні 

промислові підприємства, але й дрібні, зокрема побутові та торгівельні, що завдало 

населенню економічної і моральної шкоди. Практично не вирішувалося деклароване 

право бідноти на землю, яка оголошена всенародною власністю. Військо залучало 

бідноту до суботників і недільників (міста Чортків, Скала, села Байківці, Сущин, 

Джурин та ін.)22. Скасовано державну українську мову. Впровадження урядом ЗУНР 

державної мови засуджувалося як антинародне. За прикладом радянської України 

розпочато створення єдиної трудової школи, а також мережі безкоштовних дитсадків, 

які відкривали у панських будинках23. 

У ході “соціалістичних перетворень” постановою Політбюро ЦК КПГ від             

10 вересня сама партія (близько 230 членів і 250 кандидатів) була розпущена як 

“засмічена” інтелігентськими та міщансько-націоналістичними елементами”24. Важ-

ливою функцією Галревком вважав боротьбу з “контрреволюційними елементами” в 

Галичині. Ще наприкінці липня І. Немоловський надіслав прохання до Реввійськради 

14-ї армії: “Організувати два концтабори: у Вінниці – для лояльних галичан, і у 

Харкові – для ненадійних”25. У ті дні В. Затонський звернувся до уряду УСРР з 

проханням надіслати “для організації чекістської роботи” з Одеси Н. Яковлева 

(Епштейна), який у 1919 р. був членом Реввійськради 14-ї армії, відзначився під час 

очистки Одеси від “ворогів радянської влади і розбирається в проблемах Галичини”26. 

3 вересня завідувач відділу Галревкому М. Левицький надіслав до Москви 

перший звіт про діяльність органів ЧК27 у Галичині. Він повідомляв, що в повітах 

утворені ревкоми, “які тісно пов’язані з Галицькою ЧК” і мають завдання боротися з 

контрреволюціонерами, саботажниками, спекулянтами, шпигунами та ін. У доданій 

“Інструкції” визначено форми і методи: обшуки, арешти, облави, конфіскація майна 

арештованих, нагляд за людьми, адміністративні і кримінальні кари (арешт до 6 

місяців, штраф до 5 тис. злотих). Крім того, додано списки осіб у Тернополі, які 

підлягали репресіям. Вони розподілялися на класи: 1. Власники підприємств, аптек, 

поміщики (всього 61 особа – вказані прізвища, домашні адреси); 2. Власники землі, 

шевці, пекарі (61 особа); 3. Купці (48 осіб). Окремий список визначав “буржуазний 

елемент” – 21 – купців, шинкарів, переважно євреїв і поляків28. Лише радикальна 

зміна на фронті – широкий контрнаступ польського війська не дозволив Галицькій 

ЧК повністю “очистити” місто від “ворогів народу”. Особливе обурення галичан 

викликало залучення “буржуазії” до примусових робіт, а також масові реквізиції ко-

ней, майна заможних міщан. Так, наприклад, у тернополянина Тайхмана 28 серпня 

реквізовано 382 срібних і золотих предметів. Частину з таких предметів, зокрема 

годинники, В. Затонський видавав підлеглим – шоферу, провідникам своїх трьох 

вагонів. Реквізовані мило, сірники, чай, шоколад, вино, тканини, сорочки, як правило, 

реалізовувалися через магазин. Мед і пиво передавалися війську і безкоштовним 

їдальням29. 

Розпочато реорганізацію кооперативів “на пролетарських основах”. Зокрема, 

таку ухвалу прийняв повітовий з’їзд кооператорів (спілок, крамниць) у Заліщиках30.  

Деякі історики закидають владі нерішучість щодо “організації Червоної 

Галицької Армії”. Але ж спеціальною постановою Галревкому, який не міг діяти 

самостійно без згоди Москви і Харкова, проголосили “мобілізацію в Галичині не 
проводити, добровільців приймати обережно”31. На наш погляд, це пов’язувалося з 

недовірою до галичан після квітневих подій 1920 р. Зрештою, незважаючи на 

оптимістичні заяви, лише біднота регіону з нетерпінням чекала Червону армію, щоб 
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здійснити революційні перетворення, насамперед дістати землю. В. Затонський і його 

компартійне оточення в Галичині пересвідчилося, що насправді суспільно-політична 

ситуація зовсім інша. Не випадково чимало уваги приділялося організації репре-

сивних органів Галицької ЧК і місцевих ревкомів. Загалом на потреби нових органів 

влади Раднарком УСРР виділив 500 млн рублів, з яких 50 млн відразу надіслав 

Галревкому32.  

ЦК КП(б)У і Галревком прагнули також залучити до радянізації краю галичан, 

які знаходилися в Росії (Поволжя) і Україні. Багато з них були або вважалися 

формально комуністами. На початку серпня Затонський засипав телеграмами й листа-

ми Леніна, Троцького, Дзержинського, Галбюро при ЦК РКП(б), благаючи скеро-

вувати до Тернополя сформовані у Казані в Запасній армії галицькі частини, 

ув’язнених у Кожухівському концтаборі (околиця Москви) старшин ЧУГА і взагалі 

галичан, перш за все членів партії. Москва з розумінням ставилася до його прохань. 

10 серпня секретар ЦК М. Крестинський розіслав усім губернським парткомам Росії 

телеграми, в яких писав: “У зв’язку з утворенням Радянської влади у Східній 

Галичині… ЦК пропонує в дводенний термін провести мобілізацію всіх комуністів-

галичан (уродженців Східної Галичини й русинів з Буковини) віком 18–40 років і 

скерувати їх у розпорядження ЦК РКП(б). Сімей з собою не брати”33. 

Невдовзі завідувач військового відділу Галревкому М. Баран доповідав Леніну 

в Москву і Сталіну до Харкова, що до Вінниці з Казані прибув перший галицький 

запасний батальйон (1539 бійців), який постійно поповнюється. Сформовано й 

озброєно три стрілецькі галицькі батальйони (по 300 бійців у кожному), два з яких 

скеровано до Тернополя, один – до Чорткова. На території ГСРР формуються 

військкомати, зокрема в Тернополі, Чорткові, Гусятині, Заліщиках, Борщеві, Збаражі, 

Теребовлі34. 

Зазначені військомати приймали до війська лише добровольців, як правило, 

юнаків із малоземельних і безземельних родин. Згідно з радянськими джерелами, до 

Червоної армії зголосилися: у Підгаєцькому повіті 300, Бродівському – 200, 

Теребовлянському – 176, Гусятинському – 36 осіб35. З місцевих добровольців і 

прибулих з Казані вояків у Тернополі сформовано галицький військовий гарнізон.             

8 вересня В. Затонський повідомляв в Реввійськраду 14-ї армії, що “охорону 

м. Тернополя, вартову службу і патрулювання здійснюють 1-й і 2-й галицькі 

батальйони… Формуємо новий батальйон”. 13 вересня він доповідав Сталіну, що у 

Тернополі сформовано 1-шу Галицьку стрілецьку бригаду. Про її склад не 

зазначалося, але в листі начальника ветеринарного відділу К. Мойсейовича, який 8 

вересня звернувся у штаб 14-ї армії з проханням, вказано: “Для 1-ї Галицької бригади 

необхідні медикаменти. Бригада має 2896 коней, за якими здійснюють меднагляд 5 

ветлікарів і 10 ветфельшерів”36. 

У ході контрнаступу польсько-українських військ у другій половині серпня 

1920 р. фронт наблизився до Тернополя. 21 вересня Галревком виїхав з міста за 

Збруч, 25 вересня у Вінниці він самоліквідувався, а залишки його коштів – майже 

7 млн рублів, іноземну валюту, реквізовані золоті речі передав у місцевий банк37. 

Невдовзі делегація Галревкому (В. Баран, Н. Хомин) взяла участь у роботі Ризької 

мирної конференції, де, незважаючи на всі зусилля, добитися суверенітету для 

радянської Галичини не вдалося. Там же відбулася її зустріч з делегацією ЗУНР 

(К. Левицький, Л. Мишуга, О. Назарук), яка виступала за державну самостійність 
Східногалицької держави. Утім, за умовами Ризького договору 1921 р. західно-

українські землі ввійшли до відновленої Речі Посполитої38. 
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Лише 1989 р. вперше оприлюднено виявлений в архівах лист В. Затонського 

від 23 вересня 1920 р., в якому підсумовано “революційну” діяльність Галревкому. 

“Галицьке дійство закінчилося”, – констатував він, звертаючись до Леніна, ЦК 

КП(б)У, Реввійськради Південно-західного фронту. “Але як би не було, – 

продовжував він, – рано чи пізно Галичину доведеться радянізувати”. У зв’язку з цим 

В. Затонський виклав “досвід першої спроби” та її уроки. Насамперед, визнавав, що 

“до такої серйозної справи, як перенесення соціальної революції і радянської влади, 

хоч би захудалої, ми були дуже погано підготовлені”. Далі він критикував діяльність 

Ф. Конара і Ф. Кона; вважав, що Галревком створили запізно, який прибув у 

Надзбруччя, без підготовлених працівників, тому робота велася стихійно, й 

Галревком не здійснив і десятої долі запланованого. Але при всьому, В. Затонський 

вважав, що “саме зараз, коли Галичина нами загублена, необхідно зайнятися 

підготовкою до повернення туди”. Для цього він пропонував продовжувати мобі-

лізацію галичан-комуністів по всій Росії і скеровувати до 14-ї армії. Він наголошував 

на тому, що “комуністи-галичани на українському правобережжі набагато більш 

бажані, ніж калузькі чи тамбовські русапети”. Рекомендував створити низку 

політшкіл і для кількох тисяч галичан, які відійшли з Червоної армією; до моменту 

переходу армії в наступ утворити апарат радянської влади (це враховано у 1944 р., 

коли в західні області України скеровано всі керівні державні, партійні структури від 

району й вище). В. Затонський обіцяв підготувати детальний “план систематичної 

підготовки до відновлення радянської влади в Галичині”39. Зазначеного плану в 

архівах не виявлено, однак певні його пункти, як бачимо, було враховано через два 

десятиліття – в ході радянізації західних областей України 1939–1941 рр. Тоді знову 

здійснено спробу уніфікувати все життя краю в політичній та соціально-економічній 

сферах. Як і в 1920 р., радянізація супроводжувалася жорстокою націоналізацією 

виробничих об’єктів і нерухомості, репресивними акціями проти опозиції.  

                                                 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1 Під прапором Жовтня. Т. 1. – Львів, 1957. – С. 104-106; Литвин М. Українсько-польська війна 

1918–1919 рр. – Львів, 1998. – С. 277–289.  
2 Ленин В. Политический отчет ЦК РКП(б). Стенограмма выступления на IX конференции РКП(б) 

22 сентября 1920 г. // Исторический архив. Москва. – 1992. – № 1. – С. 22-24.  
3 Российский государственный военный архив (РГВА). – Ф. 199. – Оп. 3. – Д. 125. – Л. 3-191.  
4 Pogonowski Y. Boj o Lwów. – Gdańsk, 1921. – S. 3–7; Бабель И. Избранное. – Санкт-Перебург, 1998. – С. 583. 
5 Bitwa Lwowska. 25.VII – 18.X.1920. Dokumenty operacyjne. Cz. II. – Warszawa, 2004. – S. 586–707. 
6 Дерев’янко С. “Галицьке дійство скінчилося...” // Наука і суспільство. – Київ, 1989. – № 11. – С. 13.  
7 Під прапором Жовтня. – С. 332.  
8 Российский государственный архив социально-политической истории (далі – РГАСПИ). – Ф. 17. – 

Оп. 12. – Д. 681. – Л. 59.  
9 Там же. – Л. 1; Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГОУ). – 

Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 172. – Арк. 1, 14; Морозов В. Владимир Петрович Затонский. – Киев, 1988. – 

С. 83–84; Верига В. Галицька Соціялістична Совєтська Республіка. – Ню-Йорк, 1986. – С. 118.  
10 Тищик Б. Галицька Соціалістична Радянська Республіка (1920 р.) / Б. Тищик – Львів, 1970. – С. 65–66. 
11 Під прапором Жовтня. – С. 344.  
12 РГАСПИ. – Ф. 17. – Оп. 61. – Д. 1. – Л. 80.  
13 РГВА. – Ф. 199. – Оп. 1. – Д. 48. – Л. 14.  
14 РГАСПИ. – Ф. 17. – Оп. 61. – Д. 1. – Л. 78.  
15 РГВА. – Ф. 199. – Оп. 1. – Д. 48. – Л. 27.  
16 Там же. – Л. 13.  
17 РГАСПИ. – Ф. 17. – Оп. 61. – Д. 681. – Л. 28.  



 57 

                                                                                                                                   
18 РГВА. – Ф. 199. – Оп. 1. – Д. 48. – Л. 29.  
19 Arhiwum Akt Nowych (Warszawa). Ambasada RP w Parzyzu. – Sygn. 152. – K. 176. 
20 Arhiwum Akt Nowych (Warszawa). MSZ. – Sygn. 5341. – K. 2. 
21 РГВА. – Ф. 199. – Оп. 1. – Д. 48. – Л. 29, 31, 36.  
22 Більшовик. – 1920. – 24, 25 серпня; 11 вересня. 
23 Кічий І. Нові дані про діяльність Галицького ревкому / І. Кічий // Український історичний жур-

нал. – 1990. – № 8. – С. 120–121. 
24 ЦДАГОУ. – Ф. 9. – Оп. 1. – Спр. 11. – Арк. 23.  
25 РГВА. – Ф. 199. – Оп. 1. – Д. 48. – Л. 3.  
26 Там же. – Л. 39.   
27 ЧК (т.зв. “чрезвычайка” – рос.) – Загальноросійська надзвичайна комісія до боротьби з контрре-

волюцією і саботажем.  
28 РГАСПИ. – Ф. 17. – Оп. 61. – Д. 3. – Лл. 4–16.  
29 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі – ЦДАВОВУ). – 

Ф. 2189. – Оп. 1. – Спр. 38. – Арк. 1–6; Спр. 39. – Арк. 3–7.  
30 Більшовик. – 1920. – 11 вересня. 
31 РГВА. – Ф. 199. – Оп. 1. – Д. 48. – Л. 27.  
32 Ткачук А. До 50-річчя Галицької Соціалістичної Радянської Республіки / А. Ткачук // Український 

історичний журнал. – 1970. – № 8. – С. 118. 
33 РГАСПИ. – Ф. 17. – Оп. 61. – Д. 3. – Л. 57.  
34 Там же. – Д. 8. – Лл. 13-15.  
35 Українська РСР в період громадянської війни 1917–1920 pp. Т. 3. – Київ, 1970. – С. 356.  
36 РГВА. – Ф. 199. – Оп. 1. – Д. 48. – Лл. 104, 112, 124.  
37 ЦДАВОУ. – Ф. 2189. – Оп. 1. – Спр. 33. – Арк. 5.  
38 Литвин М.  Історія ЗУНР / М. Литвин, К. Науменко – Львів, 1995. – С. 322–327; Назарук О. 

Галицька делегація в Ризі 1920 р. Спомини учасника. – Львів, 1930. – С. 21–23; Центральний 

державний історичний архів України у Львові. – Ф. 581. – Оп. 1. – Спр. 99. – Арк. 2–3. 
39 Дерев’янко С. “Галицьке дійство скінчилося...” / С. Дерев’янко // Наука і суспільство. – 1989. – 

№ 11. – С. 14-15. 

 

 
 

УДК 329(477.8) 

Соляр І. Я. 

«ДОПОМОГОВА АКЦІЯ» УСРР РАДЯНОФІЛЬСЬКОМУ 

РУХОВІ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ В СЕРЕДИНІ 1920-х РОКІВ 
 

У статті проаналізовано зміст та масштаби «допорогової акції» УСРР радяно-

фільському рухові в Західній Україні, зокрема в загальноосвітній і коопераційній сферах 

Ключові слова: радянофільство, «допорогова акція», Західна Україна. 
 

Solyar I. Y. 

„RELIEF ACTION” SSR RADYANOFILSKOMU Movement 

WESTERN UKRAINE IN THE MIDDLE OF 1920 

The article analyzes the content and scopes of SSR "doporohova share" to radyanofilsk 

movement in Western Ukraine, particularly in educational and cooperative sectors 

Key words: radyanofilstvo, doporohova action, Western Ukraine. 



 58 

Суспільно-політичне життя Західної України у 1920 – 1930-х рр. перебувало 

під пильним оком відповідних державних інституцій не тільки Польщі, але й сусідніх 

держав, зокрема Української Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР). Водночас 

жодна з українських партій краю не могла обійти у своїй діяльності питання 

ставлення до процесів, які відбувалися у радянській Україні в міжвоєнний період ХХ 

ст. Метою даної статті є аналіз змісту і масштабів «допомогової акції» УСРР 

радянофільському рухові в Західній Україні у середині 1920-х рр. 

 Дана проблема малодосліджена. У радянській історіографії переважала теза 

про те, що всі політичні партії (окрім комуністичних) були однозначно антира-

дянськими. Лише після відновлення незалежності України з'явились окремі праці, які 

по-новому характеризують ставлення Українського націокально-де-мократичного 

об'єднання (УНДО) до радянської України. М.Кугутяк у своїй монографії лише 

частково торкнувся проблеми радянофільства в УНДО1. «Орієнтацію на Схід» в 

українському національно-державницькому таборі Галичини в 1920-х рр. проана-

лізував О.Зайцев, який не обійшов проблеми УНДО і радянської України2. Радя-

нофільство Є.Петрушевича спробував дослідити О.Павлюк3. У монографії О.Рубльова4 

висвітлена участь уродженців західноукраїнських земель у загально національних 

політичних і культурних процесах, особлива увага звернена на взаємини галицької і 

наддніпрянської еміграції в середині 1920-х рр. У сучасній польській історіографії 

робили спробу з'ясувати дану проблему Р.Тожецький5 і Р.Томчик6. 

Джерельною базою статті є, передусім, документи Центрального державного 

архіву громадських об'єднань України (ЦДАГОУ), зокрема фонду «Центральний 

комітет Комуністичної партії Західної України», Центрального державного історич-

ного архіву України у м. Львові (ЦДІАУЛ), а також матеріали тогочасної преси. 

ЦК КП(б)У та уряд УСРР не залишали поза увагою політичне життя Західної 

України, ретельно аналізуючи його головні тенденції. Зокрема політбюро ЦК КП(б)У 

наприкінці 1925 р. визнало необхідною роботу серед «українських національних груп 

і дрібнобуржуазних партій» Західної України в напрямі їх орієнтації на радянську 

Україну і СРСР, ухвалило підтримувати політичні течії та групи, які «не йдуть на 

угоду з урядами і з активними, ворожими СРСР капіталістичними силами Західної 

України»7. 

Для розробки планів допомоги радянофільству у Західній Україні уряд УСРР 

залучав «зміновіхівців» – галичан. Особливий інтерес становить записка М.Лозинського 

«УСРР і українські землі під Польщею». Виходячи з позиції соборної української 

державності і визнаючи, що в УСРР українська державність реалізується, 

М.Лозинський вважав, що «УСРР має стати центром, який повинен будити і 

підпирати змагання до визволення і з'єднання на українських землях, які знаходяться 

поза границями УСРР»8. Найбільшу увагу, за його словами, необхідно було звертати 

на українські землі під Польщею – як найбільший комплекс українських земель поза 

кордонами УСРР. 

У своїй записці М.Лозинський наголошував, що УСРР повинна утворити при 

одному з представництв СРСР за кордоном центральний координуючий орган для 

«підпирання акції» західноукраїнських земель проти Польщі і виділити на цю справу 

відповідні фонди. На осідок такої інституції УСРР пропонувалася Прага, а розміри 

фінансування мали дорівнювати приблизно 3-5 тис. доларів щомісяця залежно від 

інтенсивності акції. Центральна інституція УСРР мала через відповідних осіб за 
кордоном нав'язати стосунки з українськими політичними організаціями Польщі і 

впливати на них із метою утворення загальнонаціональної організації, яка б охоп-

лювала найширші кола громадянства всіх західноукраїнських земель та обстоювала б 
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позицію «боротьби проти Польщі за якнайвидніше з'єднання з Великою Україною, 

себто конкретно – з УСРР»9. 

На думку М.Лозинського, передусім варто було зв'язатися з лівою групою 

Української народно-трудової партії, виділити їй 1000 доларів на місяць для 

щоденного часопису й організації міжпартійного чи безпартійного об'єднання, до 

якого б увійшли українські посли польського парламенту. Це українське міжпартійне 

об'єднання мало утворити закордонне представництво українських земель під 

Польщею, а також – з аналогічним білоруським представництвом «повинно коопе-

рувати в акції на міжнародному полі»10. 

За задумом М.Лозинського, центральна інституція УСРР, допомагаючи полі-

тичним змаганням українців Польщі, мала вести свою акцію поза Є.Петрушевичем, 

поки останній не ввійде до крайової організації. Він також вважав, що поза урядом 

УСРР громадянство республіки мало взяти активну участь у допомозі західно-

українським землям, а саме «воно повинно утворити або один загальний комітет, або 

окремі комітети для окремих задач, як комітет допомоги науковим і приватним 

установам західноукраїнських земель (Наукове т-во ім. Шевченка, Просвіти та ін.), 

Комітет допомоги рідній школі (себто приватним українським школам), Комітет 

боротьби за визволення західноукраїнських земель і т.д.»11. На його переконання, ці 

комітети не мали керуватися партійністю, повинні були йти з допомогою до всіх груп 

і установ, які захищають українську землю і культуру перед польським впливом. 

Подальший хід суспільних процесів у Західній Україні показав, що окремі положення 

цієї записки М.Лозинського були враховані радянським керівництвом. 

Значну увагу відповідні інституції УСРР надавали пропаганді серед насе-

лення Західної України здобутків радянської влади на Наддніпрянщині, опосеред-

ковано залучаючи до цієї роботи частину української інтелігенції. Зокрема радник 

уповноваженого представника УСРР у Варшаві М.Лебединець інформував 9 

листопада 1926 р. харківських урядовців і партійних товаришів про враження 

К.Студинського із подорожі по радянській Україні: «Про свою подорож на Україну 

проф.[есор] д-р Кирило Студинський, крім допису до «Нового часу» розповів у 

Львові на двох викладах. Иклади притягли ці велику силу слухачів і були приняті 

дуже гарно. В останньому числі «Ради» за 7.ХІ ц. р. проф. Студинський знову подає 

загальні висновки з своєї подорожі. Стаття цілком об’єктивна, висновки автор зробив 

майже у всіх ділянках нашого життя для нас надзвичайно корисні. Про це він пише 

просто в піднесенню. Кінчить свою статтю професор Студинський такими словами: 

«Високі урядовці радянської влади на Україні – це світлі, розумні і незвичайно 

приступні. Я був свідком, як в Наркомі молодіж ІНО [Інституту народної освіти – 

І.С.] входила до своїх міністрів (комісарів) без заповідання. На чолі української влади 

стоять свідомі українці… Хоча політикою не займаюся і до комуністів не належу то 

все ж таки пишу з приємністю ці стрічки, щоб поділитися вражіннями із загалом 

укр.[аїнського] громадянства»12.  

Радник повноважного представництва СРСР у Варшаві М.Лебединець конк-

ретизував проект плану надання допомоги Західній Україні. У листі від 14 листопада 

1926 р. він відверто писав: «Пляни української роботи в Польщі нерозривно зв'язані з 

коштами, які можуть бути відпущені на їх зреалізування. І так, коли місячний наш 

бюджет буде і надалі виносити 1500 дол. (і то присланих нерегулярно), план весь 

зведеться до роботи по розвитку і зміцненню «Сельробу» і його просим (до 1200 
доларів) та до підтримки «Культури» (250 доларів). Решта (50 доларів) — преса й 

організаційні видатки. Роботи по розкладу УНДО, еміграції, радикалів, як також 



 60 

підтримки кооперації і шкільництва робити при такому бюджеті не можна буде 

абсолютно – усе це буде йти самотужки»13. 

Найкращим, на думку М.Лебединця, для здійснення широкомасштабної 

роботи був бюджет, запропонований ним: робота «Сельробу» (2 газети, генсекре-

таріат, 20 місц. секретаріатів) – 30 доларів річно; 2) розклад УНДО і підтримка 

(газета) групи «радянців» – 6000 доларів річно; 3) розклад інших партій і еміграції – 

6000 доларів річно; 4) »Світло» і «Культура» – 6000 доларів річно; 5) допомогова 

акція приватному українському шкільництву (нижчому і середньому) – 77 100 

доларів річно; 6) допомога Науковому товариству імені Шевченка – 12 000 доларів 

річно; 7) допомога «Просвітам» – 16 500 доларів річно; 8) допомога кооперативам 

«Сельробу» й іншим – 12 000 доларів річно; 9) преса, матеріали, організаційні 

видатки та представництво – 2500 доларів річно. 

Ця проектована допомога УСРР Західній Україні була, на переконання 

М.Лебединця, тим «мінімумом, який може створити підстави для дійсних наших 

впливів на всі ділянки західноукраїнського життя і стати новим зворотни-ком у 

пересвідченні населення Західної України, що лише від нас і у нас їхній порятунок»14. 

Аналізуючи взаємини голови екзильного уряду ЗУНР і уряду УСРР, 

погоджуюся із твердженнями О.Павлюка і О.Зайцева про певну недовіру з боку 

радянського керівництва до Є.Петрушевича. Зокрема, постановою політбюро ЦК 

КП(б)У на інформацію В.Балицького від 7 квітня 1924 р. відхилено «пропозицію 

Коновальця та ін. (гр. Петрушевича) про їх субсидіювання». Але з метою їх подаль-

шого розкладу «переговори під різними приводами відтягувати, запропонувавши їм 

надати детальні інформації про те, що вони мають». Цією ж постановою було 

доручено секретаріату виділити «товариша для роботи в Галичині». Основна ставка 

урядом УСРР, ЦК КП(б)У, виконкомом Комінтерну робилася, в основному, лише на 

створення у Західній Україні легальної робітничо-селянської партії. 

Утворення «Сельробу» було наслідком зростання авторитету КПЗУ серед 

селянських мас, створення партійних осередків у селах, впливу на масові організації 

(читальні «Просвіт», кооперативи, спортивні та інші товариства)29. Процес 

утворення «Сельробу» був набагато складнішим, ніж його описано в українській 

радянській історіографії. Г.Сизоненко у своїй монографії стверджує, що на засіданні 

центрального комітету партії «Народна воля» за участю представників ЦК 

«Селянського союзу» і КПЗУ 12 вересня 1926 р. злиття двох партій було визнане 

доцільним. Проте, насправді, доцільність злиття двох партій була визначена набагато 

раніше15. 

Важливою складовою поширення радянофільських настроїв мала стати 

«допомогова акція» УСРР українському освітньому і кооперативному життю Західної 

України. М.Лебединець залучив до збору матеріалів про стан шкільництва у краї 

українського посла польського сейму С.Козицького. В інформаціях, які передавались 

із гри фом «цілком таємно, особисто», підкреслювалося, що «за час польського пану 

вання на західноукраїнських землях знищено до початку 1926 р. 2144 українські 

початкові школи (на Волині, Поліссі, Підляшші, Холмщині – 656; у Галичині – 1488). 

Також подавались розрахунки тільки на Волинь, Полісся, Холмщину і Підляшшя, 

щодо Галичини, – то зазначалося, що вона «якось рятується, бо здавна набула певних 

методів боротьби і без порівняння більшу свідомість має, має до того ж і 

зорганізоване Українське педагогічне товариство, котре треба би піддержати 
матеріально»16. 

Кошторис був детально обґрунтований. Спочатку було визначено кількість 

«українських» повітів Волині, Холмщини, Полісся і Підляшшя (їх було заокруглено: 
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25-26 цілих повітів і частина 7 повітів). Виходили з потреби організації п'яти 

приватних початкових шкіл на повіт у першому році (враховували оплату учителеві, 

його помешкання, шкільного приладдя, опалення і світла, придбання книжки, догляду 

за школами). Ці витрати становили 42 000 доларів на рік. Крім цього, 4800 доларів на 

рік мали піти на «допомогу «хатнім» учителям у найбільше загрожених пунктах»17. 

Також пропонувалося підтримати Українське педагогічне товариство «Рідна школа» 

для поширення його діяльності у сфері початкової школи (10 800 доларів на рік). 

На розвиток середніх шкіл на Волині, Холмщині, Поліссі і Підляшші (три 

гімназії існували у Кременці, Рівному, Луцьку, три доцільно було ще організувати в 

Бересті, Пінську та одну на Забужжі (Холмщина і Підляшшя) необхідно було 

виділити 17 700 доларів на рік. Крім цього, на інспектування і догляд за середніми 

школами Волині, Полісся, Холмщини і Підляшшя пропонувалося виділити УПТ 

«Рідна школа» 2400 доларів на рік. 

Окремо мала виділятися допомога «Просвіті». Виходили з того, що Західній 

Україні «Просвіта» була осередком культурно-просвітницького руху національного 

відродження, опорним пунктом проти колонізації. На Волині Холмщині, Поліссі і 

Підляшші на 1926 р. існувало 8 «Просвіт» («Рідна хата у Холмі входила до цього 

числа). Пропонувалося допомогти цим «Просвітам» «хоч у половині їх бюджету, 

себто по 35 дол. у місяць на кожну». Крім цього, планувалася допомога на 

будівництво трьох «Народних домів» в Острозі, Дубні і Бересті (9360 доларів), а 

також – одноразова допомога бібліотекам восьми «Просвіт» (100 доларів). На 

організацію шести нових «Просвіт» (Пінську, Любомлі, Горохові, Костокові, Сарнах і 

Кобрині) рекомендувалося на дати допомогу у сумі 2920 доларів на рік18. 

Галичина, на їх думку, мала обійтися своїми силами. Проте також рекомен 

дувалося підсилити видавничу діяльність товариства «Просвіта» у Львові (300 

доларів на рік), а також – видання часопису (1200 доларів на рік)44. 

Вичерпний план допомоги кооперативному руху Західної України також був 

підготовлений М.Лебединцем і послом М.Чучмаєм. У ньому, зокрема, конста-

тувалося, що: 1) у Західній Україні на 1 січня 1926 р. існувало близько 1615 коопе-

ративів різних типів, де було згуртовано близько 1300000 населення; 2) власний 

капітал цих кооперативів становив 2 200 000 польських злотих, «з чого на одну душу 

припадає власного оборотового капіталу 1,7 злотого»; 3) власна матеріальна спро-

можність української кооперації не могла відігравати ніякої ролі в господарському 

житті працюючих мас19. 

Основним аргументом на користь допомоги кооперативному руху було 

намагання «втримати працюючі маси на висоті соціальної й політичної свідомості й 

охоронити від поширюющіїся хруніяди»20, оскільки польський уряд, за інформацією 

М.Лебединця і М.Чучмая, «кинув» на українську кооперацію З 000 000 злотих у руки 

УНДО для «творення нової хруніяди». На їх думку, українська кооперація ставала 

важливим політичним чинником у Західній Україні. 

Мінімальна мережа селянсько-робітничої кооперації у Західній Україні мала 

існувати у вигляді 9 новоутворених кооперативних банків у Холмі, Кобрині, Рівному, 

Ковелі, Дубно, Тернополі, Станіславі, Львові, Перемишлі як окружних централей 

(кожна з двома - трьома філіями). Ці банки брали б на себе функцію кредитування 

сільськогосподарської і споживчої кооперації21. 

За задумом авторів, щоб матеріально міцно й незалежно розвивати цю 
кооперацію, необхідно було до власного її капіталу додати кредиту хоча б у розмірі 

45 000 доларів (виходячи із розрахунку 5000 американських доларів на кожну 

окружну централю). Кредит цей мав бути відпущений на три роки. 
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На переконання М.Лебединця, ці кооперативи створили б тоді міцний 

економічний ґрунт для «Сельробу», «у руках якого вони знаходилися б і з часом, 

може, зробили б навіть непотрібною нашу дотеперішню йому допомогу»22. Непотріб-

ною була б допомога кооперативам у розмірі 12 000 доларів на рік, про яку він прохав 

раніше. 

Цікавою була пропозиція директора Земельного банку у м. Львові М.Гаврисевича 

про купівлю урядом УСРР (чи його структурами) акцій банку на суму 50 000 аме-

риканських доларів. Цю ідею виношував раніше другий секретар цього банку 

Кульчицький, порушував її під час свого перебування в УСРР К.Студинський. Із 

розмов М.Лебединця із М.Гаврисевичем з'ясувалося, що домінуючий вплив у банку 

мала група «Рада», у руках якої перебувала наглядова («надзірна») рада цього банку. 

На думку М.Лебединця, «підсилення нашими капіталами банку було б у першу 

голову підсиленням економічного ґрунту групи «Рада», а не можливостями купівлі – 

керуючого напрямку УНДО»23. Ця пропозиція була, передусім, спрямована на 

опанування УНДО. За словами М.Лебединця «…посередній вплив на УНДО ми все ж 

мали б, бо УНДО робило би в ньому позички, при яких можна було би ставити свої 

умови. І тепер ці позички УНДО затягає в банкові, але вони, за браком коштів, дуже 

малі і не дають можливости проводу банку ставити своїх умов УНДОві». Водночас 

планувалося створити цією інвестицією економічну базу для «Сельробу». Проте, ця 

пропозиція була відразу відхилена радянською стороною24. 

Таким чином, радянофільський рух був однією із провідних тенденцій 

суспільно-політичного життя Західної України середини 1920-х рр. Уряд УСРР, ЦК 

КП(б)У, виконком Комінтерну намагалися використати радянофільство для розгор-

тання світової революції на Заході. Про це свідчать масштаби і зміст «допомогової 

акції» з боку УСРР, адже акцент було зроблено на пропаганді комуністичних ідей у 

Західній Україні та розкладі національно-державницького табору. Проте саме події в 

радянській Україні (згортання політики українізації, масові репресії, суцільна 

колективізація) спричинили занепад і крах радянофільського руху наприкінці 1920-х рр., а 

також коригування «допомоги» Західній Україні у 1930-х рр. 
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НІМЕЧЧИНИ 1939 р. 
 

У статті на основі публікацій вітчизняних та зарубіжних авторів, архівних 

джерел досліджується позиція СРСР та Німеччини щодо західних земель України і в 

тому числі Волині напередодні та на початку Другої світової війни. Значна увага 

приділена українсько-польським відносинам, дипломатичній підготовці та політичній 

кампанії Німеччини та СРСР щодо агресії на Польщу. Детально розглянуто просування 

Червоної армії по території Волині, наводяться чисельний стан військових радянських 

підрозділів, втрати військ під час вересневої кампанії. Наведено факти про відношення 

волинян до нової влади та реакцію зарубіжної української  громадськості на тогочасні 
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Українці Польщі, позбавлені реального права самостійно вирішувати свою 

долю, стали заручниками політичної гри, яку вели Німеччина, СРСР, Великобританія, 

Франція, Італія у 1938–1939 роках. Серед них найбільшу зацікавленість в українській 

проблемі у цей час проявляли нацистська Німеччина і більшовицький СРСР. Фюрер 

намагався розширити “життєвий простір”, а Сталін силкувався використати “україн-

ську карту” як один з дієвих засобів експорту комуністичної революції.  

Складною була внутрішньополітична ситуація в Польщі. Це пов’язано з 

радикалізацією суспільних настроїв, активізацією діяльності опозиційних партій та 

зовнішньою загрозою з боку Німеччини і Радянського Союзу. Прикриваючись 

гаслами зміцнення обороноздатності держави, польські військовики перебирали на 

себе функції цивільної адміністрації. Водночас особливого значення надавалося 

зміцненню східних кордонів. Політика “зміцнення польськості на кресах” вкрай 

загострила українсько-польські відносини на Волині. Тут на зміну порівняно 

ліберальному курсу щодо українців, котру до 1938 р. проводив воєвода Генрик 

Юзевський, була запроваджена з лютого 1939 р. нова державна політика польського 

уряду на Волині. Вона вже була детально проаналізована [1]. Основною її метою була 

цілковита денаціоналізація українців, їхнє окатоличення та намагання пов’язати 

Волинь з Польщею економічно, культурно й організаційно. Цю нову політичну 

програму поляки Волині сприйняли із захопленням, українці ж – намагалися чинити 

їй опір. Уряд, намагаючись упорядкувати систему безпеки в краї, активно поборював 

насамперед комуністичний і націоналістичний рухи. За час управління воєводи 

Александра Гавке-Новака на Волині було заарештовано близько 3000 комуністів. До 

липня 1939 р. за ґратами опинилися близько 700 оунівців з Луцького, Дубнівського, 

Кременецького, Рівненського повітів. Українці активно виступили проти мобілізації 

до польського війська напередодні й на початку Другої світової війни [2]. Складні й 

суперечливі тенденції пошуку шляхів та методів розв’язання української проблеми в 

Польщі завершилися напередодні німецько-польської війни поверненням до енецьких 

концепцій однонаціональної польської держави.  

Усе це відбувалося в час, коли над Польщею нависла смертельна небезпека. 

Так, 11 квітня 1939 р. Гітлер підписав план стратегічної операції “Вайс” – нападу на 

Польщу не пізніше 1 вересня цього ж року. Однак він ризикував опинитися у стані 

війни на два фронти – на Заході з Англією і Францією, а на Сході – з СРСР. Тому він 

шукав шляхів до порозуміння з Радянським Союзом. Дипломатична гра завершилася 

підписанням 23 серпня 1939 р. у Москві двох доленосних документів: радянсько-

німецького договору про ненапад і таємного додаткового протоколу до нього про 

розмежування сфер впливу. Таким чином одночасно була визначена і доля Польщі, і 

доля західних українців, причому, вже вкотре, без їх згоди і участі. Московські угоди 

прямо стосувалися нашого краю. Зокрема, пункт 2 Таємного додаткового протоколу 

визначив розмежування сфер впливу СРСР і Німеччини. В ньому записано: “У 

випадку територіальне-політичної перебудови областей, які входять до складу 

Польської держави, кордон сфер інтересів Німеччини і СРСР буде приблизно 

проходити по лінії рік Нарев, Вісла і Сан. Питання, чи є бажання в обопільних 

інтересах збереження незалежної Польської держави і якими будуть кордони цієї 

держави, може бути з’ясоване тільки протягом подальшого політичного розвитку. У 

будь-якому випадку, обидва Уряди будуть вирішувати це питання в порядку 

дружньої обопільної згоди” [3]. Отже, внаслідок радянсько-німецьких домовленостей 
Волинь у 1993 р. опинилася у “сфері інтересів СРСР”. Текст “Таємного додаткового 

протоколу” протягом тривалого часу тримався радянським керівництвом у суворій 

таємниці. Офіційна радянська влада і партійні верхи стверджували, що ніяких 
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протоколів не було, а тексти, оприлюднені на Заході, – це фальшивка і т. п. Якщо 

розглядати зміст протоколів з точки зору міжнародного права, то це була нічим не 

прикрита агресія проти суверенної держави Польща, по суті, четвертий її поділ, цього 

разу між більшовицькою імперією та нацистською Німеччиною. Радянське 

керівництво своїми діями порушило низку міжнародних документів: Пакт Ліги націй, 

антивоєнний трактат 1928 р., Лондонську конвенцію про визначення агресії 1933 р., а 

також розтоптало усі угоди між СРСР і Польщею: Ризький мирний договір 1921 р., 

Договір про ненапад 1932 р., продовжений у 1938р. до 1945р. 

Про політику СРСР і Німеччини напередодні та на початку Другої світової 

війни написані тисячі книг, сотні тисяч публіцистичних і наукових статей, автори 

яких виступали апологетами радянської офіційної зовнішньополітичної ідеології та 

практики цього періоду. Вони стверджують, що підписання Радянським Союзом 

договору про ненапад з Німеччиною було виправданим кроком з огляду на тогочасні 

міжнародні обставини, аргументуючи це тим, що пакт дозволив “відсунути війну”, 

зміцнити обороноздатність СРСР, а протягом 1939-1941 рр. залишатися осторонь від 

імперіалістичної бойні. Насправді жоден з цих аргументів не витримує критики, 

оскільки не підтверджується ні фактами, ні документами, ні дійсним розвитком 

подій. 

Декілька років тому в Центрі збереження історико-документальних колекцій 

Російської Федерації віднайдено текст виступу Сталіна перед членами Політбюро ЦК 

ВКП(б) 19 серпня 1939 р., в якому він виклав свої міркування щодо подальшого 

зовнішньополітичного курсу. Найвищому партійному керівництву він повідомив 

таке: “Питання миру чи війни вступає в критичну для нас фазу. Якщо ми укладемо 

договір про взаємодопомогу з Францією і Великобританією, Німеччина відмов-

ляється від Польщі... війна буде відвернена... Якщо ми приймемо пропозицію 

Німеччини про укладення з нею пакту про ненапад, вона, безперечно, нападе на 

Польщу, і втручання Франції і Англії у цю війну стане неминучим. Західна Європа 

буде піддана серйозним хвилюванням і безпорядкам. В цих умовах у нас буде багато 

шансів залишитися осторонь від конфлікту, і ми зможемо сподіватися на наш 

вигідний вступ у війну... Ми повинні прийняти німецьку пропозицію і ввічливо 

відіслати назад англо-французьку місію. Першою перевагою, яку ми отримаємо, буде 

знищення Польщі до самих підступів до Варшави, включаючи українську Галичину... 

Дотримуючись нейтралітету і очікуючи свого часу, СРСР буде надавати допомогу 

нинішній Німеччині. В інтересах СРСР, щоб війна розпочалася між Рейхом і 

капіталістичним англо-французьким блоком. Потрібно зробити все, щоб ця війна 

тривала якнайдовше з метою виснаження обох сторін” [4]. Цей виступ Сталіна, за 

слушним висловом академіка Ю. Афанасьєва, “не залишив жодних сумнівів щодо 

агресивних намірів радянського керівництва і його прямої участі у розв’язанні Другої 

світової війни” [5]. 

Таким чином, радянсько-німецькі домовленості 23 серпня 1939 р. є фактич-

ною змовою Сталіна з Гітлером щодо поділу Європи, а відтак і початку нової світової 

війни. Відомий львівський дослідник Михайло Швагуляк вважає, що “правителі обох 

держав своїми підписами під цим документом встановили вирок цілому рядові 

держав, ставили на карту долю багатьох народів” [6]. 

31 серпня 1939 р. народний комісар закордонних справ Радянського Союзу 

В’ячеслав Молотов, виступаючи на IV позачерговій сесії Верховної ради СРСР, 
присвяченій ратифікації радянське-німецького договору про ненапад, сказав: “Вчора 

ще фашисти Німеччини проводили щодо СРСР ворожу нам зовнішню політику. Так, 

вчора ще в галузі зовнішніх відносин ми були ворогами. Сьогодні, одначе, становище 
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змінилося і ми перестали бути ворогами.” Наступного дня з доповіддю про рати-

фікацію зазначеного договору в рейхстазі виступив Гітлер. Він заявив, що може 

приєднатися до кожного слова радянського наркома [7]. 

1 вересня німецька армія вдерлася у Польщу, розпочавши проти неї воєнні 

дії. На Польщу Гітлер спрямував 62 дивізії, з них шість танкових, 2800 танків, понад 

2000 бойових літаків, гармат і мінометів, загалом 1,8 млн. солдатів і офіцерів [8]. 

Польське військо мало у своєму складі 24 піхотних дивізії, вісім кінних і одну 

моторизовану бригади, 781 танк, 407 бойових літаків, майже 4500 гармат і мінометів, 

загалом 440 тис. жовнірів [9]. У ході загальної мобілізації, оголошеної 31 серпня, 

військовому командуванню вдалося сформувати ще 15 піхотних дивізій і довести 

чисельність армії до одного мільйона вояків [10]. Слід зауважити, що у польському 

війську на початку війни українці, серед них і волиняни, становили 10-15 % її 

особового складу. Війна для українців розпочалася 1 вересня. В рядах польського 

війська вони чинили опір нацистським нападникам. Незважаючи на масовий героїзм 

польських вояків, німецькі війська просувалися територією Польщі на схід дуже 

швидко. Невдовзі вони з’явилися і на українських землях. Так, уже в середині вересня 

Луцьк був підданий бомбардуванню німецької авіації [II]. Передові частини вермахту 

підійшли до Львова, Володимира-Волинського, Устилуга та інших західноукраїнсь-

ких міст. 

На початку німецько-польської війни Радянський Союз зайняв вичікувальну 

позицію. Натомість Гітлер, опираючись на попередні домовленості, домагався від 

СРСР, щоб збройне вторгнення у Польщу було більш-менш одночасним із заходу і 

сходу. Проте Кремль мовчав. Тому за дорученням фюрера міністр закордонних справ 

Німеччини Й. Ріббентроп 3 вересня надіслав послу Шуленбургові телеграму, в якій 

пропонував СРСР негайно розпочати бойові дії проти Польщі. Рейхміністр писав: 

“Ми абсолютно впевнені в остаточному розгромі польської армії протягом 

найближчих тижнів. Після цього ми окупуємо територію, яка в Москві була 

визначена як сфера інтересів Німеччини. Зрозуміло, що суто з військових причин ми 

продовжимо бойові дії проти польських частин, які опиняться до того часу на 

території, що є сферою інтересів Росії. Будь ласка, обговоріть негайно з Молотовим, 

чи не краще для росіян виступити в потрібний момент проти Польщі й окупувати ці 

території. Ми вважаємо, що це не тільки полегшить наше становище, але 

відповідатиме духові угоди, підписаної у Москві, а також радянським інтересам” [12]. 

На цю вимогу Берліна нарком В. Молотов відповів, що СРСР розпочне діяти “у 

відповідний момент”, бо “надмірною поспішністю ми можемо зашкодити нашій 

справі і сприяти об'єднанню наших противників” [13]. Радянський Союз побоювався, 

що вступ у війну з Польщею може втягнути державу у збройний конфлікт із Англією 

та Францією і поставити її у ранг агресора нарівні з Німеччиною. 

5 вересня державний секретар німецького МЗС Ернст фон Вайцзекер 

звернувся до Шуленбурга з проханням надати повну інформацію щодо ставлення 

СРСР до Німеччини. 9 вересня 1939 р. до німецького посольства в Москві надійшла 

чергова інструкція Й. Ріббентропа. Міністр наказав послу продовжити розмови з             

В. Молотовим щодо політичних і воєнних намірів радянського уряду. Нарком сказав 

Шуленбургу, що радянський уряд був зненацька захоплений несподівано швидкими 

німецькими військовими успіхами” [14]. Як видно з тексту телеграми німецького 

посла Шуленбурга в Берлін, В. Молотов повідомив йому, що “радянський уряд має 
намір виступити із заявою: оскільки Польща розвалюється на шматки, СРСР повинен 

прийти на допомогу українцям і білорусам, яким загрожує Німеччина. Цей привід 

зробить інтервенцію Радянського Союзу пристойною в очах мас і дасть СРСР змогу 
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не виглядати агресором” [15]. Як бачимо, радянське керівництво шукало “пристойні” 

мотиви, щоб виправдати агресію, прагнуло прикрити свої неблаговидні дії. Подібні 

заяви дратували Німеччину, яка намагалась якнайшвидше покінчити з “польським 

питанням”. 

12 вересня на нараді німецького командування Кейтель подав різні моделі 

“остаточного вирішення” долі польської держави. Серед інших запропонованих, 

варіант № 3 передбачав розчленування Польщі і проголошення незалежної 

“Галицької і Польської України”, якщо з цим погодиться Радянський Союз. За цим 

варіантом Канарісу було наказано підняти за допомогою ОУН повстання в 

західноукраїнських землях проти поляків і євреїв [16]. Як відомо, ідея масового 

антипольського збройного виступу в момент вибуху німецько-польської війни була 

дуже популярна в ОУН, однак єдності у цьому питанні в організації не було. Однією з 

головних умов реалізації цих намірів вважалося прихильне ставлення Німеччини до 

державницьких прагнень українців. Керівники крайової екзекутиви ОУН звернулися 

до проводу українських націоналістів з запитанням щодо намірів Берліна в справі 

подальшої долі Західної України у випадку воєнного розгрому Польщі. Однак 

запевнень про це з боку офіційних німецьких інстанцій провід ОУН так і не отримав. 

Тому ОУН відмовився від ідеї повстання. Мотивуючи це рішення, А. Мельник сказав: 

“Не можу дати згоди і видати наказ до повстання Організації українських 

націоналістів на тилах польської армії тому, що не бачу в ім’я чого це б мало статися. 

Найперше німецький уряд мусить офіційно зайняти чітке становище щодо України, а 

тоді, в залежності від того становища, ми можемо розглядати німецькі пропозиції 

включення ОУН у війну Німеччини з Польщею і повстання на тилах польської армії” 

[17]. 

Проте Москва про цю позицію ОУН ще не довідалася. А тому Німеччина             

15 вересня вже в ультимативній формі вимагала від СРСР: “Якщо не буде розпочата 

російська інтервенція, неминуче постане питання про те, чи не утвориться в районі, 

який лежить на схід від німецької зони впливу, політичний вакуум... без такої 

інтервенції з боку Радянського Союзу (у Східній Польщі) можуть виникнути умови 

для формування нових держав”. Тут малася на увазі насамперед Західна Україна. Це 

були не лише слова. Так, ще 10 вересня штаб групи “Південь” отримав для 

розповсюдження листівки-звернення до українців, в яких декларувався намір 

нацистів утворити на західноукраїнських землях незалежну державу [18]. Такий 

поворот справ аж ніяк не міг влаштувати сталінське керівництво, яке мало свої плани 

щодо Західної України. До польського кордону терміново стали перекидати десятки 

радянських дивізій, а 15 вересня війська західних військових округів були приведені 

у повну бойову готовність. Німецькому послові в СРСР фон Шуленбургу 16 вересня 

було заявлено, що наступ вермахту на схід буде зупинений. 

Підготовку СРСР до наступу на Польщу супроводжувала політична кампанія. 

Газети, радіо подавали інформацію про хід німецько-польської війни, про соціальний 

і національний гніт, який терпіли трудящі. Класичною серед такого роду інформації 

стала стаття “Про внутрішні причини воєнної поразки Польщі”, опублікована                 

14 вересня в центральній газеті “Правда”. В ній вказувалося, що Польща у війсь-

ковому плані вже розгромлена, а причина цього криється у внутрішній слабості і 

суперечностях польської держави. Обґрунтовувалася необхідність взяти під захист 

українське і білоруське населення. 
З вибухом війни на Волині вживалися заходи для організації відсічі ворогу, 

внутрішньої безпеки. Під пильний нагляд були взяті німецькі колоністи, яких Польща 

вважала п’ятою колоною Німеччини. І справді, поліція під час мобілізації заареш-



 68 

тувала декілька місцевих німців, які фотографували резервістів. Багато уваги 

приділялося боротьбі з диверсіями. Зокрема були знешкоджені німецькі парашутисти 

біля мосту через р. Стир у Луцькому повіті. Це був дуже важливий стратегічний 

пункт. У разі його знищення був би перерваний зв’язок Варшави і Галичини. В цей ж 

час були знайдені розпізнавальні знаки для німецької авіації у формі кіл, стрілок, 

трикутників з викошеної чи витоптаної трави чи землі [19]. 

На час війни в дію вступила інструкція № XIV, що була частиною 

мобілізаційного плану, розробленого МВС. В ній містилися вказівки щодо осіб, які в 

момент війни, зважаючи на безпеку держави, повинні бути інтерновані. До них 

належали ті, хто був покараний в судовому порядку за шпигунство, зраду 

батьківщини (комуністи і члени ОУН) та підозрювані в таких злочинах. З цією метою 

МВС доручило воєводі А. Гавке-Новаку організувати в околицях Сарн табір, в якому 

утримувалося майже 2000 осіб [20]. З перших днів війни Волинь стала притулком для 

тисяч біженців з центральної Польщі, а також для багатьох воєводських управлінь і 

польського уряду. 7 вересня 1939 р. до Луцька прибув прем’єр і міністр внутрішніх 

справ Ф. Славой-Складковський, який зупинився в готелі “Полонія”. МВС розміс-

тилося поблизу аеродрому в приміщенні відділу рільництва воєводського управління. 

Приміщень для прибулих не вистачило, а тому штаб МЗС і працівників диплома-

тичного корпусу воєвода скерував до Кременця, Вишневця і Почаєва [21]. 

У Радянському Союзі закінчувалися останні приготування до наступу на 

Польщу. 14 вересня нарком оборони, маршал Радянського Союзу К. Ворошилов і 

начальник генерального штабу командарм І рангу Б. Шапошников направили до 

Київського і Білоруського особливих військових округ директиви щодо початку 

наступу на Польщу. Військові ради цих округів отримали наказ до кінця дня                  

16 вересня 1939 р. потайки зосередитися і бути готовими до рішучого наступу, щоб 

блискавичним ударом розгромити війська противника. На території КОВО 

зосереджувалися три ударні групи. Шепетівська група під командуванням комдива             

І. Совєтнікова мала наступати в напрямку Рівне – Луцьк і під кінець 17 вересня 

оволодіти районом Рівне – Дубно, а наступного дня – районом Луцька і далі 

наступати на Володимир-Волинський. Військам наказувалось перейти державний 

кордон 17 вересня [22]. 

На підставі цих директив були видані 15–16 вересня детальні бойові накази 

фронтам, армійським групам і нижчим військовим підрозділам. Важлива роль 

відводилася органам НКВС. Нарком внутрішніх справ СРСР Л. Берія зобов’язав 

наркома внутрішніх справ УРСР І. Сєрова в мінімальний термін створити п’ять опе-

ративно-чекістських груп в Київському особливому військовому окрузі. До 17 вересня їх 

було сформовано чотири: три діючі, а одна – резервна. Запланована п’ята група в цей 

час ще не була зорганізована. Кожна з опергруп у свою чергу ділилася на підгрупи 

відповідно до кількості територіальних дільниць. 15 вересня Л. Берія видав таємну 

директиву № 720, яка чітко регламентувала дії оперативно-чекістських груп. Нею 

передбачалося негайно зайняти всі приміщення установ зв’язку, поставити там 

надійних людей. Це стосувалося також приміщень банків, державних скарбниць, 

сховищ цінностей, друкарень, редакцій газет, складів паперу, архівів. 

Особливу увагу було звернено на арешти представників урядової аміністрації 

(поліції, жандармерії, прикордонної охорони і філії II відділу генерального штабу, 

воєвод та їхніх помічників). До цього списку потрапили керівники польських, 
білоруських, російських і українських політичних партій і організацій, серед них – 

Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО), Організації українсь-

ких націоналістів (ОУН), Української соціалістичної радикальної партії (УСРП), 
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Фронту національної єдності (ФНЄ). Окремий пункт директиви передбачав “з метою 

запобігання змовницькій зрадницькій роботі заарештувати й оголосити заручниками 

відомих представників з-поміж поміщиків, князів, дворян і капіталістів”. Водночас 

опергрупи повинні були взяти під контроль в’язниці, організовувати охорону 

залізничних станцій, депо, ремонтних заводів, станційних складів, водокачок, заліз-

ничних мостів, шляхів і зв’язку [23]. 

Поряд з військовою підготовкою йшла підготовка пропагандистська. При 

політуправлінні Українського фронту у спеціальному поїзді працювали редакції, які 

мали у своєму розпорядженні необхідне друкарське обладнання. Вони підготували і 

передали армійським групам й авіапідрозділам 150 тис. примірників листівок-відозв 

до польських жовнірів (польською мовою), 120 тис. звернень до трудящих Західної 

України (українською мовою), а також відозву Військової ради до солдатів і 

командирів Червоної армії (250 тис. примірників) та багато іншої друкованої продук-

ції [24]. 

Реалізуючи свій сценарій, Сталін у присутності В. Молотова і К. Ворошилова 

проінформував о 2-й годині ночі 17 вересня німецького посла Шуленбурга, що 

Червона армія розпочне бойові дії проти Польщі за чотири години. Одночасно він був 

ознайомлений зі змістом ноти, яку радянська сторона мала у зв’язку з цим подати 

польському послу в Москві та іншим дипломатичним місіям. Сталін на вимогу 

Шуленбурга вніс деякі поправки до тексту ноти [25]. Після цієї аудієнції о 3-й годині 

ночі був терміново запрошений до Народного комісаріату закордонних справ СРСР 

посол Польщі Вацлав Гжибовський. Там перший заступник НКВС В. Потьомкін 

зачитав Ноту уряду СРСР, яку В. Гжибовський прийняти категорично відмовився. 

Введення радянських військ у Західну Україну і Західну Білорусію обґрун-

товувалося тим, що польський уряд не проявляє ознак життя, і таким чином Польща 

перетворилася на зручне поле для всіляких випадковостей і несподіванок, які можуть 

створити загрозу для СРСР. Радянський Союз, зазначалося далі в ноті, не може 

байдуже ставитись до долі населення Західної України і Західної Білорусії – своїх 

єдинокровних братів, які залишились беззахисними. Зважаючи на все це, уряд СРСР 

дав наказ частинам Червоної армії перейти кордон і взяти під захист життя та майно 

населення західноукраїнських земель [26]. 

17 вересня о 5.40 ранку за московським часом радянські війська перейшли 

державний польсько-радянський кордон. Президент Польщі Ігнацій Мосцицький у 

другій половині дня 37 вересня з цього приводу виступив із заявою такого змісту: “В 

час, коли наша армія від першого дня війни аж по день нинішній з безприкладним 

героїзмом бореться із навалою ворога, витримуючи натиск значно переважаючих 

німецьких збройних сил, східний сусід напав на наші землі, порушуючи зобов’язуючі 

договори і будь-які засади моральності. Не вперше в нашій історії ми опинились 

перед лицем загарбників нашого краю як із заходу, так і сходу” [27]. 

Польським військам був даний наказ: опору Червоній армії не чинити. А тому 

збройних сутичок польських військ із радянськими було небагато. Зафіксовано лише 

близько 40 випадків незначних боїв і сутичок польського війська та прикордонних 

патрулів з Червоною армією під Колками, Володимиром-Волинським, Ковелем, 

Шацьком. Наприклад, у Верхівських і Обзирських лісах, що у Камінь-Каширському 

районі, дислокувався польський полк. Але коли появилися радянські літаки, то весь 

особовий склад покидав своє майно та зброю і порозбігався у різні боки. Пізніше цю 
зброю позбирали для себе жителі навколишніх сіл [28]. Без бою здалися бійцям 

Червоної армії польські вояки поблизу села Новини колишнього Порицького району. 

Червоноармійці, обеззброївши, повели їх під конвоєм до селища Порицьк [29]. 



 70 

Оволодіння Волинню покладалося на 5-ту армію. На її шляху знаходилися Рівне, 

Дубно, Здолбунів, Луцьк, Ковель, Володимир-Волинський. У цих містах розта-

шовувалися гарнізони Війська польського, які нараховували декілька тисяч жовнірів, 

які мали багато озброєння і військової техніки. Зокрема в Луцьку містився батальйон 

з новітніми французькими танками К-35. Першими прийняли на себе удар підрозділи 

Корпусу охорони прикордоння (КОП). Уже 17 вересня радянські війська прийшли в 

Рівне, Дубно. Після здобуття Дубна 36-та танкова бригада о 9 год. ранку 18 вересня 

вирушила в напрямку Луцька. Об 11 год. вона вже була в Млинові. Там годиною 

пізніше ця бригада отримала наказ командувача 5-ї армії комдива І. Свєшникова про 

зайняття Луцька до кінця дня 18 вересня. 

Як відомо, польський генерал П. Скуратович, що знаходився в Луцьку, мав, 

поряд з іншими, завдання організувати протитанкову оборону над Стиром. Проте, 

після отримання звістки про наступ Червоної армії, він видав наказ про згортання 

оборони і вирушив у напрямку Горохів-Львів. Його поведінка засвідчує, що він не 

мав навіть найменшого наміру чинити опір радянським частинам. Однак П. Скуратович не 

уникнув долі інших генералів. Він потрапив у полон і в 1940 р. загинув у Харкові 

[30]. 36-та танкова бригада вирушила з Млинова до Луцька о 13 год. В її розпо-

рядженні було 200 танків Т-26 і 23 бронемашини. Першим дістався до Луцька о               

15 год. 30 хв. розвідбатальйон, який без перешкод переправився через міст на Гнідаві. 

При підході до залізничної колії зі сторони Ківерець надійшов польський військовий 

ешелон, а за ним – ще три. Перші два здались відразу, а наступні два – після недовгої 

перестрілки. До 19 год. всі батальйони бригади увійшли до Луцька, відтявши полякам 

можливість відступу в напрямку Львова, Володимира-Волинського і Ковеля. В районі 

Луцька потрапили в полон 9 тис. польських солдатів, з них 1000 офіцерів. Радянські 

війська захопили тут 7000 карабінів, 40 станкових кулеметів, 1 танк, 4 військових 

ешелони [31]. 

Після здобуття Луцька 36-та танкова бригада отримала наказ вирушити через 

Торчин до Володимира-Волинського і зайняти його 19 вересня. Для підтримки 

бригади було виділено стрілецький батальйон й артилерійську батарею. Після 

короткої підготовки бригада з 206 танків і 23 бронемашин пішла на Володимир-

Волинський. Радянські війська зайняли це місто 19 вересня. Танки оточили школу 

підхорунжих резерву, в якій перебував генерал Мечислав Сморавінський зі штабом. 

Командування Червоної армії запропонувало здатися. Польський генерал для 

переговорів послав парламентарів, які погодилися на радянські пропозиції з умовою, 

що військам буде дана можливість переправитись на західний берег Бугу. Радянський 

генерал М. Богомолов на це погодився, і була підписана двостороння угода. Згідно з 

домовленостями, солдати склали зброю, а вранці наступного дня вся польська залога 

мала бути в супроводі червоноармійців відправлена за Буг. 20 вересня колона під 

командуванням генерала М. Сморавінського вирушила в напрямку Устилуга. Проте 

росіяни не дотрималися угоди. Вже за містом у лісі вся колона була оточена танками, 

офіцерам наказано також скласти зброю, їх визнали військовополоненими. Колону 

спрямували до Луцька [32]. 

Вступаючи на західноукраїнські землі, радянські власті розраховували на 

підняття тут українським населенням збройного повстання. Так, у листівці-відозві 

командуючого Українським фронтом С. Тимошенка від 17 вересня 1939 р., що 

розкидалася з літаків над територією західноукраїнських земель, говорилося: 
“Зброєю, косами, вилами і сокирами бий вічних ворогів – польських панів” [33]. У ві-

дозві військової ради цього ж фронту до трудящих Західної України, яка публі-

кувалась у газетах 17 вересня, писалося: “Годі терпіти голод і злидні, національне 
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безправ’я і пригнічення! Годі носити на своїх згорблених плечах польських панів... 

Забирайте в свої руки панську землю, випаси, луки, вигони! Скидайте владу 

поміщиків, беріть владу в свої руки, вирішуйте самі свою долю!” [34] Проте, як 

відомо, прямий заклик більшовиків та намагання німців підняти західноукраїнське 

суспільство на повстання залишились не реалізованими. Значною мірою від 

передчасного виступу маси зупинила Організація українських націоналістів. Загаль-

нонародне повстання, яке планувалося ОУН раніше, було відкладене з огляду на 

хиткість ситуації і можливі великі недоцільні втрати. 

23 вересня Червона армія зайняла всю територію Волині. Прихід радянських 

військ волиняни зустріли по-різному. Частина населення зустріла їх з національними 

синьо-жовтими прапорами, квітами, вважаючи прихід Червоної армії визволенням             

з-під гніту польської держави. Це було і великим святом, і водночас сподіванням на 

кращу долю. Волиняни мали надію, що визволителі принесуть у їхній край 

справедливий правопорядок, повагу до місцевих звичаїв. Але чимало людей зустріли 

“визволителів” з недовірою, сумнівом, а то й просто вороже. Вони добре розуміли, 

що несе для народу Червона армія під гаслами визволення. Справа в тому, що 

волинянам було добре відомо про голод 1932-1933 рр., масові репресії, важке 

матеріальне становище радянських українців, русифікацію та інші негативні явища, 

про які розповідали за польських часів газети та втікачі з “радянського раю”. 

Прийшов час підбивати підсумки війни. 22 вересня були проведені спільні 

паради німецьких і радянських військ на честь перемоги над польською державою.               

6 жовтня Гітлер, виступаючи з півторагодинною промовою у німецькому рейхстазі, 

сказав, що протягом двох тижнів припинила своє існування держава з 36-мільйонним 

населенням і армією більше ніж 50 дивізій. Німецька армія втратила за цей час 10 572 

особи вбитими. Всі польські армії були розгромлені. 694 тис. осіб було взято в полон 

[35]. Далі в цій же промові Гітлер спинився на питанні про радянсько-німецьке 

співробітництво. “На сході Європи, – заявив фюрер, – зусиллями Німеччини і Росії 

встановився спокій і мир. Інтереси Німеччини і Росії тут повністю збігаються” [36]. 

Підсумки війни підбивав і Радянський Союз. Виступаючи 31 жовтня 1939 р. 

на сесії Верховної ради СРСР, нарком В. Молотов, вихваляючи спільну перемогу над 

Польщею, сказав: “Виявилось достатньо короткого удару по Польщі з боку німецької 

армії, а потім Червоної армії, щоб нічого не залишилось від цього потворного дітища 

Версальського договору...” [37]. Українським фронтом, згідно з польськими 

джерелами, було інтерновано 230-250 тисяч вояків польської армії, в тому числі від 

10 до 15 тис. офіцерів [38]. Проте і радянській армії не вдалося уникнути втрат.                 

31 жовтня 1939 року В. Молотов повідомив про те, що 739 “визволителів” було вбито 

і 1862 – поранено [39]. Згідно з польськими джерелами, втрати радянської сторони 

становили близько 3 тис, вбитих, 8-10 тис. поранених, в польський полон потрапило 

до 2 тис. червоноармійців [40]. “За успішне виконання завдання по звільненню і 

проявлені при цьому мужність і героїзм 16 145 командирів, червоноармійців і 

прикордонників були нагороджені орденами і медалями СРСР. 39-ти військовослуж-

бовцям присвоєно звання Героя Радянського Союзу, 24 частини і з’єднання нагоро-

джені орденами СРСР” [41]. Невдовзі радянсько-німецьку війну проти Польщі Сталін 

назвав “дружбою, скріпленою кров’ю” [42]. 

Після успішного розгрому Польщі у Москві 28 вересня був підписаний 

договір про дружбу і кордони між СРСР і Німеччиною, який визначив кордон між 
цими державами по так званій лінії Керзона. Більшість західноукраїнських земель 

опинились під контролем СРСР. Це було логічним наслідком підступної політики, 
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яку вели напередодні Другої світової війни два тирани, споріднені духом, ідеологією 

та методами розділу світу. 

Ці територіальні зміни серйозно вплинули на українське політичне життя. 

Вкрай негативно до цих змін поставились українські націоналісти. Газета 

“Українське слово”, що видавалася в Парижі, в номері за 24 вересня 1939 року гостро 

критикувала політику Німеччини, розцінюючи її як політику, основану на цинізмі, 

віроломстві, брехні і зловживанні чужим довір’ям. Звинувачуючи німців у торгах 

українськими землями для задоволення власних потреб, газета викривала “дияволь-

ський план Німеччини”, що полягав у здійсненні “дранх нах остен” для захоплення 

територій на Сході. Газета зазначала, що “Німеччина думала про українську тери-

торію, про українське вугілля і залізо, про український хліб. Вона думала про Україну 

як про німецьку колонію, колонію, населену підданими, народом прислужників, який 

має працювати на народ “панів” (за висловом Гітлера), а не як про незалежну 

національну державу” [43]. Трохи пізніше газета “Тризуб” (Париж) писала: “.. .Ми 

мусимо ясно розуміти, що перемога Сталіна – Гітлера – це кінець всім ще нині 

вільним та незалежним державам, це зміцнення тих кайданів, у які заковано наш 

народ” [44]. Український комітет у Парижі зазначив: “Перед самою війною, 

звертаючись постійно до українців Галичини та Волині, говорячи про їхні кривди в 

Польщі, Німеччина віддала їх в подяку совітській Москві за її допомогу, віддала в 

руки найлютішого нашого ворога, віддала на поталу, на знущання шість мільйонів 

українців” [45]. Оцінюючи включення Західної України до складу Української РСР, 

Орест Субтельний пише, що це “без сумніву, було подією великої історичної ваги, 

оскільки вперше за багато століть українці з’єдналися в межах однієї державної 

структури. Але через свою обмежену тривалість це насильне об’єднання не 

спричинило глибоких змін ні в Західній, ні в Радянській Україні. І все ж воно мало 

певний вплив: перше знайомство з радянською системою виявилося для західних 

українців в основному негативним досвідом, у результаті якого багато з них дійшли 

висновку, що “більшовицької” влади слід уникати будь-якою ціною” [46]. 
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ГОЛОД 1946–1947 РР. В УКРАЇНІ:  

СУЧАСНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ІСТОРИКІВ 
 

У статті розкрито причини голоду в УРСР в 1946 – 1947 рр., висвітлено перебіг 

подій пов’язаних з цією трагедією, охарактеризовано наслідки голоду для суспільства 

України. 
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FAMINE 1946-1947 RR. UKRAINE: 

MODERN INTERPRETATION HISTORIANS 

The article explores the causes of famine in the USSR in 1946–1947's, highlights the 

developments related to this tragedy. The consequences of hunger for a society in Ukraine are 

revealed. 

Key words: Ukraine, grain reserves, repression, famine. 

 

Перші повоєнні роки стали для населення України ще одним випробуванням на 

виживання, а для десятків сотень людей справжньою трагедією. В особливо важкому 

становищі залишалося селянство – найбільш упосліджена категорія тодішнього 

суспільства. Колгоспник був відчужений від засобів виробництва, від розподілу 

створеного ним продукту. Вирощену колгоспниками продукцію держава не заку-

повувала, а фактично вилучала. Оплата праці сільських виробників була симво-

лічною, а існували вони здебільшого за рахунок присадибних ділянок. Село не 

забезпечувалося пенсіями. Колгоспники не мали паспортів і без особливого дозволу 

не могли залишити село. У тодішніх колгоспах і радгоспах хронічно не вистачало 

техніки, реманенту, тягла, насіння, робочих рук. У селі залишилися переважно жінки 

і діти. Ресурси села, колгоспів, задавлених податками, залишалися жалюгідними. І це 

далося взнаки, коли в 1946 р. сталася посуха. 
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У 1946 р. в Україні склалися дуже несприятливі погодні умови. Навесні не 

зійшло 550 тис. га зернових культур, що становило п’яту частину посівних площ. 

Весна і літо цього року видалися вкрай посушливими. Унаслідок посухи колгоспи 

зазнали чергових втрат, загинуло близько 350 тис. га посівів зернових. На вцілілих 

площах урожай зернових становив у середньому 3,8 ц/га, хоча в багатьох колгоспах 

навіть не досягли і одного центнера. Такими ж низькими були врожаї картоплі, 

буряка, овочів та інших культур. Не менш скрутна ситуація склалася і в 

тваринництві1. Але союзний уряд встановив для України завищений план хлібо-

заготівель – 340 млн. пудів (5 млн. 400 тис. т), а влітку ще й збільшив його – до 

362 млн. пудів2.  

Архівні документи та свідчення людей, що відображають проведення в УРСР 

хлібозаготівель і механізм вилучення зерна з голодуючих сіл, підкреслюють особисту 

причетність Й. Сталіна та його найближчого оточення до визначення непосильних 

для України планів держпоставок хліба та жорстокий тиск з метою їх беззаперечного 

виконання, показують діяльність представників вищих органів влади республіки, які 

приймали до безумовного виконання вказівки центру, двоїстість особи М. Хрущова, з 

одного боку, як слухняного виконавця волі Й. Сталіна в проведенні насильницької 

політики, а, з іншого, як людини, котра прагнула допомогти голодуючому населенню.  

Щоб виконати план ЦК КП(б)У поставив вимогу, щоб колгоспники працювали 

весь світловий день, і встановив жорсткий контроль за безумовним виконанням 

завдань центру. 

Органи влади почали вдаватися до репресивних заходів. У 1946 р. уповно-

важеними по хлібозаготівлях в області відряджаються представники вищого ешелону 

партійно-державного керівництва: Д. Коротченко, М. Гречуха, Л. Корнієць, Н. Кальченко та 

інші. У села виїжджали тисячі уповноважених, покликані наглядати за ходом 

хлібозаготівель. Тоталітарна держава вимагала повного виконання планів, а затримка 

здачі хліба була оголошена “злочином перед партією і державою”. Голів колгоспів не 

тільки знімали з посад, а нерідко суворо карали, притягали до судової відпові-

дальності. Та й сам стиль роботи з керівниками господарств не міг сприяти пок-

ращенню становища. Керівництво здійснювалося шляхом надсилання різного роду 

постанов та директив, у яких суворо визначались структура посівних площ, напрямок 

розвитку тваринництва, а восени 1946 р. в них ставилася вимога повного виконання 

планів хлібозаготівель. Вимагалось провести повторну перевірку колгоспів, радгоспів 

та індивідуальних господарств, вилучити у них все зерно. З керівниками проводилися 

безперервні наради, виклики в райцентри для “накачування”. Тих, хто не виконував 

наказів, суворо карали: засуджений був кожний 16-й з 26 тис. 745 голів колгоспів рес-

публіки3. За 1946–1947 рр. було засуджено 1312 голів колгоспів, із них на три роки 

позбавлення волі – 513 осіб, на п’ять років – 219, на десять років – 112, до розстрілу – 24. 

Найбільшим репресіям піддавалися саме виробники зерна. Колгоспники несли 

тягар непосильної праці, надмірних податків, насильницьких позик, побиття й тому 

подібного, що перетворювалося по відношенню до них у безперервний терор. 

Заборонено було продаж зерна на ринку колгоспами, колгоспниками й одноосібни-

ками до виконання ними планів здачі хліба з врожаю 1945–1946 рр. державі. Від цьо-

го репресивного заходу темпи здачі не прискорювалися, а населення жорстоко потер-

пало.  

На селян із жорстокими вимогами, знущаннями, побиттям аби вилучити хліб, 
обрушувалися “активісти”, “буксирні бригади”. Останні по кілька разів проходили по 

хатах та подвір’ях селян, забираючи останній шматок чогось їстівного. Нерідко 
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“буксирами” були ті ж самі “активісти”, які грабували майно голодуючих людей у 

1933 році. 

Дії колгоспників, які чинили спротив вивозу зерна, оголошувалися “антира-

дянськими”, “націоналістичними”, “контрреволюційними”, газети вміщували пові-

домлення про розстріли таких “шкідників”. За повідомленням прокуратури УРСР від 

23 січня 1946 р. “З відома першого секретаря райпарткому Чернова, у Татарбу-

нарському районі Ізмаїльської області, приміром, були організовані спеціальні 

бригади з комсомольців під керівництвом секретаря РК КП(б)У Мірошниченка і зав. 

райуповнаркомзагу Колісниченка для подвірного обходу громадян, проведення 

обшуків і безспірного вилучення всього знайденого хліба. Обшуки проводилися у 

всіх громадян, незалежно від виконання ними державних зобов’язань. Вилучався не 

тільки хліб, а й інші сільськогосподарські продукти та навіть домашні речі. Усі 

обшуки проводилися вночі.”5. 

З особливою жорстокістю влада ставилася до так званих крадіїв колгоспного 

хліба, які часто від голодного відчаю змушені були робити подібні вчинки. Про це 

може свідчити хоча б судова справа, що розглядалася на виїзній сесії Миколаївського 

обласного суду в селі Щербані Вознесенського району в грудні 1946 р. На лаву 

підсудних сіли колишні члени колгоспу А. Бичков, А. Александров, Є. Яковлєва і 

Т. Мукомол, які, як зазначив суд, “протягом тривалого часу розкрадали колгоспне 

зерно. Ця група злочинців розбазарила 11 ц колгоспного зерна”. У цій справі 

привертає увагу термін “розбазарили”, а не привласнили, що означає – роздали 

голодуючим родичам і сусідам. Незважаючи на ці пом’якшуючі обставини, суд виніс 

вирок: Бичкова – до вищої міри покарання – розстрілу, Александрова, Яковлєву і 

Мукомола – до 10 років тюремного ув’язнення кожного з конфіскацією всього 

належного їм майна6. Загалом у Миколаївській області в 1946 р. було порушено 179 

подібних кримінальних справ, за якими заарештовано 223 особи7. 

Але незважаючи на всі репресивні дії влади, наприкінці 1946 р. план хлібо-

заготівель республіка виконала лише на 62,4 %8, здавши при цьому фактично все 

вирощене зерно, включаючи насінневі фонди9. 

У таких умовах взимку 1946–1947 рр. в Україні почався голод, який охопив 

більшість областей республіки, за винятком західних. Голод став масовим і справж-

нім лихом. Люди викопували з-під снігу мерзлу картоплю, буряки, що лишилися на 

колгоспних полях. Їли кору дерев, дрібних гризунів, тощо. Багато людей мріяло хоча 

б дожити до весни, а “тоді вже їли траву, кропиву, цвіт акації”10. 

Голод уразив перш за все сільське населення, спричинив масове поширення 

дистрофії, призвів до стрімкого зростання смертності. За офіційними даними на 

початку 1947 р. в УРСР налічувалося 448 тис. хворих на дистрофію, у тому числі 

150 тис. громадян перебували в крайній стадії дистрофії і вимагали негайної 

госпіталізації11. Багато дітей страшенно схудли, припинили відвідування шкіл, у них 

почали з’являтися ознаки опухання. У Дніпропетровській області мати-героїня Е. Спаська, 

в якої на утриманні було шестеро дітей, протягом року заробила в колгоспі 

320 трудоднів, за що одержала лише 63 кг зерна. Із присадибної ділянки не було 

зібрано нічого внаслідок неврожаю. Від виснаження діти не могли ходити до школи12.  

Рятуючись від голодної смерті, маси голодуючих із Східної України 

потягнулися в західні області. Тут не було посухи, ще не було колгоспів. Однак для 

багатьох селян навіть цей шлях порятунку перекривався так званими оперативними 
заслонами (створеними відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 31 липня 

1946 р.), котрі затримували тих, хто їхав залізницею без спеціальних перепусток. У 

червні 1946 р. органами транспортної міліції Львівської області, наприклад, з 
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вантажних поїздів було знято понад 62 тис. осіб, а за дві останні декади липня – 

понад 97 тис.13. Проте приборкати людську стихію було важко. Наплив населення зі 

Східної України не зменшувався. Описуючи ці події, греко-католицький священик 

П. Олійник з Тернопільщини у своєму щоденнику занотував: “...За тих два роки 

можна було побачити жахливі картини: стає в Зборові на станції ешелон набирати 

воду для паровоза, а з відкритих площадок сходять опухлі, пожовклі люди і 

розлазяться хто куди по довколишніх селах, а залізнична обслуга, або ті, що їдуть 

далі, викидають з вагонів 5–6 трупів, що по дорозі замерзли або від холери померли. 

Те саме і на наступних станціях, де поїзд набиратиме воду”14. 

Численні маси голодуючих, яким пощастило доїхати,викликали занепокоєння у 

партійно-державних органів західних областей республіки та співчуття у місцевого 

населення. Перші були стурбовані тим, що як відзначалося в інформації першого 

секретаря Львівського обкому партії І. Грушецького від 11 червня 1946 р. до ЦК 

КП(б)У, прибулі “поширюють серед селян провокаційні чутки, спрямовані проти 

колгоспного ладу, про начебто існуючий голод у східних областях та що у колгоспах 

на трудодні нічого не дали”15. 

Аналогічні факти повідомляли і вищі посадовці з органів держбезпеки Західної 

України на нараді секретарів обкомів партії та начальників управлінь МДБ регіону, 

що відбулася 23 квітня 1947 р. у Львові16. Після цього було дано вказівку заареш-

товувати і віддавати під суд осіб, які поширювали подібні антирадянські, наклеп-

ницькі чутки. 

Щодо корінного населення Західної України, насамперед селянства, то воно 

допомагало голодуючим як могло. Свідченнями є спогади багатьох з тих, хто тоді 

приїздив у Західну Україну. Деяка частина цих спогадів вже опублікована17. 

А ось як описують ці події корінні волиняни. Розповідають Л. Лебідь, 1929 р. 

народження та Д. Гаврилюк, 1930 р. народження, жительки села Овадне Володимир-

Волинського району: “Людей у наше село приїздило тоді багато. Усі сходили з 

поїздів на місцевій станції, бо Володимир-Волинський був забороненою (прикор-

донною) зоною. Серед прибулих були люди різного віку. Просили дати їм будь-яку 

роботу. Вони лущили квасолю, молотили збіжжя, дерли пір’я, товкли просо на 

пшоно, в’язали снопи і покривали хати, словом, робили усю роботу і багато іншої. 

Пригадуємо, як у господарствах наших батьків найнялися і лущили квасолю жінка і її 

четверо дітей – приблизно 6–11 років. Звідки вони були і як їх звати, вже не 

пам’ятаємо. У нас вони тривалий час харчувалися і ночували. А коли приходили інші 

приїжджі просити роботу, а їм її вже бракувало (у нашому селі було багато біженців з 

навколишніх сіл, що були поруйновані під час бойових дій в липні 1944 р.), то їх 

направляли у села за Володимир. Там був менший наплив людей. І роботи вистачало. 

Люди наші давали голодуючим все, хто що мав: жито, гречку, пшоно, олію та інші 

продукти. “Східняки” брали також картоплю, квасолю (щоб посадити вдома). А на 

харчування – зерно та інші продукти”18. 

Свідчить О. Жога, 1927 р. народження, житель селища Торчин Луцького 

району: “Люди зі сходу України виривалися до нас як могли. Якщо досягали Острога 

чи Здолбунова, то тоді на Західну Волинь добратися їм було легше. Голодуючі йшли 

як хвилі: одні відходили, інші – приходили. Приїжджі робили різні роботи. 

Перебували голодуючі 1–2 тижні, а то й більше. За працю їх годували і давали нічліг. 

Крім того, після закінчення роботи наділяли 3–5-ма пудами зерна й іншою 
продукцією, що вони в змозі завезти додому”19. Прибулі в Галичину і Волинь з 

центральних, східних і південних областей України люди також купували за гроші чи 
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обмінювали речі на муку, крупи, картоплю та інші продукти й поверталися додому до 

своїх сімей.  

Західні українці по-християнськи виконували людський обов’язок перед 

співвітчизниками, які опинилися у безвихідному становищі. І. Шульга, автор книги 

“Людомор на Поділлі” (Київ, 1993), з аналізу документів архівів стверджує, що 

“…маса подолян, як і вихідців з інших регіонів країни, вижили, дякуючи допомозі 

західноукраїнських братів”. Але їхньої допомоги було недостатньо, оскільки масшта-

би голоду були надто великими. До того ж не всім судилося добратися в західні 

області України. Вкрай виснажений організм не витримував мандрів. Повсякденно з 

поїздів на станціях знімали десятки трупів людей. До того ж міліція часто 

затримувала голодуючих й відправляла назад за місцем проживання, конфісковувала 

закуплений чи зароблений хліб. 

Про голод в Україні М. Хрущов інформував Й. Сталіна восени 1946 р., а також 

просив запровадити продовольчі картки з метою забезпечити сільське населення 

продуктами харчування. У відповідь Сталін, вперто не бажаючи зважати на реальну 

дійсність, надіслав образливу телеграму, називаючи інформацію про голод “брех-

нею”, а її автора – “підозрілим елементом”. Це змусило Хрущова поїхати до Москви і 

продовжувати переконувати у необхідності надати допомогу. За його спогадами, це 

ще більше роздратувало Сталіна: “Не будь м’якотілим! Вони обдурюють тебе…, 

розраховують використати твою сентиментальність. Вони прагнуть примусити тебе 

віддати їм усі запаси”20. Проте врешті-решт Сталін таки дав вказівку виділити Україні 

мінімальну продовольчу і насінневу позики. Ця скромна продовольча допомога за 

рекомендаціями центру використовувалася в час весняних польових робіт і жнив. 

Працівникам на тих роботах один раз на день в колгоспах готувалася гаряча їжа. Інші 

на таке “державне піклування” не могли розраховувати. 

А тим часом навесні – влітку 1947 р. голод спалахнув з новою силою, 

забираючи сотні тисяч людських життів. Найсильніше голод лютував на півдні 

України. Повсюдні невиходи на роботу через опухання та нездатність рухатися, 

відсутність через це дітей у школах, переповненість лікарень від хворих на 

дистрофію, масові зомління, смерть від голоду – усе це голодні будні півдня 

республіки. Це жахіття довелося пережити й іншим регіонам України21. У багатьох 

районах зафіксовані випадки канібалізму. У січні – червні 1947 р. в Україні 

зареєстровано 130 випадків людоїдства, 189 випадків трупоїдства22. Незважаючи на 

таку ситуацію, “боротьба за хліб” продовжувалася, причому тими ж силовими 

методами. Так, у Вінницькій області лише з початком жнив 1947 р. за “крадіжку” 

колосків було притягнуто до кримінальної відповідальності 1 тис. 196 осіб23. В 

колгоспі “Труд Ілліча” Маліївської сільради Володимерецького району Миколаївсь-

кої області колгоспниця Є. Матвієнко під впливом голоду підштовхнула дітей до 

крадіжки колосків, за що була притягнута до кримінальної відповідальності. Колго-

спниця Н. Ісаєнко за крадіжку колосків була осуджена до 6 років позбавлення волі24.  

Для зміцнення партійного керівництва в Україну в березні 1947 р. Сталін 

прислав Л. Кагановича, якого затвердили першим секретарем ЦК КП(б)У. Новий 

секретар не без гордості твердив, що він “не є зовсім корінним патріотом”, а тому 

чітко бачить недоліки, що існують в республіці. Влітку 1947 р. на пленумі ЦК КП(б)У 

з питань сільського господарства Каганович навіть словом не обмовився про голод. 

Навпаки, він наголошував, що “цього року ми виходимо пристойно, щоправда, ледве-
ледве, але прогодували народ”. І далі: “Ми повинні довести до свідомості кожного 

колгоспника і партійця, що ми в боргу перед Союзним радянським урядом, перед 

партією і товаришем Сталіним…”25. 
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Одні дослідники називають 1,2 млн. померлих від голоду 1946–1947 років, інші 

– близько 1 млн. Відомо, що протягом 1946–1947 рр. на дистрофію та септичну ангіну 

(а вони були наслідком голоду), перехворіли в Україні 4 млн. осіб, з них 1,5 млн. 

мали дуже складну форму захворювання, і половина цих людей помирала. Лише 

весною 1947 р. в Україні налічувалося 800 тис. осіб з ознаками повної дистрофії. 

Високою була смертність дітей до одного року. В 1947 р. в Україні померло людей 

вдвічі більше, ніж 1946 року26. Негативні наслідки голоду 1946–1947 рр. суспільство 

України відчувало ще довгі роки. Голод загальмував природний приріст населення, 

призвів до скорочення народжуваності, збільшення смертності дітей.  

Але такою страшною ціною партійно-державне керівництво УРСР зуміло 

виконати “ величні накреслення товариша Сталіна”. 10 жовтня 1947 р. М. Хрущов і 

Л. Каганович доповіли вождю, що “колгоспи, радгоспи і селянські господарства 

Української РСР виконали план здачі хліба державі на 101,3 %”27. 

Головною причиною голоду 1946–1947 рр. в Україні історики вважають 

репресивну, немилосердну хлібозаготівельну й податкову політику правлячої держав-

ної партії. Голод був прямим наслідком бездушної політики адміністративно-

командної системи щодо селянства. За народну трагедію, що забрала в Україні сотні 

тисяч безвинних жертв, повну відповідальність несе партійно-радянське керівництво 

СРСР і УРСР. Однією з причин голоду стала неспроможність тоталітарної влади до 

державного регулювання розвитку аграрної галузі. Вчасно не була змінена аграрна 

політика, не відбувся перерозподіл продуктів харчування з тих районів, де були 

врожаї, до тих, що постраждали від засухи, не були підтримані люди в трагічний для 

них час. Масштаби голоду могли бути значно меншими, а наслідки – значно 

легшими, якби органи влади доклали зусилля по наданню допомоги населенню 

південних і східних областей України. Задля цього необхідно було визнати на рівні 

держави, що голод в Україні – це реальність тодішньої ситуації. Однак це не 

вписувалося в загальну картину удаваного оптимізму, що пропагувався радянською 

пропагандою. Так виникла парадоксальна ситуація: голодною смертю гинули тисячі 

людей, а голод для держави залишався “невідомим”. 

Говорячи про основні причини голоду в Україні у 1946–1947 рр., не можна не 

сказати і про такий факт. Незважаючи на голод в Україні, правляча верхівка СРСР 

вилучене силоміць зерно з українських господарств, заради своїх геополітичних 

інтересів, щедро відправляла в Польщу, Чехословаччину, Румунію, Болгарію. 

Радянський Союз, щоб зберегти політико-військовий вплив у Центральній та Східній 

Європі “підгодовував” прокомуністичні режими “народної демократії”. Зокрема, у 

1946 р. експорт хліба становив 1,7 млн. т, у 1947 р. – 0,8 млн. т. Ешелони з борошном 

та збіжжям котилися на Захід крізь голодну та понівечену Україну, де гинули від 

фізичного виснаження солдати-переможці, помирали їхні діти і дружини28. 

Переважна більшість дослідників вважають цей голод штучним, рукотворним, 

ряд науковців – свідомим геноцидом щодо українського народу. При цьому вони 

посилаються на статтю ІІ Конвенції ООН “Про запобігання злочину геноциду і 

покарання за нього” від 9 грудня 1948 р., яка гласить, що дії з наміром навмисного 

створення для членів будь-якої групи населення таких життєвих умов, що 

розраховані на повне або часткове знищення її, визначаються як геноцид29 
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Висвітлено боротьбу радянського тоталітарного режиму проти УПА і ОУН на 
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The article deals with the fight between Soviet totalitarianism and OUN and UPA in 

Western Ukraine in the postwar period. 
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Відновлення радянізації у західних областях України проходило з дуже 

великими труднощами, викликало у населення сильний спротив, що виявлялося 

насамперед у діях ОУН і УПА. Тому радянське керівництво зосередило величезні 

сили для придушення спротиву українських повстанців і підпільників. Найвищі 

радянські державні чинники дуже добре усвідомлювали, що діяльність ОУН і УПА 

перешкоджатиме процесу відбудови народного господарства на західноукраїнських 

землях, негативно впливатиме на психологічне становище всього українського 

народу, матиме невигідне для комуністичного режиму враження у світової громадсь-

кості. 

Вже у березні 1944 р. у Рівному створено оперативний штаб НКВС для 

боротьби з українським національно-визвольним рухом. Водночас для придушення 

повстанського руху згідно з Постановою ЦК КП(б)У від 9 лютого 1944 р. у Львівську 

і Тернопільську області переведено партизанське об’єднання С. Маликова загальною 

кількістю 4460 партизанів. З партизанського з’єднання О. Федорова на боротьбу з 

УПА виділено у Станіславську і Дрогобицьку області два загони по 500 чоловік 

кожний1. У серпні 1944 р. партизанську дивізію С. Ковпака у повному складі і всією 

зброєю підпорядковано НКВС. Вона взяла участь у бойових операціях проти УПА на 

межі Волині та Галичини. Перший секретар ЦК КП(б)У М. Хрущов у радіограмі № 1, 

адресованій командиру партизанського з’єднання П. Вернигорі, повідомляв: “Вихо-

дячи з бойового минулого вашої дивізії, вона не розформується, а передається у 

підпорядкування НКВС УРСР для боротьби з німецько-українськими націоналістич-

ними бандами”2. 

9 жовтя 1944 р. видано спільний наказ Наркоматів внутрішніх справ і держав-

ної безпеки за підписами Л. Берії та В. Меркулова “Про заходи боротьби з оунівським 

підпіллям і ліквідації озброєних банд ОУН у західних областях Української РСР”. У 
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документі дано вказівки провести різнопланові заходи проти ОУН і УПА за 

допомогою прикордонних і внутрішніх військ НКВС, винищувальних батальйонів, 

частин Червоної армії та радянсько-партійного активу. Одним з важливих кроків у 

цьому напрямі стало створення у складі НКВС окремого управління по боротьбі з 

бандитизмом, котре очолив начальник Українського штабу партизанського руху 

Т. Строкач. Колишніх командирів радянських партизанських з’єднань М. Наумова і 

О. Сабурова призначено начальниками обласних управлінь НКДБ у західних обла-

стях України3. 

Для зміцнення районних органів НКВС–НКДБ восени 1944 р. скеровано зі 

східних областей Радянського Собзу 3800 оперативних працівників. 14 жовтня 

1944 р. нарком внутрішніх справ СРСР Л. Берія доповідав Й. Сталіну, що для 

боротьби з повстанцями і антирадянським підпіллям об’єднано зусилля органів 

НКВС–НКДБ і військових частин НКВС, яку очолили по Львівській, Станіславській, 

Дрогобицькій і Чернівецькій областях нарком внутрішніх справ УРСР Рясний, а по 

Рівненській, Волинській і Тернопільській – заступник наркома внутрішніх справ 

Т. Строкач4. 

Виконуючи накази Кремля ліквідувати повстанський рух у Західній Україні до 

кінця війни уряд УРСР і НКВС залучили наприкінці 1944 р. до боротьби проти УПА 

близько 200 тис. солдатів внутрішніх військ, бійців партизанських і винищувальних 

частин. Найчисельнішими з’єднаннями були каральні загони НКВС, які виконували 

т.зв. “чекистско-войсковые операции”. На Львівщині проти УПА було виділено 

чотири бригади та один кавалерійський полк внутрішніх військ чисельністю 6525 

чоловік, а також спеціально вишколені каральні війська, що пройшли “загартування” 

під час виселення народів Криму і Кавказу, а із Забайкалля до Львова прибув 

бронепоїзд № 45. 

У жовтні 1944 р. для боротьби з повстанцями на території Львівської області 

дислокувалися: 17-а стрілецька бригада; три батальйони 25-ої стрілецької бригади; 

18-й кавалерійський полк; 18-й окремий стрілецький батальйон 18-ої стрілецької 

бригади; 66-й і 219-й окремі стрілецькі батальйони 24-ої бригади внутрішніх військ 

НКВС. У Тернопільській області сконцентровано три бригади та один кавалерійський 

полк військ НКВС чисельністю 3057 чоловік, у Станіславській – одна бригада 

кількістю 1328 чоловік. Крім того, на боротьбу проти повстанців було задіяно 22 

танки, 5 бронепоїздів з особовим складом 7700 солдатів і офіцерів5. Згідно наказу 

Л. Берії до 1-го листопада 1945 р. “на постоянное место дислоцирования и для 

выполнения специальных задач” мала прибути 62-а стрілецька дивізія внутрішніх 

військ НКВС6. 

Під час бойових дій проти повстанців використовувалися артилерія, танки, 

авіація. Так у бою чекістсько-військової групи кількістю 120 бійців із загоном УПА 

(100 осіб) 25 жовтня 1944 р. біля села Сороцьке Теребовлянського району Терно-

пільської області була застосована авіація. Не в змозі вибити повстанців із села у 

бою, що тривав від 7-ої години ранку до 15-ої, чекісти звернулися за допомогою до 

військової авіації. Штурмовики з повітря атакували вузли оборони упівців, внаслідок 

чого загинули 76 повстанців, 15 з яких згоріли у підпалених з літаків хатах7. Георгій 

Береговий (згодом льотчик-космонавт СРСР) також згадував у своїх мемуарах про 

обстріл авіацією “бандерівських сіл”8. 

У боротьбі проти УПА разом з внутрішніми і прикордонними військами НКВС 
у значній кількості залучалися регулярні частини Червоної армії. Армійські частини 

проти незначного числа людей використовували чисто німецькі методи, нерідко ще 

більш у звірячому вигляді, спалюючи цілі села. Так, силами 51-го мотоциклетного 
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полку 4-ї танкової армії спільно з прикордонниками в період з 22 серпня до 7 вересня 

1944 р. здійснювалася ліквідація УПА в Яворівському, Краковецькому та Люба-

чівському районах Львівської області. За цей час вбито 250 повстанців та спалено 

артилерійсько-мінометним вогнем села Рогізно, Гута, Липина та Наконечне Друге9. 

Такі випадки мали місце й в інших областях Західної України. У квітні 1944 р. дотла 

спалено село Антонівка Шумського району Тернопільської області, яке славилося як 

“націоналістична столиця”. 19 серпня того ж року відділ НКВС спалив село Пирятин 

Жовківського району на Львівщині, розстріляно 50 жителів. Така ж доля спіткала 

села – Синьковичі коло Рави-Руської та с. Грабівець на Богородчанщині (вбито          

80 мешканців)10. 

З частинами діючої армії та внутрішніх військ НКВС у боротьбі проти 

повстанців доволі плідно співпрацювала військова контррозвідка “Смерш”, одна з 

найбільш жорстоких і безжальних радянських спецслужб того часу. У травні 1944 р. 

відділи “Смершу” 1-го Українського фронту розкрили 155 оунівських осередків та 

“бангруп УПА”, у боях вбито 1100 повстанців11. 

Зазначимо, що “Смерш” проводив операції не проти повстанських відділів, а 

проти місцевого населення, завдаючи тим самим превентивних ударів по оунівському 

підпіллю. Однак, не маючи розгалуженої системи донощиків, військова 

контррозвідниками діяла методами терору. Спільно з військовими контррозвідки 

оточували села, забираючи всіх підряд, хто попадеться, а потім “вибивали” із 

захоплених “дізнання”. Такі випадки мали місце в багатьох західноукраїнських селах. 

Так, 16 серпня 1944 р. з 200 жителів с. Вілька-Мазовецька Рава-Руського району 

Львівської області “смершівцями” було взято 50, яких сильно побили, а частину 

вивезли із собою. Під час облави в с. Липнів 18 серпня 1944 р. військові затримали 

декількох чоловіків, яких забрали із собою. Одного із затриманих застрелили, 

спалили три господарства, після чого відбули до Рави-Руської12. 

Практикувалися прилюдні страти полонених повстанців, запровадження систе-

ми заручників, репресії щодо сімей учасників визвольних змагань. На Станіславщині 

наприкінці 1944 р., було прилюдно страчено через повішення 28 чоловік, в тому числі 

– 3 в обласному центрі (при згромадженні понад 5 тис. людей) та 15 – у районах 

області13. За такі акції ніхто з енкаведистів не ніс ніякої відповідальності. Адже для 

прискорення винесення вироків арештованим підпільникам у західні області України 

з Москви скеровувалися дві виїзні сесії Воєнної Колегії Верховного суду СРСР. Цим 

сесіям надавалися права воєнно-польових судів – винесення вироків про повішання і 

заслання на каторжні роботи учасників націоналістичного підпілля. Приведення в дію 

вироків сесії Воєнної Колегії Верховного суду СРСР (повішання засуджених до 

смертної кари повстанців) мало відбуватися публічно, по місцю здійснення злочину 

засудженими. Вироки виносилися на центральних площах міст і сіл, спеціально 

збираючи місцевих жителів. У Дрогобичі 9 січня 1945 р. на страту 2 повстанців з 

с. Улично Дрогобицького району зібрали близько 8 тис. людей. У Бориславі в той же 

день повішено одного упівця за вироком Воєнного трибуналу в присутності 5 тис. 

людей. У м. Чорткові на Тернопільщині прилюдно розстріляно підрайонного 

провідника ОУН В. Дедіва (“Тимоша”)14. В грудні 1944 р. за вказівкою Л. Берії в 

системі держбезпеки України було створено управління 2-Н і відділи 2-Н управлінь 

НКДБ західних областей республіки, укомплектовані найбільш досвідченими 

чекістськими кадрами15. 
По ходу звільнення територій Західної України проводилася, в основному 

примусовими методами, мобілізація військовозобов’язаних до Червоної армії віком 

від 18 до 52 років, замість загальноприйнятого обмеження до 50 років. Партійне 
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керівництво України по суті зобов’язувало військові відділи західних областей 

проводити першочергову мобілізацію призивників до 30 років, “як найбільш активної 

частини чоловічого населення”, щоб в такий спосіб позбавити можливостей УПА 

поповнювати свої ряди. 

Проте мобілізація у Галичині суттєво ускладнювалася через великий вплив 

ОУН на місцеве населення. Так, у серпні 1944 р. у Львівській області з 52693 чоловік 

було призвано тільки 33800 осіб. На 1 вересня 1944 р. план мобілізації, встановлений 

для армій 1-го Українського фронту, був виконаний лише на 56%16. На Станіс-

лавщині на 21 серпня 1944 р. мали з’явитися до райвійськкоматів 30268 призовників, 

а фактично прийшло лише близько 15 тисяч осіб17. 

Наприкінці 1944 р. у західних областях розпочався т.зв. достроковий призив 

17-річних, під час якого на березень 1945 р. у Львівському окрузі було призвано 

30799 осіб, з яких майже 10 тисяч відразу відправили до військових частин. Після 

короткочасного вишколу (8 днів у запасному полку і до 10 днів – у стрілецьких 

полках і дивізії) їх відправляли на фронт як “гарматне м’ясо”. Всього за роки війни в 

регіоні було мобілізовано понад 600 тисяч осіб18. 

У січні 1945 р. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло постанову “Про посилення 

боротьби з українсько-німецькими націоналістами у західних областях України” з 

розгорнутим планом заходів щодо активізації антинаціоналістичної боротьби. 

Виступаючи на нараді секретарів райкомів партії, начальників НКВС і НКВД 10 січня 

1945 р. у Львові, М. Хрущов висловив невдоволення станом ліквідації українського 

підпілля, закликав посилити терор19. 

До боротьби проти ОУН і УПА радянське керівництво залучило й прикордонні 

війська. Вже 19 серпня 1944 р. Л. Берія доносив Й. Сталіну, що для ліквідації 

формувань УПА використовуються також прикордонники, які приступили до 

охорони кордону з Польщею. Так, за квітень–червень 1944 р. на території Станіс-

лавської і Тернопільської областей прикордонні війська ліквідували 30 формувань 

УПА20. 

У серпні 1944 р. у Львівській області було проведено 192 чекістсько-військові 

операції, в результаті яких розгромлено 27 формувань УПА. Серед ліквідованих і за-

хоплених повстанців були члени центрального проводу ОУН: Луцький, Кляч-

ковський, Степаняк, Арсенич і Бусел, а також керівники краєвих проводів: “Вере-

щака”, “Роберт”, “Арпад”, “Данило”. 

Серед трофеїв нараховувалося: 49 пушок, 502 міномети, 77 вогнемети, 6874 

кулемети, 66143 гвинтівки і автомати, 8949 пістолетів та інше військове майно. 

На Дрогобиччині з 18 серпня до 9 вересня 1944 р. внаслідок спільних дій НКВС 

і військ фронту вбито 1174 повстанці, захоплено в полон 1180 осіб, затримано 6000 

тих, хто ухилився від мобілізації21. 

Всього ж за період з лютого по 31 грудня 1944 р. у західних областях України 

проти ОУН і УПА було проведено 6495 чекістсько-військових операцій, внаслідок 

яких повстанці і підпільники втратили 57405 чоловік, а 50386 захоплено в полон. 

Серед трофеїв налічувалося 35 гармат, 328 мінометів, 15 вогнеметів, близько 3 тисячі 

кулеметів, 4230 автоматів, 18591 гвинтівок та інше спорядження і набої22. 

На 10 квітня 1945 р. – за 13 місяців від початку ліквідації УПА (лютий 1944 р.) 

– було проведено 11357 чекістсько-військових операцій, вбито 81470 осіб, захоплено 

в полон – 83092 чоловіка, з’явилося з повинною 62685 повстанців і тих, хто ухилився 
від призову на військову службу. 

У квітні–травня 1945 р. під час т.зв. Станіславської бойової операції взяло 

участь 11 тис. бійців Радянської армії, внутрішніх і прикордонних військ, танкова 
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рота і 6-й штурмовий авіаполк НКВС. Втрати УПА складали 2167 вбитими і 6311 

полоненими. Протягом другого півріччя 1945 р. радянським військовим контин-

гентом проведено 4537 чекістсько-військові операції і 1199 засідок, під час яких 

повністю розбито загони В. Гусака (96 осіб), М. Рибчина (“Орлика”) у 70 осіб, 

В. Зубкова (“Коса”) чисельністю 70 осіб, 57 боївок та 11 кущів самооборони, 

ліквідовано керівництво Городенківського й Рогатинського надрайонних проводів 

ОУН, три районних проводи, один кущовий, 9 станичних ланок у Станіславському, 

Галицькому і Тлумацькому районах. При цьому вбито 2014 і затримано 2871 

повстанця та 383 члени оунівської мережі, а також 1495 так званих “бандпособ-

ників”23.  

Станом на 1 листопада 1945 р. кількість загиблих серед повстанців зросла до 

98686 осіб, полонених – 107485, з’явилося з повинною – до 92219 чоловік. Загалом в 

останні місяці війни проти упівців проведено близько 2 тисячі чекістсько-військових 

операцій і за кілька повоєнних місяців убито до 20 тисяч повстанцв24. 

Вище радянсько-партійне керівництво УРСР прагнуло масово залучити до 

боротьби з повстанцями місцеве населення. У першу чергу ставка робилася на так 

звані “свідомі” елементи. До партійно-радянського “активу” залучалися напівгра-

мотні або зовсім неграмотні люди (освіту записували в облікові картки зі слів), які за 

свою “активність” – доносити, шукати схрони, вбивати, вивозити в Сибір, збирати з 

селян позику, податки отримували від влади різні подачки25. 

Партійні керівники наголошували, що в боротьбі з упівцями необхідно 

створювати і зміцнювати групи самооборони з місцевого населення. У постанові 

Львівського обкому партії “Про створення груп сприяння винищувальним баталь-

йонам у селах районів” від 30 жовтня 1944 р. вказувалося: “Організувати в кожній 

сільській раді бойову групу сприяння винищувальним батальйонам кількістю від 10 

до 25 чоловік з місцевого перевіреного активу”26. 

З початком 1945 р. радянське керівництво розпочало створювати по селах 

західних областей винищувальні батальйони (“истребительные батальйоны”, звані в 

народі “стрибками”) з метою перекрити воякам УПА доступ до їх запілля. Так, на 

початку липня 1945 р. відділи “стрибків” були організовані в усіх 37 районах 

Львівської області27. На березень 1945 р. на Львівщині у складі винищувальних 

батальйонів нараховувалося 3215 бійців, а також створено 514 груп сприяння 

чисельністю 6713 осіб28. Загалом на весну 1947 р. у чотирьох західних областях 

України (Львівській, Дрогобицькій, Станіславській, Тернопільській) сформовано 980 

парамілітарних формувань з місцевого населення (16737 осіб)29. 

У 1946 р. винищувальними батальйонами за даними радянської сторони 

проведено 16907 операції, в результаті яких вбито 1004 повстанці і затримано 5410 

підпільників, вилучено 2902 одиниці зброї. Виходячи з такої їх “позитивної ролі” у 

боротьбі з формуваннями УПА М. Хрущов і С. Круглов клопотали перед Й. Сталіним 

про надання бійцям винищувальних батальйонів матеріальних пільг. Зокрема, йшлося 

про забезпечення 35 тис. чоловік обмундируванням на суму 8 млн. рублів, надання 

пільг по сільськогосподарському податку, встановлення пенсії для сім’ї у випадку 

загибелі бійця батальйону, а для тих, хто особливо відзначився виділити у IV кварталі 

1946 р. шерсті – 3000 мт., шовку – 2500 мт., бавовни – 9000 мт., взуття – 1000 пар30. 

Зрозуміло, що з низки об’єктивних причин український визвольний рух у 

повоєнний час обмежувався тільки західним регіоном, залишившись наодинці з 
такою могутньою мілітарною потугою як Радянський Союз. Тому, починаючи з 1946 

року наступ комуністичного режиму на позиції визвольного руху носив тотальний 

характер. Про це свідчить той факт, що впродовж 1946–1947 років Політбюро, 
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Оргбюро і Секретаріат ЦК КП(б)У, в тому числі разом з урядом УРСР, прийняли 

понад 40 постанов, спрямованих у тій чи іншій формі на остаточне придушення 

спротиву ОУН і УПА та ліквідацію масової бази визвольного руху31. 

Надзвичайно сильні удари по формуваннях УПА і підпіллю ОУН почали 

завдавати вже під кінець 1945 року. Так, з 1 грудня 1945 р. по 10 лютого 1946 р. 

проведено 15562 військові та оперативно-чекістські операції, в результаті яких вбито 

4,2 тис. повстанців і підпільників, захоплено в полон і затримано 9,4 тис. членів ОУН 

і УПА, ліквідовано 130 збройних формувань32. 

На початку 1946 р. заходи радянського керівництва щодо придушення україн-

ського визвольного руху тісно перепліталися з підготовкою виборів до Верховної 

Ради СРСР, в яких жителі західного регіону брали участь вперше. Наркомати 

внутрішніх справ і держбезпеки СРСР 23 січня 1946 р. інформували керівників 

Кремля, що в селах Західної України повстанці закликають місцевих жителів 

бойкотувати вибори. Наголошувалося, що на той час проти ОУН і УПА викори-

стовуються 20 тис. солдатів внутрішніх військ НКВС, більше 18 тис. бійців винищу-

вальних батальйонів, 26 тис. бійців збройних груп сприяння. 

Для ліквідації повстанських формувань було залучено прикордонні та конвойні 

війська НКВС, війська по охороні залізничних доріг і промислових об’єктів, а також, 

за погодженням із командуванням Львівського і Прикарпатського воєнних округів, 

гарнізони частин Червоної армії. 

Крім того для підсилення органів і військ НКВС на час виборчої кампанії до 

західних областей України Наркоматам внутрішніх справ СРСР відряджено 760 

оперативних працівників і 260 курсантів шкіл НКВС, перекинуто 2 полки і 5 окремих 

батальйонів військ НКВС. Для підсилення органів НКДБ у тій же області відряджено 

140 оперпрацівників.  

З 10 січня 1945 р. на території західних областей встановлено охорону всіх 

виборчих дільниць військовими гарнізонами армійських частин, виставлених 

Львівським і Прикарпатським воєнними округами і військами НКВС, які діють у 

контакті з опергрупами НКВС–НКДБ. Відповідними органами були прийняті 

необхідні заходи щодо забезпечення особистої безпеки членів виборчих комісій і 

кандидатів у депутати Верховної Ради СРСР33. Лише у Дрогобицькій області у січні 

1946 р. виборчі дільниці охороняло 1463 військовослужбовці34. 

Незважаючи на прийняті такі серйозні заходи, М. Хрущов був стурбований 

повідомленнями з місць про активізацію націоналістичного підпілля і надіслав 8 

лютого 1946 р. першим секретарям обкомів КП(б)У західних областей, начальникам 

обласних управлінь НКВС і НКДБ вказівки з вимогою паралізувати дії ОУН і УПА і 

забезпечити нормальне проведення виборів. Відтоді й розпочалася нечувана за 

масштабами із залученням всіх наявних сил і засобів операція комуністичного 

режиму проти формувань УПА і підпілля ОУН під назвою “велика блокада”. 

Так, у січні–квітні 1946 р. на території Львівської, Дрогобицької і частково 

Кам’янець-Подільської областей 512-а армія розквартирувала 1101 гарнізон з 

чисельністю 28 тис. бійців, а 13-а армія – 800 гарнізонів і 110 мобільних армійських 

груп. Загалом у західних областях у цей час розміщувалося понад 3,5 тис. гарнізонів 

регулярних частин Червоної армії. Крім того, було залучено ще 3593 винищувальні 

батальйони, які на 1 квітня 1946 р. нараховували 63 тис. осіб35. 

Особливо сильного удару зазнали формування УПА і підпілля ОУН у Станіс-
лавській області. Під час операції “велика блокада” військові гарнізони, зайнявши всі 

населені пункти Прикарпаття і Карпатського краю, здійснювали рейди із засто-

суванням авіації. Чисельність учасників руху опору скоротилася, за різними оцін-
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ками, на 40–60%. За даними радянської сторони, за час зимово-весняних операцій 

1946 р. на Станіславщині розгромлено 68 формувань УПА і ліквідовано 145 органі-

зацій ОУН, знищено 1836, захоплено в полон і заарештовано 3030 членів ОУН і УПА 

та симпатиків націоналістичного руху36. 

На Дрогобиччині впродовж січня–квітня 1946 р. органи НКВС–НКДБ провели 

проти повстанців і підпільників спільно з армійськими частинами 4394 операції, під 

час яких було розбито 41 бойову одиницю УПА і ліквідовано 112 осередків ОУН, 

знищено 1489 чоловік. Керівництво ОУН визнавало, що у січні–квітні 1946 р., коли 

війська НКВС заблокували села, визвольному рухові було нанесено найсильніший 

удар, а УПА перестала бути бойовою одиницею37. 

У ході важких оборонних боїв періоду “великої блокади” і в наступні місяці, 

повстанські формування зазнали значних втрат. Загинуло понад 5 тисяч учасників 

національно-визвольної боротьби38. Тому командування УПА вважало недоцільним 

проводити найближчим часом широкомасштабну повстансько-партизанську боротьбу 

проти переважаючих сил комуністичного режиму і перейти на підпільно-конс-

піративну діяльність, щоб в такий спосіб завдавати ворогові блискавичних ударів там, 

де “він того не сподівається”39. Розпочалася перебудова діяльності територіальних 

частин повстанської армії та місцевих проводів ОУН, що відразу відчув кому-

ністичний режим. 

Партійне керівництво УРСР вважало, що окремі керівники західних областей 

запоморочилися від тимчасових успіхів, а боротьба дрібних груп повстанців і 

підпільників проводиться розрізнено без централізованого керівництва і не становить 

загрози соціалістичному будівництву. Це дуже стурбувало партійних керівників 

республіки і 4 жовтня 1946 р. ЦК КП(б)У прийняв постанову “Про стан боротьби із 

залишками українсько-німецьких націоналістів у західних областях УРСР”. Ця дирек-

тива зобов’язувала Міністерства внутрішніх справ і державної безпеки, секретарів 

обкомів і райкомів партії не самозаспокоюватися, а в найближчий час домогтися 

повної ліквідації залишків формувань УПА і підпілля ОУН. Прикарпатському війсь-

ковому округу ставилося завдання створити оперативні армійські групи в місцевостях 

найбільше вражених бойовими діями повстанців і діяльністю підпілля, активізувати 

боротьбу з ними40. 

Виконання даної постанови співпало з часом підготовки виборів до Верховної 

Ради УРСР. На початку 1947 р. у населених пунктах західних областей знову 

розквартировано військові гарнізони. Всього тут зосереджено 15 полків внутрішніх 

військ МВС, полк прикордонних військ і 7 прикордонних загонів загальною чисель-

ністю 86500 солдат і офіцерів. Зі східних областей України скеровано 44 керівних 

працівники МВС СРСР. На 2 лютого всі сільські виборчі дільниці були прикриті 

внутрішніми військами і армійськими відділами. Для їх охорони виставлено 5634 

дрібних гарнізонів (від 7 до 10 чоловік кожний на чолі з офіцером і оперативним пра-

цівником)41. 

З цього моменту розпочалася нова хвиля тотального наступу на сили визволь-

ного руху з метою їх паралізування на час виборів і подальшої повної ліквідації. За 

період з 1 січня по 20 березня 1947 р. військами і органами МВС і МДБ здійснено 

12268 бойових і чекістських операцій, внаслідок яких ОУН і УПА втратили 966 

чоловік вбитими і 1478 полоненими42. 

Однак такий результат незадовільняв республіканське компартійне керів-
ництво, особливо першого секретаря ЦК КП(б)У Л. Кагановича, на якого Кремль 

поклав великі надії на швидке вирішення “західноукраїнської проблеми”. ЦК КП(б)У 

постановою від 5 квітня 1947 р. вимагав від партійних органів західних областей та 
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МДБ УРСР “забезпечити в найближчі півтора–два місяці ліквідацію вцілілих бан-

дитських груп і керівних центрів ОУН знизу до верху”43. 

Сюди для боротьби з українським визвольним рухом у довгострокові 

відрядження перекидали підрозділи елітної Особливої дивізії ім. Дзержинського з 

Москви. Станом на 10 квітня 1947 р. внутрішні війська в чотирьох галицьких 

областях дислокувалися: Дрогобицька область – частини 62-ої стрілецької дивізії (сд) 

– 36 гарнізонів, 3194 багнетів; Львівська – 10-й та 88-й стрілецькі полки (сп) 62-ої сд 

(36 гарнізонів, 3194 багнети); Станіславська – 141-й, 215-й, 331-й та 334-й сп 82-ої сд 

(113 гарнізонів, 6605 багнетів); Тернопільська – 12-й, 86-й, 450-й сп 65-ї сд (93 

гарнізони, 3418 багнетів)44. 

Прискорювався процес передачі функцій боротьби з визвольним рухом від 

МВС до МДБ, що розпочався ще в лютому 1947 р. В контексті отриманих доручень 

війська і органи МДБ з 20 червня по 20 жовтня 1947 р. провели низку військово-

чекістських операцій під час яких повністю або частково ліквідовано 367 підпільних 

оунівських організацій і розбито 263 бойові одиниці УПА, знищено 750 чоловік з 

числа керівних кадрів, вбито, захоплено в полон і заарештовано понад 10 тисяч 

членів ОУН і УПА та осіб, підозрюваних у співпраці з повстанцями і підпіль-

никами45. 

Однак ці дані, подані комітетами Львівської, Дрогобицької, Станіславської, 

Тернопільської, Волинської, Рівненської і Чернівецької областей, про боротьбу з 

визвольним рухом у зазначений період явно завищені. Відповідно до інформації 

міністра внутрішніх справ С. Круглова від 27 лютого 1948 р. поданої вищому 

керівництву Кремля про результати боротьби зі збройними формуваннями ОУН–

УПА в західних областях України у березні 1947 р. – січні 1948 р. на території 

Західної України МВС спільно з МДБ провели 832 операції, в результаті яких 

ліквідовано 78 організацій ОУН, 63 бойові одиниці УПА, роззброєно 155 схронів, 

вбито 747 чоловік, захоплено 2472, арештовано 149 осіб, вилучено у повстанців 1655 

і в населення 2215 одиниць зброї46. 

Проте, здійснювані компартійним керівництвом заходи щодо боротьби з 

визвольним рухом не принесли йому жаданих успіхів. Партійні чиновники 

підсумовуючи хід боротьби проти збройного підпілля впродовж 1947 року, хоч і 

констатували її “активізацію”, однак визнавали, що в Дрогобицькій, Львівській, 

Станіславській, Рівненській і Тернопільській областях “має місце зростання кількості 

бандпроявів і послаблення боротьби із залишками банд ОУН–УПА”47. 

Через те у всіх теренах чотирьох галицьких областей продовжився наступ 

радянського режиму на позиції українських повстанців і підпільників. Вже у лютому 

1948 р. в Дрогобицькій області в результаті проведення 32 чекістсько-військових 

операцій проти ОУН і УПА вбито 117 і полонено 66 осіб. На Тернопільщині у березні 

ц.р. вбито 63 і захоплено 70 повстанців і підпільників, розбито 8 бойових груп УПА, 

зруйновано 20 схронів і бункерів. За цей же період ліквідовано 10 формувань УПА і 

підпільних оунівських організацій, захоплено понад 150 осіб у Станіславській 

області. За І квартал 1948 р. на Львівщині проведено 164 операції, в ході яких 

ліквідовано 20 груп УПА і осередків ОУН, знищено і захоплено понад 400 осіб48. 

Однак перші місяці 1948 року боротьби проти українських повстанців і 

підпільників не принесли бажаних успіхів радянському керівництву. тому 3 липня 

ц.р. в органи держбезпеки західних областей направлено 280 оперативних 
співробітників, в т.ч. 160 чоловік зі східних областей України і 120 випускників 

Львівської школи МДБ СРСР. Проведено також заміну 18 начальників райвідділів 
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МДБ, до штатів управлінь МВС західних областей на початку 1949 р. додатково вве-

дено 3019 посад дільничних уповноважених міліції49. 

Упродовж червня–жовтня 1948 р. органи і внутрішні війська МДБ під час 

бойових дій на Львівщині (включно з Дрогобицькою областю і Станіславщиною 

ліквідовано 195 бойових груп УПА і підпілля ОУН, вбито і захоплено понад 3493 

повстанці і підпільники та їх симпатиків, зруйновано 21 схрон. На Тернопільщині 

впродовж червня–грудня 1948 р. тоталітарним режимом розбито 95 упівських груп і 

осередків ОУН, знищено і затримано 1318 членів ОУН і УПА та їх симпатиків, 

зруйновано 182 схронів і бункерів50. 

Для протидії антиколгоспній боротьбі повстанців у 1948 р. на базі колишніх 

винищувальних батальйонів створено групи охорони громадського порядку, яких на 

15 березня 1949 р. в західних областях налічувалося 6541 з загальною кількістю 86640 

бійців і 50 тисячами одиниць зброї. Цими групами за період з 1 січня по 15 березня 1949 р. 

відбито 11 з 17 нападів на колгоспи. Від серпня 1948 р. до 15 березня 1949 р. членами 

груп охорони громадського порядку було вбито 81 і затримано 80 учасників ОУН і 

УПА, заарештовано 288 прихильників націоналістичного підпілля51. 

У 1948–1949 рр. проти повстанців було кинуто чотири дивізії МДБ УРСР, 

безпосереднє керівництво діями яких здійснював міністр держбезпеки республіки 

М. Ковальчук. Війська блокували великі території, відбувалися запеклі бої між 

“червонопагонниками” і повстанцями, обидві сторони зазнавали великих людських 

жертв. Так у Станіславській області лише у першому кварталі 1949 р. тоталітарному 

режимові вдалося розгромити повністю 30 і частково 113 бойових груп УПА і 

підпільних осередків ОУН, втрати яких складали 787 осіб. Всього за січень–жовтень 

1949 р. сили визвольного руху недорахувалися у своїх лавах понад 1820 осіб52. У 

Дрогобицькій області за 1949 р. вбито 707 і заарештовано 3003 підпільників53.  

Наприкінці 1949 р. – на початку 1950 р. республіканське партійне керівництво 

вимагало від місцевих партійно-радянських працівників і силових структур 

зосередити увагу на остаточній ліквідації спротиву українських націоналістів 

“ізолювати ворога від населення, вибити його з всіх населених пунктів і загнати в 

могилу”54. 

Для цього на допомогу місцевим органам держбезпеки радянська влада в 

1950 р. надіслала до західних областей України у тривале відрядження 100 

співробітників центрального апарату МДБ УРСР та 589 співробітників управлінь 

МДБ зі східного регіону55. 

У січні 1950 р. у чотирьох галицьких областях дислокувалося 277 оперативно-

військових груп (ОВГ), в яких налічувалося 237 офіцерів і 2935 солдатів, зокрема у 

Дрогобицькій – 19 груп з 52 офіцерами та 965 солдатами, у Львівській – відповідно 

49, 36 та 873; Станіславській – 81, 67 та 577; Тернопільській – 83, 82 та 521. Ці ОВГ, 

створені у грудні 1948 р., закріплювалися за відповідними територіальними органами 

держбезпеки підрозділів внутрішніх військ (як правило, відділення – взвод, інколи – 

рота), для проведення оперативно-військових операцій проти конкретних підпільних 

проводів, осередків чи діячів56. 

Зазначимо, що навіть після загибелі Р. Шухевича 5 березня 1950 р., партійно-

радянське керівництво не було схильне перебільшувати результатів ліквідації 

націоналістичного підпілля. Так, за 7 місяців 1951 р. з 1276 операцій проти підпілля 

лише 85 мали позитивні наслідки. З цього приводу роботу органів держбезпеки 
піддав критиці перший секретар ЦК КП(б)У Л. Мельніков, наголосивши: “Один 

бандит розправляється з нашими двома–трьома чекістами тому, що йдуть всліпу.., 

думають, що навалом візьмуть бандитів”57. 
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Заходи партійного керівництва були спрямовані на посилення органів МДБ 

щодо “розгрому залишків банд ОУН в західних областях”. Так, у 1951 р. війська МДБ 

на Станіславщині планувалося збільшити у 2–3 рази, перекинувши сюди додатково 2 

тис. бійців, створювалися два мобільні батальйони військ держбезпеки на 

автомашинах, формувалися спеціальні ударні групи для бойових дій у гірській 

місцевості. На Тернопільщині організовано 43 оперативно-військові групи, до складу 

яких увійшли 132 найбільш досвідчені оперативники, в т.ч. 32 з республіканського 

міністерства держбезпеки58. 

З 1 серпня 1951 р. по 17 квітня 1952 р. у західних областях ліквідовано 172 

керівники і члени проводів ОУН, 113 командирів боївок, всього 949 осіб59. Однак 

такий перебіг подій не влаштовував офіційний Київ. Тому партійне керівництво 

вимагало від органів МДБ “повного викорінення у найкоротший термін усіх груп і 

підпілля ОУН і забезпечення спокійного життя і роботи трудящих західних областей 

України. 

Вже 17 червня 1952 р. Дрогобицький обком партії доповідав у Київ про 

знищення в області впродовж травня–червня 5 і захоплення 8 членів ОУН. 

Звільненими від націоналістичного підпілля вважалися 10 районів, а в 15 – 

проводився розшук 67 повстанців і підпільників. На Львівщині з 1 травня по 31 липня 

1952 р. ліквідовано 45 осіб, з них 38 знищено. У Тернопільській області до 1 липня 

1952 р. припинили діяльність 18 бойових груп і проводів ОУН, знищено понад 60 і 

захоплено 13 членів підпілля, арештовано 85 осіб, зв’язаних з визвольним рухом60. 

Після смерті Й. Сталіна 5 березня 1953 р. у вищому ешелоні влади в Москві 

сталися зміни, які внесли політичні корективи у характер заходів, здійснюваних 

тоталітарним режимом стосовно боротьби з визвольними рухами в західних регіонах 

Радянського Союзу і на Україні, зокрема. Не вдаючись до висвітлення подій у 

владних верхах, зазначимо, що в порівнянні з попередніми роками активність 

підпілля ОУН внаслідок понесених втрат і постійних наступальних дій органів 

держбезпеки значно знизилася. Однак і в наступні роки партійне керівництво УРСР 

постійно вимагало від органів держбезпеки (у середині березня 1954 р. при Раді 

Міністрів УРСР створено Комітет державної безпеки (КДБ) боротися із залишками 

націоналістичного підпілля. Тільки на початку 1956 р. офіційний Київ, не знімаючи 

питання з порядку денного завдання остаточного завершення боротьби з рештками 

націоналістичного підпілля, вважав, що органи держбезпеки “закінчили ліквідацію 

банд і збройного підпілля українських буржуазних націоналістів”61. 

Слід сказати, що в боротьбі проти УПА і ОУН комуністичний режим 

використовував агентурно-бойові спецгрупи НКВС–МВС–НКДБ–МДБ. Ще з часів 

німецької окупації під виглядом повстанців діяли червоні партизани та диверсійні 

групи НКВС. Агентурно-бойові (або їх ще називали легендованими) спецгрупи 

НКВС офіційно розпочали своє існування 17 березня 1944 р., коли керівник УШПР 

Т. Строкач поставив завдання радянським партизанським загонам викривати 

формування УПА, засилати до них свою агентуру, організовувати теракти щодо 

керівництва ОУН і УПА. Спецгрупи підпорядковувалися Головному управлінню по 

боротьбі з бандитизмом НКВС. До складу псевдобоївок могло входити від 3 до 50 

чоловік, хоча, здебільшого, їх кількість не перевищувала 7 бійців. Зовнішнім 

виглядом, знанням місцевих діалектів, побутових особливостей, території та 

конспіративним способом діяльності вони не відрізнялися від боївок ОУН і відділів 
УПА62. Згідно з постановою ЦК КП(б)У від 26 лютого 1945 р. до спецгруп мали 

залучатися оунівці, які з’явилися з повинною, особливо до тих, котрі призначалися до 

ліквідації керівництва націоналістичного підпілля63. 
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Невдовзі групи спеціального призначення були створені у всіх західних 

областях України. Станом на 20 червня 1945 р. у західних областях України діяло 156 

псевдобоївок із загальною кількістю 1783особи64. На 20 лютого 1950 року 

залишилося 19 таких спецгруп кількістю 130 осіб65. При їхній допомозі було вбито 

1980, захоплено 93 учасників ОУН та УПА. У липні 1948 р. – березні 1949 р. агенти-

бойовики знищили 238 і захопили 328 підпільників66. 

Важливим напрямком роботи псевдоповстанських відділів НКВС була 

компроментація визвольного руху шляхом терору місцевого населення. Так, у 1945 р. 

начальник Городенківського райвідділу НКВС Станіславської області Черевко 

створив спецбоївку, яка грабувала місцеве населення. Аналогічні випадки мали місце 

й в інших районах західних областей. Так, у 1946 р. начальник Жовківського 

райвідділу НКВС Львівської області Гнєдов сформував групи з шести чоловік, 

переодягнув їх під підпільників і займався по селах мародерством67. 

Спецгрупи НКВС під виглядом повстанців забирали у населення хліб, одяг, 

худобу, фізично знищували мирних жителів, не боячись людського осуду за свою 

жорстокість. Інструктор ЦК КП(б)У С. Крикун у лютому 1947 р. повідомляв, що 

“існуючі при УМВС і УНДБ т.зв. спецгрупи в даний час не виправдовують себе, а 

інколи здійснюють грабежі й побиття громадян, чим компроментують органи й 

викликають незадоволення серед населення”68. 

Застосування спецгруп супроводжувалося чисельними порушеннями зако-

нності, норм людяності. Про це йшлося в доповідній записці воєнного прокурора 

військ МВС Українського округу від 15 лютого 1949 р. секретареві ЦК КП(б)У 

М. Хрущову. У ній наведено приклади вбивств, побиття, згвалтувань, грабежів 

населення агентами-бойовиками. Зроблено висновки про те, що “брутально-прово-

каційна і нерозумна робота ряду спецгруп... свавілля і насильство над місцевим 

населенням” ускладнюють боротьбу з ОУН, “підривають авторитет радянської 

законності і, безсумнівно, завдають шкоди справі соціалістичного будівництва в 

західних областях УРСР”, “дії т.зв. спецгруп МДБ носять яскраво виражений бан-

дитський антирадянський характер і, зрозуміло, не можуть бути виправдані ніякими 

оперативними міркуваннями”69. Такі брутальні вчинки спецгруп полегшували 

поповнення антирадянського руху опору, сприяли ескалації обопільного насильства. 

Для боротьби з повстанцями і підпільниками органами держбезпеки широко 

застосовувалася агентура, яка за категоріями поділялася на резидентів, агентів та 

інформаторів. До них належали перевербовані колишні учасники ОУН і УПА, члени 

родин підпільників, прорадянськи налаштовані громадяни, особи, які за професією 

могли здобувати інформацію про підпілля та його постачання (лісники, продавці, 

лікарі, зокрема, після отримання інформації про відвідини Р. Шухевичем лікарів у 

Львові завербували 10 працівників аптек), мешканці населених пунктів, яких 

відвідували повстанці. Нерідко залучання до негласного співробітництва здійснювали 

під примусом, внаслідок тиску на особу, найбільше погрожуючи виселенням сім’ї у 

віддалені райони СРСР70.  

Так, у 1944 р. в західному регіоні негласний апарат налічував 755 агентів і 5628 

інформаторів, на 1 липня 1945 р. – відповідно 1200 і 10000, а станом на 1 листопада 

1946 р. агентурний апарат нараховував тут 664 резиденти, 2249 агентів та 18165 

інформаторів71. Згідно з довідкою про рух агентурно-інформаторської мережі УМДБ 

по Станіславській області від 1 січня 1945 до 25 липня 1946 р., на липень 1946 р. в 
агентурно-інформаторському апараті перебувало 6405 осіб, з них 142 резиденти, 641 

агент і 5572 інформатори72. 
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Від серпня 1947 р. у Львові функціонувала оперативна група МВС УРСР для 

координації роботи у розшуку членів Центрального проводу в Україні. Заведено 

розшукові справи на окремих членів ЦП ОУН – “Вовк” (на Р. Шухевича), “Щур” (на 

Д. Клячківського), “Борсук” (на В. Кука), “Бегемот” (на Р. Кравчука), “Шакал” (на 

П. Федуна), “Кріт” (на В. Галасу), а також на керівників великих територіальних 

проводів, на самі ці проводи – від крайового й нижче. 

Найбільше до негласного співробітництва органи держбезпеки намагалися 

залучити перевербованих есбістів з огляду на їхню велику поінформованість та 

обізнаність із формами та методами дій нелегалів. Так, агент “Веселий”, колишній 

районний референт СБ зі своєю спецгрупою знищив 12 і захопив близько 100 

підпільників, сприяв ліквідації члена ЦП ОУН, шефа ГВШ УПА О. Гасина (січень 

1949 р.) та керівника проводу “Буг-2” З. Тершаківця. Через місцеву емдебістську 

агентуру поблизу хутора Рузарні Перечинського району на Закарпатті 14 квітня 

1949 р. загинув керівник крайового проводу “Захід–Карпати”, головний суддя ОУН 

В. Сидор (“Шелест”) та його дружина Надія Романів (“Тирса”)73. 

У результаті здійснення чергових оперативних заходів і агентурних комбінацій 

1950 р. в с. Білогорща під Львовом, захищаючись від переважаючих сил ворога, 

героїчно загинув Головний командир УПА, провідник ОУН в Україні і Голова 

Генерального секретаріату УГВР Р. Шухевич. Смерть Р. Шухевича, арешти його 

зв’язкових (К. Зарицької, Д. Гусяк, Г. Дідик) перервали десятки прямих зв’язків. 

Катування, обмани заарештованих спричинили нові арешти. Органами держбезпеки 

було виявлено майже 100 явочних і конспіративних квартир Центрального проводу 

ОУН, з них більше 70 у Львові74. 

28 березня 1950 р. біля с. Великополе на Яворівщині був вбитий член 

головного осередку пропаганди при Проводі ОУН, провідник Львіського краю і зас-

тупник голови Генерального секретаріату УГВР, автор численних праць з ідео-

логічно-політичної тематики О. Дяків (“Горновий”). 22 грудня 1951 р. на Рогатин-

щині від рук емгебістів загинули Р. Кравчук (“Петро”, “Степовий”), крайовий 

провідник ОУН Західноукраїнських земель: П. Федун (П. Полтава), керівник 

головного осередка пропаганди при Проводі ОУН, редактор усіх підпільних видань 

від 1946 р., керівник Бюро інформації УГВР75. 

11 липня 1953 р. був схоплений на території Хмельницької області органами 

МВС УРСР В. Галаса (“Орлан”), один з керівників ЦП ОУН разом з дружиною 

Марією Савчин (“Марічка”), активною членкинею ОУН. В. Галаса відсидів у 

київській тюрмі МДБ до 1960 р. 

В. Кук (“Леміш”) – з липня 1950 р. головний командир УПА, голова Проводу 

ОУН, голова ГС УГВР був підступно захоплений 23 травня 1954 р. разом з дружиною 

У. Крюченко (“Оксана”) у криївці, яка перебувала під контролем кадебістів. “Леміш”, 

як і чимало його соратників, став жертвою зради76. 

В. Кук перебував у слідчих тюрмах Києва і Москви до 1960 р. Звільнений у 

зв’язку із “хрущовською відлигою” з метою скомпрометувати його в очах українців77. 

28 січня 1954 р. спецгрупа МВС через агентуру виявила у с. Скнилів під 

Львовом конспіративну квартиру референта пропаганди ОУН Львівського краю 

Л. Гайовської (“Рута”), котра чотири рази виривалася з рук емдебістів. Не маючи 

можливості уникнути арешту, вона покінчила з собою. Застрелились її охоронець 

М. Мікльош і господиня дому – І. Забуська78. 22 квітня 1954 р. воєнний трибунал 
Київського військового округу засудив відомого діяча ОУН, члена УГВР, співорга-

нізатора УПА В. Охримовича до розстрілу79. 
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Зазначимо, що на зламі 40-х–50-х років у розкладанні і ліквідації осередків 

опору, а також в оперативних іграх із закордонними центрами ОУН та іноземними 

розвідками неабияку роль відіграли агентурно-бойові або легендовані групи. У 1951–

1953 рр. діяло 7 легендованих проводів (Калуський, Коломийський та Кам’янець-

Подільський окружні та чотири районні). За їхньої допомоги лише в Станіславській 

області до 1954 р. знищили і захопили понад 300 учасників руху опору. Саме за 

участю агентів-бойовиків ліквідували або захопили членів Проводу ОУН в Україні 

Р. Кравчука, П. Федуна, В. Галасу і В. Кука80. 

Станом на 1 січня 1953 р. діяло 27 агентурно-бойових груп та дві при 

Управлінні 2-Н для забезпечення оперативних ігор із закордонними центрами ОУН81. 

Так, із колишніх підпільників МДБ створило у березні 1952 р. легендований провід 

Дрогобицької округи ОУН. Перед ним, крім підпорядкування своєму впливові 

низових ланок оунівського підпілля, недопущення створення нових підпільних 

структур, заборони бойових акцій та поширення націоналістичної літератури, 

знищення керівників підпілля, було поставлене завдання виявляти і перехоплювати 

існуючу на території окружного проводу лінію зв’язку і ЗЧ ОУН для подальшого 

введення туди агентури. Така оперативна гра цього легендованого проводу на 

Дрогобиччині з закордонними центрами ОУН проводилися аж до квітня 1960 р., коли 

провід ЗЧ ОУН, переконавшись у фальшивості контактів із підпіллям у краю, 

перервав зв’язок82. 

Тривала збройна боротба у західних областях України між силами визвольного 

руху і тоталітарним режимом призвела до великої кількості жертв. Внаслідок дій 

органів і військ НКВС–НКДБ–МВС–МДБ–КДБ за період з 1944 по 1956 роки були 

ліквідовані 563 проводи ОУН, в тому числі центральний, 10 крайових, 32 обласних і 

окружних, 84 надрайонних, 436 районних, 1888 груп націоналістичного підпілля. 

Серед загиблих або затриманих повстанців і підпільників нараховується 21 член 

центрального, 154 – крайових, 57 – обласних, 303 – окружних, 2800 членів 

надрайонних і районних проводів ОУН, 4000 керівників окремих груп підпілля, а 

також 81 командир округів і груп УПА, 58 курінних і 326 сотенних командирів 

повстанської армії. Загальна кількість загиблих вояків УПА, членів ОУН, симпатиків 

визвольного руху обчислюється в 155108 осіб, в т.ч. 1746 у східних областях України. 

Перед загрозою репресій і моральним тиском з повинною з’явилися 76753 осіб. 

Заарештовано за приналежність до націоналістичного руху 103866 осіб, з них 87756 

було засуджено83. 

Таким чином, боротьба проти ОУН і УПА у воєнній площині закінчилася 

перемогою тоталітарного режиму. Проте героїчний і жертовний спротив українських 

націоналістів став основою для виникнення в Україні інших антиурядових рухів і 

організацій, які поступово розхитували ідеологічні підвалини комуністичної влади, 

що привели у серпні 1991 р. до її упадку. 
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Гриньох Н. В. 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРАЦЯ УКРАЇНСЬКИХ 

 ІСТОРИКІВ КАНАДИ (50-80-ті РОКИ ХХ ст.) 
 

У статті на значному фактичному матеріалі висвітлюється науково-педагогічна 

діяльність українських істориків Канади з організації вивчення української мови та 

української історії на курсах українознавства і в університетах Канади. Проаналізовано 

програми навчання, організаторську діяльність істориків із їх здійснення. 

Ключові слова: Канада, післявоєнний період, українські історики, педагогічна праця, 

українська мова, українська історія. 

 

Grynjoch N.V.  

SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL WORK OF THE UKRAINIANS 

IN CANADA (50-80S XX CENTURY) 

Scientific-pedagogical work of Ukrainian historians in Canada from the organization of 

studing Ukrainian language and Ukrainian history on the courses of linguistics and in the 

universities of Canada is reflected in the article on notable actual material. Programme of teaching, 

organizer's work of historians and their realization have been analyzed. 

Кey words: Canada, post-war period, Ukrainian historians, pedagogical work, Ukrainian 

language, Ukrainian history. 
 

 Еміграція українських діячів науки та освіти стала реальністю нашої історії. 

Однак, не дивлячись на те, що українська наукова діаспора набула міжнародного 

масштабу, ні за кордоном, ні в Україні в історичній науці не досліджені форми та методи 

діяльності, зокрема, представників історичної науки, їх вклад у розвиток рідної мови та 

історії в умовах іншомовного середовища. Узагальнення й поглиблене дослідження 

досвіду науково-педагогічної діяльності українських істориків в діаспорі, зокрема, в 

Канаді, має актуальне значення. 

 Питання науково-педагогічної праці українських істориків у Канаді у після-

воєнний період знайшли висвітлення у дослідженнях Л. Винара, М. Гавриленка,                    

Ю. Заячук, В. Потульницького, Т. Приймака, С. Романюк, І.Руснака, В. Трощинського та 

ряду інших. Однак системного дослідження питання науково-педагогічної праці 

українських істориків в Канаді, зокрема щодо вивчення української мови та історії не 

здійснювалося. Тому метою статті є узагальнення результатів діяльності вчених на 

еміграції в Канаді щодо вивчення української мови та української історії в школах, на 

курсах українознавства та університетах Канади після Другої світової війни. 

Повоєнні емігранти мали високий рівень політичної свідомості та освіти, а також 

урбаністичну орієнтацію. Перераховані особливості цієї хвилі істотно вплинули на 

характер суспільно-політичного та культурно-освітнього життя української громади. 

Посилився вплив діаспори й на формування політики федерального і провінційних 

урядів. 
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Поряд з позитивними результатами інтеграції української спільноти в канадське 

суспільство в повоєнний період все виразніше проявляються асиміляційні процеси.  

Англійська мова все частіше ставала мовою наукових видань українських 

істориків. На думку С. Єкельчика, з 70-х рр. за кількістю і за своєю науковою значимістю 

англомовна історія українознавства значно переважала не лише німецько- і франкомовну, 

але навіть і зарубіжну україномовну історіографію [1]. Навіть в “Українському історику”, 

де традиційно друкувалися українськомовні матеріали, редколегія в 1969 р. (на 6-му році 

його існування) ухвалила рішення про публікацію статей основними світовими мовами, 

що відкривало шлях для англомовних праць. Англомовну четверту генерацію українсь-

ких дослідників дехто навіть іменував “американськими і канадськими істориками 

українського походження”[2].  

В умовах адаптації української історичної науки до соціо- та етнокультурних 

умов західного світу фактор збереження національної самобутності виходив на перший 

план. Перед загрозою втрати своєї національної самобутності українська громада зуміла 

об’єднати свої зусилля, спрямовані насамперед на боротьбу за збереження рідної мови.  

У Канаді першим і найголовнішим чинником, який давав канадським українцям 

знання рідної мови як основної ознаки окремого народу, виховував їх в національному 

дусі, формував український характер і світогляд, стали рідні школи. 

 Між тим, у 40–60-і рр. українське шкільництво в Канаді функціонувало в 

непростих умовах. Українсько-англійські двомовні школи виникли в 1898–1916 рр. у 

західних провінціях Манітоба, Саскачеван та Альберта. У цих двомовних державних 

школах і українська, і англійська були мовами викладання. Англійська мова часто 

вивчалася як іноземна з допомогою української мови. Однак під тиском канадських 

шовіністів українсько-англійські двомовні державні школи в Канаді були скасовані ще до 

1920 р. 

Реакційні заходи урядів степових провінцій, де проживала в цей час основна маса 

українців, спонукали іммігрантів до пошуку засобів збереження етнічної самобутності й 

водночас інтеграції в канадське суспільство. Єдиним шляхом збереження рідної мови 

стало створення приватних двомовних шкільних закладів та університетів, діяльність 

церков та культурно-просвітницьких організацій, що, звичайно, звузило можливості 

навчання української молоді. У 50-х роках у провінціях Онтаріо, Манітоба, Саскачеван і 

Альберта державні середні школи вперше почали пропонувати курси української мови як 

іноземної. Ці курси викладаються і сьогодні. Українську як іноземну мову також вивчали 

на літніх курсах в Інституті св. Івана в місті Едмонтоні (провінція Альберта) та в 

Інституті ім. П. Могили в місті Саскатуні (провінція Саскачеван). Обидва заклади 

існують при українській православній церкві. 

Однак для повноцінного оволодіння підростаючим поколінням рідною мовою, 

культурою та історією цього було вкрай недостатньо. Як наслідок, впродовж 1951–1971 рр. 

уживання української мови як рідної зменшилося у віковій категорії до 9 років з 61 до           

21 %, у категорії від 10 до 19 років – з 85 до 30% [3]. 

Такий стан справ не міг задовольнити українську громаду, яка хоч і прагнула 

інтегруватися в головне річище канадського суспільства, але не бажала розчинятися в 

англо-канадській більшості. 

У 1963 р. УВАН розробила спеціальний опитувальник з проблематики 

двомовності. Метою цього опитувальника було вивчення громадської думки серед 

якнайширших кіл української громадськості для підготовки спеціального меморандуму 
“Королівської комісії в справах двомовності і двокультурності” [4].  

В цей же час делегація КУК представила міністрові освіти меморандум, в якому 

вимагала введення в навчальний курс викладання української мови нарівні з іншими 
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предметами. Наступного року українські громадські організації підготували для 

“Королівської комісії в справах двомовності і двокультурності” “бріф” (петицію – автор), 

в якому йшлося про вирішення проблем двомовності, двокультурності, вкладу українців 

у життя Канади, а також проблеми асиміляційного тиску, впливу більшості, дискимінації. 

Проте червоною ниткою крізь “бріф” тягнеться проблема введення української мови в 

Канаді [5].  

У рекомендаціях, висловлених у цьому документі, вказувалося: “Університети, 

зокрема в провінціях, де української мови навчаються в середній школі, повинні визнати 

українській мові повний партикулярний статус, а також зорганізувати спеціальні 

програми для вчителів української мови. Принаймні один із передових канадських 

університетів повинен приготувати повну програму українських студій, включно із 

студіями мови, культури, історії та вкладу української групи в канадське життя”. Крім 

того, “бріф” вимагав, щоб в усі шкільні підручники історії Канади включали відомості 

про українців у Канаді та про їхній вклад у розбудову країни, і цим самим зменшувати 

дискредитацію канадських українців [6].  

Наприкінці 60-х – на початку 70-х рр. українська громада виступили ініціатором 

руху за багатокультурність, що набув у Канаді масового характеру. Це дало привід 

відомому політику, сенатору українського походження, історику Павлу Юзику заявити 

про особливу роль українських канадців у формуванні мультиетнічного характеру 

держави і їх лідируюче місце серед груп, що складають “третю силу” в канадському 

суспільстві [7]. 

Невдовзі Павло Юзик подав концепцію багатокультурності на розгляд канадсь-

кого парламенту. Головні положення цієї концепції зводилися до таких положень: 

“Громадяни єдиної, об’єднаної і незалежної Канади повинні мати дійсну рівність в 

політичних і соціально-економічних правах, незалежно від етнічного походження, 

віросповідання і материнської мови. Всі етнічні групи повинні вносити свій вклад в 

культурну канадську мозаїку, а держава, в свою чергу, надавати моральну і матеріальну 

підтримку такій культурній діяльності. В мовному положенні Акту по офіційних мовах 

англійська мова визнається обов’язковою мовою для всіх канадців, але вивчення 

національних мов, їх громадське використання повинно заохочуватися і підтримуватися з 

громадських фондів. Преса має виділяти час і засоби етнічним мовним програмам, 

культурі і мистецтву малих груп. Уряд на всіх рівнях зобов’язаний боротися з 

дискримінацією, спрямованою проти етнічних груп” [8]. 

 Активну роль у формуванні суспільної свідомості на підтримку руху за 

багатокультурність відіграли й інші провідні українські історики. Зокрема, професор 

Альбертського університету Манолій Лупул виступив в пресі зі статтями “Шляхи, які 

відкриваються перед Канадою у час політичної кризи, та їхні наслідки для багато-

культурності”, “Багатокультурність як державна політика”, “Багатокультурність та ка-

надська національна ідентичність”. Ідею багатокультурності пропаговано також на орга-

нізованих ним численних семінарах та та конференціях з питань взаємовідносин україн-

ців з іншими етнічними громадами – єврейською, російською, німецькою, польською [9]. 

У червні 1973 р. відомий історик та громадський діяч Богдан Боцюрків 

організував Першу національну конференцію канадських слов’ян, де одним із 

центральних питань було: “Національні школи і слов’янська мова та культурна 

спадщина” [10]. Завдяки проведенню конференцій, нарад, шляхом участі в діяльності 

політичних партій, які мали реальну політичну владу, а також безпосереднього контакту 
Українського канадського конгресу з урядом Канади українська громада досягла 

прийняття рішення з урахуванням своїх інтересів. У 1970 р. всі степові провінції 



 99 

ухвалили закони, які дозволяли шкільним радам вводити двомовне англо-українське нав-

чання [11]. 

У квітні 1971 р. українці підготувала третій “бріф” під назвою: “Бріф до уряду 

Альберти в справі українців згідно з новою канадською конституцією, законами 

Альберти й політики уряду Альберти”, в якому звучала вимога введення викладання 

української мови та історії в інституті східноєвропейських студій університету та 

українознавчих студійних осередках [12]. Цей документ ліг в основу т.зв. “нової 

культурної політики для провінції Альберта”. У підготовці урядового документу взяв 

участь Манолій Лупул. Згодом федеральний уряд призначив його головою урядового 

дорадчого комітету в справах багатокультурності в Західній Канаді.  

Керівництво країни, спираючись на допомогу українських громадських і 

наукових організацій, розпочало запровадження нового шкільного законодавства 

спочатку в Альберті, а потім у Манітобі й Саскачевані. Відповідно до нього, в державних 

школах дозволялося створювати класи, що працювали за двомовними навчальними 

програмами, при цьому українською мовою в них мало здійснюватися до 50 % обсягу 

навчання. 1989 р. у згаданих трьох провінціях за двомовними програмами навчалося 2600 

дітей. Вони вивчали рідною мовою такі предмети, як історія, українська мова та 

література, географія, інші українознавчі дисципліни. Крім того, ще в п’яти провінціях у 

місцях, де були великі українські громади, рідна мова вивчалася як навчальний предмет у 

середніх школах. В започаткуванні двомовної українсько-англійської програми активну 

участь взяли професор Манолій Лупул, суддя Расел Дзеник, доктор Кен Папроський і 

Петро Саварин, з міністрів – доктори Альберт Гоголь, Горст Шмід, Лю Гайндмен, Василь 

Дячук і Юліян Козяк, зі шкільних суперінтендантів – доктори Гарольд МекНіл і Михайло 

Стрембіцький, а з учительок – Фіона Пелех, Катерина Чернявська і Марія Фляк. Першу 

навчальну програму розробила зі своїми помічниками Ксеня Турко [13]. 

У системі українського шкільництва Канади важливе місце займали курси 

українознавства. По закінченню цих курсів, що працювали за програмою середньої 

школи, учні (матуранти) мали можливість вступати до університетів, тобто здобувати 

вищу українськомовну освіту. Їх створення розпочалося в 50-і рр. Українські наукові 

установи – УВАН, НТШ і особливо КІУС надавали цим курсам усебічну допомогу, добре 

розуміючи їх роль у формуванні майбутнього покоління. 

Наприкінці 50-х рр. за участю провідних вчених підготовлено навчальний план 

курсів українознавства та програму з кожної дисципліни. Історія України, яка вивчалася з 

восьмого по дванадцятий клас, широко знайомила канадських українців зі складною 

долею їх прабатьківщини, героїчним і в той же час трагічним поступом її народу. 

Вивчення минулого рідної землі розпочиналося від найдавніших часів і через висвітлення 

багатогранної діяльності видатних державних, політичних і військових діячів у різні 

історичні епохи показувало складний шлях поневоленої нації до власної держави. Учні 

знайомилися з різними формами державності, що мали місце на українських землях, 

політикою інших держав щодо України, життям співвітчизників у вільному світі. Таким 

чином, вони отримували знання про найважливіші події з історії України, у них 

формувалося усвідомлення власної приналежності до української нації, почуття гордості 

за її досягнення, віра в майбутнє рідного народу. Для вивчення даного курсу автори 

програми рекомендували підручники І. Холмського (“Історія України”), І. Крип’якевича і 

М. Дольницького (“Історія України”), Т. Коструби (“Нарис історії України”) [14].  

Однак ще в середині 70-х рр. двомовна програма була ще далекою від 
досконалості. Тому за ініціативою Президії КУК у 1975 р. створено програмово-

підручникові комісії. Їх завданням визначено підготовку, видання та впровадження (там, 

де це можливо) єдиних програм і відповідних підручників з усіх українознавчих 



 100 

дисциплін, що вивчалися в системі рідномовного шкільництва. Завдяки її цілеспря-

мованій діяльності розроблено і впроваджено в практику шкільні програми для шкіл з 

української мови, літератури та історії України, історії Української Православної Церкви 

[15].  

Дуже важливе значення у науковому та організаційно-методичному забезпеченні 

українського шкільництва в Канаді мала ініціатива КІУС, який у 1976 р. розпочав 

видання методичних матеріалів щодо викладання української мови та історії. З 1980 р. 

КІУС запровадив у Вінніпезі літні курси підготовки викладачів рідної мови, літератури та 

історії. Нарешті, у 1987 р. КІУС при сприянні Українського професійного і ділового 

клубу Едмонтона відкрив методичний кабінет української мови (МКУМ), який спільно з 

Відділом мовних програм Міністерства освіти Альберти забезпечував підготовку 

навчальних та навчально-методичних матеріалів до української двомовної програми. 

Розроблена ним навчальна програма разом з комплексним методичним забезпеченням 

отримала назву “Нова”. Її автором була доктор Оленка Білаш – провідний у Канаді 

спеціаліст з навчання другої мови. Головна мета програми – “провадити посилені 

структурні та обов’язкові спілкувальні вправи у двомовних класах, щоб за їх допомогою 

діти могли творчо користуватися української мовою в нових обставинах” [16]. Нині ця 

програма впроваджена в усіх українських двомовних державних школах провінцій 

Манітоба, Саскачеван та Онтаріо. Широке застосування знайшла вона також у США, 

Бразилії, Австралії, Польщі, Словаччині, Латвії, Франції, Росії та інших країнах [17]. 

Таким чином, розгляд питання про участь українських науково-історичних 

центрів у боротьбі за вивчення рідної мови в державних освітніх закладах дозволяє нам 

зробити висновок, що українські науковці відіграли важливу роль у збереженні рідної 

мови й національної ідентичності загалом. Цілеспрямована діяльність українських 

політичних, громадських культурно-освітніх, наукових організацій в здійсненні політики 

багатокультурності відкрила перед українцями та іншими етнічними меншинами нові 

можливості для розвитку своєї мови, культури, історичної свідомості, національного 

виховання молодого покоління. Вагомим здобутком науковців КІУС та педагогів-

практиків у 80–90-х рр. стала підготовка і впровадження в діяльність двомовних шкіл 

навчально-методичного комплексу “Нова”.  

 Зусиллями українців викладання їх рідної мови та історії з середини 40-х рр. 

поступово впроваджувалося в університети. Цьому передувала напружена праця багатьох 

окремих співвітчизників, громадських і наукових організацій. В 1943 р. заходами 

української громади Саскачеванський університеті ухвалив рішення заснувати слов’янсь-

кі, зокрема, українські студії. Через два роки в цьому університеті з ініціативи Джорджа 

Симпсона відкрито першу на північноамериканському континенті кафедру української 

мови, а потім повноправний факультет Слов’янських студій у Канаді. Його очолив 

уродженець Вінніпега професор К. Андрусишин – відомий спеціаліст слов’янської літе-

ратури [18].  

Згодом факультети Слов’янських студій було також відкрито в університетах 

Британської Колумбії (1946), в Торонтському університеті (1949) та в університеті 

Манітоби (1950). У 1952 р. історик В. Кисілевський та літературознавець К. Біда 

започаткували україністику в Оттавському університеті. Вже з 1954/55 навчального року 

департамент слов’янських студій столичного університету на своєму українському 

відділенні не тільки пропонував кредитні курси української літератури, мови та історії 

України, а й запровадив програми спеціалізації з української мови та літератури на 
бакалаврському, магістерському і докторському рівнях підготовки. 

Вагомий вклад у формування нових факультетів славістичних студій внесли 

вчені-емігранти з Європи. Так, філолог Ярослав Рудницький досить швидко перетворив 
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університет Манітоби на провідний центр українознавчих студій у Північній Америці, а 

літературознавець Юрій Луцький започаткував українознавчі студії в Торонтському 

університеті. Обидва вони тривалий час очолювали згадані факультети.  

Другий етап становлення українознавства у вузах Канади – 70-і рр. ХХ ст. Його 

визначальною рисою стало найбільше поширення вищих українознавчих студій у 

канадських університетах. У середині 70-х рр. українознавчі курси пропонувалися 

студентам у 12, а наприкінці 70-х – у 14 університетах Канади [19]. 

На підставі ретроспективного аналізу виявлено, що першим серед університетів, 

які у 70-х рр. запровадили україністику до своїх навчальних програм, був Макма-

стерський (м. Гамільтон). Згодом українські курси започаткували також університети 

Британської Колумбії, Калгарі, Віндзора, Йорка, Макгілла та Західного Онтаріо. 

Розширення сітки університетів, які запроваджували українські студії, спричи-

няло збільшення кількості українознавчих курсів, які могли вивчати студенти. На 

бакалаврському рівні пропонувалася українська мова та література, курси з української 

цивілізації, історії та географії України, політології й українсько-канадських студій. 

У відділі історії та класики Альбертського університету вивчення історії України 

стало одним з головних напрямків діяльності. Значна заслуга в цьому відомих українсь-

ких вчених та громадських діячів Петра Саварина і Манолія Лупула, що займалися 

підбором досвідчених викладачів історії України. Зокрема, за їх сприянням в університет 

із США на викладацьку працю переїхав Іван Лисяк-Рудницький, що почав викладати тут 

історію України з січня 1971 р.  

  Невдовзі група професорів українського походження під проводом Манолія 

Лупула утворила в Альбертському університеті клуб українських професіоналів, який 

опікувався проблемами викладання української історії. За ініціативою клубу 14 квітня 

1971 р. до уряду Альберти було направлено клопотання “відкрити в університеті 

програму курсів з української історії, літератури, мови, політики та історії українців у 

Канаді” [20]. 

Уряд Альберти підтримав ініціативу українських вчених. У 1971–1973 рр. 

українську історію викладали на двох односеместрових курсах, один з яких був 

присвячений дев’ятнадцятому століттю, а другий – двадцятому. У 1973 р. І. Лисяк-

Рудницький змінив цей розклад на серію з чотирьох курсів: середньовіччя, ранньої 

модерної доби, дев’ятнадцятого та двадцятого століть. Через три роки в університеті 

запровадили курс з історії української громади в Канаді, який, проте, викладався 

нерегулярно. Його читав спочатку М. Лупул, потім С. Ціпко, за ним Ф. Свиріпа. В 1983–

1984 рр. на різних курсах студіювало від 6 до 30 осіб. 1978 р. І. Лисяк-Рудницький ввів 

ще спецкурс з української історії для старшокурсників, теми якого змінювалися щороку. 

В Едмонтоні, вперше в Канаді, приступивши до викладу систематичного курсу 

історії України, він знайшов не тільки зацікавлених і вдячних слухачів, а й послідовників, 

які розкривали органічні зв’язки України з європейською цивілізацією. Саме Іванові 

Лисяку-Рудницькому належить честь відкриття Ореста Субтельного та Зенона Когута. 

Він був близьким другом і дорадником професора Марти Богачевської-Хом’як, серед 

його студентів були професор Френсіс Свиріпа і професор Іван-Павло Химка, професори 

Френк Сисин, Мирослав Юркевич та Богдан Клід [21]. 

Тим часом Колегія Святого Андрія, православна інституція, адаптована з 

університетом Манітоби, у 1973 р. також запровадила викладання курсу історії України. 

Цим курсом в університеті Манітоби керував Олег Герус, фахівець у галузі української 
політичної історії, який відредагував і опублікував нове видання книги Д. Дорошенка 

“Огляд історії України”. Ця книга впродовж багатьох наступних років була для студентів 

підручником з історії.  
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У січні 1981 р. Колегія Святого Андрія у Вінніпегу офіційно підписала угоду про 

отримання статусу філіалу Манітобського університету. Згідно з цією угодою, за 

Колегією залишалися курси з богослов’я та Українська культурна літня шкільна 

програма. Курси ж гуманітарних дисциплін були передані під юрисдикцію університету і 

стали основою для створення Центру українських канадських студій, що визнано 

значним здобутком української канадської спільноти. 

Центр пропонував студентам навчальні курси з ряду дисциплін, серед них – 

історія України, історія українців Канади. Як зазначали розробники курсу історії України, 

його мета – ознайомити студентів з довгою, барвистою і трагічною, але маловідомою 

історією однієї з найновіших держав. Курс, який розрахований на два семестри, давав 

загальне уявлення про Україну, її землі і народ. Перший семестр охоплював період від VI 

до XVIII ст., висвітлював історію середньовічної Русі-України (Київської Русі), розглядав 

питання: Україна в Польській державі; українські землі в Австрії і Російській імперії. 

Другий семестр (з XVIII ст. до нашого часу) був більш специфічним. Він фокусувався на 

динаміці національного визвольного процесу, Українських революціях, інтелектуальній і 

культурно-духовній творчості, економічних перетвореннях, українській державності і 

українській діаспорі. Це був переважно лекційний курс, який передбачав і можливість 

проведення семінарських занять [22]. 

Якісно новий рівень підготовки українських науковців-істориків та українських 

вчителів здійснював КІУС, що надавав матеріальну та методичну допомогу вищим 

навчальним закладам у запровадженні курсів українознавства, особливо у викладанні 

української історії та соціальних наук. Уже в перші роки діяльності інституту таку 

допомогу надано коледжу С.Ендрю в Манітобському університеті, Університету 

Британської Колумбії, університету Конкордії в Монреалі, Йоркському університету в 

Торонто. Також виділялися стипендії для підготовки магістерських та докторських 

дисертацій. Зокрема, в 1975 р. – 10 магістерських та 11 докторських стипендій. 

Із розгортанням діяльності КІУС та низки кафедр українознавчих предметів в 

канадських університетах для студентів цієї країни відпала потреба їхати на навчання до 

далекого Мюнхену в Український Вільний університет Більше того, у другій половині 

80-х рр. КІУС виділив більше 100 стипендій молодим дослідникам історії України. 

Науково-дослідницькі проекти інституту підтримано за кордоном, зокрема в США, 

Ізраїлі, Німеччині, Франції, Англії, Польщі, Чехословаччині, Швеції та Китаї. 

Особливо гостро відчували потребу у вивченні історії у вищих навчальних 

закладах українці Східної Канади. Координуючим центром в цій важливій справі став 

найпрестижніший канадський університет – Торонтський, який відігравав у канадському 

суспільстві ту ж роль, що й Гарвардський в американському. З 1980 р. у Торонтському 

університеті розпочато вивчення курсу українознавства, в якому значне місце 

відводилося історії та політології. Офіційне відкриття кафедри українознавства в 

Торонтському університеті відбулося 22 жовтня 1980 р. Нову кафедру очолив професор 

Павло Магочі.  

П. Магочі проявив чималий організаторський хист. Він видав англомовний курс 

лекцій з історії України, який поряд з книгою О. Субтельного “Україна: історія”, став 

основним підручником, який використовується у канадських університетах для вивчення 

української історії.  

Оскільки кафедра українознавства не мала своєї власної програми публікацій, 

вона підтримувала й залучала молодих українських істориків – Степана Величенка, 
Любомира Луцика, Стеллу Гринюк, Томаса М. Приймака і надавала їм трибуну для 

апробації їх наукового доробку [23].  
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Згодом кафедра добилася права на присудження наукових ступенів. Першими їх 

здобувачами стали в 1983–1985 рр. С. Величенко, (докторат “Інтерпретація української 

історії”, Л. Луцик (“Українські іммігранти в Канаді після Другої світової війни”) та 

Т. Приймак (“Бібліографія Михайла Грушевського”). 

Невдовзі й інші університети розпочали вводити в свої навчальні програми курс 

історії України. Так, було запроваджено курси з історії України та Східної Європи в 

Йоркському університеті, до викладання яких запросили Ореста Субтельного. Одночасно 

на історичному факультеті університету Саскачеван також студіювався курс історії 

України, який викладав Томас Приймак. Проте навчання тут тривало лише один рік, а 

заходів для створення кафедри та відповідального підбору постійного професорсько-

викладацького колективу й кадрів з історії України в університеті Саскачеван вжито не 

було [24]. Загалом наприкінці 80-х рр. викладання історії України проводилося в 

університетах Альберти, Манітоби, Торонто та Йорку.  

Отже, в розглядуваний період Канада займала провідну роль в розвитку 

українознавчих студій в західній діаспорі. Особливу увагу канадські університети 

приділяли вивченню історії України та життєдіяльності української громади в цій країні. 

Значна робота щодо забезпечення належного наукового та методичного рівня підготовки 

вчителів-істориків та молодої генерації науковців-істориків у Канаді проводилася 

українськими науковими інституціями. Саме вони стали ініціаторами створення 

українських історичних курсів, кафедр у царині розвитку історичної освіти серед молоді. 

Особливо значиму роль в цій справі виконував КІУС, який перетворився у головний 

науково-методичний центр україністики в Америці. 
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УКРАЇНСЬКА КООПЕРАЦІЯ 

 

 
УДК 93:334.735(477)«18/19» 

Нестуля О. О. 

Пантелеймоненко А. О. 

РОЗБУДОВА СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ 

НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ  

(кінець ХІХ – початок ХХ ст.) 
 

Відображено особливості процесу розбудови вітчизняних споживчих кооперативів 

кінця XIX – початку XX ст. Розкрито специфіку їхньої організації і діяльності. Вміщено 

загальну характеристику членської бази. Акцентовано на важливості формування 

системи споживчої кооперації Наддніпрянської України.  

Ключові слова: споживча кооперація, споживче товариство, система споживчої 

кооперації, кооперативне членство. 

 

Nestulia O. O. 

Panteleymonenko A. O. 

CONSUMER DEVELOPMENT  

COOPERATION DNIEPER UKRAINE 

(END OF XIX - XX CENTURIES). 

The article deals with the process of the development of domestic consumer cooperatives 

in the late XIX – early XX century. It shows the specific of consumer cooperatives organizations 

and activities. This article contains the general characteristics of membership base. It focuses 

on the importance of formina the system of consumer cooperatives in Dnieper Ukraine. 

Key words: consumer cooperatives, consumer cooperation, a system of consumer 

cooperatives, cooperative’s membership. 
 

Споживча кооперація як суспільно-економічне явище є важливим елементом 

ринкових відносин. Вона виникла і набула бурхливого розвитку у той час, коли значна 

частина населення відчула потребу в об’єднанні з метою колективного вирішення 

проблем споживчого характеру. Глибоке і всебічне осмислення процесу становлення 

дорадянського кооперативного руху дозволяє зробити цілком обґрунтований висновок 

про те, що набутий наприкінці XIX – початку XX ст. кооперативний досвід не слід 

розглядати як далеку історію, нездатну істотно впливати на сучасний розвиток 

українського суспільства. Вивчаючи його, важливо враховувати ту обставину, що 

дорадянський кооперативний рух склався саме у період утвердження ринкових 
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відносин. Подібний процес відбувається в Україні тепер. А значну частину еконо-

мічних проблем, характерних для сучасних вітчизняних споживачів, кооперативи 

успішно вирішувалися майже півтора століття тому. Напрацьований у минулому 

досвід без перебільшення має сьогодні не тільки науково-теоретичне, а й практичне 

значення. Він може бути корисний і творчо використаний у сучасній кооперативній 

практиці. 

Окремі аспекти становлення споживчих кооперативів у дорадянський період 

вже висвітлені у працях сучасних українських вчених-економістів, таких як                   

М.В. Аліман, С.Д. Гелей, В.І. Марочко,  Р.Я. Пастушенко, В.М.. Половець, І.А. Фареній  

та інших. Проте, діяльність вітчизняних споживчих товариств кінця XIX – початку 

XX ст. ще має широке коло нез’ясованих аспектів. 

         Метою даної публікації є загальна характеристика процесу розбудови вітчиз-

няних споживчих кооперативів кінця XIX – початку XX ст., розкриття специфіки 

їхньої діяльності та членської бази, процесу формування системи споживчої 

кооперації Наддніпрянської України.  

У ході дослідження використано широкий спектр методів, передусім 

історико-ретроспективного та економіко-статистичного аналізу. 

Цілком закономірно, що на кінець ХІХ ст. припадає початок розбудови 

споживчої кооперації у Наддніпрянській Україні. Стимулюючим чинником цього 

процесу стало значне погіршення загальної економічної ситуації у Російської імперії, 

яке зумовила глибока аграрна криза 80–90 рр. ХІХ ст. Саме криза викликала 

«потепління» у ставленні імперського уряду до кооперативного руху як засобу 

самодопомоги населення. Іншими словами, обмеженість бюджетних коштів для 

вирішення нагальних соціально-економічних проблем компенсувалася сприятливою 

законодавчою політикою щодо створення нових і зміцнення діючих кооперативів. 

Так, зокрема, у цей час було затверджено типові статути кредитного (1896 р.), 

споживчого (1897 р.) товариств та сільськогосподарської асоціації («сельско-

хозяйственного общества», 1898 р.). Вони значно спрощували процедуру відкриття 

названих кооперативів. З появою типового статуту дозвіл на відкриття споживчого 

товариства давав губернатор, а не Міністерство внутрішніх справ, як це було раніше. 

Тому наприкінці ХІХ ст. спостерігалося суттєве зростання кількості споживчих 

кооперативів, передусім, сільських. Лише протягом 1898 р. у Наддніпрянській 

Україні було організовано 12 сільських споживчих товариств.  

Якщо за період з 1891 по 1904 р. у Російській імперії з’явилися 1344 споживчі 

товариства, то в українських губерніях понад 450. На початку ХХ ст. поступово 

починають домінувати сільські товариства. У 1904 р. сільські споживчі товариства, 

що функціонували в українських губерніях, складали близько 80 % від їхньої 

загальної кількості. Відомий полтавський кооператор М.Д. Токаревський у своїй 

доповіді з нагоди 50-річчя кооперації Російської імперії зазначав: «За останні десять 

років кооперація спрямувалась широким потоком на село, вона проникла у 

найвіддаленіші куточки сільської місцевості...»1 Динаміку зростання кількості 

сільських споживчих товариств українських губерній та їхню питому вагу у 

Російської імперії та в Україні у згаданий період демонструють рис. 1 і табл. 1. 

Найбільше сільських споживчих товариств діяло на Полтавщині. Зростанню їх 

кількості сприяла велика підтримка з боку Полтавського губернського земства.2 

 
 

 

 



 107 

1874

265

4241
0

500

1000

1500

2000

1877 1894 1900 1905 1912

сільські сп. товариства

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Динаміка сільських споживчих товариств кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

 

            Авторська розробка. Джерело: Стопнєвич Б. Споживча кооперація на Україні. 

Спроба історико-статистичного начерку / Б. Стопнєвич. – Полтава, 1919. – С. 95. 

 

Таблиця 1 

Питома вага сільських споживчих товариств у Російській імперії та Україні  

 

 

У цілому ж на території України протягом 1891–1904 рр. було створено спо-

живчих товариств майже у 14 разів більше, ніж за попередні 25 років, після 

виникнення тут першого споживчого товариства. За цей час відбулися докорінні 

зміни у географії розвитку споживчої кооперації, її соціальному складі.4 Визначаючи 

причини появи нових споживчих товариств, один з діячів тогочасного коопера-

тивного руху М.С. Бойков, зазначав: «Торговці купують і продають товари, як 

відомо, не з метою надання зручностей населенню, а для того, щоб отримати зиск, 

щоб отримати якнайбільше вигоди з покупця. Кожний товар, перш ніж потрапляє до 

рук споживача, проходить цілий ряд різноманітних торгових посередників».5 Він 

описав схему проходження товарів до споживача через руки посередників (рис. 2).6 

При цьому шлях до селянина-споживача був часто ще довшим. Такий стан справ 

робив товари дуже дорогими порівняно з цінами виробника.  

 

 

 

 

 

Роки 
Разом в імперії Зокрема в Україні 

сільські інші сільські інші 

1865–1870 1,4 98,6 – 100 

1871–1890 14,8 85,2 25,0 75,0 

1891–1900 23,1 76,9 33,5 66,5 

1901–1904 56,1 43,3 69,0 29,1 

Разом 35,1 64,9      52,0 48,0 

Джерело: 3 
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Рис. 2. Типова схема проходження товару від товаровиробника до споживача 

(кінець ХІХ – початок ХХ ст.) 

            Джерело: 7 

 

Значною тогочасною проблемою була й фальсифікація товарів.8 Так, молоко 

нерідко розводили водою, додаючи картопляної муки і крейди. Зіпсовану ковбасу 

переробляли, додаючи спеції, й продавали повторно. Кращі сорти муки, крупи, 

цукерок, інших продуктів змішували з дешевими, реалізовуючи за ціною першого 

ґатунку. У окремих селах доходило до того, що торговці «навіть не докладали зусиль, 

щоб замаскувати свою фальсифікацію».9 

Крім того приватна торгівля діяла за принципом «не обдуриш – не продаси». 

Торговці обдурювали споживачів не тільки на якості товарів, але й на вазі. Згаданий 

нами М.С. Бойков констатував: «Приватна торгівля не тільки дорого обходиться 

споживачеві, але й розбещує зайнятих торгівлею людей, привчає їх до щоденної 

брехні... Споживчі товариства відрізняються від приватної торгівлі тим, що 

засновуються вони не з метою наживи, а з метою продажу гарних товарів за невисо-

кими цінами».10 

Суттєве збільшення споживчих товариств спостерігається після 1905 р., як 

результат першої російської буржуазно-демократичної революції та запровадження у 

1906 р. столипінської аграрної реформи. У середньому щороку число сільських 

товариств збільшувалося на 300 нових. Так, наприклад, тільки за три роки, з 1905 до 

1908 р., їхня загальна кількість зросла на Київщині з 19 до 401, на Поділлі – з 18 до 

200, на Полтавщині – з 95 до 200, Харківщині з 2 до 50, Чернігівщині – з 38 до 85. Це 

зростання продовжувалося і в наступні роки (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 3. Динаміка споживчих товариств Наддніпрянської України початку ХХ ст. 
Авторська розробка. Джерело:11  
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Найбільшою чисельністю товариств характеризувалися наступні губернії 

Російської імперії (табл. 2).  

Таблиця 2  

Найбільші за чисельністю споживчих товариств губернії Російської імперії 

станом на 1 січня 1913 р. 
 

Назва губернії Кількість споживчих товариств 

Київська 910 

Подільська 609 

Полтавська 476 

Тамбовська 470 

Джерело:12  
 

Таким чином, лише у трьох українських губерніях було зосереджено 1995 

споживчих товариств – приблизно 10 % від їхньої загальноімперської кількості. 

За характером їхнього походження та за соціальним складом членства 

споживчі товариства кінця ХІХ – початку ХХ ст. можна умовно поділити на п’ять 

груп (рис. 4).13 Як зазначалося вище найбільш чисельною серед них була  група 

сільських кооперативів (табл. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 4. Групи споживчих товариств Наддніпрянської України кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. за соціальним складом членства 

           Джерело:14  

Таблиця 3  

Кількість споживчих товариств Наддніпрянської України  

станом на 1.01.1906 та 1.01.1912 р. 
 

Товариства 
На 1.01.1906 р. На 1.01.1912 р. 

Кількість % Кількість % 

Сільські 316 55,0 1874 75,0 

Міські та містечкові 127 22,0 427 17,5 

Фабрично-заводські 50 9,0 105 4,5 

Інші 79 14,0 70 3,0 

Всього 572 100 2 476 100 

Джерело: 15 

Споживчі 

товариства 

міські різностанові 

сільські 

заводські робітничі 

незалежні 

робітничі 

фабричні 

гірничозаводські, 

винних складів 

тощо 

залізничників товариства військових 

чиновницькі та службовців 
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1870 р. 

63

20

1914 р. 

3 052

10 500 

1912 р. 

2 476

6 730

Російська імперія 

українські губернії 

В українських губерніях було зосереджено приблизно 25 % споживчих това-

риств від їхньої загальноімперської кількості (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Співвідношення споживчих товариств, що діяли в українських губерніях, 

до загальноімперської кількості споживчих кооперативів 

Джерело: 16 

 
 Слід зауважити, що приблизно таке ж процентне співвідношення стосується 

й сільських споживчих товариств. Так, серед загальної кількості споживчих 

кооперативів (близько 10 500) Російської імперії на початку 1914 р. 9 317 діяло саме 

на селі.17 Динамічне зростання сільської споживчої кооперації в Україні відомий 

тогочасний економіст-кооператор А.В. Меркулов пояснював наступними чинниками: 

  свавілля посередників у південно-західних регіонах Російської імперії 

(тобто, перш за все, в українських губерніях – прим. О.Н. і А.П.); 

  схильність до самодіяльності українського селянства, пов’язана з «не 

такими тяжкими наслідками» кріпосного права, як на «великоруських» 

територіях; 

  близькість до кордонів і до неосвоєних «вільних земель»; 

  вплив активного промислового розвитку краю; 

  значна допомога земств щодо організації і зміцнення кооперативів 

(поширення кооперативної ідеї серед населення, надання споживчим 

товариствам методичної допомоги, супровід їхньої діяльності); 

  стимулювання появи нових і підтримка діючих споживчих товариств з 

боку спілок споживчих товариств.18 

Оцінюючи життєздатність споживчих кооперативів дорадянського періоду, 

слід зазначити наступне. Всього з 1865 р. по 1 січня 1912 р. у Російській імперії було 

зареєстровано 7 698 споживчих товариств. На початок згаданого року припинили 

своє існування 968 товариств (тобто 12,5 %).19 Враховуючи, що на території 

українських губерній діяло до 25 % (2 476 одиниць) товариств від загально-

імперського числа, то тут за приблизними підрахунками припинило свою діяльність 

більше 200 споживчих кооперативів. Цікавим є те, що «найстійкішими» були сільські 

споживчі товариства. Якщо згадати той факт, що 80 % від їхньої загальної кількості 

діяло у сільській місцевості, то припинили своє існування лише 7 % (міських до 

39 %).20 Це ще раз свідчить про важливе значення споживчої кооперації для 

тогочасного села.  
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Говорячи про причини ліквідації споживчих товариств Наддніпрянської 

України на початку ХХ ст., слід назвати основну – широке розповсюдження такого 

негативного явища як надання членам кооперативу товарів у борг. Так, у 1911 р. це 

практикували 436 товариств, тобто 58 % з тих, що надали інформацію у період 

підготовки Київського всеросійського з’їзду, який відбувся у 1913 р.21 «Лідерами» у 

цьому зв’язку були Катеринославська та Харківська губернії (табл. 4). 

Таблиця 4  

Дані про надання товарів у борг членам кооперативу в 1911 р. у розрахунку 

на одне споживче товариство 

 

Губернії 

Середній розмір надання 

товарів у борг на одне 

товариство, тис. крб 

% від загального 

товарообігу 

Київська 1,0 11,5 

Подільська 3,6 32,1 

Полтавська 4,2 39,5 

Харківська 40,5 53,9 

Чернігівська 5,6 31,9 

Катеринославська 72,9 97,9 

Херсонська 5,8 14,1 

Всього в українських гу-

берніях (без Волинської 

та Таврійської) 
7,2 39,7 

Джерело: 22 

 

З’ясовуючи динаміку споживчих товариств, важливо розглянути  питання 

зростання їх членства. Відомий тогочасний кооператор Б. Стопнєвич у цьому зв’язку 

зазначав: «Зріст числа членів у споживчій кооперації залежить від її демократизації. 

У міру того, як споживче товариство наближається до справжнього кооператива, 

переймаючись демократичними принципами рочдельських піонерів, зростає й число 

членів у ньому».23  

Аналізуючи кількісний склад членів споживчих товариств, слід зазначити, що 

до 1900 р. у так званий «міський» період споживчої кооперації товариства були 

малочисельними. У переважній більшості випадків мотивація до вступу в «перші» 

кооперативи, як правило, носила неекономічний характер. Часто набуття членства 

визначалося бажанням «працювати на громадській ниві» або підтримати «модну» 

ідею. Окремі члени сприймали споживче товариство як благодійну організацію. 

Нерідко ці кооперативи обмежувались членством, яке охоплювало певну професійну 

чи соціальну групу. 

Більшість споживчих товариств «трималося в межах первісної кількості 

членів-фундаторів». В інших – зростання кількості членів спостерігалось, як правило, 

перші два-три роки існування кооперативу. У подальшому збільшення членства 

досягалось шляхом зменшення пайового внеску й широкої кооперативної пропаганди 

серед населення. Так, на 1 січня 1912 р. у споживчих товариствах Наддніпрянської 

України було близько 200 тис. членів. Ще більшим було число охопленого 
споживчими товариствами населення. Якщо за тогочасними даними середньостатис-

тична сім’я складалась із п’яти осіб, то й згадане число можна збільшити у 5 разів. За 
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приблизними підрахунками, на 1 січня 1912 р. споживчими товариствами в Україні 

було охоплено близько 1 млн осіб.  

Для загального уявлення про охопленість населення споживчою кооперацією 

території Наддніпрянської України та окремих країн тогочасної Європи наводимо 

дані таблиць 5 і 6. 

 

Таблиця 5  

Дані про охопленість споживчими товариствами населення  

окремих регіонів України станом на 1 січня 1913 р. 

 

Райони, згідно з 

імперським поділом 
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Малоросійський 

(Полтавська, Харківська, 

Чернігівська губ.) 

10,2 801 116 000 267 38 000 1,1 

Південно-Західний 

(Волинська, Київська, По-

дільська губ.) 

12,9 1 776 256 000 592 82 000 1,9 

Новоросійський 

(Бессарабська, Донська, 

Катеринославська, Тав-

рійська, Херсонська губ.) 

14,5 781 113 000 156 22 600 0,8 

Джерело: 24 

 

Таблиця 6 

Дані по окремих країнах Європи щодо охопленості населення 

споживчими кооперативами на початок 1915 р. 

 

Країна 
Членів споживчих товариств 

на 1 тис. жителів 

Швейцарія 560 

Данія 350 

Великобританія 320 

Бельгія 170 

Німеччина 145 

Російська імперія 98 

Франція 84 

Угорщина 60 

Італія 56 

Джерело: 25 
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Стосовно сільської місцевості, слід зазначити, що в загальному по Російській 

імперії у 1914 р. на кожну тисячу населення споживчими товариствами було 

охоплено 40 осіб, а в українських губерніях – 52 особи. Коментуючи такі незначні 

показники, слід враховувати, що на селі активно діяли й інші види кооперативів – 

сільськогосподарські та кредитні, які відповідно до статутів здійснювали також 

постачальницькі функції. Тому споживчі товариства засновувались, як правило, 

тільки там, де названі кооперативи були відсутні. 

Масовість сільських споживчих товариств залежала від багатьох чинників. 

Серед них згаданий нами кооператор Б. Стопнєвич виділив наступні: розмір села чи 

хутора, приєднаність хуторів до сіл, склад сільського населення, рівень пролета-

ризації села, рівень кооперації, загально громадської свідомості тощо.26 

За кількістю членів найменшими були споживчі товариства Полтавської 

губернії, а найбільшими – кооперативи Степової України. Так, на Полтавщині у 

1913 р. сільські споживчі товариства об’єднували в середньому 76 членів (міські – 

171). Найменші з них налічували лише близько 30 членів27 (табл. 7).  

 

Таблиця 7 

Групи споживчих товариств Полтавської губернії за кількістю членів 

станом на 1 січня 1914 р. 
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1
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2
0
1
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2
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0
 

2
5
1
–
3
0
0
 

3
0
1
–
3
5
0
 

3
5
1
–
4
0
0
 

Сільські товариства 

Гадяцький 9 1 1 – 2 2 1 1 – – – – – – – – 1 – – 

Золотонішський 23 4 – 2 2 – 3 1 2 3 1 – – – 3 2 – – – 

Зіньківський 18 – 1 1 – 2 5 1 1 – 1 2 3 – 1 – – – – 

Кобеляцький 17 1 4 2 4 2 1 2 – – – – – – 1 – – – – 

Лубенський 13 1 3 3 1 1 1 1 – 1 – – – – – 1 – – – 

Миргородський 13 1 2 1 2 3 1 1 – 1 – – – – – 1 – – – 

Переяславський 35 – 5 8 4 5 4 2 3 1 1 2 – – – – – – – 

Полтавський 11 – – 2 4 – 1 1 – 2 1 – – – – – – – – 

Роменський 5 1 1 – 1 1 – – – – – 1 – 1 1 – – 1 1 

Хорольський 32 5 4 5 3 1 5 – 2 2 – 1 – 1 1 – – 1 1 

Всього 136 14 21 24 23 17 22 10 8 10 4 6 3 2 7 4 1 2 2 

міські 

товариства 
10 – – – – – 3 – – – – 1 – – 2 3 – – 1 

Джерело: 28 

 

Середня кількість членів споживчих товариств по Російській імперії за 

приблизними підрахунками М. Хейсина – 150-160, К. Пажитнова – 145 осіб.29 А у 
губерніях Лівобережної України картина була наступною (табл. 8). 
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Таблиця 8 

Середня кількість членів споживчих товариств Лівобережної України 

станом на 1 січні 1912 р. 

 

Губернія Кількість товариств 

Полтавська 98 

Харківська 156 

Чернігівська 116 

У середньому по трьох губерніях 123 

Джерело: 30 

 

Для порівняння наводимо дані щодо окремих країн Європи (табл.  9). 

 

Таблиця 9 

Дані щодо середньої кількості членів у споживчих кооперативах  

окремих країн Європи станом на 1914 р. 

 

Країна 
Середня кількість членів на один 

споживчий кооператив 

Великобританія 2 400 

Німеччина 1 080 

Бельгія 800 

Швейцарія 711 

Австрія 388 

Франція 277 

Італія 225 

Данія 162 

Російська імперія 150–160 

Джерело: 31 

 

Аналізуючи дані таблиці 2.2.9 та використовуючи дані щодо українських 

губерній, можна зробити цілком обґрунтований висновок про те, що за середньою 

кількістю членів споживчих товариств територію Наддніпрянської України можна 

поставити у цьому списку на один рівень із Францією. Таким чином, у рейтингу серед 

названих країн Європи названий регіон України посів би шосте місце. І це є значно 

вищим показником порівняно зі всією територією Російської імперії.  

Зростання кількості споживчих кооперативів суттєво призупинило дорожнечу 

на товари першої необхідності. При цьому слід виділити й слабкі сторони того-

часного кооперативного руху. Серед них можна назвати наступні: 

- новостворені споживчі товариства та їхні спілки мали дуже обмежені 

оборотні кошти і «власні» (пайові) капітали (товариство з пайовим капіталом 

всього в 10–20 крб нерідко прагнуло охопити своєю діяльністю кілька губер-

ній); 

- кооперативи виникали хаотично, часто по кілька в одному невеликому 
населеному пункті (особливо у сільській місцевості), створюючи «взаємну 

конкуренцію» між собою; 
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СТ 
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Московська спілка 

споживчих товариств 

- відсутність достатньої кількості кваліфікованих працівників, здатних ефек-

тивно розвивати кооперативи (залежність роботи товариства від однієї–двох 

осіб, ведення збиткової діяльності, зловживання крадіжки тощо); 

- невідповідність можливостей споживчих кооперативів щодо закупівель 

товарів запитам їхніх членів (часті конфлікти між членами товариства і 

найманими працівниками). 

Проте слід зауважити, що ці проблеми споживчі товариства успішно долали 

шляхом співпраці у межах спілок, які у свою чергу відігравали все більшу 

«організаційно-господарську роль». На думку О.В. Меркулова, саме спілки стали 

«найбільш важливим наслідком війни...». Він не без задоволення констатував: «Вже на 

початку 1915 року вся російська кооперація, у тому числі й споживча, представляла 

захоплюючу картину: між кооперативами існують тисячі зв’язків, скрізь створюються 

центри, відбувається об’єднання господарської та ідейно-організаційної потужності 

кооперативів... Спілкова справа досягає значних розмірів». У такий спосіб розбу-

довувалась вітчизняна система споживчої кооперації. 

З огляду на важливість цього процесу, розглянемо відповідний перебіг подій 

детальніше. Передусім слід зауважити, що вже на початок ХХ ст. споживча 

кооперація Російської імперії, невід’ємною частиною якої були споживчі коперативи 

Наддніпрянської України, мала дворівневу систему. Її зміст полягав у тому, що 

місцеві споживчі товариства Російської імперії об’єднувалися навколо організованої 

16 червня 1898 р. Московської спілки споживчих товариств.32 Московська спілка 

виконувала одночасно і роль представницької організації, і займалася товарними 

функціями, що сприяло гуртовим закупкам згаданих вище місцевих споживчих 

товариств.  

Але зі збільшенням на початку ХХ ст. чисельності таких кооперативів, 

названа спілка ставала все менш ефективною, оскільки охоплювала лише кілька 

десятків із кількох сотень споживчих товариств, що діяли на території України.33 Це 

стимулювало необхідність зміни існуючої дворівневої системи споживчої кооперації і 

поступове перетворення на її трирівневу, характерну для світової практики (рис. 6 та 7). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Модель системи споживчої кооперації Російської імперії,  

що діяла до 1908 р. 

          Джерело: 34 
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Слід зауважити, що керівництво і прихильники Московської спілки спо-

живчих товариств не заперечували проти формування трирівневої системи споживчої 

кооперації. Але при цьому, вони відкидали ідею лідерів українського кооперативного 

руху про необхідність функціонування у цій системі крайових і районних 

(губернських) споживчих спілок (рис. 7). Замість автономних крайових і районних 

спілок споживчих товариств Московською спілкою стимулювалось створення в 

національних окраїнах власних агентур (представництв) (рис. 8)35. Це питання 

неодноразово було предметом гострих дискусій під час проведення кооперативних 

з’їздів та інших зібрань кооператорів.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Модель системи споживчої кооперації Російської імперії,  

що формувалась після 1908 р. 
               Джерело: 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Українські губернії 
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Рис. 8. Модель системи споживчої кооперації Російської імперії, яку прагнула 

побудувати  Московська спілка споживчих товариств 
             Джерело: 38 

 
Позицію українських кооператорів розділяли їхні колеги з інших регіонів 

Російської імперії. У зв’язку з цим, відомий історик кооперації Ілля Витанович 

зазначав: «Боротьбу «южан» за право на крайові союзи підтримали сибірські, 

уральські й кубанські кооператори».39 

Наступна інформація щодо діяльності спілок споживчих кооперативів 

переконливо свідчить про те, Московська спілка споживчих товариств так і не 

досягла своєї «імперської» мети. Вона так і не змогла об’єднати навколо себе 

переважну більшість товариств Російської імперії (табл. 10).  

Таблиця 10  

Кількісне співвідношення споживчих товариств-членів Московської спілки 

споживчих товариств до їх загального числа в Російській імперії та тих, 

що діяли в українських губерніях 

 

Рік 
Кількість 

членів МССТ 

Всього 

споживчих 

товариств в 

Україні 

Всього споживчих  

товариств у Російській імперії 

1905 131 505 1 344 

1914 1 007 3 052 бл. 10 500 

1917 3 037 4 755 більше 20 000 

Джерело: 40 

         Аналізуючи процес становлення дорадянської системи вітчизняної споживчої 

кооперації, слід зазначити, що саме трирівнева система почала формуватись лише 

через 40 років після появи першого споживчого товариства.41 Певний час, з кінця 
ХІХ ст. до 1914 р., роль спілок для окремих споживчих товариств відігравали 

сільськогосподарські асоціації, а саме їхні кооперативні відділи, які здійснювали 
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пошук необхідних товарів і організовували закупку їх великими гуртовими 

партіями.42 

Чи не першою у напрямі створення спілки споживчих товариств була спроба 

правління Золотоніського споживчого товариства. Воно у 1901 р. направило до 

Петербурзького відділу Комітету сільських, ощадно-позичкових і промислових 

товариств клопотання щодо необхідності надання допомоги ініціаторам створення 

«Союзу Південно-Руських Споживчих Товариств».43  

Акцентуючи на необхідності створення автономної системи української 

споживчої кооперації, М. Туган-Барановський вбачав три основні причини, які 

полягали у наступному. По-перше, тридцятимільйонна Україна, в якій у 1905 р. 

функціонувало 558 споживчих товариств44, відчувала потребу у створенні своєї 

центральної організації, яка б не була територіально віддаленою, і у зв’язку з цим 

мало ефективною для місцевих товариств. По-друге, робота діючої Московської 

Спілки здійснювалась на основі жорсткого централізму45, що суперечить демок-

ратичній природі кооперативів. По-третє, активізація національного руху в українсь-

ких губерніях стимулювала самостійницькі тенденції щодо формування окремої 

національної системи української кооперації. Проте, слід зауважити, що і сам 

М. Туган-Барановський, і лідери більшості українських партій зберігали «національ-

ний нейтралітет кооперації», тобто визнавали відкритість кооперативів для вступу 

осіб будь-якої національності.46 

          Формування трирівневої системи споживчої кооперації в українських губерніях 

активізувалося у період столипінської агарної реформи, коли не тільки зростало 

число споживчих товариств, а й прагнення існуючих кооперативів побудувати 

систему. Та незважаючи на енергійні спроби кооператорів, лише у 1908 р. було 

засновано першу на території українських губерній Київську спілку споживчої 

кооперації.  Провідна роль у її заснуванні належить «натхненному провіднику» 

кооперативної ідеї Василю Доманицькому47. Чималу роль у розбудові Київської 

спілки  відіграв Йосип Юркевич. Він був членом ревізійної комісії названого 

кооперативного об’єднання.  

За два перших роки свого існування Спілка об’єднала 220 споживчих 

товариств Київщини, Поділля, Чернігівщини та Волині. Кооперативи названих 

губерній вважали її своїм крайовим об’єднанням. Проте, скориставшись зручною 

нагодою, Московська спілка надала кошти у вигляді позики і відкрила на базі 

названої організації своє представництво, тим самим перебравши на себе спочатку 

торговельну діяльність, а далі й контроль над часописом «Наше дело». Таким чином, 

через ряд організаційних прорахунків, фінансову скруту та вплив Московської спілки 

у 1913 р. Київська спілка припинила своє існування.48  

У липні 1909 р. у Катеринославі відбувся перший з’їзд споживчих товариств 

губернії. Ініціатива його скликання належала голові правління молодого товариства 

с. Тернівки Павлоградського повіту священику Лучнику. На з’їзді були присутні 

представники 14 споживчих товариств з 70 діючих на Катеринославщині. Проте, 

спроби споживчих товариств і, перш за все, сільських активізувати торговельну свою 

діяльність шляхом створення губернської спілки закінчились невдачею. Міністерство 

внутрішніх справ не задовольнило клопотання про реєстрацію статуту Спілки 

споживчих товариств Катеринославської губернії.49  

Майже одночасно з кооператорами Катеринославщини у серпні 1909 р. за 
ініціативою Йоахим Волошиновського у м. Жмеринці на Поділлі 170 споживчих 

товариств створили три районні спілки. У 1911 р. на черговому другому з’їзді 

споживчих товариств було засновано ще чотири районних спілки: Муровано-
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Куриловецьку, Проскурівську, Жмеринську та Вінницьку. На жаль, промосковські 

настрої, які домінували серед значної частини лідерів місцевих кооперативів під час 

проведення в губернії третього з’їзду споживчих товариств (1913 р.) не дозволили 

створити губернську спілку. Більшість учасників з’їзду необачно висловилась і проти 

створення крайової спілки, вважаючи її появу передчасною. Своїм завданням вони 

вбачали поступовий перехід «дрібно-районних» спілок до організації центрального 

складу для здійснення роздрібної торгівлі.50 

Разом з тим, найбільш далекоглядні тогочасні кооператори, такі як 

А.В. Меркулов і М.Л. Хейсин, вказували на важливість побудови міцної коо-

перативної системи. В одній із своїх праць вони, зокрема, писали: «Багато споживчих 

товариств об’єднуються між собою для спільних закупівель, це надзвичайно зде-

шевлює придбання товарів. Дані об’єднання мають розширятися і кожне товариство 

має прагнути до консолідації з іншими для здійснення гуртових закупок та іншої 

спільної діяльності, тобто для організації обласної (губернської – прим. О.Н. та А.П.) 

спілки».51 Логічним продовженням такої точки зору є рядки статті відомого тогоча-

сного кооператора П.А. Миролюбова, який на сторінках журналу «Крестьянское 

земледелие» зазначав: «Гарні чи погані, але спілки існують. Будемо вірити, що вони 

позбудуться від багатьох опік, набудуть впливу і у кооперативному світі, і у комер-

ційному, будуть завжди на сторожі кооперативних ідеалів».52 

        Слід згадати, що паралельно з існуванням вже послабленої Київської спілки 20 

лютого 1912 р. завдяки лобістській діяльності «Центру» було засновано у Харкові 

«Потребительское Общество Юга России» (ПОЮР). Засновницьку угоду підписали 

23 уповноважених від кооперативних установ.53 До складу Товариства тоді входили: 

засновник – товариство споживачів «Труд» у Харкові, вкладники – Мереф'янське 

товариство споживачів «Общая польза», Головчанське товариство споживачів, 

Товариство споживачів Донецько-Юрівського металургійного заводу, Чупахівське 

товариство споживачів, Ворожбянське товариство споживачів та інші. 

           Метою ПОЮРу було постачання товарами споживчих товариств Півдня 

Російської імперії (фактично українських губерній), розвиток і правильна організація 

торговельної справи у названому регіоні. Товариству надавалося право купувати у 

власність рухоме і нерухоме майно, будувати або орендувати приміщення, укладати 

необхідні угоди. ПОЮР мало право відкривати свої фабрики, склади, контори і 

агентства.54 Проте, формально відіграючи роль центральної спілки споживчих 

товариств в Україні, ПОЮР беззастережно здійснювала політику Московської 

спілки.55  

     Управління справами Товариства здійснювали загальні збори, рада і правління. 

Правління знаходилося в Харкові. До його входили три  директори, обрані 

загальними зборами терміном на один рік. Із свого складу правління вибирало голову 

і скарбника. Воно розпоряджалося всіма справами і капіталом Товариства 

(представництво в суді, закупівля і продаж товарів, оренда та придбання складів, 

квартир, інших приміщень, облік векселів тощо). Правління збиралося за потреби, але 

обов'язково раз на тиждень. 

       Рада ПОЮРу складалася з двадцяти членів та шести кандидатів у члени. Члени 

ради щороку вибирали із свого складу голову і двох заступників (товаришів голови). 

Рада збиралася, як правило, раз на два місяці.  

       Товариство об’єднувало навколо себе переважно дрібні сільські товариства. 
Так, до початку Першої світової війни ПОЮР об'єднувало близько 80 «маленьких» 

споживчих товариств, окремі з яких рідко користувалися його послугами. Тому у 

початковий період своєї діяльності Товариство здійснювало лише комісійні операції, 
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постійно відчуваючи брак коштів. На 1 серпня 1912 р. його пайовий капітал складав 

лише 950 крб. Через скромні фінансові можливості ПОЮР тільки у вересні 1912 р. 

вводить одну платну посаду члена правління. Інші члени правління працювали на 

громадських засадах. 

      1915 рік став переломним у господарському житті Товариства. Активізація його 

діяльності була пов’язана із загостренням у період Першої світової війни проблеми 

забезпечення населення товарами широкого вжитку, особливо продуктами харчу-

вання.56 
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Розглядається діяльність греко-католицької церкви та духовенства у копера-
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Українська греко-католицька церква відіграла дуже важливу роль у націо-

нальному відродженні західноукраїнських земель. Саме священики стали тією 

провідною суспільною верствою, яка зуміла згуртувати суспільство навколо ефек-

тивного вирішення загальнонаціональних завдань, кінцевим підсумком яких стало 

відновлення української державності на Західній Україні в 1918–1919 рр. 

Мета дослідження полягає в тому, щоб встановити внесок греко-католицької 

церкви у розвиток економічних, й зокрема кооперативних інституцій Галичини 

наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. 

Діяльність греко-католицької церкви у розбудові кооперативного руху 

частково висвітлена у дослідженнях С.Бородаєвського [2], В.Будзиновського [3,4], 

Ф.Буяка [5], І.Витановича [7], С.Гелея [8], А.Качора [12], К.Левицького [15], 

П.Свєжинського [19] та ін. 

Наприкінці ХIХ-початку ХХ ст. греко-католицька церква в Галичинi – могут-

ня iнституція, що мала відповiдний вплив i вагу в суспiльствi, володiла значними 

матерiальними засобами. 

Основним об’єктом церковної власностi була земля. Зокрема, земельна 

власнiсть греко-католицької церкви у 1889 роцi складала 126.022 га, у 1902 роцi – 

129.028 га, в 1912 роцi – 159.336 га [19, с.24]. Греко-католицькiй митрополiї 

безпосередньо належало у 1894 роцi 26.288 га, у 1905 роцi – 30.991 га землі [10, с.10]. 

Це були так званi “столовi” маєтки митрополiї, які знаходилися переважно у гiрськiй 

мiсцевостi Карпат. Цi землi були багатими на лiси, полонини пасовиська, й 

відповідно давали значний прибуток. Найбiльшi маєтки митрополiї знаходилися в 

прикарпатських селах Перегiнське, Якторiв, Зарваниця, Крилос, Унiв, Миловани [21, 

арк.9]. 

Значна частина землi знаходилася у власностi окремих греко-католицьких 

парафiй. Разом всi греко-католицькi парафiї, а їх наприкiнцi ХIХ ст. нараховувалося 

близько 1.376, володiли приблизно 83.654 га землi. Відповідно на одну парафiю в 

середньому припадало понад 45 га землі [3, с.60-61]. Зокрема, відомий польський 

економiст Франц Буяк майно однiєї греко-католицької парафiї оцiнював в 11.380 

австрiйських крон [5, с.10].  

В Австро-Угорській імперії церква не була вiдокремлена вiд держави. Відпо-

відно духовенство (різних конфесій) прирiвнювалося до державних службовцiв й 

знаходилося на державнiй дотацiї, одержуючи певну фiнансову допомогу з 

державного релiгійного фонду. Таким чином можна встановити, що рядове греко-

католицьке духовенство мало три основних джерела доходiв — платня вiд уряду (так 

звана конгруя), прибутки вiд церковного землеволодiння та винагородження вiд 

парафiян за обрядовi послуги — так звана “jura stolae”.  

До 1898 року згiдно iз законом вiд 19 квiтня 1885 року державна платня 

сiльського священика складала 500 гульденiв на рiк, а платня міського пароха, в 

залежностi вiд чисельностi населения мiста, коливалася вiд 600 до 1 тис. гульденiв 

річно [18, с.2-3]. До сiчня 1897 року греко-католицькi священики Галичини 

отримували на 100 гульденiв платню нижчу нiж священики iнших австрійських 

земель [6, с.2]. Державнi закони 1878 та 1905 рокiв дещо пiдвищили їм платню. У 

1905 роцi платня сiльського пароха склала 1.600 крон, а мiського священика — вiд 

1.800 до 2.400 крон річно [20, с.1-2]. Поряд із державною допомогою вижливим 

джерелом прибуткiв для пароха була “ jura stolae”. В якостi “jura stolae” парафiяни 
однієї парафії, за підрахунками українського економіста В’ячеслава Будзиновського, 

сплачували, в середньому, парохові та його помічникам чи то грішми, чи то натурою 

приблизно 700 гульденів на рік, а в цілому греко-католицька частина населення  
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Галичини сплачувала священикові на свої релігійні потреби 1.254.400 гульденів на 

рік [3, с.61]. Однак ні платня від уряду, ні прибутки з грунту, ні “jura stolae” не могли 

повністю забезпечити нормальне життя священикам та їхнім сім’ям. Лише деякі з них 

жили у достатку. 

Ще більш незавидним було становище галицького селянства. Наприкінці 

ХІХ-початку ХХ ст. в Галичині нараховувалося 46%  селянських господарств, що 

мали менше 1 га землі. Прожити на такому невеликому клаптику селянин не міг й був 

змушений звертатися до лихварів за позичками, проценти з яких інколи сягали до 

400-500% [4, с.209]. Тому розорення селянських господарств у Галичинi було звич-

ним явищем.  

Кращі представники греко-католицького духовенства добре усвідомлювали 

необхідність покращення матеріального становища галицьких селян. У своїй діяль-

ності греко-католицьке духовенство вирішило не обмежуватися суто релігійно-прос-

вітницькими завданнями, й взяло участь у всіх заходах суспільного характеру, які б 

сприяли підвищенню добробуту простих людей. Вiдомий галицький священик-

економіст о. Данило Танячкевич закликав максимально використовувати можливості 

та досвід греко-католицької церкви. Він не погоджувався з тими, хто вважав церкву 

суто релігійною інституцією й пропонував використати засоби греко-католицької 

церкви для ефективної організації економічного життя українців Галичини. Подібні 

думки висловлював і глава Української греко-католицької церкви – митрополит 

А.Шептицький. У своєму посланнi «О квестії соціальній», він, зокрема зазначав, що 

«рішуче фальшивим є напрям занедбування сторони суспільно-економічної. Церква 

таких речей довгочасних і матеріальних не занедбує» [9, с.53].  

Тому греко-католицькi священики інтенсивно взялися за поширення серед 

прихожан ідей кооперації, створення різноманітних кооперативних організацій. Вони 

сприяли спочатку створенню при парафіях кооперативних закладів, а потім всіляко 

підтримували їх та втягували у них все більшу кількість парохіян. 

Роком зародження кооперативного руху на теренах Австрiйської імперії 

прийнято вважати 1851 рік. Адже саме у цьому роцi, в містi Клягенфурт, було 

засноване перше в імперії кредитне товариство [2, с.212]. Однак до 1873 року 

кооперативний рух в Австро-Угорщині практично не розвивався через відсутність 

відповідного законодавства. Значно пришвидшив цей процес закон “Про коопера-

тивні товариства”, прийнятий  парламентом 9 квітня 1873 року.  

Початки ж власне українського кооперативного руху в Австро-Угорщині 

сягають 1871 року. Саме в цьому році греко-католицький клир Львiвської архієпархії 

спробував заснувати перше українське кредитне товариство [11, с.2]. Видатний 

дослідник кооперативного руху в Україні І.Витанович вважав, що одним з перших 

намагань української кредитної сільсько-господарської взаємодопомоги у 70-х роках 

ХІХ ст. був досвiд громади села Карлiв на Снятинщинi. Тоді селяни під керiвництвом 

свого пароха Андрiя Воєводки утворили власну позичкову касу, грошi з якої були 

використані на позички, здебiльшого для викупу заставлених грунтів. Впродовж 

десяти років сiльська каса зросла до 15 тисяч гульденів капіталу. Цей приклад 

наслідували сусдні села: Стецева, Задубрівці, Тучапи. На Кломийщинi осередок такої 

взаємодопомоги був у селi Мишині під керiвництвом отців Кобринських, на 

Бережанщинi у селi Лапшині пiд кервництвом о. Л.Джулинського, У 1883 роц парох 

села Закомар’я, вже згадуваний о. Данило Танячкевич, організував особливий тип 
ощадно-позичкових кас, які він назвав “Правдами”. Такi “Правди”, окрiм Закомар’я, 

були утворені також у селах Бiлий Камiнь, Пiтричi, Стецева [7, с.70-79].  
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5 липня 1883 року при безпосередній допомозі та участі отця С.Дуткевича, 

інженер Василь Нагiрний відкрив перший український споживчий кооператив 

“Народна торгівля”, який став одним з найбiльших торгових кооперативiв Галичини, 

створених українцями й згодом перетворився на господарсько-торговий центр 

мiських кооперативiв. «Народна торгівля» мала свої фiлiї у Тернополi, Станiславові, 

Коломиї, Перемишлi, Самборі, Бродах, Стрию, в iнших мiстах Галичини. 3 1888 року 

по 1914 рік, кiлькiсть членiв кооперативу зросла з 382 до 1244 [13, с.51]. 

Торговельний обiг, який у 1885 роцi складав 309.345 крон, у 1913 — 1914 роках вже 

становив бiльш нiж 2,5 млн. крон.  

Ще більш широкого розмаху господарська діяльнiсь галицьких українців 

набула пiсля зміни статуту товариства “Просвiта”. Згiдно нового статуту 1891 року 

товариство “Просвiта” поширило свою дiяльнiсть на економiчну сферу. При 

читальнях «Просвіти» починають створюватися рiльничо-господарськi, промисловi 

спілки, крамницi, позичковi та ощаднi каси [17, с. 36]. 

В Галичині засновується цiла мережа економiчних установ, органiзатором 

яких виступало переважно греко-католицьке духовенство. Ось як про це згадував 

священик Лев Горалевич, який у селi Угорське, що на Стрийщині, заснував церковну 

крамницю: “Коли сусiдні громади довiдались про розвій нашої крамницi, почали 

навiдуватись до мене. Завдяки моїм повчанням, заохотам i переконуванням, по 

читальнях “Просвiти” засновувались слiдуючi крамницi у Стрийському повiті — в 

Дорянах, Кавську, Тейсаровi, Кавчiм Кутi, Лакавицi Вижнiй, ба навть з сусіднього 

Дрогобицького повiту приїздили до мене делегати” [23, с.1]. 

У липнi 1894 року в галицькому Перемишлi створюється кредитне товариство 

“Вiра”. Його засновником став Теофіл Кормош. Серед найближчих спiвробiтникiв 

Т.Кормоша слiд вдзначити представників духовенства: о. Омеляна Кормоша,                 

о. А. Захарієвича (пароха села Виматичі), о. А. Негребецького (видавця редактора 

часопису “Господар” в Перемишлі), перемиського єпископа К.Чеховича та ін. З часу 

заснування товариства «Віра» кредитна кооперація поширилася по всьому краю. 

З’являються кредитні товариства: «Каса задаткова» в Стрию (жовтень 1894 року), 

«Банк зв’язковий” в Станіславові (березень 1895 року), товариство «Надія» в 

Бережанах (березень 1896 року), товариство «Поміч» в Городку (лютий 1897 року) та 

ін [11, с.2]. У 1898 році з метою об’єднання кредитних установ створюється 

кредитний центр “Крайовий союз кредитовий», до якого, у 1904 році, належало 102 

греко-католицьких священики [14, с.2]. 

Із Стрийщини розпочинається в Галичині організація кооперативного 

молочарства. Керував нею отець Остап Нижанківський. У 1904 році він став парохом 

села Завадова, де заснував кооперативну молочарню. За його прикладом подібні 

кооперативи почали засновувати інші священики Стрийщини та сусідніх повітів. У 

1907 році створюється самостійна молочарська організація «Крайовий молочарський 

союз», першим директором якого став отець Нижанківський. Разом із своїми 

наближчими співробітниками – отцями Д.Сембратовичем та Л.Горалевичем він 

поширив молочарську кооперацію на всю Галичину. В подяку за невтомну 

громадську працю отець Нижанківський був обраний віце-маршалком повітової ради 

Стрия, депутатом галицького сейму [7, с.150-151]. 

Подібного спрямування було ще одне кооперативне товариство – «Сільський 

господар». Думка про створення кооперативного товариства, метою якого було б 
піднесення хліборобства, з’явилася на зборах священиків Золочівського повіту. Її 

висунули брати-священики Юліан і Тома Дуткевичі. 23 вересня 1899 року відбулися 

установчі збори новоствореного кооперативу. Першим головою «Сільського господаря» 
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став отець Тома Дуткевич, членами виділу – священики Ю.Дуткевич, О.Левицький, 

В.Цебрівський. Поміж співзасновників товариства згадуються також отці 

Т.Гуткавський з Ясенова, Г.Купчинський з Кадлубиськ, Ю.Деброжинський з 

Висоцька. Заснований в Олеську, «Сільський господар» переніс спочатку свою 

діяльність до Золочева, а в 1905 році – до Львова [12, с.21]. У 1909 році отець Степан 

Онишкевич разом з Євгеном Олесницьким провели реорганізацію «Сільського 

господаря», перетворивши його на загально крайове господарське товариство. 

Оновлений «Сільський господар» очолив Євген Олесницький (до речі, син священика 

Григорія Олесницького, пароха села Говилів Великий Гусятинського повіту) [16, 

с.76]. 

У січні 1904 року створився «Крайовий ревізійний союз», який перебрав на 

себе контрольні та організаційні функції та об’єднав п’ять спецiалiзованих 

українських кооперативних центрiв (“Народну торгівлю”, “Крайовий кредитовий 

союз”, “Крайовий молочарський союз”, «Крайовий союз закупу і збуту худоби”, 

“Крайовий союз господарсько-торгових спiлок”) [24, с.110]. До Ради “Крайового 

ревiзiйного союзу” вiд греко-католицького духовенства увійшли: о. А.Негребецький, 

о. О.Нижанкiвський, о. А.Темницький. В якостi ревізорiв до цієї кооперативної 

установи було запрошено о. Адрiана Добрянського, о. Льва Залужного, о. Антона 

Козловського, о. Iвана Кипрiяна, о. Миколу Матковського, о. Антона Рудницького, о. 

Теодора Цегельського та о. Теодора Ярему [12, с.25].  

Про розмах праці греко-католицьких священиків над створенням коопера-

тивних товариств можна судити з офіційних статистичних даних (див. таблиця 1). 

 

Таблиця 1 

Частковий перелік кооперативних організацій Галичини, керованих 

греко-католицькими священиками у 1910 році 

 

№ Назва місцевості Назва кооперативу Статут з дня 
Ім’я та прізвище 

священика 

1 2 3 4 5 

1 Винники 

Товариство 

господарсько-

кредитне 

28.11.1909 р. Григорій Гірняк 

2 Вязовиця Власна Поміч 28.4.1910 р. Іван Тимчук 

3 Гвоздець Поміч 8.5.1910 р. 
Євген 

Савчинський 

4 Глещава Народний дім 31.5.1905 р. Петро Єзерський 

5 Глубічок 
Спілка ощадності і 

позичок 
21.1.1906 р. 

Антон 

Казновський 

6 Глудно Поміч 10.3.1909 р. Іван Жарський 

7 Гнилиці Народний дім 4.3. 1905 р. 
Євген 

Витошинський 

8 Гнилички 
Кредитна спілка 

«Воскресення» 
6.4. 1909 р. Богдан Чекалюк 
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Продовження табл.1 
1 2 3 4 5 

9 Городенка 
Повітове товариство 

кредитне 
6.8. 1900 р. 

Микола 

Котлярчук, Андрій 

Стрільчик 

10 Городиславичі Народний дім 22.12. 1908 р. Йосиф Дяків 

11 Горуцько 
Кредитно-

господарська спілка 
28.3. 1908 р. 

Теофіл 

Скобельський 

12 Городок 
Руський народний 

дім 
15.12. 1904 р. 

Михайло Цар, 

Володимир 

Стеблецький 

13 Гусятин 
Повітове товариство 

«Збруч» 
16.10. 1909 р. 

Корнель Йойко, 

Іван Матковський 

14 Давидківці Власна поміч 5.1. 1910 р. Петро Павлюк 

15 Делятин Руська каса 4.8. 1902 р. Дмитро Луговий 

16 Динів Руська каса «Сян» 18.9. 1909 р. 

Леонтій 

Адріянович, Лев 

Бирецький 

17 Довжнів 
Спілка ощадності і 

позичок 
18.4. 1904 р. Василь Фартух 

18 Доброводи Народний дім 10.3. 1910 р. Василь Терещук 

19 Добромиль Народний дім 17.10. 1908 р. Ілля Олексин 

20 Долина Повітова Руська каса 2.6. 1908 р. 
Йосиф Охримович, 

Михайло Лада 

21 Долина Народний дім 26.11. 1909 р. Дмитро Хомин 

22 Домажир Власна поміч 5.3. 1910 р. Григорій Рибчак 

23 Дрогобич Народний дім 18.11. 1901 р. 

Михайло 

Бачинський, 

Антон Рудницький 

24 Дубецько Народна поміч 12.3. 1903 р. 
Роман 

Прислопський 

25 Дуплиська 
Спілка ощадності і 

позичок 
28.12. 1908 р. 

Володимир На 

насси, Йосиф 

Фльорчук 

26 Жидачів Народний дім 15.12. 1899 р. 
Корнило Сеник, 

Іван Скоробогатий 
Складено за: Звіт з розвою українських союзних заробкових і господарських стоваришень в 

королівстві Галичини і Володимирії: статистика за рік 1910 / [під ред. О.Саєвича]. – Львів, 1911. – 

С.106-107. 
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Досліджуючи роль греко-католицької церкви в українському кооперативному 

русі наприкінці ХІХ-початку ХХ ст., не можна оминути титанічної постатi 

митрополита Андрея Шептицького. Прагнучи до економічного підйому галицьких 

українцiв, митрополит А.Шептицький взяв активну участь в заснуваннi 1910 року 

“Земельного банку гiпотечного”, сприяв розподiлу помiщицьких грунтiв серед селян 

(парцеляції), заохочував комасацiю (впорядкування) селянського землеволодiння, 

турбувався про поширення господарських знань серед населення. За допомогою 

митрополита А.Шептицького адмiнiстратор галицької митрополії о. Тит Война-

ровський викупив та розподiлив помiж селянами понад 20 тисяч гектарiв землi у 

багатьох селах Снятинщини, Коломийщини, Городенщини i Станiславщини. У 1911 

роцi великi господарські садиби митрополiї в Коржевi та Милованi були переданi 

митрополитом А.Шептицьким під сільськогосподарські школи [22, арк.7]. 

Таким чином, можна стверджувати, що майже завжди iнiцiаторами еконо-

мiчних перетворень в Галичинi наприкінці ХІХ-початку ХХ ст. були греко-като-

лицькі священики. Духовенство, чутливо ставлячись до потреб своєї пастви та йдучи 

назустрiч повсякденним потребам сiльського населення Галичини, сприяло розвитку 

української кооперації, пiднісши тим самим матеріальний рiвень селянства. Воно 

змiцнило українське село та своїми багаторiчними зусиллями пiдвело мiцний еконо-

мiчний фундамент під український нацiонально-визвольний рух.  

Вивчення ролі греко-католицької церкви у кооперативному русі є, на наш 

погляд перспективним та потребує подальших досліджень. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Андрусяк М. Греко-католицьке духовенство в українських національних 

змаганнях / М.Андрусяк // Календар українських вістей. – Едмонтон, 1952. –                  

С. 77–83. 

2. Бородаєвський С. Історія кооперації. / Бородаєвський С. – Прага, 1925. – С. 212. 

3. Будзиновський В. Аграрнi відносини Галичини / В. Будзиновський // Записки 

НТШ. – Т. V. – Львів, 1894. – С. 60–61. 

4. Будзиновський В. Хлопська посілість в Галичині і новочасні суспільно-

реформаторські змагання / В. Будзиновський // Народ. – Львів. – 1894. – 1 жовтня. 

5. Bujak Fr. Galicya. / Bujak Fr. – T.1. – Lwow, 1908. – S. 140. 

6. В справі регуляції Конгруї // Руслан. – Львів. - 1897. - 8(20) січня. 

7. Витанович І. Історія українського кооперативного руху / І. Витанович – Нью-

Йорк, 1964. – 624 c. 

8. Гелей С. Для загального добра. Вплив української греко-католицької церкви 

на становлення та розвиток кооперативного руху в Галичині / С. Гелей // Дзвін. – 

Львів. – 2003. - №4. – С.117-125. 

9. Гунчак Т. Україна. Перша половина ХХ століття. / Т. Гунчак. – К., 1993. – 

288 с. 

10. Daszynska-Golinska Z. Wlasnosc rolna w Galicyi. / Daszynska-Golinska Z. – 

Warszawa, 1900. – S. 10–11. 

11. Із статистики товариств кредитових в Галичині // Діло. – Львів. – 1897. – 

4(16) грудня. 

12. Качор А. Роля духовенства і церкви в економічному відродженні Західної 

України. / А.Качор. – Вінніпег, 1992. – С. 21–25. 

13. Компанієць І. Становище і боротьба трудящих мас Галичини, Буковини та 

Закарпаття на початку ХХ ст. (1900–1919 роки). / І. Компанієць – К., 1960. – С. 51–52. 



 129 

14. Краєвий союз кредитовий в році 1904 // Руслан. – Львів. – 1905. – 16(29) 

березня. 

15. Левицький К. Про шпихліри і крамниці. / К.Левицький. – Львів, 1893. – С.31. 

16. Левицький К. Українські політики. Сильветки наших давніх послів і 

політичних діячів. / К. Левицький. – Т. 2. – Львів, 1936. – С. 76. 

17. Нарис історії «Просвіти». – Львів-Краків-Париж, 1993. –232 с. 

18. Regulacya plac urzedniczych // Gazeta Lwowska. – Lwow. – 1898. - 21 wrzesnia. 

19. Свєжинський П. Аграрнi відносини на Західнiй Українi в кiнцi ХІХ на 

початку ХХ ст. / П. Свєжинський /. – Львiв, 1966. – С. 24–25. 

20. Ustawa o kongrui // Gazeta Lwowska. – Lwow. – 1905. - 16 kwietnia. 

21. Центральний державний історичний архів України у Львові (далі ЦДIА 

України у Львові), ф. 409, оп. 1, спр. 53.  

22. ЦДІА України у Львові, ф.358, оп. 2, спр.3. 

23. Церковна крамниця в Угерську // Руслан. – Львів. – 1905. – 16 лютого. 

24. Шимонович І. Галичина. Економічно-статистична розвідка. / І. Шимонович 

– Харків, 1928. – С. 137–138. 

 

 

 

УДК 323.1 

Фареній І. А.  

НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ В ПОГЛЯДАХ  

“АРТІЛЬНОГО БАТЬКА” МИКОЛИ ЛЕВИТСЬКОГО 
 

Стаття присвячена поглядам відомого кооперативного діяча Миколи Васильовича 

Левитського (1859-1936) на проблеми національного розвитку. Розкрито бачення 

М.В.Левитським вирішення українського національного питання, історії взаємовідносин 

України з Росією, взаємозв’язку етнокультурних особливостей народу з його участю у 

кооперативному русі та світових тенденцій національного поступу. 
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Fareniy I. A. 

NATIONAL QUESTION IN THE LOOKS OF “FATHER OF 

ARTELS” MYKOLA LEVITSKIY 

The article is devoted to the views of the well known co-operative figure Mykola Vasyl 

Levitskiy (1859–1936) to the problems of national development. The vision of M.V.Levitskiy is 

exposed to the decision of the Ukrainian national question, history of mutual relations of 

Ukraine and Russia, intercommunication of national features of people with his participating in 

the co-operative movement and world tendencies of national advancement. 
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Постать Миколи Васильовича Левитського добре відома серед істориків коо-

перативного руху. Його діяльність відображена в широкому колі наукових праць 1. 

Основну увагу дослідники зосереджують на організаційній роботі Левитського у 

сфері кооперації. У той же час значно менше знайшли відображення в історичній 

літературі питання світоглядних орієнтирів “артільного батька”. Останні не могли не 

позначатися на характері практичної діяльності діяча і тому також заслуговують 

дослідження. Проблему теоретичних уподобань М.В.Левитського в історіографії 

розглядала лише О.І.Кокоріна. Її стаття опублікована вже в далеких від нас 1960-х 

роках безперечно є цінним науковим доробком 2. Але присвячена вона розгляду 

поглядів діяча в контексті теоретичної боротьби марксизму з народництвом. До того 

ж, написана в традиційному для відповідної епохи методологічному обрамленні, ця 

робота надто тенденційно подає ідейно-теоретичний багаж Левитського. Така 

ситуація не може задовольнити усі науково-пізнавальні потреби сьогодення і вимагає 

подолання. Погляди всесвітньо відомого кооперативного діяча “артільного батька” 

Миколи Левитського заслуговують всебічного дослідження і висвітлення у науковій 

літературі. Представлена розвідка ставить за мету зробити внесок у наукову розробку 

питань світогляду М.В.Левитського і розкрити один із його аспектів, а саме – бачення 

ним ролі національного питання в соціальному поступі. 

Національні проблеми “артільний батько” Микола Левитський розглядав у 

тісному взаємозв’язку з іншими складовими суспільних процесів: боротьбою за 

соціальні права трудящих, проблемами кооперації, історичними традиціями народу та 

загальносвітовими тенденціями розвитку. 

Так, головною умовою усунення соціальних негараздів Левитський вважав 

саме вирішення національного питання. “… національне визволення поневолених 

націй, – стверджував Микола Васильович Левитський, – це є перший, необхідний і 

неминучий етап, перша ступінь до визволення соціального” 3. 

Левитський був прихильником постійної боротьби за вирішення соціальних та 

національних питань за будь-яких політичних обставин. Велике значення він надавав 

повсякденній мирній роботі по розв’язанню суспільних проблем та формуванню 

нових відносин у суспільстві. Основний засіб протистояння поневоленню він бачив у 

народній самодіяльності, спрямованій на захист економічних, політичних, культур-

них, а також національних інтересів. “… тільки сам народ може викувати собі щастя”, 

– говорив з цього приводу Левитський. У свою чергу найефективнішою формою 

розвитку самодіяльності він вважав кооперацію. “Кооперація, – вказував “артільний 

батько”, – якраз і розвиває самодіяльність, значить … слід братися за кооперацію” 4. 

Поступовість позицій М.В.Левитського щодо розв’язання суспільних проблем 

поєднувалася з прихильним ставленням і до радикальних політичних змін, 

революційної перебудови суспільства. У дні перших революційних виступів 1917 

року Микола Васильович писав: “Уже воскресла Україна … Прийшла щасливая 

година – Яка ж це втіха для душі” 5. М.В.Левитський – активний учасник подій 

Української національної революції. Він брав безпосередню участь у роботі 

революційних органів влади. У 1917 році був делегатом Національного Конгресу 6, у 

1918-му – очолював відділ державного майна Міністерства земельних справ 

Української народної республіки 7. 

Обстоюючи національні інтереси українського народу, Левитський був при-

хильником “повного національного і політичного відродження та визволення … 
матері – України” 8. Микола Васильович розглядав стремління до державного статусу 

як природне, закономірне явище. Він дуже жалкував, що ідея української державності 

неоднозначно сприймається серед громадськості. Звертаючись до “неукраїнців на 
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Україні”, Микола Васильович говорив: “Як гарно було б, якщо б зрозуміли наше 

природне, притаманне усім народам бажання бути політично ні від кого 

незалежними” 9. А щодо співвітчизників він був значно категоричніший. Тих, хто з 

його точки зору, не розумів національних проблем свого народу, М.В.Левитський 

називав “нещасні сліпці”. Констатував він і наявність національного ренегатства 

серед українців. “Нещасні сліпці, – писав Левитський, – вам бог простить, а 

зрадникам-злочинцям, хто б вони ні були – нема пробачення во віки віків, їх жде 

тільки одне – прокляття, їх не врятує, не закриє ніяка ширма … не змиє каїнової 

печатки на їх чолі …” 10. 

Позиція Левитського з національного питання формувалася на основі аналізу 

історичного минулого. Значне місце у своїх роздумах він відводив взаємостосункам 

України і Росії. Приєднання до Російської держави Левитський розглядав як 

невиважений з боку України політичний крок. “… Україна на своє нещастя і 

безголов’я приєдналася до Московщини”, – говорив він. М.В.Левицький вважав, що 

Росія цілеспрямовано провадила курс на виснаження кадрового ресурсу діячів 

культури і освіти, повністю підпорядкувала Україну задля задоволення своїх 

соціальних та культурних потреб і винна в знищенні надбань українського народу 11. 

Микола Васильович позитивно оцінював дії Івана Мазепи, спрямовані на розрив 

Гетьманщини з Російською державою, і вважав російський великодержавний 

шовінізм небезпечним фактором для прогресивного розвитку українського народу. 

“… Російський імперіалізм і централізм … – це дуже великий і мабуть найбільший і 

страшний наш ворог”, – вказував Левицький 12. Підкреслюючи позитивні для 

вирішення національних проблем здобутки революції 1917-1920 років, Микола 

Васильович болісно реагував на продовження в постреволюційну епоху, як він казав, 

“зворушливої традиції деспотів і царів”, яка часто виливалася у прояви “русотяпства” 

та “зоологічного українофобства”. Як продовження великодержавних тенденцій 

розглядав Левитський вживання терміну “Росія” щодо УСРР та СРСР, і гостро 

засуджував такого роду практику 13. 

Обстоюючи національні інтереси українського народу, “артільний батько” був 

активним прихильником дружби народів і рішуче виступав проти шовінізму. “… для 

мене, переконаного українця і пристрасно, усіма силами душі своєї бажаючого 

бачити свій народ, свою Україну вільною, політично ні від кого незалежною і 

самостійною, самостійно розвиваючою свої духовні та економічні сили … все ж для 

мене всі люди – перш за все браття”, – говорив М.В.Левитський 14. 

Микола Васильович категорично заперечував ідею про нерівноцінність різних 

народів, привілейованість певних націй, тощо. М.В.Левитський вважав, що між 

народами може існувати лише різниця у рівні їхнього розвитку. “… при порівнянні 

народів між собою, – зазначав він, – якщо і може про щось йти мова, то тільки про 

більшу чи меншу ступінь культурності їх, про більшу чи меншу кількість дарів, 

принесених на алтарь науки і культури …” Шовіністичні твердження Левицький 

розглядав як невідповідні “науковому мисленню” та руху націй до інтеграції – 

“сучасного руху культурних народів і всього людства … до єднання … ” 15. 

Миколі Васильовичу Левитському була притаманна орієнтація на якнайширше 

оволодіння досягненнями цивілізації, стремління до найкращих світових зразків 

культури і цінностей. Він не уявляв розвиток України без її інтеграції в систему 

планетарного прогресу. У своїй промові на Українському просвітньо-економічному 
конгресі у Львові в 1909 році, Левитський виголошував: “… нехай живе і росте 

національна культура, вибудувана на грунті загальнолюдських всесвітніх ідей …” 16. 
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Позиції Левитського щодо національного питання безпосередньо позначилися 

на кооперативній діяльності “артільного батька”. Зокрема, необхідність розвитку 

кооперації обґрунтовувалася ним саме потребою оволодіння кращими досягненнями 

інших народів, усієї цивілізації. З цього приводу Левитський писав: “… кооперація це 

один з цінних елементів, які … допоможуть … стати на добрий і певний шлях 

всесвітніх, загальнолюдських ідей. Ці ідеї, – наголошував він, – … поставлять … в 

живий зв’язок з іншими культурними народами …” 17. 

Наприкінці ХІХ ст. М.В.Левитський першим серед українських кооператорів 

поставив питання про існування взаємозв’язку між розбудовою кооперативного 

життя та етнокультурними характеристиками народу, серед якого воно розвивається. 

М.В.Левитський вважав, що взаємодія кооперативного руху з національним об’єк-

тивно породжується самодіяльним характером кооперації. А „Самодіяльність, – на 

думку “артільного батька”, – є найкращою основою і культурно-економічного і 

національного відродження ...” Кооперативний рух, об’єднавши широкі верстви 

українського народу, з точки зору Левитського, покликаний забезпечити вирішення 

його матеріальних проблем. „… в справі відродження українського народу, – 

вказував Микола Васильович, – кооперація зможе грати велику ролю, допомагаючи 

народові вчитись самостійно ставати на свої ноги … на грунті своїх найближчих 

економічних потреб” 18. 

Національні погляди знайшли своє втілення і в активній боротьбі Левитського 

за створення всеукраїнських кооперативних центрів. На економічних та коопера-

тивних з’їздах він невтомно ставив питання про організацію спеціального коопера-

тивного банку для обслуговування українських кооперативів. У березні 1912 року у 

Санкт-Петербурзі на Всеросійському з’їзді кредитної та сільськогосподарської коо-

перації Левитський доводив, що “півдню необхідний свій порайонний банк” і запро-

понував резолюцію про необхідність “створення обласних банків великих районів”. 

Форум одноголосно підтримав “артільного батька” і висловився за “сприяння діючим 

та виникаючим районним і обласним союзам і кооперативним банкам” 19. 

На З’їзді з питань впорядкування торгівлі хлібом на “Півдні Росії”, який 

відбувся у червні 1913 року в Катеринославі, Левитський у категоричній формі 

висловив свою позицію: “Банк повинен бути!” – і заявив, що це “питання 

першорядної ваги” 20. У серпні того ж року на Другому Всеросійському коопе-

ративному з’їзді у Києві Микола Васильович відверто говорив про право на 

організаційно-господарську самостійність кооперативних установ різних регіонів 

імперії. “Ми повинні, – вказував М.В.Левитський, – ясно і чітко встановити, що між 

представниками нашої кооперації є дві певні течії, і ми не повинні закривати на це 

очі. Перша течія централістична, яка вважає, що можна керувати з центру, а друга 

течія виходить з принципу автономно-федералістичного, тобто вітає розвиток 

автономних організацій …” “Я … цілковито підтримую принцип обласного 

будівництва з розвитком місцевої самостійності в усіх її видах”, – відкрито заявив 

Левитський 21. 

У питаннях створення всеукраїнських кооперативних союзів Левитський був 

уповноважений представляти інтереси кооперації Наддніпрянщини перед урядом 

Російської імперії. Засновники всеукраїнських кооперативних центрів – “Південного 

кооперативного банку” та Дніпровського союзу споживчих товариств – відрядили 

його клопотати про затвердження їхніх статутів до Санкт-Петербургу, де він 
тривалий час домагався вирішення справи про відкриття названих установ перед 

міністрами фінансів та внутрішніх справ 22. 
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Говорячи про бачення М.В.Левитським проблем національного розвитку, слід 

сказати, що розбудову кооперативного життя він розглядав як історично зумовлений 

етнокультурними особливостями східнослов’янської спільноти поступ. Микола 

Васильович вважав артільну форму господарювання “руською національною першо-

основою, що історично склалася і вироблена важким віковим досвідом народу” 23. 

Майбутнє народів, на переконання Левитського, завжди ґрунтується на їхніх 

історичних традиціях. “Сучасне життя має глибокі й міцні коріння в минулому”, – 

говорив він. Левитський вказував, що при визначенні майбутніх шляхів суспільного 

розвитку “обов’язково треба стояти в своїх думках і переконаннях на найбільш 

міцній і надежній підставі історичній …” 24. 

Кооперацію М.В.Левитський відносив до форми господарської діяльності, 

генезис якої сягав далекого історичного минулого. “… історія артілей така ж давня, 

як і історія людства”, – говорив “артільний батько”. У різні періоди історії 

кооперативні принципи діяли, “пристосовуючись до умов місця і часу внаслідок своєї 

… здатності виливатися в ту чи іншу форму, що вимагалася умовами місця і 

промислу … ” 25. Микола Васильович був переконаний у тому, що “народна 

свідомість міцно тримається за артільний принцип”, бо “Через весь гніт і жах 

кріпосництва народ проніс артільні форми побуту” 26. 

Завданням сучасної йому епохи Левицький вважав пристосування природної 

для народу артільної форми діяльності до нової соціально-економічної ситуації. “Ми 

повинні, – говорив “артільний батько”, – … прищепити побутовій формі культурні 

початки, як прищеплюють дику яблуню, перетворюючи її в прекрасне плодове 

дерево” 27. Цим, з точки зору Левитського, буде забезпечений подальший розвиток 

“руської національної першооснови” – кооперативних засад життєдіяльності, а з 

ними і історичний прогрес східнослов’янських народів. 

Кооперативна перспектива таким чином, з точки зору М.В.Левитського, 

безпосередньо зумовлювалася специфікою національного буття. Була для нього 

об’єктивно визначеним напрямком розвитку східнослов’янських народів, говорячи 

сучасною термінологією – реалізовувала історичний вибір східнохристиянської 

цивілізації. Водночас Левитський не заперечував прогресивність кооперативного 

поступу і для інших націй. Однак, автору цих рядків не вдалося виявити матеріалів, 

які б вказували на якій історичній основі, на думку “артільного батька”, кооперація 

розвивається в народів Західної Європи та інших частин світу. Однак, безперечно, що 

в уявленні Левитського рівень охоплення кооперацією суспільно-економічного життя 

служив критерієм оцінки усіх держав і націй, свідченням їхніх успіхів на шляху до 

соціального прогресу. “Кооперація, – вказував “артільний батько”, – стала вже ... тією 

міркою, якою міряють і показують ступінь культурного розвитку і поступу народу 

взагалі …” 28. Микола Васильович вважав, що участь у кооперативній роботі “є 

обов’язок кожної людини, що бажала щастя людству взагалі й зокрема народу до 

якого належить” 29. 

На завершення слід сказати наступне. Бачення М.В.Левитським проблем 

національного розвитку не вилилося в широку наукову чи громадсько-політичну 

діяльність. Однак воно відзначається самостійністю і оригінальністю, пронизано 

любов’ю до свого народу і водночас повагою до інших, пошуками взаємозв’язків між 

різними народами. Погляди Левитського не страждають заангажованістю чи 

гіперболізацією оцінки нації, до якої належав він сам. У силу високого авторитету 
Левитського, активної громадянської позиції та широкої громадської роботи його 

бачення національного питання очевидно помітно впливало на настрої в суспільстві. 
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Бачення М.В.Левитським тенденцій національного розвитку безпосередньо 

пов’язано з вирішенням конкретних проблем сучасної йому епохи. Безперечно, що 

воно служило світоглядною основою практичної кооперативної роботи “артільного 

батька” та його участі в подіях революції 1917-1920 років, визначало характер 

громадської діяльність у постреволюційний період. Погляди “артільного батька” 

Миколи Левитського слід розглядати як невід’ємну частину процесу українського 

націотворення та історії вітчизняної суспільної думки. 
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Сова А. О. 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

“ДНІПРОСОЮЗУ” 
 

У статті на основі маловідомих архівних джерел, періодики, організаційних 

видань, спогадів комплексно досліджено культурно-просвітню діяльність Дніпровського 

союзу споживчих товариств (“Дніпросоюзу”). Основна увага звернена на роботу 

структурних підрозділів цієї організації (видавничого та культурно-просвітнього відді-

лів, школи імені В. Доманицького). Показано роль “Дніпросоюзу” у фінансовій допомозі 

українським культурно-просвітнім закладам, установам та організаціям, створенні 

Українського кооперативного інституту імені М. І. Туган-Барановського. Хронологічно 

робота охоплює період з 1917 р. до 1920 р. 

Ключові слова: “Дніпросоюз”, кооперація, культурно-просвітня діяльність. 
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Sova A. O. 

CULTURAL FND EDUCATIONAL ACTIVITIES 

“DNIPROSOYUZU” 

The article analyzes complex research of Cultural and Educational Activities of Dnieper 

Union of Consumer Societies (Dniprosoyuzu). It is based on little-known archival sources, 

periodicals, institutional publications, memoirs. The main attention is paid to the activity of 

structural units of the organization (publishing and cultural and educational departments, 

school named after V. Domanytskoho). The role of "Dniprosoyuzu in the financial assistance of 

Ukrainian cultural and educational institutions, agencies and organizations, creation of a 

Ukrainian Cooperative Institute of Tugan-Baranovsky is shown. Chronologically, the work 

covers the period from 1917 to 1920 

Key words: Dniprosoyuz, co-operation, cultural and educational activities. 
 

Велику культурно-просвітню діяльність в ході української національної ре-

волюції 1917–1921 рр. проводила українська кооперація. В той час, коли українська 

влада приділяла значну увагу обороні та воєнним потребам, до того ж в ході воєнних 

дій часто змушена була покидати значну територію України, – на місцях активно 

працювали кооперативні організації. Вони часто заміняла місцеву адміністрацію та, 

найважливіше стояли на сторожі розбуджених культурних прагнень народу, народної 

просвіти, відродженого шкільництва, пробудженої національної духовості, що 

прагнула вільного розвитку. В великій мірі до цього долучився Дніпровський союз 

споживчих товариств (“Дніпросоюз”). Про його культурно-просвітню діяльність 

сьогодні ще мало відомо. Серед публікацій, в яких аналізуються її окремі аспекти на 

увагу заслуговують Сергія Бородаєвського1, Іллі Витановича2, Мирослава Алімана3, 

Романа Пастушенка4, Ігора Фаренія5 та ін. 

Однак, незважаючи на появу низки статей про “Дніпросоюз”, комплекне дослі-

дження його культурно-просвітньої діяльності не проводилося. З огляду на це, у ста-

тті досліджено роботу структурних підрозділів “Дніпросоюзу”, зокрема видавничого 

та культурно-просвітнього відділів, школи імені В. Доманицького. Показано роль цієї 

організації у фінансовій допомозі українським культурно-просвітнім закладам, 

установам та товариствам, створенні Українського кооперативного інституту імені 

М. І. Туган-Барановського. 

Джерельну базу статті становлять організаційні видання “Дніпросоюзу”; періо-

дика: часопис української споживчої кооперації “Кооперативна Зоря” (1918–1920 рр.); 

матеріали Центрального державного архіву вищих органів влади та управління 

України (ЦДАВО України), фонд 204 (Всеукраїнська спілка робітничих споживчих 

кооперативів (Уробсекція) Харків), фонд 313 (Філіал центральної української 

сільськогосподарської спілки (Централ) Харків); Центрального державного архіву 

громадських об’єднань України (ЦДАГО України), фонд 1 (Центральний Комітет 

Компартії України). 

Упродовж тривалого часу українським кооператорам не вдавалося утворити 

свій національний союз споживчої кооперації. Українці змушені були користуватися 

послугами Московського союзу споживчих товариств та його агентів, які не завжди 

враховували наміри та побажання місцевих кооперативних діячів. Перший, що виник 

на Україні, слідом за Московським Союзом споживчих товариств союз у Києві (1908 
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р.), а потім другий подібний союз у Вінниці (1910 р.), внаслідок економічних 

прорахунків, спіткала невдача. У 1913 р. вони припинили свою діяльність. Тоді на 

роль всеукраїнського центру споживчої кооперації почав претендувати “Потреби-

тельное общество Юга России” (ПОЮР). Організація була створена заходами 

Московського союзу споживчих кооперативів 20 лютого 1912 р. у Харкові6. У 1912 р. 

до складу ПОЮРу входило 30 кооперативів, 1913 р. – 62, 1914 р. – 82, 1915 р. – 116, 

1916 р. – 3707. За словами С. В. Бородаєвського, – це товариство “поривалося грати 

ролю центральної споживчої кооперативної організації для України і одночасно 

проводити політику Московського Союзу (Центросоюзу)”8. 

Після Другого Всеросійського Кооперативного З’їзду в Києві 2–7 серпня 1913 р., 

на якому відбулися гострі суперечки українських кооператорів з російськими за право 

організації місцевих і крайових союзів та вільний розвиток кооперативної 

самодіяльності, київські українські кооператори, з ініціативи Д. Коліуха 13 серпня 

цього ж року скликали нараду. Вона відбулася в приміщенні агентури Московського 

союзу на Подолі за участі Д. Коліуха, М. Стасюка, М. Порша, О. Степаненка та 

П. Плаксіонова9. На нараді вирішено приступити до заснування власного союзу 

споживчих товариств10. Статут11 цього центрального українського споживчого союзу 

доручили виготовити М. Стасюку. Також створено організаційний комітет. До його 

складу обрали Д. Коліуха (голова), З. Лебедева (товариш голови), В. Галевича 

(секретар), членів комітету: І. Архангельського, Х. Барановського, Л. Вольфсона, 

А. Галай, Т. Добрянського, М. Замятина, Т. Княгина, В. Коваля, Ф. Крижановського, 

М. Левитського (артільного батька), В. Мельникова, Б. Мартоса, М. Павловського, 

М. Порша, М. Стасюка, А. Сербиненка, В. Сандулова та інших. За час існування 

комітет провів понад 30 засідань, на яких в основному обговорювалися питання, 

пов’язані із заснуванням союзу. Зокрема, розглядався статут нової організації12. 

Однак, лише 23 березня 1916 р. комітет наважився подати статут союзу через 

київського губернатора на затвердження міністерства в Петербурзі13. Підписали його 

як члени-засновники о. Т. Добрянський (член правління Луб’янського cпоживчого 

товариства на Київщині), Д. Коліух і В. Коберник (від Київського споживчого 

товариства) і X. Барановський (від споживчого товариства “Народная Торговля”). 

Про цей період діяльності “Дніпросоюзу” Ілля Витанович писав: “До міністерства 

пішов статут, частково вже обкраяний у канцелярії губернатора. У статуті були 

викреслені пункти про бібліотеки, кооперативні з’їзди тощо. Щоб приспішити справу 

затвердження статуту Союзу, послали засновники в Петербург “артільного батька”. 

М. Левитський прожив у царській столиці понад місяць, “пооббивав пороги всіх 

міністерств та їх товаришів, усіх департаментів та їх начальників”, але справа не 

зрушила з місця аж до революції 1917 р. Тільки 10.[0]3.1917 р. міністерство 

внутрішніх справ “революційного” Тимчасового Уряду затвердило статут “Дні-

провського Союзу Споживчих Товариств” з тими самими змінами, що їх поробив був 

ще царський губернатор… Від самого початку засновники мали на меті заснувати 

великий споживчий союз з засягом діяльности на всю Україну. А що в статуті не 

можна було того виявити, вони назвою ріки Дніпра, що протікає через усю Україну, 

хотіли визначити всеукраїнський характер Союзу”14. 

Таким чином, лише після революції 1917 р. і створення Української Централь-

ної Ради українцям вдалося затвердити статут Дніпровського союзу споживчих 

товариств (“Дніпросоюзу”), який став як комерційним, так і культурним центром 
української споживчої кооперації. Ця подія сталася 10 березня 1917 р.15. 

Через місяць, 9–10 квітня 1917 р. у Києві відбувся І з’їзд кооперативних спілок 

України. Він розглянув питання розвитку кооперації на українських землях. У роботі 
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з’їзду взяли участь представники кредитових та споживчих союзів, зокрема й від 

“Дніпросоюзу”16. 

З 1 червня 1917 р. “Дніпросоюз” жваво розпочав свою діяльність. Невдовзі до 

нього почали вступали як союзи так і окремі товариства, що не заборонялося 

тогочасним статутом. За пів року членами Дніпровського Союзу стало 500 окремих 

товариств та 32 районні Союзи17. 

Крім великої торговельної роботи, “Дніпросоюз” проводив значну культурно-

просвітню діяльність. Перш за все він допомагав і розповсюджував кооперативні ідеї 

та сприяв національному відродженню українського народу. Як правило, ця робота 

проводилася через такі відділи союзу: 

1. Інструкторський – інструкторська допомога товариствам і союзам. 

2. Статистично-економічний – вивчення споживчої кооперації України. 

3. Культурно-просвітній – поширення кооперативних ідей і національного світогляду. 

4. Видавничий – видання різних книжок по споживчій кооперації. 

5. Редакційний – видання часопису “Кооператива Зоря”. 

6. Юридичний – юридичні допомоги кооперативам. 

7. Страховий – розроблення питань про кооперативне страхування. 

Для всебічної допомоги справі культурного розвитку українського народу 

“Дніпросоюз” організував виготовлення діапозитивів для чарівного лихтаря, допо-

магав засновувати театри, народні хори, влаштовувати лекції. Для цього готувалися 

відповідні спеціалісти-інструктори. 

У 1917–1920 рр. в Україні відбувалися численні кооперативні курси при 

союзах. Більшість з них мала короткотерміновий характер – від кількох днів до 3–4 

місяців. Місячні, чи три- й більше місячні курси відбувалися переважно в містах та 

містечках, де існували великі споживчі союзи; кількаденні, чи 1–3-х тижневі – по 

селах. Основна мета – дати слухачам елементарні знання з питань організаційно-

господарської діяльності в кооперації. Подекуди курси відбувалися постійно й з 

часом перетворювалися в нормальні кооперативні школи. 

У жовтні 1918 р. “Дніпросоюзом” заснована кооперативна школа імені Василя 

Доманицького, основне завдання якої полягало у підготовці робітників із споживчої 

кооперації. У її статуті зазначалося: “1. Кооперативна школа ім. Василя Доманиць-

кого, що закладається Дніпровським Союзом Споживчих Союзів України у Київі, має 

на меті підготовлювати свідомих співробітників для споживчих кооперативів: членів 

правління, рахівників, діловодів, прикащиків і т. инш. 2. Школа має свою печатку і 

носить назву: “Кооперативна Школа Дніпровського Союзу Споживчих Союзів 

України, ім. Василя Доманицького”. 3. Школа закладається для приходячих учнів, але 

при ній, по постанові Ради опікування, може бути закладена бурса, яка утримується 

за рахунок платні з пансіонерів та одчислень з чистих прибутків кооперативних 

товариств та союзів і пожертвувань. 4. Грошові засоби школи складаються: а) з 

коштів, які асиґнує Дніпровський Союз Споживчих Союзів України. б) з платні за 

навчання. в) з дотацій других кооперативних установ і приватних осіб і инш. 5. При 

школі, відповідно до потреб Союзу та инших кооперативних установ, можуть 

одчинятись ріжні кооперативні курси”18. “Дніпросоюз”, засновуючи кооперативну 

школу ім. В. Доманицького, намагався дати необхідну кооперативну освіту і 

підготовку до практичної діяльності з кооперації за короткий час, а власне протягом 

року, не вирішуючи остаточно, якої форми набере ця школа в майбутньому. Для 
вступу були встановлені певні вимоги. Зокрема це стосувалося освіти та віку учнів. 

Вступати на навчання могли особи не молодші 18 років, хто мав вищу початкову 

школу, або хто склав відповідні вступні іспити. Такі заходи давали можливість 
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майбутнім учням безперешкодно засвоїти програму, опанували дисципліни та набути 

відповідних вмінь та навичок. Не зважаючи на те, що на подачу документів 

відводилося обмаль часу, прохання поступили від 81 особи (всього планувалося 

набрати 50 учнів). З огляду на освітній рівень, кандидати поділялися так: мали освіту 

відповідно з вимогами – 51 особа (з них: закінчили вищу початкову школу – 17, 

сільсько-господарську – 9, мали звання вчителя – 18, закінчили середні школи різного 

типу – 6; освіта не відповідала вимогам – 30 осіб (закінчили двохкласову школу – 18, 

однокласову – 10, з самоосвітою – 2). Крім того, 8 осіб мали практику в різних коо-

перативних установах, 17 з загальної кількості кандидатів було рекомендовано коо-

перативними установами. Соціальне становище учнів було однорідне – всі селяни. 

Безпосередньо звернулося з сіл 57 осіб. Решта тимчасово проживала в Києві після 

проходження військової служби. Переважна більшість вступників мали від 20 до 30 р.19. 

Навчання в школі розпочалось 19 жовтня. 27 жовтня відбулося урочисте її 

відкриття, на яке прибули, крім членів ІІравління та Ради “Дніпросоюзу”, представни-

ки центральних кооперативних установ України. В вітальних промовах всі підкрес-

лювали, що з відкриттям кооперативної школи кооперація робить великий крок 

вперед, забезпечуючи себе свідомими і підготовленими кадрами20. У школі викла-

дали: 1) Возва – українську мову, 2) Скотинський – українознавство та комерційну 

арифметику й кореспонденцію, 3) Мартос – теорію кооперації, 5) Філіпович – орґанізацію 

і практику споживчих товариств, 6) Остапенко – економічну географію та товароз-

навство, 7) Ольшанченко – діловодство, 8) Трухлий і Ночвин – торговельне право, 9) Сидо-

ренко – культурно-просвітню працю, 10) Остапенко – статистику, політичну економію 

і фінанси21. 

Крім тривалого навчання, практикувалося проводити окремі лекції та доповіді з 

актуальної тематики. Так, 24 жовтня 1918 р. інструктор культурно-просвітнього 

відділу “Дніпросоюзу” Гайда для робітників на центральному складі прочитав лекцію 

“Що таке просвіта”. 1 листопада 1918 р. робітникам друкарні “Дніпросоюзу” практи-

кант культурно-просвітнього відділу Скарженовський виголосив доповідь на тему: 

“Кооперація в сучасному капіталістичному господарстві”22. 12 лютого 1919 р. на 

центральному складі “Дніпросоюзу” відбулася лекція для робітників про англійсь-

кого соціолога, мислителя і педагога Роберта Оуена23. Лекції стали настільки попу-

лярними, що 10 червня 1920 р. при культурно-просвітньому відділі “Дніпросоюзу” 

було утворено лекційну секцію24. Основне її завдання – збір матеріалів для складання 

програм загально-освітніх та кооперативних курсів; видання порадника, в якому мали 

опублікувати програми лекцій різного змісту, покажчик літератури з кожної галузі 

кооперації, статті з методологічно-лекційних питань, по шкільній (дитячій) коопе-

рації і т. ін. Лекційна секція також збирала матеріали для наочного навчання, зокрема 

діапозитиви, фотографії, картини. Їх накопичували в музеї та фотостудії “Дніпросоюзу”. 

Найвищим досягненням в кооперативній освіті було відкриття вищого навчаль-

ного кооперативного закладу. Ще у 1913 р. робилися спроби його заснувати. Зокрема, 

на II Всеросійському кооперативному з’їзді в Києві було поставлене питання про 

відкриття кооперативного інституту, який би став центром наукової розробки проб-

лем теорії і практики кооперації та підготовки спеціалістів з вищою освітою. Однак 

через ряд причин тоді не судилося розпочати заплановану роботу. Питання засну-

вання кооперативного інституту піднімалося практично на всіх всеукраїнських коопе-

ративних з’їздах впродовж 1914–1919 рр. Робилися також і практичні кроки, зокрема 
кооперативні організації, серед яких і “Дніпросоюз”, зобов’язувалися постійно 

здавати кошти в розмірі 1% від своїх оборотів на фонд заснування такої вищої 

кооперативної школи25.  



 140 

Український кооперативний інститут імені М. І. Туган-Барановського розпочав 

свою діяльність у Києві 1 січня 1920 р.26. В одному із звернень інституту до 

кооперативних установ, підписаного Д. Коліухом, М. Птухою, М. Литвіцьким, 

А. Литвиненком, В. Ганчелем, І. Крижанівським, зазначалося: “Ще з осени 1919 року 

Управа Центрального Українського Кооперативного Комітету робила заходи до того, 

щоби в самому скорому часі відкрити Кооперативний інститут, про який вже так 

давно мріяли Українські кооператори, і кошти на який вже давно почали збірати 

кооперативні організації по всіх закутках України. Та політичні обставини склались 

несприяюче для Інститута. Деникінська влада не затвердила Інститута. Тільки 1-го 

січня 1920 року відбулось урочисте відкриття Українського Кооперативного 

Інституту імени професора М. І. Туган-Барановського (Київ, вул. Прорізна, 19. – А. 

С.), коли дозвіл на відкриття був одержаний вже від радянської влади. Відкриття 

Вищої Кооперативної Школи може бути визнане великим святом Української 

Кооперації, яка ставши на міцний економичний грунт, здійснила давні мрії про те, 

щоби поставити та тому грунті міцний фундамент вищої кооперативної освіти. На 

цьому грунті та на цьому фундаменті, віримо, в скорому часі буде збудований 

величний будинок Української кооперації”27. 

На вікриття кооперативного інституту прибули представники всіх українських 

центральних кооперативних установ, російської кооперації, Української Академії 

Наук, Українського Державного Університету та інших установ. На той час керівні 

органи Інституту складалися з Пеклувального Комітету, Ради Лекторів, Правління та 

Директора. Директором Інституту став академік М. Птуха. До Пеклувального 

Комітету входили: Д. Коліух (“Дніпросоюз”) – голова, М. Хотовицький (Українбанк) 

– заступник голови, Кусенко (Красоюз) – секретар; члени: В. Коваль (Централ), 

В. Ганчель (Укострахсоюз), Л. Зак (Когорсоюз), Х. Барановськи (Українбанк), 

П. Діброва (Централ), А. Болозович (Київський Союзбанк), М. Литвицький (Книго-

спілка), А. Литвиненко (Коопероцентр); Студенти О. Биба та М. Сушкевич. Правлі-

ння інституту складалося з таких осіб: В. Ганчель (Укострахсоюз), М. Литвицький 

(Книгоспілка), А. Литвиненко (Коопероцентр), Я. Ворожко (від слухачів); 

І. Крижанівський – секретар. До Ради входили: проф. М. Птуха (політична економія), 

проф. Р. Орженський (статистика), доц. Є. Слуцький (історія економічних та соціаліс-

тичних доктрин), доц. О. Волков (економічна географія), Л. Зак (теорія та історія коо-

перації), М. Яковенко (рахівництво), М. Сінопійський (комерційна арифметика) та ін.28. 

Після відкриття кооперативного інституту керівництво розпочало прийом 

слухачів. Всього їх було зараховано на 1-й семестр 188, з яких 163 чоловіків, 25 

жінок. Близько половини слухачів працювали в різних кооперативних установах. 

Навчання тривало 6 семестрів, 9 триместрів, 3 роки. Також в інституті проводили 

однорічні кооперативні курси29. 

Першу програму виготовили проф. М. Туган-Барановський, Кость Мацієвич і 

Борис Мартос30. У навчальний план входили такі основні дисципліни: 1) перший рік: 

право і держава, соціологія, історія народного господарства, економічна географія, 

теорія статистики, політична економія, теорія та історія кооперації, історія 

економічних і соціалістичних вчень, загальне разівництво, комерційні вирахування, 

іноземна мова; 2) другий рік: місцеве самоврядування, основи цивільного і торгі-

вельного права, фінанси, економія промисловості, економія торгівлі і торговельна 

політика, економія сільського господарства з політикою; кредит, банки, гроші; 
описове товарознавство, загальне рахівництво, кооперативне право, практичні заня-

ття з політичної економії та статистики, іноземна мова; 3) третій рік: вексельне право, 

теорія ціни, історія торговельних договорів, союзне будівництво, дрібна проми-



 141 

словість на Україні та Росії, робітниче питання, організація торгівельних і про-

мислових підприємств, кооперативне страхування, кооперативна статистика, вироб-

ничі кооперативи, мешканьова кооперація, культурно-просвітня діяльність коопера-

тивів, комерційна кореспонденція. Крім основних викладалися секційні дисципліни з 

споживчої, кредитної, сільсько-господарської кооперації. Студенти зобов’язувалися 

проходити практику31. 

Український кооперативний інститут імені М. І. Туган-Барановського за 

короткий час став дуже поважною інституцією. Більшовицька влада не ризикнула 

його відразу ліквідувати. Спочатку його приєднано як окремий факультет до 

Інституту Народного Господарства в Києві, потім за нової економічної політики 

знову відновлено, як окрему вищу школу – Кооперативний інститут, але із зміненою 

назвою – імені В. Чубаря. Після 1930 р. він реорганізований на 6 окремих установ:             

1) Інститут торговельно-крамознавчий (споживчої кооперації), 2) Аґро-економічний 

(сільськогосподарської кооперації), 3) Інститут промислової кооперації, 4) Педаго-

гічно-Кооперативний Інститут, 5) Науково-Дослідний Кооперативний Інститут,                

6) Кооперативний Музей32. 

Велике значення у культурно-просвітній діяльності мала українська коопера-

тивна преса, яка стала одним із засобів розповсюдження ідей, пропаганди думок і 

поширення освіти. На початку 1918 р. в Україні кооперативна преса була дуже слабо 

розвинута. На це вплинули роки Першої світової війни, які важко відбилися на 

українському друкованому слові, і, зокрема, на кооперативному. Всі українські 

часописи розпорядженням царського уряду були закриті. Тому на початку 1918 р. 

всього їх виходило вісім: 1) “Комашня” (Київ), 2) “Рілля” (Київ), 3) “Хлибороб-

Кооператор”, 4) “Союз” (Кубань), 5) “Кооперативная Мысль” (Київ), 6) “Черни-

говскій Селянин” (Чернигів), 7) “Южный Кооператоръ” (Одеса), 8) “Южно-русскій 

потребитель” (Харьків). З них українською мовою – два: “Комашня” і “Рілля”, які 

відстоювали українську кооперативну ідею. Всі інші твердили про економічну 

підпорядкованість української кооперації російському центру. 

Упродовж 1918 р. ситуація помаленьку змінюється. Починаючи з березня, 

кооперативна преса швидким темпом зростає й набирає сили. Вже наприкінці року, в 

Україні виходило близько 43 кооперативних часописів, з яких 20 українською мовою, 

3 – українською й російською, 7 – російською й українською та 12 – російською33. 

Сили, які стояли за ними сповідували дві ідеології. Перша група, група часописів 

друкованих виключно українською мовою й українською та російською, стола на 

ґрунті незалежності української кооперації від російських кооперативних центрів. 

Друга група, група часописів друкованих російською мовою та російською й 

українською пропаґувала ідеї “єдиного фронту” та “єдиного центру” кооперації 

України, Росії та інших держав, що утворилися після роспаду Російської імперії. 

Серед часописів першої групи можна назвати: 1) неперіодичні видання: “Бюлетень 

Українбанку” (Київ), “Бюлетень Українського Центрального Кооперативного 

Комітету” (Київ), “Бюлетень Тульчинського союзу споживчих товариств”, “Тульчин-

ський Союз” – орган Тульчинського союзу споживчих товариств, “Вісти Винни-

цького союзу споживчих товариств”, “Споживач” – орґан Катеринославського союзу 

споживчих товариств; 2) місячники: “Українська Кооперація” – орґан Центрального 

Українського Кооперативного Комітету (ЦУКК) (Київ); 3) двохтижневики: 

“Будуччина” – орґан Сквирського союзу споживчих товариств, “Кооперативна Зоря” 
– орган “Дніпросоюзу”, “Кооперативно-громадське життя” – орґан Кременчуцької 

спілки споживчих товариств, “Полтавський Кооператор” – орґан Полтавської спілки 

споживчих товариств, “Єднання–Сила” – орґан Немирівського союзу споживчих 
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товариств; 4) тижневики: “Союз” – газета Уманського союзу кооперативів, “Наша 

Хата” – орґан Єлисаветського союзу споживчих товариств тощо. До часописів, що 

обстоювали ідею єдиного кооперативного центру у Москві відносилися: 1) місячник 

“Кооперативная Мысль” – орґан споживчого товариства співробітників Правобе-

режних залізниць (Київ); 2) двохтижневики: “Хлибороб-Кооператор” (Харків), 

“Кооперація и Жизнь” – орґан Конотопського союзу споживчих товариств, “Голосъ 

Коопераціи” – орґан “Городского Потребителя” (Київ), “Южно-русскій Потре-

битель”, “Мір Труда” – орґани ІІОЮРу (Харків) та ін. 

Таким чином, часописи українською мовою, що обстоювали незалежність 

української кооперації від російської, видавалися центральними українськими 

установами, які обслуговували союзи на місцях (Українбанк, Централ, “Дніпросоюз”, 

Український Центральний Кооперативний Комітет) або великими районними й 

дрібнорайонними союзами, які обслуговували широкі верстви населення (Київський 

Союзбанк, Роменський, Волинський кредитовий союзи, Полтавський, Сквирський, 

Верхнєдніпровський, Кременчуцький. Винницький, Немирівський, Уманський, 

Єлисаветський, Катеринославський та інші споживчі союзи). Райони, що охоплювали 

своєю діяльністю союзи з українською ідеологією складали 3/4 території України34. 

“Дніпросоюз” видавав свій орган “Кооперативна Зоря”. Перший номер побачив 

світ 15 квітня 1918 р.35. З цього приводу редакція писала: “Давненько ми оголосили 

про видання нашого журналу. Але обставини до цього часу не дозволяли роспочати 

нашу роботу. Зараз справа налагодилась, союз має свою друкарню, і надалі журнал 

буде виходити вже своєчасно. Роспочинаючи свою тяжку працю по виданню 

журналу, редакція “Кооперативної Зорі” сподівається, що товариші з міст 

допоможуть їй провадить цю справу. Редакція прохає товаришів-читачів писати їй 

про всі хиби, які матиме журнал, що йому бракує, сповіщать, про що слід писати, які 

справи їх цікавлять і т. и. Тоді “Кооперативна Зоря” зможе спільними силами досягти 

тих завдань, які вона собі поставила”36. 

Характеризуючи літературу “Дніпросоюзу” 1917–1920 рр., треба зауважити, що 

основними показниками її розвитку є як кількісний зріст, так і внутрішня цінність 

змісту. На думку В. Ігнатієнка, після виходу першої кооперативної книжки Василя 

Доманицького “Товариські крамниці” в 1905 р. і до 1 квітня 1919 р. в Україні всього 

побачило світ 150 різних видань кооперативних книжок, брошур, листівок, плакатів 

українською мовою37 

У 1918 р. кількість кооперативної літератури значно зросла. За 1917–1918 рр. 

утворено велику кількість нових союзних об’єднань, створено і зміцнено центри 

української кооперації. Це в свою чергу сприяло виданню української кооперативної 

літератури. За один лише 1918 р. видано значно більше книжок, ніж за всі попередні 

13 років разом узятих. Першість належала Києву. “Дніпросоюз” видавав матеріали 

агітаційного змісту, а саме: статути, звіти установ, протоколи зборів, календарі, карт-

ки, інструкції, плакати, листки-летючки. Сюди входять: два відривні кооперативні 

календарі на 1919 р.; картки 1917 і 1918 рр.; листки і плакати агітаційного змісту, 

наприклад: “Десять правил для товаришів кооператорів”, “Громада – великий 

чоловік”, “Десять заповідів для членів товариських крамниць” та ін.38. Величезну 

культурну роботу організація розпочала, взявшись до виготовлення кооперативних 

календарів. Станом на 1919 р. видано відривний календар тиражем 200 тисяч 

примірників, а також настільний і кишеньковий календарі. 
“Дніпросоюз” за 1917–1919 рр. видав 40 найменувань загальним обсягом 895 

тис. примірників, з них літератури кооперативного змісту – 35. Накладом 

“Дніпросоюзу” видруковано величезну кількість нових книг українською мовою. При 
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видавничому відділі останнього існували склад книжок та книгарня для продажу його 

видань39. До жовтня 1918 р. він видав 4 млн. друкованих аркушів. За липень–грудень 

1917 р. продано друкованої продукції на суму 142.231 карб. 64 коп.40, а за січень–

жовтень 1918 р. – 514.610 карб. 82 коп.41, за листопад 1918 р. 252.365 карб. 73 коп.42. 

За перше півріччя 1920 р. “Дніпросоюзом” видано 113.591 примірників друкованої 

продукції43. Серед них такі: 1) популярно-агітаційний відділ: Губер В. “Перші кроки 

Рочдельців” – 4.991 примірників, відривний календар на 1920 рік – 35.500, Варава О. 

“Чого я став кооператором” (листівка) – 9.500, О. Блох “Міста-Сади (соціально-

економічний нарис)” – 10.000, 2) інформаційний відділ: Протоколи чергових 

загальних зборів – 1.500, підручники: Порадник Організаторам (два випуски) – 

20.000, Матеріали культурно-просвітнього відділу “Дніпросоюзу” – 2000, “Красне 

письменство”: Шевченко Т. “Кобзар” – 5.000, 3) Популярно-науковий відділ: 

М. Туган-Барановський “Політична економія” – 25.000.  

Велике значення в культурно-просвітній діяльності “Дніпросоюзу” відводилося 

допомозі народній просвіті, школам, культурі та науці. Серед кооператорів постійно 

лунали заклики про потребу складати кошти на національно-освітній фонд. Наголос 

робився на тому, що історія та теорія кооперації повинна викладатися у кожній 

школі. Це, на думку кооператорів, впливатиме на виховання молоді. Влучно, в одній 

із своїх статей, писав кооператор А. Харченко: “Історія революції на Україні 

красномовно показала, як у нас надзвичайно бракує громадського виховання, не 

тілько селянам, але й українській інтеллігенції. На Україні до нинішніх часів не було 

громадського життя, всі найменші прояви його урядом бувшої Російської Імперії 

сістематично, уперто і послідовно нищились. Через те інтеллігенція наша була і є 

дуже кволою, а селянство – несвідоме. Ми не витримали як слід тяжкого іспиту, ми 

не змогли дать того, чого вимагали історичні події. І наслідки нашої громадської 

бідности у всіх перед очима. А суд історії не знає вваги і милосердя. Він суворо карає 

за нездатність до творчої праці, за помилки. Наше покоління не мало змоги 

гармонійно виховатись і розвинутись. Ми вродились в гнітючі дні чорної реакції, 

коли вартовий нашої волі – Слово –“мовчало на всіх язиках”, ми здобували наше 

перше громадське виховання під вибухи гармат, під тужливу пісню куль, пробуваючи 

або в війні з супротивником або в братерській війні з великоросіянами, серед ланів, 

вкритих трупом, серед крівавих річок. Ми, сучасники революції, морально 

покалічені. Подбаймо ж про своїх наступників. Нехай наші села рясно укриються 

школами, нехай школярики купаються в чистому сяйві вічних ідей людскости й 

науки. Ще до війни в нашій прессі порушувалось питання про кооперацію в сільських 

школах, але то були часи романтичних мрій. Тепер ж ми маємо змогу обговорювать 

цю справу, стоючи на певному реальному грунті. Перед школою поставлено завдання 

не тільки освітить дітей, але й виховать з них людей-громадян. Для досягнення цієї 

мети в руках учителя маються ріжні засоби. Між ними поважне місце повинне 

займать знайомство дітей в школі з історією, теорією і практикою кооперації. […]. 

Через дитячі школярські кооперативи, через викладання учням історії й теорії 

кооперації можна найкраще посіять в дитячих душах перші зерна громадських 

знаннів, звичок і дісціпліни. А в цьому наше нове життя має таку пекучу, таку велику 

потребу. Посіяне не загине, і хто відає, яких велетнів думки і праці дадуть нам нові 

школи!”44. Виходячи з цього, Правління “Дніпросоюзу” вирішило надати допомогу 

Ржищівській гімназії в розмірі 3.000 карб. з тією умовою, щоб вона завела в себе 
навчання кооперації45. Загалом на допомогу культурно-просвітнім організаціям і 

установам у 1918 р. виділено близько 300 тисяч карбованців. 
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Кооперативні з’їзди, керівництво кооперативних союзів та товариств закликали 

піклуватися позашкільною освітою та гуртувати народ навколо шкільництва, 

громадських та економічних справ, показувати вагу їх взаємоєднання “в освітленні 

національно-державних потреб”. Крім закликів проводилася практична робота. Перш 

за все вона полягала у наданні установам та товариствам відповідних коштів. 

“Дніпросоюз” разом із іншими центральними кооперативними організаціями 

опікувався Народним університетом у Києві та Кам’янець-Подільським універси-

тетом. Зокрема, “Дніпросоюз” восени 1918 р. виділив на стипендії для Українського 

державного університету 50.000 карб.46, незаможнім студентам Кам’янець-

ІІодільського державного університету – 25.000 карб.47, на стипендію імені 

Д. Марковича – 5.000 карб.48. 18 червня 1920 р. Правління “Дніпросоюзу”, обмірку-

вавши справу з допомогою Українському університету, ухвалило таку постанову: 

“Заслухавши пропамятну записку Українського Університету і повідомлення                   

Д. Коліуха, Правління Дніпросоюзу, обміркувавши справу з становищем Українсь-

кого Університету, і приймаючи на увагу величезне значіння Українського Універси-

тету для українського народу, яко єдиного огнища вищого національно-культурного 

знання, принціпіяльно визнало необхідним прийти з допомогою Українському 

Університетові коштами Дніпросоюзу, а також закликати до цього всі українські 

кооперативні центри, взявши на себе почин скликати з цією метою нараду з 

представників: Українбанку, Централу, Союзбанку, Укострахсоюзу, Райсоюзу, Моло-

чарсоюзу, Книгоспілки. Крайсоюзу, Полтавської спілки, Когорсоюзу і Сорапоюзу, на 

котрій виступити з пропозицією про асигнування відповідних коштів в розпоряд-

ження Університету, яко позики до того часу, коли держава візьме утримання 

Університету на свої кошти; просити інструкторський відділ вжити заходів до 

підшукання місць, в яких наукові сили Українського Університету могли б примінити 

свої знання на користь народу, будучи забезпечені всім необхідним”49. Разом з тим 

виділено допомогу персоналу університету на суму 250.000 карб. 

Правління Українбанку ухвалили заснувати при Українському Кооперативному 

Інституті імени М. Туган-Барановського стипендію імені X. Барановського50. Для 

слухачів інституту “Дніпросоюзом” та Українбанком надавалися різноманітні премії. 

Зокрема, Правління “Дніпросоюзу” для вшанування пам’яті кооператора І. Осадчого 

створив фонд імені І. Осадчого для видачі премій за найкращі твори студентам 

старших курсів Інституту з питань інструкторсько-ревізійного та організаційного 

життя кооперації. Фонд складав 25.000 карб.51. 

Правління “Дніпросоюзу” пожертвувало для київських лікарень літератури на 

суму 10.000 карб.; Вченому Сільсько-Господарському Комітетові України – 510.000 

карб. для покриття боргу; Статистично-економічній Раді при Коопероцентрі – 15.000 

карб. на статистичні роботи; Товариству Народного театру й мистецтва – 100.000 

карб.; на утримання “Бюро по захисту інтересів кооперації” – 6.000 карб.52. 

Велика співпраця проводилася між “Дніпросоюзом” та “Просвітами”. Про це 

красномовно свідчить лист товариства “Просвіта” с. Мануйлівці Новомосковського 

повіту до “Дніпросоюзу” 1918 р. У ньому зазначалося: “Хвальне товариство. На 

заклик Мануйлівської робітничо-селянської “Просвіти” на Катеринославщині допо-

могти збудувати власну хату, першим одгукнулося Ваше товариство, пожертвувавши 

5000 карб. За цю щиру жертву, за це підтримання нашої “Просвіти” в тяжку годину, 

Мануйлівська “Просвіта” висловлює найсердечнішу подяку високошановному това-
риству “Дніпросоюз”. Крім чисто матеріального прибутку, наше товариство придбало 

певність, що його скромна праця оцінюється тими, хто стоїть на ґрунті культурного 

відродження нашої страдниці-України, її незалежности й добробуту українського 
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працюючого люду. Ми певні, що загальними силами здобудемо кращу долю і що 

доля наша не загине, поки на чолі нашого національного руху будуть стояти такі 

міцні орґанизації, яв хвальне товариство “Дніпросоюз”. З глибокою пошаною Голова 

товариства (підпис)”53. У 1918 р. на діяльність товариств “Просвіта” “Дніпросоюз” 

виділив 20.000 карб.54. 

Заходами “Дніпросоюзу” та Українбанку постало товариство “Українфільма”, 

їх допомогу мали “Молодий Театр”, “Вільний Театр”. Товариство “Українфільма” 

мало виготовляти та постачати фільми для кінематографів55. 

Великою популярністю серед широких верств населеня України користувалися 

мандрівні капели “Дніпросоюзу”. Музично-хорова секція “Дніпросоюзу”, маючи на 

меті ознайомити українське населення з народною піснею в художній обробці та з 

оригінальною пісенною творчістю українських композиторів М. Лисенка, К. Стеценка, 

М. Леонтовича, О. Кошиця, Я. Степового та інших, а разом з тим дати зразки художнього 

виконання, організувала мандрівну капелу, яка і вирушала в подорож впродовж 

липня–серпня 1920 р. Маршрут охоплював Полтавщину, Харківщину, Чернігівщину, 

пролягаючи через такі населені пункти: Дарниця, Лубни, Миргород, Полтава, 

Харьків, Зіньків, Ахтирка, Гадяч, Лохвиця, Ромни, Конотоп, Ніжин, Кобеляки, Київ. 

Концерти переважно відбувалися по селах. Склад капели: сорок хористів (хор 

мішаний), диригент Н. Городовенко і технічні працівники (передовик, розпорядчик, 

касир та ін.)56. 

Другою мандрівною капелою “Дніпросоюзу” керував К. Стеценко. За вересень 

– грудень 1920 р. капела під його керівництвом побувала з концертами в містах 

Корсунь, Бобринець, Сміла, Черкаси, Новомиргород, Златопіль, Єлисаветград, Возне-

сенськ, Одеса (10 концертів), Бірзула, Тульчин, Вапнярка57. Вона продемонструвала 

своїм слухачам нові здобутки української хорової музики. 

“Дніпросоюз” відраховував значні суми в розпорядження ЦУКК на національ-

но-культурні потреби всеукраїнського значення. В цьому контексті слід згадати про 

великі пожертви на Український кооперативний інститут імені М. І. Туган-

Барановського. За неповними даними їх було понад 1 млн 100 тис. карб., зокрема 

“Дніпросоюз” – 250 тис. карб.58, а також 100 тис. карб. на стипендії59; Київський 

Союзбанк – 200 тис. карб.; ПОЮР – 200 тис. карб.; Централ – 150 тис. карб.; 

Київський обласний союз – 100 тис. карб.; Подільський союз – 25 тис. карб.; 

Фастівський союз – 25 тис. карб.60; Полтавська спілка споживчих товариств – 25 тис. 

карб.; Уманський союз – 20 тис. карб.; Мерефянський союз – 20 тис. карб.; 

Вінницький союз – 8 тис. карб.61, Козелецький союз – 10 тис. карб.62. 

У липні 1920 р. Дніпровський союз перетворили на один із підрозділів 

“Вукоопспілки” – Київський губсоюз. Хоча окремі його підрозділи ще деякий час 

продовжували функціонувати. Наприклад, видавництво “Дніпросоюзу” існувало у 

Відні до 1921 р.63, а його контора у Харкові розпреділяла товари у липні 1920 р.64. У 

20-ті рр., в часи бурхливого розвитку кооперації в умовах нової економічної політики 

радянської влади Київський губсоюз часто називали його старою назвою – 

“Дніпросоюз”65. Однак, більшовики у наступні роки старалися все зробити для того, 

щоб не тільки історія, а й назва цієї організації не згадувалася. 

Таким чином, культурно-просвітня діяльність “Дніпросоюзу” у 1917–1920 рр. 

проводилася у дох напрямках. Перший – створення та активна робота його 

структурних підрозділів, зокрема видавничого та культурно-просвітнього відділів. 
Результатом цього стало заснування та діяльність друкарні, кооперативної школи 

імені В. Доманицького; постійне проведення лекцій для своїх працівників та 

співробітників; видання газет, книг, брошур, бюлетенів, листівок та ін. У друкованій 
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продукції “Дніпросоюзу” є багато цінних ідеологічних статей представників 

українського кооперативного руху, які не втратили своєї актуальності і сьогодні. 

Зокрема, подавалася інформація про розвиток кооперативного руху, досвід інших 

народів; містились різноманітні дискусії на актуальні теми, зокрема про організацію 

українського народного господарства, практичної кооперативної праці й будівництва, 

історії України, культурно-просвітньої роботи серед населення і т. ін. Другий – 

фінансова допомога культурно-освітнім закладам, установам та організаціям; під-

няття культурно-освітнього рівня українського народу. З цією метою проводилася 

організаційна робота та закладалися відповідні фонди. З них фінансувалися школи, 

гімназії, вищі школи, університети, громадські товариства. Також створювалися 

стипендії для талановитих студентів та фінансувалися різні культурні заходи. 

Важливу роль відіграли мандрівні капели “Дніпросоюзу”, які мали на меті ознайо-

мити українське населення з народною піснею в художній обробці та з оригінальною 

пісенною творчістю українських композиторів М. Лисенка, К. Стеценка, М. Леонтовича, 

О. Кошиця, Я. Степового. Одним із найбільших досягень “Дніпросоюзу” було те, що 

він долучився до створення та фінансування Українського кооперативного інституту 

імені М. І. Туган-Барановського, який готував національно свідомих громадян 

України. 
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Клок В. І. 

РОЗВИТОК СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ В 

УМОВАХ НЕПУ 
 

У статті проаналізовано основні етапи трансформації системи споживчої 

кооперації України радянської владою в період Непу. Досліджено методи впливу 

більшовиків на розвиток тогочасного кооперативного руху. З’ясовано основні проблеми з 

якими зіткнулись українські кооператори протягом 1921–1928 рр. 

Ключові слова: кооперація, Неп, Вукоопспілка, споживче товариство, радянська 

влада, Україна. 

 

Klok V. I. 

CONSUMER DEVELOPMENT COOPERATION IN THE 

UKRAINE NEP 

The article analyzes the main stages of the transformation of consumer cooperatives in 

Ukraine during the Soviet authorities in the period of NEP. Methods of Bolshevik influence on 

the development of contemporary cooperative movement are inverstigated. The main problems 

faced by Ukrainian cooperators in 1921–1928 were found. 

Key words: cooperation, NEP, Vukoopspilka, consumer society, the Soviet authorities, 

Ukraine. 

 
Питання трансформації системи споживчої кооперації України в період 

Нової економічної політики (Непу) висвітлювалось у багатьох дослідженнях зару-

біжних та вітчизняних науковців. Радянські історики розглядали політику РКП(б) в 

1921-1928 рр. щодо кооперації, як противагу посиленню приватної торгівлі1. Серед 

діаспорних учених потрібно відзначити роботу І. Витановича «Історія українського 

кооперативного руху». В ній автор переконливо довів необхідність впровадження 

Непу для української економіки та простежив трансформацію системи споживчої 

кооперації у цей час2. Після розпаду СРСР в історіографії з’явилась значна кількість 

цікавих досліджень присвяченій цій тематиці. Слід відзначити наукові праці М. Алімана, 

С. Бабенка, С. Гелея, С. Кульчицького, Г. Гетьмана, В. Лантуха. П. Рекрута та ін3. 

Становище економіки України на початку 20-х років було надзвичайно 

складним. Результатом політики «воєнного комунізму» стала руйнація народного 

господарства країни. Промислове виробництво порівняно з 1913 р. знизилось у 

декілька разів. На початку 1921 р. жодна доменна піч не працювала, в п’ятнадцять 

разів зменшилось виробництво паровозів та в п’ять разів цукру4. Ситуація в 

сільському господарстві внаслідок дій продзагонів та ЧК носила катастрофічний 
характер. Україною прокотилася хвиля селянських повстань проти радянської влади. 

На боротьбу з селянами були кинуті цілі армії під командуванням В. Блюхера, 

І. Дубового, Г. Котовського. Почались перебої з постачанням продуктів харчування 
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для великих промислових центрів. Пайок робітників становив близько 100 грам хліба 

на день. Це спричинило великі робітничі страйки в Харкові, Катеринославі, Одесі. 

Політика «воєнного комунізму» вичерпала себе. Проте лише навесні 1921 р., після 

повстання моряків в «колисці» революції Кронштадті, стало очевидне, що загальне 

незадоволення низів може привести до скинення більшовиків. Тому В. Ленін 

зважився піти на поступку ради збереження влади. 

Декретом Всесоюзного Центрального Виконавчого Комітету (ВЦВК) від 23 

березня 1921 р., прийнятим на підставі вирішень X з’їзду РКП(б), продрозкладка була 

скасована і замінена продподатком, який був приблизно удвічі нижчим. Продукти 

харчування та сировини, які залишилися в селянському господарстві після сплати 

продподатку дозволялося продавати кооперативним товариствам чи на ринках і 

базарах. Ліквідовувалася кругова порука5. Настільки значне послаблення дало стимул 

до розвитку виробництва утомленому від війни селянству. 

В. Ленін сам вказував, що поступки селянству були підпорядковані лише 

одній меті – боротьбі за владу та носили лише тимчасовий характер: «Ми відкрито, 

чесно, без жодного обману, селянам заявляємо: для того, щоб утримати дорогу до 

соціалізму, ми вам, товариші селяни, зробимо цілий ряд поступок, але лише в таких-

то межах і в такій-то мірі і, звичайно, самі судитимемо – яка це міра і які межі»6. 

Введення продподатку не стало одиничним заходом. На X з’їзді було 

проголошено Неп. Його суть зводилась до лібералізації економіки та допущення 

ринкових стосунків в керованих державою рамках. Неп розглядався як тимчасова 

політика, направлена на створення умов для соціалізму.  

X з’їзд РКП(б) в значній мірі став вихідною точкою у новому баченні 

більшовиками ролі та місця кооперації в радянській економіці. В. Ленін розумів, що 

лібералізація народного господарства призведе до зростання не тільки ролі та ваги 

приватної торгівлі, але й збільшення її впливу на робітників та селян. В цей період 

голова Ради Народних Комісарів (РНК), у своїх виступах починає звертати увагу на 

«задушення» кооперації та її важке становище. Він зазначав, що власне кооперативна 

система є «найкращим апаратом розподілу, який залишився від капіталізму і її 

необхідно зберегти»7. Більше того, В. Ленін звернувся до представників X з’їзд 

РКП(б) із вимогою прийняти резолюцію щодо кооперації, яка б відповідала новим 

реаліям Непу. Така зміна в поглядах більшовиків була не випадковою і не мала на 

меті відродження дореволюційної системи кооперації побудованої на рочдельських 

принципах. Допускаючи певну свободу в торгівлі, більшовики ставили собі за мету 

створити в селян зацікавленість в розвитку свого виробництва, тим самим підняти 

сільське господарство. На його базі радянська влада передбачала побудувати велику 

державну промисловість. А вже тоді, перебудувати дрібне селянське господарство на 

соціалістичних основах, тобто колективізувати його та цілковито перевести під 

контроль влади8. В період індустріалізації та відбудови народного господарства, 

В. Ленін та ряд його послідовників бачили у підконтрольній владі кооперації 

противагу приватній торгівлі. Ця ідея стала провідною у формуванні державної 

політики у сфері споживчої кооперації у період Непу. 

Ще одним фактором, що мав вплив на формування цієї політики, були 

перебої в торгівлі, викликанні значною різницею між цінами на промислові та 

сільськогосподарські товари. Цей процес сягнув свого піку в 1923 р. коли роздрібні 

ціни на промислові товари сягнули 290% довоєнних, а сільськогосподарські лише 
105%9. В результаті промислові товари стали недоступні для селян і вони перестали 

їх купувати. Більшовики не визнали своїх прорахунків у керуванні економікою і 

звинуватили у «кризі збуту» «непманів». Ця подія утвердила у радянському 
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керівництві думку про те, що контрольована партійними органами кооперація змогла 

б вирішити ці проблеми і не допустити їх виникнення в майбутньому.  

Остаточним виявом еволюції В. Леніна та його соратників на товарно-

грошові відносини та кооперацію стала стаття лідера більшовиків «Про кооперацію», 

опублікована в 1923 р.10. В ній голова РНК зазначав, що оскільки влада перебуває в 

руках робочого класу і їй належить всі засоби виробництва, залишається лише 

скооперувати все населення. Завершення цього процесу мало б ознаменувати побу-

дову соціалізму в країні11. На думку В. Леніна, кооперація є тією степеню поєднання 

приватного торгового інтересу з контролем його державою, яка забезпечить 

досягнення суспільного блага. Лідер більшовиків закликав проводити щодо коопе-

рації політику державного протекціонізму, надавати пільгові кредити та субсидії. При 

цьому радянська влада мала б ретельно перевіряти політичну надійність коопе-

ративного активу12. Висновком статті стала теза про те, що активна участь всього 

населення в кооперативному русі при державній власності на засоби виробництва і 

при класовій перемозі пролетаріату над буржуазією є соціалістичним ладом.  

Отож, протягом 1921-1923 рр. В. Ленін та його оточення в значній мірі 

змінили свої погляди щодо кооперації. В період «воєнного комунізму» радянське 

керівництво бачило в ній лише інструмент розподілу та заготівлі продуктів харчу-

вання та сировини, який має бути жорстко підпорядкований і регламентований 

державним органам. Під впливом Непу, більшовики почали розглядати споживчу 

кооперацію, як дієвий механізм протидії приватній торгівлі та контролю держави над 

народним господарством. Проте економічні експерименти епохи «воєнного 

комунізму» призвели до погіршення якісних та кількісних показників системи 

кооперації. Щоб зміцнити кооперацію, радянське керівництво провело ряд про-

текціоністських заходів. Державна промисловість надавалися кооперації товари без 

жодних обмежень, водночас приватній торгівлі такі постачання зменшувалися з року 

в рік. Від кооперативних організацій держава приймала у будь-якій кількості вантажі 

для перевезення залізницею та водним транспортом. Їм надавалися пільгові кредити 

від Державного банку під символічний відсоток. Комунальні органи передавали 

кооперативам в оренду найкращі приміщення. Для кооперації були встановленні 

пільгові податки13. Ці заходи в значній мірі спричинилися до покращення фінансо-

вого становища системи кооперації.  

Впровадження Непу, в першу чергу вимагало реформи кооперативного 

законодавства. Зміст завдань, методів та правових норм нової економічної політики 

викладено в 114 центральних директивних партійних і державних документах, що 

були ухвалені протягом 1921-1928 рр. У більшості з них згадується про кооперацію, а 

13 директив і постанов безпосередньо присвячені розвитку кооперації, співпраці 

кооперативів з державою. У перших партійних і урядових постановах та декретах 

йдеться про товарообмін, вільну торгівлю за вільними договірними цінами, 

зосередження в руках кооперації всієї справи товарообміну, передачі в оренду 

приватним особам і кооперативам державних підприємств та ін.14. 

Цілковита підпорядкованість кооперації державним структурам та жорстка 

регламентація партійним директивам практично призвели до її паралічу15. В умовах 

Непу Вукоопспілка не змогла б витримати конкуренції з приватною торгівлею. Тому 

радянська влада впровадила ряд директив, які звільнили споживчу кооперацію від 

державного регулювання. Після X з’їзду партії, 7 квітня 1921 р., Раднарком видав 
декрет «Про споживчу кооперацію», який відкрив перед споживчою кооперацією 

широкі можливості розвитку і відіграв важливу роль у налагодженні торгівлі і 

заготівель. 
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Згідно з цим декретом споживчим товариствам було надано право прово-

дити закупівлю сільськогосподарських продуктів, виробів кустарів і ремісників, 

утворювати власні підприємства по переробці продуктів сільського господарства і 

виробництву інших товарів (молочні ферми, городи, парники).  

Відповідно до цього закону, на споживчі товариства, держава покладала 

наступні зобов’язання: виконання обов’язкових завдань продовольчих органів у 

галузі заготівлі і обміну виробів фабрично-заводської і кустарної промисловості на 

продукти сільського господарства; розподіл в країні усіх предметів продовольства та 

широкого вжитку, які були заготовлені державою або одержані з націоналізованих 

фабрик і заводів, концесійних підприємств та ввезених з за кордону.  

Споживчим товариствам і їх союзам надавалося право приймати від своїх 

членів вступні внески, паї і аванси, як в грошовому так, і в натуральному вигляді. На 

чолі Єдиного споживчого товариства мало стояти правління, яке складалося не 

менше ніж з трьох осіб і контрольно-ревізійний орган, який мав би обиратися на 

Загальних зборах. Єдині споживчі товариства об’єднувалися в губернські союзи 

(Губсоюзи). Правління Губсоюзів обиралися Зборами уповноважених від Єдиних 

споживчих товариств, що перебували в їх складі. Всеросійським об’єднанням 

споживчих товариств став Центросоюз.  

Одним з найпрогресивніших пунктів декрету було звільнення споживчої 

кооперації від підпорядкованості Наркомпроду. З іншого боку радянська влада не 

відмовилась від використання системи споживчої кооперації у плановому 

регулювання економіки. На Центросоюз було покладено завдання координувати 

виконання завдань продовольчих органів по заготівлях і обміну виробів фабрично-

заводської і кустарної промисловості на сільськогосподарські продукти, а також 

розподіл усіх предметів широкого вжитку Губсоюзами.  

Ще однією, негативною стороною декрету було збереження принципу 

обов’язкової приписки населення до кооперативів. Одночасно дозволялось утворю-

вати в межах єдиних споживчих товариств дрібніші добровільні споживчі об’єднання 

громадян (ДСОГ)16.  

Активізації діяльності Вукоопспілки сприяла постанова РНК УСРР від 9 

грудня 1921 р. про привілеї кооперації в товарообмінних і заготовчих операціях і 

проведення ряду економічних заходів, направлених на ліквідацію економічних 

труднощів (грошова реформа – 1923 р.), зниження цін на промислові вироби і їх 

збільшення на продукти сільського господарства. 

В 1921 р., згідно постанови РНК УСРР «Про кошти кооперації», коопе-

ративним організаціям було надане право збирати серед своїх членів вступні внески, 

паї, аванси, а також визнано за кооперацією право власності на деякі промислові 

підприємства. 

Українська економічна рада (державний орган, що займався плануванням в 

економіці країни – авт.) в травні 1922 р. видала постанову, яка дозволяла В укооп-

спілці, провадити експортно-імпортні операції на зовнішніх ринках при тісній 

співпраці і контролю з боку держави17. В квітні 1923 р. уряд надав право В укооп-

спілці затверджувати створення нових, ліквідацію та злиття старих споживчих товариств18. 

На кінець 1923 р. стала очевидним цілковита неефективність діяльності в 

системі споживчої кооперації України ― Єдиного споживчого товариства (ЄСТ), яке 

не справлялося з покладеним на нього функціями. Тому 28 грудня 1923 р. ВЦВК та 
РНК видали декрет «Про реорганізацію споживчої кооперації на засадах добро-

вільного членства». Цим документом ліквідовувалась обов’язкова приписка громадян 

до ЄСТ. Проголошувався вільний вхід та вихід зі споживчого товариства. ВЦВК та 
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РНК зобов’язали центральні кооперативні органи республік провести організаційну 

роботи по реалізації положень даного декрету19. 

Партій з’їзди українських більшовиків прийняли ряд постанов та рішень 

щодо проблем кооперації. Перша Всеукраїнська нарада КП(б)У в травні 1921 р. 

прийняла спеціальну резолюцію «Про кооперацію». VI конференція КП(б)У в 

липні цього ж року прийняла постанову «Про товарообмін та кооперацію». В січні 

1925 р. пленум ЦК КП(б)У прийняв резолюцію «Про торгівельну політику і 

кооперацію».  

Отож, протягом першої половини 20-рр. український радянський 

уряд та партійні з’їзди прийняли ряд важливих законів та постанов, що адаптували 

українську кооперацію до нових умов в народному господарстві країни, які були 

зумовлені впровадженням Непу.  

Неп поставив перед українською кооперацією ряд нових викриків. Щоб 

скоординувати свої зусилля для їх здійснення у серпні 1921 р. був скликаний І з’їзд 

кооператорів (збори уповноважених). Ця подія засвідчила лібералізацію 

кооперативного життя, оскільки партійні органи надали змогу кооператорам 

самостійно обрати шляхи впровадження в життя рішень та постанов Х з’їзду РКП(б). 

І з’їзд кооператорів прийняв ряд важливих рішень, щодо розгортання діяльності 

галузей споживчої кооперації в умовах переходу від «воєнного комунізму» до Непу, 

повернення кооперативної системи до самофінансування та збільшення обігових 

коштів. На посаду голови Вукоопспілки за одностайної підтримки 300 делегатів від 

споживчої кооперації, було обрано В. Чиркіна. Затвердження відданого більшовика 

на цю посаду, який не мав жодного досвіду кооперативної роботи, мало на меті 

посилити контроль радянської влади за діяльністю Вукоопспілки. 

У липні 1921 р. В. Чиркін згідно з рішенням РНК України став членом 

Головкооперкому, представляючи в ньому інтереси Вукоопспілки. З січня 1922 р. 

очолив міжкооперативну фракцію ВУКС. На засіданнях ВУКС В. Чиркін декілька 

разів робив загальний огляд становища кооперації, доповідав про організацію 

торговельного тресту, до складу якого паралельно з комісаріатами внутрішньої 

торгівлі та продовольства, а також Укрраднаргоспом увійшла і Вукоопспілка. Тобто, 

за короткий період правління В. Чиркіну доводилось займатися питанням налагод-

ження відносин між державними органами влади та кооперацією20.  

На короткий час перебування його на посаді голови правління В укооп-

спілки припав перехід від натурального товарообміну до товарно-грошового, що 

вимагало глибоких змін у діяльності споживчих товариств як в центрі, так і на місцях. 

Тому В. Чиркін намагався сприяти створенню ефективної організаційної структури 

споживчої кооперації з тим, щоб найкраще забезпечити еквівалентний обмін між 

містом та селом. Саме під час перебування його на посаді голови правління 

Вукоопспілки продовжувалась організаційно-господарська перебудова кооператив-

ного апарату середньої та нижньої ланки. Так, у жовтні 1921 р. до складу                        

12 губспілок України входило 105 районних відділень, 4716 єдиних споживчих 

товариств (ЄСТ), 9694 розподільчих пункти, які обслуговували понад 27 мільйонів 

жителів міст і сіл України. У листопаді 1921 р. правління Вукоопспілки на чолі з 

В. Чиркіним домоглося повернення права кооперації на заготівлі сировини для 

власних потреб, що в певній мірі сприяло зміцненню її матеріальної бази, 

розгортанню заготівельної та торговельної діяльності. 
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У період 1921-1923 рр. кількість споживчих товариств дещо скоротилась: 

на 1 січня І922 р було 5213 кооперативів, у тому числі на селі – 4934, а на 1 січня 

1924 р. їх було 4565, у тому числі сільських – 421921.  

На початку 1922 р. в системі споживчої кооперації України налічувалось 

609 добровільних споживчих об’єднань (ДСО), утворених відповідно з декретом від 

7 квітня 1921 р. Вони проводили серед селян обмін товарів промислового 

виробництва, одержаних їх членами на фабриках і заводах, на сільськогосподарські 

продукти, приймали від своїх членів грошові аванси на закупівлю продуктів 

сільського господарства, збирали пайові внески і організували власне виробництво 

товарів широкого вжитку. 

Торговельна діяльність споживчої кооперації на початку Непу полягала в 

розподілі товарів, що надходили за нарядами губернських продовольчих комітетів і 

Наркомпроду. Наприкінці 1922 р., в зв’язку з скасуванням карткової системи, 

кооперативні організації переходять до організації відкритої торгівлі. В 1922-1923 рр. 

обіг споживчих товариств по продажу товарів населенню досягав 6544,5 тисячі 

карбованців22. 

Заготівлі сільськогосподарських продуктів кооперативні організації здій-

снювали шляхом товарообмінних операція. Ці операції вели всі кооперативи, а 

передусім — робітничі, які мали більші і придатніші для обміну товарні фонди. В 

1921 р. (до 1 листопада) робітничі кооперативи України заготовили 1,2 мільйона 

пудів зерна, причому понад 3/4 цієї кількості було заготовлено шляхом товарообміну. 

Заготівельні операції за договорами з Наркомпродом і Центроспілкою здійснювали 

також губспілки, райспілки і Вукопспілка. У 1921 р. губспілки України заготовили 

2,5 мільйона пудів хлібопродуктів, 185 тисяч пудів м’яса, 60 тисяч пудів риби та 

інших продуктів.  

Заготівельна діяльність споживчої кооперації зустрічала перешкоди в тому, 

що товари, які їй належали за договорами, вона одержувала несвоєчасно і не в 

належному асортименті. Крім того, основний контрагент української споживчої 

кооперації – Центроспілка – провадила заготівельну роботу також власним апаратом і 

окремо укладала договори з деякими спілками. 

В умовах, коли державна промисловість лише починала розвиватись, а 

товарів було обмаль, споживча кооперація організувала на власних, а також 

орендованих у держави підприємствах, виробництво предметів широкого вжитку. 

За договором з Наркомпродом, Вукопспілка одержала всі рибні промисли 

українського узбережжя Азовського та Чорного морів Вже під час весняної путини 

1922 р. ці промисли дали 100 тисяч пудів риби. Розвиток кооперативної промислової 

діяльності стримувався через відсутність сировини, кваліфікованих кадрів і 

необхідних грошових засобів. 

В 1923-1924 рр. кількість споживчих товариств зросла на 1650 коопе-

ративів, а кількісні членів – на 576 тисяч чоловік. Загальна кількість 

споживчих товариств у період 1923-1925 рр. збільшилась майже в 1,5 рази, 

причому ріст відбувся лише за рахунок сільських кооперативів. Кількість 

робітничо-міських кооперативів не змінилась. Проте значно зросла кількість 

пайовиків у робітничо-міських споживчих товариствах, На 1 жовтня 1925 р. 

при середньому відсотку кооперування дорослого населення 10,2 у робітничо-

міських кооперативах було кооперовано 18,3%, а в сільських — тільки 7,7%23. 
У порівнянні з сільськими, міські споживчі товариства були набагато 

більші. Так, за даними на 1 жовтня 1925 р. на один робітничо-міський 

кооператив припадало в середньому 202, а на сільський – 163 члена24. 
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В 1924 р. з метою посилення кооперування населення, з прибутків спожив-

чих товариств і спілок утворювались спеціальні фонди кооперування бідноти. Коо-

перуванню сприяло також надання членам кооперативу певних переваг перед не чле-

нами в галузі придбання дефіцитних товарів. Крім того, пайовикам робилася знижка 

ціни, яка досягала 10%. З 1925 р. знижка була замінена преміями за купівлю товарів. 

Своєю діяльністю споживча кооперація сприяла розвитку роздрібної тор-

гівлі. Роздрібна торгівельна сітка споживчих товариств на Україні збільшилася з 6455 

підприємств на 1 жовтня 1923 р. до 10782 підприємств на 1 жовтня 1925 р, тобто в 

1,7 рази більше, причому кількість торговельних підприємств робітничо-міських 

кооперативів на цей час зросла в 3,8 рази, а сільських споживчих товариств — в 1,4 рази. 

Роздрібний товарообіг споживчої кооперації України в 1924-1925 рр. 

становив 42020,4 тисячі карбованців, тобто збільшився проти 1922-1923 рр., в 6,4 

рази. Більш швидкими темпами розвивався товарообіг сільських споживчих 

товариств, який збільшився за цей час в 7,7 рази25.  

Допомога споживчій кооперації з боку держави сприяла швидкому зро-

станню гуртової кооперативної торгівлі. Протягом 1922-1925 рр. гуртовий товарообіг 

райспілок збільшився в 9,3 рази, Вукопспілки і її секцій – в 4,9 рази. У 1924-1925 рр 

гуртовий обіг системи споживчої кооперації України становив 17526,9 тисячі карбованців26.  

Щодо заготівельної діяльності, споживча кооперація в період Непу, 

основну увагу приділяла сільськогосподарським продуктам, необхідним для поста-

чання населення (хлібопродукти, м’ясо, яйця, картопля, овочі тощо). У 1924-1925 рр. 

в системі споживчої кооперації України заготівлі хлібопродуктів вели 4385 сільських 

споживчих товариств, 44 райспілки і Вукопспілка. В тому ж році по всій системі 

заготовлено 270,7 тисячі тонн хліба, тим часом як у 1923-1924 р. — 655,8 тисячі тонн.  

Організації споживчої кооперації Україна розвивали власне виробництво 

товарів широкого споживання, які поповнювали товарні фонди. За даними на 1 

жовтня 1925 р. робітничо-міські кооперативи мали 316 різних промислових під-

приємств, сільські споживчі товариства — 261, райспілки — 36 і Вукопспілка — 6. 

Основне місце в складі виробничих підприємств займали хлібопекарні, млини, 

підприємства по виробництву ковбасних, кондитерських виробів тощо. У 1924-

1925 рр. продукція всіх промислових підприємств робітничо-міських кооперативів 

склала 3,2 млн. карбованців, або 13,4 % до їх роздрібного товарообороту. 

Вся мережа споживчої кооперації в1927 р. нараховувала 41 районний союз, 

у яких було об’єднано 8507 сільських споживчих товариств з 1 млн. 960 тис. членів. 

Робітничих і міських споживчих кооперативів було 327 з 981 тис. членів. Торгівельні 

обороти всієї Вукоопспілки в 1928 р. становили 53 млн. карбованців, а її власний 

капітал становив 8,4 млн. карбованців, у тому числі пайовий 3,6 млн.27.  

Отже, впровадження Непу мало позитивний вплив на розвиток системи 

споживчої кооперації України. Радянська влада бачила в кооперації противагу 

приватній торгівлі. Тому протягом 1921-1927 рр. державні органи влади провадили 

протекціоністську політику по відношенні до Вукоопспілки. Результатом стало 

зростання кількісних та якісних показників української кооперації. Проте вона надалі 

залишалась під прискіпливим оком держави. 
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РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ 

У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ В 20-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ 
 

Висвітлено розвиток української споживчої кооперації Західної України в 20-х 

роках ХХ століття, показано перешкоди перетворенню кооперативів в осередки 

українського національного руху з боку польської влади. 
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Heley S. D. 

THE DEVELOPMENT OF UKRAINIAN CONSUMER 

COOPERATIVES IN WESTERN UKRAINE IN THE 20-IES 

The article deals with the development of Western Ukrainian Consumer Co-operation 

in the 1920’s of the XX century. It also reveals the barriers made by Polish government to the 

transformation into cooperatives of Ukrainian national movement. 

Key words: consumer co-operation, cooperative law, national interests, National 

trade, Central Union of Consumer Cooperatives, District Union of Cooperatives (DUC), Co-

operative ideology, Auditing Union of Ukrainian Cooperatives, Byzantine-rite Catholic Church, 

political parties. 

 

Західноукраїнська кооперація завжди опиралася на кооперативні традиції 

другої половини ХІХ – початку ХХ століть, уособлювані спершу товариством 

„Просвіта”, а згодом – окремими фаховими організаціями. Однак під час Першої 

світової та українсько-польської воєн кооперативна система краю була майже 

повністю зруйнована. Умови відродження української кооперації були надзвичайно 

важкими. 6 років війни (1914-1920) покрили край руїною. Села були знищені, земля 

густо перерита стрілецькими ровами, зруйновані господарські знаряддя, винищена 

худоба, в багатьох околицях люди мешкали в землянках. За даними часопису „Діло” в 

Галичині було знищено 1/5 житлових будинків, 240 тис. господарських об’єктів, 256 

церков, 3 тис. 132 школи, більша половина читалень товариства „Просвіта”, які 

опікувалися гуртками „Сільського господаря”, крамницями, споживчими коопе-

ративами1. З війни не повернулися тисячі батьків, братів, синів. Мало було таких 

родин, які не відчували б таких втрат. Руїна матеріальна доповнювалася, як образно 

висловився І.Витанович, „руїною зраненої душі народу — руїною довговічних 

сподівань”, „від кого ж тоді було сподіватися, що допоможе відбудувати 

зруйнований край?” — запитував учений. Від переможців годі було того ждати! 
Де було шукати сили, яка змогла б привернути зраненому народові духовну 

рівновагу?”2 
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Учасникам визвольних змагань, які поверталися з війни на руїни своїх сіл і 

містечок — на руїни не тільки матеріальні, а й моральні потрібен був історичний 

досвід. „Хто пам'ятає ті важкі роки руїни та як важко було гоїти рани 

переможеним, той не легковажитиме заслуг кооперації в минулому, ні ваги її в 

теперішній важкий воєнний час, — стверджував І.Витанович. – Не сміємо забувати і 

все треба нам нагадувати поставу тих, що в кооперації створили засоби 

самопорятунку. В підношених рештках вояцького однострою перемагають 

психіку, погоні „за декретом”, одні з конечності, але, головно, з думкою „про вищі 

справи — вони надають новий стиль громадській роботі, переймають у ній провід у 

краю — ці, як їх хтось влучно назвав, „реальні ідеалісти”, та поволі з'єднують собі й 

своїй праці пошану в своїх і подив у чужих”3. 

В ті нелегкі часи нерідкими були випадки, коли високоосвічені інтелігенти з 

закордонною університетською освітою не вагалися йти працювати за прилавок 

невеличкого кооперативного магазину або займали посади дрібних службовців, а 

єдиною винагородою за важку працю була для них вдячність громадянства. Проте, 

виконуючи таку роботу, ентузіасти кооперації набували досвіду і з часом були 

готові до більш відповідальної роботи. 

Після того, як 14 березня 1923 року Рада амбасадорів окремим міжнародним 

актом визнала приєднання Галичини до Польської держави, 7 млн. українців Західної 

України виявилися єдиною великою нацією Європи, що тоді не завоювала неза-

лежності. Розпочалася прискорена полонізація адміністративного апарату та шкіль-

ництва. Спеціальний закон, авторство якого належить міністрові освіти, професорові 

Львівського університету С.Грабському, передбачав ліквідацію української проблеми 

в межах польської держави протягом 25 років. Політика польського уряду щодо 

українського населення Східної Галичини формувалася  на засадах „Польща для 

поляків”. Українське ж населення розглядалося як об’єкт асиміляції й денаціоналіза-

ції4. На державну службу приймалися тільки поляки, вони ж користувалися держав-

ною підтримкою. „Кресові закони” 1924 року, у т. ч. Закон про державну мову, фак-

тично визначали польську мову єдиною, обов’язковою для всіх державних органів та 

установ5. 

Важкі наслідки для українського населення Галичини мали закони про 

земельну реформу й польську колонізацію аґрарно перенаселеної Галичини, які було 

прийнято в 1920 і 1925 роках Густота сільського населення в Галичині становила 80-

140 мешканців на 1 кв. км., що в три рази перевищувало показники європейських 

країн6; 48,7 % селянських господарств були безземельними або малоземельними, 

тобто володіли земельними наділами до 2 га.7 Перед 1938 роком близько 800 000 га 

галицької землі зайняли польські колоністи. За 20 років 3 000 000 поляків оселилися в 

західноукраїнських селах і 100 000 — у містах. Польський уряд не вжив жодних 

заходів для економічної відбудови Західної України, а навпаки, посилив 

експлуатацію місцевого населення. Безземельне та малоземельне селянство й далі 

мусило шукати собі кращої долі за океаном. З 1919 по 1935 рік з Польщі, Румунії й Чехо-

Словаччини емігрували 172 000 українців, в тому числі 11 000 до США, 67 000 до 

Канади, 42 000 до Аргентини, 7 000 до Бразилії, 36 000 до Франції і 9 000 до інших країн8. 

Суспільно-економічні організації, що з таким трудом були створені на 

початку ХХ ст. теж були зруйновані. До того ж відійшли у вічність такі визначні 

ідейні наставники української кооперації, як Є. Олесницький, К. Паньківський,                
Р. Залозецький, важко захворів В. Нагірний, не повернувся після війни до рідного 

краю К. Левицький. 



 160 

Сповідуючи гасло Є. Олесницького про те, що не можна плакати на руїнах, а 

необхідно відбудовувати зруйнований край, до справи активно взявся молодий, 

ідейний інженер, директор товариства “Сільський господар” Ю.Павликовський. Він 

був добре фахово підготований – мав правничу, суспільно-економічну освіту і досвід 

роботи у “Сільському господарі”, мав конкретний план господарської відбудови краю. 

Засобом реалізації цієї ідеї мала стати нова кооперативна організація. 

Необхідно було використати, залишені з довоєнних часів “дрібні іскорки, блудні 

вогники” в серцях живих її піонерів, з них треба було розпалити “горючий смолоскип 

нового духа й чину”. З 600 довоєнних кооперативів у 1920 році залишилося тільки 56. 

Із довоєнного Крайового союзу ревізійного залишилося всього декілька працівників: 

О. Саєвич, І. Филипович та І. Стернюк. Тому відновити роботу цієї організації було 

не просто, не вистачало людей, не було чим платити заробітну платню. Ті, хто 

відважувався їздити по селах, розшукувати уцілілі кооперативи, їхнє майно, 

документи, наражалися на небезпеку. 

На перших порах польська влада сприймала створення кооперативів у 

Західній Україні як доконаний факт, сподіваючись, що за важких економічних умов 

українська кооперація приречена на „самозанепад”. Проте, так не сталося. Навпаки, 

практично в усіх містах і селах українське населення активно створювало коопе-

ративи. Цей процес польські урядовці розглядали як засіб унезалежнення українства. 

Львівський воєвода у своєму донесенні зазначав, що „в усіх повітах йде активна 

діяльність щодо відродження українських освітніх і господарських організацій, 

зокрема, „Просвіти”, „Сільського господаря”, кооперативів, „Пласту”, які лекціями і 

концертами підбурюють народ”9.  

Відчуваючи небезпеку, польські урядовці намагалися тримати розгортання 

кооперативного руху під своїм постійним контролем, а переслідування українських 

кооперативів пояснювали відсутністю „лояльного відношення до держави”. Поліція 

зривала українські вивіски на будинках кооперативів, самочинно опечатувала 

приміщення. У спеціальній книзі про вторгнення поляків на українську територію 

Східної Галичини у 1918-1919 роках уряд Західноукраїнської республіки повідомляв: 

„Теперішня польська окупація є жахливою картиною мучеництва українців, які 

страждають так, як ніхто інший не страждав. Це нечувані, брутальні, нелюдські 

презирства формування права людей на самовизначення і вищих національних 

постулатів. Польська інтелігенція і польська молодь – основна частина польської 

окупації, була вихована на шовіністській, антиукраїнській літературі і пресі, 

переповненій настільки сліпою, дикою і кровожерливою ненавистю до українців, яку 

важко знайти у наші дні. Довірена у такі руки пацифікація Східної Галичини 

означала, що українське селянство та інтелігенція, незалежно від віку і статі, було 

приречене на жорстокі переслідування, тортури, систематичні винищення, порівняно 

з якими, різня на Балканах і у Вірменії, російські погроми або більшовицький терор 

вже не здаються такими страшними”10. 

Арештованими були директор страхової компанії „Дністер” В.Охримович, 

відомі кооперативні діячі Т.Кормош та І.Кивелюк. У м. Стрию було пограбовано і 

вбито парафіяльного священика, визначного композитора і диригента, організатора 

молочарської кооперації О.Нижанківського11. 

22 вересня 1919 року поляки заарештували начальника поштового 

відділення В.Міськевича, директора школи А.Мошондза і С.Тимкевич за те, що вони 
допомагали проводити інвентаризацію в кооперативних крамницях „Власна поміч”. 

Був арештований і депортований із Жовкви аудитор „Народної торгівлі”. Польські 
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легіонери знищили усі магазини „Народної торгівлі” в Дрогобичі, Самборі, Пере-

мишлі та інших містах12. 

В Копиченцях магазин „Сільський господар зазнав збитків на суму 181134 

крони, товариство „Поділля” на суму 382720 крон, „Народний дім” – на суму 1000 000 

крон. Троє польських офіцерів із дивізії Абрахам вкрали 208 мішків цукру зі складів 

спілок „Згода” і „Народний дім” на загальну суму 500 000 крон, а також тютюну на 

суму 300 000 крон. Солдати тієї ж дивізії забрали 250 000 крон з скарбниці 

кооперативного товариства „Надія” в Чорткові13. 

В ніч з 11-го на 12-те листопада 1919 року в Перемишлі польські легіонери 

змусили Т.Кормоша заплатити їм 170000 крон і Загайкевича – 100 000 крон. У ту ж 

саму ніч вони відкрили чотири сейфи кредитної спілки „Віра”, Народного дому і 

Крайового союзу господарських спілок і забрали 20 000 крон14. 

В серпні 1921 року українські кооператори направили на ім’я Десятого 

конгресу міжнародного кооперативного альянсу в Базелі (Швейцарія) відкритого лис-

та такого змісту: „Біля 40 кооперативних товариств із Східної Галичини пограбували 

польські війська, забрали гроші, знищили документацію, устаткування і, навіть, 

повиганяли кооперативні товариства з їхніх приміщень, які віддали в розпорядження 

військовим. В Львові поляки знищили устаткування для консервування м’яса в 

приміщенні Української спілки експорту худоби. Теж саме вони зробили в Коломиї.  

Першого червня 1920 року польський уряд незаконно заставив населення 

Східної Галичини змінити свої депозити з австрійських корон на польські марки. 

Обмінний курс складав 100 австрійських корон на 70 польських марок. Зазначимо, 

що офіційний курс австрійської корони був в цей час набагато вищим, ніж курс 

польської марки. В результаті українське населення втратило приблизно 2 мільйони авс-

трійських корон, значна частина цієї суми була вилучена з українських кооперативів.15. 

У вересні 1921 року на сторінках Міжнародного кооперативного бюлетня 

було опубліковано інформацію під заголовком „Польські переслідування в Україні”. 

У ній йшлося про те, що українець Степанковський, обговорюючи проблему розвитку 

українських східногалицьких товариств, стверджував, що польська влада пограбувала 

майно 40 різних кооперативних організацій, знищила книги, устаткування і навіть 

будівлі. В окремих випадках приміщення були віддані в розпорядження війська. У 

Львові та Коломиї поляки знищили фабрики м’ясних консервів Української спілки 

експорту худоби, в Перемишлі розгромили касу Народного союзу рільничих спілок, в 

Стрию застрелили визначного кооперативного діяча О.Нижанківського. 

Так як злочинна діяльність польської влади тривала, Конгрес Міжнарод-

ного кооперативного альянсу прийняв наступну резолюцію: „Десятий Міжнародний 

Конгрес кооперативних союзів у Базелі з прикрістю довідався, що польські військові 

власті, тимчасово окупувавши Східну (українську) Галичину, переслідують там 

українські кооперативні товариства. Конгрес протестує проти поведінки польського 

війська і має надію, що переслідування припиняться, що українські галицькі коопе-

ративні об’єднання незабаром отримають сприятливі умови для нормального розвитку”16. 

Резолюцію прийнято одноголосно. 

Очевидно, польська влада не хотіла визнавати своєї провини. 8 травня 1922 

року Станіславівський воєвода з цього приводу звернувся спеціальним листом до всіх 

старост, в якому вимагав детального роз’яснення причин оприлюднення „вигаданих 

фактів переслідувань українських спілок і кооперативів”17. 
Великого розмаху переслідування українських кооператорів набули у 1922 р., 

напередодні виборів до сейму і сенату 5 і 12 листопада. Звіт про діяльність Крайового 

ревізійного союзу за 1922 рік містить дані про те, що напередодні виборів, 28 жовтня 
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1922 року, поліція провела ревізію актів Крайового ревізійного союзу, у всіх його 

службовців було проведено обшук. За наказом місцевих старост на час виборів були 

закриті українські кооперативи у Станіславові, Калуші, Стрию, Яворові, Перемишлі; 

в багатьох місцевостях українські кооперативні організації зазнали нападів загонів 

поліції, які завдали їм значних матеріальних збитків18. 

Протягом 1922 року десятки українських кооперативів були пограбовані 

польським військом (табл. 1). 

Таблиця 1 

Українські кооперативи у Східній Галичині, пограбовані  

польським військом у 1922 році19 
 

№ 
п/п 

Місто Назва кооперативу 

1. Бережани „Надія” 
2. Борщів „Народний дім” 
3. Зборів „Задаткове товариство” 
4. Комарно „Задаткове товариство” 
5. Олеськ „Народний дім” 
6. Підволочиськ „Народний дім” 
7. Рудки „Народний дім” 
8. Сокаль „Кредитне товариство” 
9. Хирів „Торговельна спілка” 
10. Цішанів „Народний дім” 
11. Львів „Достава” 
12. Бучач „Праця” 
13. Рава Руська „Повітова торговельна спілка” 
14. Бібрка „Господарсько-торговельна спілка” 
15. Бучач „Повітова торговельна спілка” 
16. Золочів „Хлібороб” 
17. Теребовля „Господарсько-торговельна спілка” 
18. Ходорів „Базар” 
19. Тернопіль „Народна торгівля” 
20. Сокаль „Народна торгівля” 
21. Болехів „Свіча” 
22. Дрогобич „Народний дім” 
23. Кам’янка Струмилова „Задаткова каса” 
24. Нове Село „Господарська молочарська спілка” 
25. Перемишляни „Народний дім” 
26. Радехів „Каса ощадності” 
27. Самбір „Народний дім” 
28. Судова Вишня „Народний дім” 
29. Хоростків „Народний дім” 
30. Яворів „Народний дім” 
31. Львів „Сокільський базар” 
32. Долина „Повітова спілка” 
33. Белз „Народний дім” 
34. Борщів „Повітова господарська спілка” 
35. Добромиль „Повітова торговельна спілка” 
36. Самбір „Господарсько-торговельна спілка” 
37. Цішанів „Господарсько-торговельна спілка” 
38. Сянок „Народний жовнір” 
39. Мостиська „Народна торгівля” 
40. Кам’янка Струмилова „Господарсько-торговельна спілка” 
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Свавілля поліції продовжувалося і в наступні роки. Так, у 1923 році, за 

наказом місцевого старости було закрито кооператив у с. Дулібах Львівського повіту, 

у деяких кооперативів цього ж повіту відібрали приміщення. Рада РСУК послала 

повідомлення про ці події до Кооперативної ради у Варшаву, однак усі апеляційні 

заяви українських кооператорів проти зловживань польських чиновників, як правило, 

залишалися без уваги20. 

22 квітня 1925 року загін поліції напав на кооператив „Єдність” у                        

с. Добровлянах Дрогобицького повіту. Внаслідок розгрому і пограбування коопе-

ратив отримав значні матеріальні збитки і припинив свою діяльність21. 

Населенню України не було звідки чекати на допомогу. Доводилося самим 

відбудовувати руїну, шукати ефективних засобів, які б повернули віру народу у 

власні сили. За цих складних політичних і соціально-економічних обставин виникла 

нагальна потреба відновити кооперативну організацію, що вже мала в Галичині 

значні успіхи в довоєнний період.  

29 жовтня 1920 року польський сейм прийняв загальний кооперативний 

закон, що спирався на кращий досвід кооперативного законодавства розвинених 

країн Європи. У ньому були сформульовані основні засади кооперації, зокрема, право 

на вільне і відкрите членство, право на отримання відсотків від вкладених капіталів, 

нескладна процедура реєстрації кооперативів. Закон передбачав створення при 

міністерстві фінансів Державної кооперативної ради, яка керувала ревізійними 

кооперативними союзами. 

Згідно з цим законом кооперативом вважалося об'єднання необмеженої 

кількості осіб з початковим капіталом, основною метою якого було піднесення 

життєвого та культурного рівня його членів шляхом організації спільного 

господарювання. Кооператив набував статусу юридичної особи з моменту реєстрації 

в окружному суді. У статуті зазначалося, на який термін створювався кооператив, в 

інших випадках кооператив засновувався на невизначений час. Кількість членів 

кооперативу не обмежувалася, так само як не обмежувалася кількість пайових 

внесків. Членом кооперативу можна було стати, заплативши хоч один пай. Усі члени 

кооперативу, згідно з законом, незалежно від розмірів пайових внесків, мали однакові 

права, тобто кожному членові кооперативу на загальних зборах належав один голос. 

Крім участі в управлінні кооперативом, до найважливіших прав їхніх членів 

належало право користування результатами господарювання. На пайові внески 

кооператив виплачував з доходу дивіденди, розмір яких не міг перевищувати 2 

відсотки понад процентну ставку державного банку. Крім цього, член кооперативу 

мав право повертати товар та отримувати доплату. 

Членство в кооперативі можна було втратити у випадку смерті, виключення 

або після отримання на вимогу всіх паїв. У цих випадках момент втрати членства 

прив'язувався до кінця господарсько-фінансового року кооперативу, а повернення 

паїв можливе було лише після загальних зборів. 

Закон передбачав три види відповідальності членів за зобов'язання коопе-

ративу: а) відповідальність сумою пайових внесків; б) відповідальність частиною паю 

(обмежена відповідальність); в) відповідальність за зобов'язання кооперативу усім 

своїм майном (необмежена відповідальність).  

Керівними органами кооперативу були загальні збори, правління та спосте-

режна рада. У роботі загальних зборів мали право брати участь усі члени коопе-
ративу. Вони розглядали результати діяльності інших органів кооперативу, обирали 

спостережну раду та правління кооперативу. Збори також розподіляли дохід. До їхньої 

компетенції належало виключне право прийняття статуту, ліквідації кооперативу та 
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прийняття ухвали щодо ревізійного звіту. Загальні збори та правління кооперативу 

працювали з певною періодичністю. Статут регламентував розподіл обов’язків між 

членами кооперативу і при цьому рекомендував уникати зосередження їх в руках 

однієї особи. 

Спостережна рада кооперативу, до якої входило 7 осіб, обиралася загаль-

ними зборами і стежила за виконанням постанов зборів кооперативу, визначала раціо-

нальність змін в його діяльності, підтримувала постійний зв’язок кооперативу з 

територіальними та галузевими кооперативними союзами. 

Виконавчо-розпорядчим органом кооперативу було правління кооперативу, 

яке займалося придбанням майна, підписувало зобов'язання, організовувало госпо-

дарську діяльність, приймало на роботу і звільняло з неї. Членів правління обирала 

спостережна рада, затверджували загальні збори. 

Членом правління, як і спостережної ради, могли бути лише члени 

кооперативу. Найважливіше завдання спостережної ради — контроль за викори-

станням майна кооперативу та нагляд за діяльністю правління. Рада мала право 

відсторонити від роботи все правління чи окремих її членів, незважаючи на те, що 

правління також обиралося загальними зборами. Крім контрольних функцій, 

спостережна рада володіла і розпорядчими функціями: в питаннях нерухомості, 

особового складу працівників, скликання загальних зборів тощо.  

Фонди кооперативу формувалися з паїв його членів. Крім того, кожний 

кооператив повинен був створити резервний капітал, до якого Загальними зборами 

відраховувався певний процент з прибутку за рік. До резервного фонду автоматично 

переходили паї, доплати, що їх члени кооперативу не отримували протягом п'яти 

років. Резервний фонд вважався неподільним і призначався для покриття боргів, або 

для потреб кооперативу у разі його ліквідації. 

Не рідше ніж один раз на два роки в кооперативі проводилася ревізія, її 

здійснювали члени Ревізійного союзу, до якого входив кооператив або ж державна 

Кооперативна рада (у випадку, якщо кооператив не був членом Ревізійного союзу). 

Закон передбачав розпуск кооперативу у разі: 

1) закінчення терміну, на який було зареєстровано кооператив; 

2) зменшення чисельності членів кооперативу до десяти осіб; 

3) цілковитого занепаду господарської діяльності; 

4) оголошення банкрутства; 

5) прийняття Загальними зборами ухвали, підтвердженої ухвалою наступ-

них Зборів того ж кооперативу, що відбулися через 2-3 тижні. На обох Зборах ухвала 

мала бути прийнята більшістю у дві третіх голосів22. 

Уже в перші місяці після ухвали кооперативного закону спостерігалася 

помітна активізація ідеологічно-організаційних пошуків теоретиками й засновниками 

української кооперації. В основу кооперативної ідеології була покладена теза про 

злиття кооперативного руху в одне ціле з національно-визвольною боротьбою 

українського народу заради здобуття державної незалежності. Теоретики вбачали в 

кооперації єдиний шлях до економічного і національного відродження, тому праг-

нули залучити в її систему якомога більше українських селян, обстоювали за 

кооперацією право господарської самодіяльності. 

9 червня 1920 року відбулися збори керівництва КСР і представників цент-

ральних крайових економічних і культурно-освітніх установ (товариств “Просвіта”, 
“Сільський господар”, “Народна торгівля”, Крайового союзу кредитового, Крайового 

союзу молочарського, Крайового союзу господарських спілок, Крайового союзу 

спілок для хову і збуту худоби), на яких Ю. Павликовський представив детальний 
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план створення нової кооперативної організації, яка стала б виявом прагнень 

широких мас народу і започаткувала б основну суспільну реформу, спираючись на 

власні сили. Такою організацією мислився, згідно з поданим проектом статуту, 

Крайовий Комітет Організації Кооперативів (ККОК). 

Подальші консультації з цього приводу, які нерідко переривалися воєнними 

подіями польсько-більшовицької війни, призвели до створення окремої комісії з 

представників фахових кооперативних союзів, зокрема Ю. Павликовського, Д. Коренця,              

С. Барана та І. Филиповича для підготовки створення ККОК та підготовки програми 

його діяльності. 

27 грудня 1920 року комісія завершила роботу, а 4 січня 1921 року було 

підписано договір між крайовими центральними установами і фаховими союзами у 

справі фінансування проекту. 

11 лютого 1921 року ККОК було уконституйовано. До нього увійшли члени 

Ради КСР: Ю. Січинський, Л. Кульчицький, В. Охрімович, Л. Романський, С. Федак, 

А. Говикович, О. Саєвич, І. Филипович, а також представники усіх центральних 

кооперативних установ: М. Заячківський (Народна Торгівля), С. Гарасимович (Кра-

йовий союз господарських спілок), С. Баран (товариство “Просвіта”), Ю. Павли-

ковський (товариство “Сільський господар”). 

Протягом місяця, з 5 травня по 5 червня 1921 року, ККОК організував 

перший кооперативний курс у приміщенні української Академічної гімназії під 

керівництвом директора Торговельної школи товариства “Просвіта” Д. Коренця. Слу-

хачами курсу були переважно колишні вояки національно-визвольних змагань, 

значна частина яких мала вищу або незакінчену вищу освіту. Викладачами курсу 

були члени ККОК і довоєнні кооперативні діячі. 

Слухачі цього курсу, перед якими були закриті двері вищих державних 

навчальних закладів, захопилися ідеєю позитивної громадської роботи, роз’їхалися 

по краю й стали піонерами та реалізаторами планів ККОК. Саме з-поміж них під-

бирали членів правлінь повітових союзів кооперативів і крайових фахових установ. 

Широко продумана акція ККОК щодо кооперування дрібних селянських 

господарств охопила усі землі, заселені українцями в межах польської держави. З 

фронту повернулися до активної кооперативної праці М.Капуста, В.Ольховий, 

А.Гаврилко, М.Корчинський.  

9-10 червня 1921 року у Львові відбувся перший Крайовий з'їзд українських 

кооператорів, за участю представників п’ятьох фахових кооперативних союзів та 

тридцяти трьох кооперативів. Настрій на цих зборах, за словами І.Филиповича, був 

ще „мінорний”23. До складу нової ради КСР було обрано Ю.Січинського, 

Л.Рожанського, А.Говиковича, І.Макуха, О.Саєвича, С.Федака, Д.Бурачинського,             

о. Й.Раковського, Д.Коренця, М.Волошина, Ю.Павликовського. Нове керівництво 

Ради очолив А.Гладишовський. Роком пізніше, після його смерті, цю посаду зайняв 

Ю.Павликовський, який виконував свої функції аж до ліквідації української коперації 

в 1944 році.24 З’їзд ухвалив рішення об’єднати окремі українські кооперативні спілки 

в кооперативні союзи (територіальні і галузеві), що було однією з основних умов 

успішного розвитку української кооперації. Це пояснювалося тим, що союзні 

об’єднання мали більше можливості надавати кооперативам правову і організаційну 

допомогу, забезпечувати чітку координацію усіх видів української кооперації, 

протистояти адміністративному тиску польських державних інституцій. Завдання цих 
організацій полягали також у відновленні довоєнних та заснуванні нових коперативів, 

у пошуках здібних, ініціативних людей, які могли би очолити місцеві кооперативні 

організації. 
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У травні 1922 року ті завдання, які протягом 1921–1922 років виконував 

ККОК переймає на себе Крайовий союз ревізійний – тепер уже єдиний ідейний та 

організаційний центр української кооперації в Галичині, який 12 грудня того ж року 

отримав від Кооперативної ради у Варшаві право ревізії на необмеженій території. 

“Маючи на увазі піднести скооперуванням працю і найздоровіші моральні сили 

головного народного пня – українського селянства, – зазначив І. Витанович, – провід 

української кооперації організує зразу в тих економічно ще дуже розстроєних роках, 

передусім сільські споживчо-господарські к-ви, як основний тип, переходово з 

інтегральною тенденцією охопити в їх діяльності всі господарські ділянки, що мали 

задовольнити господарські потреби села, а дальше об’єднуючи їх в посередні 

надбудови, яких досі в нас не було – а саме в Повітові Союзи, які знову спеціа-

лізувати мають об’єднану працю в фахових краєвих централях ІІІ ступня – під 

наглядом і проводом єдиного ідейно-організаційного осередку, зосереджуючи в 

ньому керму так зорганізованої цілості праці”25. 

Слід зазначити, що на той час бракувало фахівців для роботи в спосте-

режних радах чи в торговельній справі. Регламентування потребувала й проблема 

спеціалізації чи об’єднання кооперативів, яка здебільшого розв’язувалася самовільно: 

так без потреби відбувався перехід до спеціалізації, без відповідних умов – відмова 

від інтегрального типу кооперативів тощо. Невирішеними залишалися питання 

підпорядкованості кооперативів змішаного типу, доцільності того, щоб повітові 

союзи кооперативів об'єднували лише господарсько- та молочарсько-споживчі 

кооперативи свого району чи загалом усі кредитні кооперативи, причому як міські, 

так і сільські й так звані зарібкові кооперативи. Потребувала налагодження агітаційна 

робота серед населення, яке не завжди охоче залучалося до кооперативних структур. 

Подолати організаційні проблеми намагалися повітові кооперативи, які в цих цілях 

нерідко використовували „кооперативні анкети”. З 1928 року при повітових 

кооперативах почали широко утворюватися організаційно-інструкторські відділи. 

Споживчі кооперативи розбудовувалися за триступеневою організаційною 

схемою: місцеві низові кооперативи по селах, або кооперативи І ступеня (об'єднували 

фізичних членів, діяли на підставі статуту, за яким, зокрема, передбачалося ведення 

ними торговельно-споживчої діяльності, організація промислових відділів, будівниц-

тво й експлуатація малих підприємств, надання кредитів для відбудови та раціо-

налізації господарства, піднесення рівня агрокультури тощо; вони мали створюватися на 

засадах самоокупності); окружні або повітові союзи (ОСК і ПСК), або кооперативи II 

ступеня (мусили пропагувати ідеї кооперації, об'єднувати та координувати діяльність 

кооперативів). Контролював усю кооперативну діяльність Крайовий союз ревізійний. 

Краєвим об’єднанням сільської закупівельно-збутової кооперації став „Цент-

росоюз” – кооператив третього ступеня. Його членами могли бути тільки юридичні 

особи, тобто кооперативні спілки та товариства26. 

„Центросоюз” було зареєстровано у Львівському окружному суді, 30 червня 

1924 року на базі передвоєнного Союзу господарсько-торговельних спілок. Загальні 

збори, що відбулися 16 липня обрали спостережну раду та дирекцію. Головним дирек-

тором було обрано С.Герасимовича, який працював на цій посаді до 1930 року. Спос-

тережну раду у 20-х роках очолював Д.Коренець. Фінансову основу союзу складали паї, 

які сплачувалися повітовими союзами пропорційною до кількості селянських коо-

перативів, які входили до нього. Розмір паю змінювався і становив від 100 до 150 зл.27 
Необхідність зміцнення внутрішнього громадського життя та економічна 

доцільність підказували й основний тип універсальних споживчо-господарських 

кооперативів з різними відділами: заготівлі й збуту, збереження та позик, переробки 
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сільськогосподарських продуктів, виробництва будівельних матеріалів, організації 

культури побуту тощо. Такий метод кооперативної організації на місцях пояснювався 

бажанням не розпорошувати матеріальних та людських ресурсів у тих місцевостях, 

де існувало небагато кооперативів. Універсальні кооперативи заперечували шкідливе 

суперництво різних товариств. Прибутки одного відділу нерідко вкладалися в розви-

ток інших, що приводило до загального покращення стану справ у господарсько-

економічній діяльності членів кооперативів. 

Однак процес створення місцевих кооперативів не відбувся в тому напрямі, 

якого прагнуло керівництво кооперації. Універсальні кооперативні товариства майже 

не виникали. Для їх заснування потрібні були час і підготовлені фахівці. А тому 

найшвидше з’являлися господарсько-споживчі кооперативні крамниці, які легко було 

організовувати і в яких була найбільша потреба. 

Українська кооперація поступово ставала дедалі більше масовою та еконо-

мічно активною, хоча керівні посади обіймалися переважно на громадських засадах. 

Щодо малих сільських кооперативів, то вони все ще обмежувалися дрібною торгів-

лею предметами першої потреби. Торгівля тут провадилася не завжди на достатньому 

фаховому рівні: не вистачало досвіду, елементарних знань. Нерідко це призводило до 

розорення окремих кооперативів. Тільки щира відданість справі, чесність ентузіастів 

кооперативного руху втримували певну рівновагу й активізували економічний 

розвиток. У середньому в одному господарсько-споживчому кооперативі об'єднувалося 

90 членів; близько 90 % його складу традиційно становили селяни28. 

У 1921–1925 роках кількість кооперативів усіх типів, підпорядкованих Кра-

йовому ревізійному союзу, зросла з 579 до 1029, їхніми членами були 158057 осіб29. 

Було також організовано повітові та окружні осередки споживчої коопе-

рації. До кінця 1922 року виникли Союзи кооперативів в Заболотові, Станіславові, 

Стрию, Дрогобичі, Рудках, Сокалі, Жовкві. В 1923 році повітові союзи кооперативів 

з’явилися в Копичинцях, Чорткові, Коломиї; в 1924 році – в Городенці, Рогатині, 

Калуші, Борщеві, Підгайцях, Тернополі, Зборові, Острозі, Дубні, Ковелі30. У 1925 

році у Західній Україні функціонувало вже 27 ПСК і ОСК, які об’єднували 724 

сільські господарсько-споживчі кооперативи31. 

Слід зазначити, що кожний такий союз об’єднував 10-20 кооперативних 

організацій. Так, створені 1922 року союзи у Заболотові об’єднували 17 сільських 

кооперативів, в Рудках – 15, в Дрогобичі – 10, у Жовкві – 17 кооперативів32. 

Виходячи з необхідності мати більший стартовий капітал, уже з 1925 році ПСК або 

ОСК створювалися лише у випадках, коли вони об’єднували 50-80 кооперативів33. 

Варто відзначити активну діяльність заснованого 2 березня 1922 року 

Окружного Союзу українських кооперативів у Станіславові. В зоні його діяльності 

було три довоєнних і 21 новостворений кооператив, що об’єднували 1500 членів з 

капіталом 500000 польських злотих. Союз мав філії в Надвірній, Отинії, Товмачі і 

Солотвині. Район діяльності Союзу охоплював Станіславівський і частину Бучаць-

кого повіту, Товмач, Богородчани, Надвірну, частину Калушського повіту. Госпо-

дарсько-споживчих кооперативів у 1930 році нараховував 133. Вони мали 37 філій, 2 

молочарних відділів, 1 дахівкарню, 2 цегельні, 1 олійню, 1 книгарню тощо. Коопера-

тиви нараховували 17078 фізичних осіб, в тому числі 1530 жінок. Власні фонди 

кооперативів на січень 1931 року становили 43030333 злотих. 

Організаційно-інструкторська праця Союзу полягала в заснуванні коопера-
тивів, їх реєстрації, підготовці балансів, річних звітів, виданні місячника „Вісник 

Повітового Союзу Кооператив”. Пропаганда кооперативних ідей проходила шляхом 

проведення різних зборів, сходин, а також організації кооперативних свят. Стані-
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славівським кооператорам належить першість в організації українських ярмарків і 

виставок, які були проведені у 1924, 1926 і у 1929 роках. Навчання своїх членів Союз 

здійснював на постійно діючих курсах34. 

У наступні роки, після того, коли завершилася післявоєнна економіч-

на криза, стабілізувалася валюта, появилася можливість ефективного господарю-

вання, Молода оновлена кооперація під керівництвом Крайового ревізійного союзу, 

який у 1929 році змінив свою назву на Ревізійний союз українських кооперативів 

(РСУК) стала поважним фактором боротьби з лихварством, яке в умовах неолі-

бералізму поширилося в Європі і, зокрема, в Польщі. 

Найвища влада в РСУК належала загальним зборам членів, які скликалися 

раз на рік. Компетенцією загальних зборів було: вибори Президента (такий титул 

носив керівник ради союзу) і Ради, яка складалася з 7 осіб; затвердження плану діяль-

ності Ради і Дирекції, затвердження бюджету, а також встановлення розміру членсь-

ких внесків. Рада РСУК призначалася дирекцією ревізорів і службовців союзу. Вона 

готувала найважливіші постанови дирекції і на її пропозицію приймала нових членів35.  

Постійним виконавчим органом Ради РСУК, її сполучною ланкою з дирек-

цією, а також учасником в багатьох її справах була Президія Ради. До неї належали: 

голова ради, два його заступники, секретар і скарбник. До компетенції Президії Ради 

РСУК входило затвердження засад управління для дирекції, а також службових 

обов’язків для працівників Союзу; затвердження пропозицій дирекції про прийняття 

нових постійних працівників РСУК, прийняття рішень про приналежність  союзних 

кооперативів до відповідних центрів кооперації, визначення щорічної межі вступних 

внесків членів-кооперативів; прийняття до відома ревізійних звітів про діяльність 

кооперативних центрів; полагодження непорозумінь між кооперативами союзу і їх 

керівними органами. Окремі рішення в РСУК приймалися спільно президією і дирекцією.  

Для обговорення найважливіших актуальних проблем кооперативної 

організації, координації співпраці окремих видів кооперації, правового захисту, для 

вивчення думки кооперативних низів Ревізійний союз скликав кооперативні з’їзди. У 

1921-1929 роках відбулося шість таких з’їздів: перші три з загальних організаційних 

питань, інші у справі розбудови окремих видів кооперації36. 

Удосконалюючи роботу кооперації за допомогою висококваліфікованого 

апарату ревізорів, керівництво водночас відчуло наближення нової економічної 

кризи. Це зумовило у 1928 році внутрішню реорганізацію РСУК. Зокрема, замість 

одного директора запроваджено трьохчленну дирекцію, яка здійснювала колегіальне 

керівництво кооперацією і несла колегіальну відповідальність. Створено спеціальні 

відділи: організаційний (керівник О.Луцький), адміністративний (керівник І.Филипович), 

правничий (керівник М.Корчинський) та ревізійний (М.Капуста). 

Чітка співпраця РСУК з різними фаховими управліннями, а також іншими 

кооперативними організаціями створювала умови для планової роботи різних 

секторів української кооперації. Основні напрями її розвитку схвалювалися на різних 

зборах у формі резолюцій, а в найважливіших справах на загальних зборах РСУК37. 

Після зміни статуту РСУК в 1936 році, впорядкованого зі змінами закону 

про кооперацію 1934 р., крім вибраних загальними зборами членів ради, до неї 

ввійшов делегат Львівської рільничої палати та делегат товариства „Сільський 

Господар”. У свою чергу, голова Ради РСУК входив, як делегат української коопе-

рації, до Державної кооперативної ради у Варшаві38. 
Таким чином, у кінці 20-х років сформувався центр західноукраїнської 

кооперації – Ревізійний союз українських кооперативів, який був виразником і 
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захисником інтересів українського населення в господарській, суспільно-політичній, 

культурно-освітній та національній сферах.  

Важливе місце в системі кооперативних організацій, які входили до РСУК 

належало споживчій кооперації. У 20-х роках вона мала два центри: „Народну 

торгівлю”, як крайовий споживчий союз, та „Центросоюз”, який також об'єднував 

споживчі кооперативи. Обидва центри в 1923 році взяли зобов’язання перед кра-

йовим кооперативним з'їздом про широку співпрацю в сфері розвитку господарсько-

споживчих кооперативів39. Основна відмінність між ними полягала в тому, що 

членами „Народної торгівлі” могли бути і фізичні, і юридичні особи, а „Центро-

союзу” – тільки юридичні. Від 1925 року на підставі умови між „Народною 

торгівлею” та „Центросоюзом”, останній не організовував власних споживчих 

відділів, а замовлення своїх членів передавав „Народній торгівлі”40. Сфера діяльності 

обох споживчих центрів була розмежована 26 листопада 1926 року на основі 

директиви Крайового ревізійного союзу. Згідно цієї директиви „Народна торгівля” 

стала галузевим центром міської споживчої кооперації і повинна була обслуговувати 

міські споживчі кооперативи та на підставі умови про співпрацю з „Центросоюзом” 

постачати повітовим союзам зі своїх складів деякі споживчі товари, а „Центросоюз” 

обмежив свою діяльність виключно сільською господарсько-споживчою коопера-

цією. Ця умова діяла до 1930 року, після якого „Центросоюз” почав засновувати 

власні споживчі відділи.  

„Народна торгівля” до часу виникнення перших повітових і окружних 

союзів кооперативів організовувала господарсько-споживчі кооперативи І ступеня та 

створювала для них оптові бази, які в подальшому дали початок кооперативам 

другого ступеня в структурі „Центросоюзу”41. 

Зазначимо, що „Народна торгівля” вийшла з війни надзвичайно ослабленою. 

Її втрати становили 750688 зл. (1924 р.). Інфляція та розрив торговельних зв’язків з 

зарубіжними країнами погіршили ситуацію. У 1924-1925 роках „Народна торгівля” 

могла виплатити своїм членам лише 10 % по вкладах. Власні фонди у 1925 році 

становили 109754 зл., однак у перші післявоєнні роки спілка взяла активну участь в 

організації сільськогосподарських споживчих кооперативів. У 1928 році така робота 

велась у восьми районах42.  

„Народна торгівля” була найбільшою споживчою кооперацією І ступеня, 

мала свої філії і склади по всій Західній Україні. У 1924–1925 рр. їх було 19, у 1930 – 

24. „Народна торгівля” мала 96 власних будинків загальною вартістю 673280 зл. 

Товарооборот „Народної торгівлі” в 1924-1925 рр. становив 1197 зл., у 1926 р. – 4268 

зл. і в 1928 р. – 13341 зл.43 

Члени спілки мали значні вклади (у 1927 році вони становили близько                  

1 млн. зл.), а отже, і значний вплив на її організаційний розвиток. Це водночас було й 

важливою перепоною для перебудови „Народної торгівлі” на союзну централь. Крім 

основного споживчого відділу, що спеціалізувався на постачанні зарубіжних товарів 

— чаю, кави, какао, різних приправ, мандаринів, апельсинів, ізюму, рису тощо, 

„Народна торгівля” мала також відділ насіння, наливний, відділ вин. Спілка 

нагромадила великий досвід у закупівлях зарубіжних товарів, мала добрі зв'язки з 

гуртівнями англійської й німецької споживчої кооперації, голландськими, французь-

кими, італійськими і південноамериканськими фірмами, а також безпосередньо з 

виробниками.  
Сплата мита на імпортні товари становила від 50 до 100% їхньої вартості. 

Тому вони були розрахованими лише на заможні верстви населення і недоступними 

для переважної частини міщан та членів споживчих кооперативів. 
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„Народна торгівля” реалізовувала гриби, овочі, мед. Вона активно підтри-

мувала зв'язки з українським приватним виробництвом, зокрема, продавала пасту 

фірми „Елегант”, цукерки „Фортуни Нової”, мармелад „Продукції”, порошки для 

печива „Алоє”, „Фімози”, „Декоро” та інших фірм44. 

„Народна торгівля” відіграла важливу роль у справі розвитку українського 

„третього стану”, провідною ідеєю діяльності якого було „створення індивідуального 

крамарства”. Вона поставила собі за мету навчити українську молодь купецькому 

промислу і таким чином зміцнити кадри українського купецтва. За словами 

В.Нагірного, зусиллями „Народної торгівлі” „покладено міцні основи до створення 

посередника між продавцем і покупцем”. 

Споживча кооперація організовувала та фінансувала спеціальні коопера-

тивно-торговельні заклади, що готували кадри торговельних та промислових 

спеціалістів не тільки для кооперації, але й для приватних підприємств. Велика 

частина українських кооператорів, відпрацювавши деякий час у споживчій кооперації 

і набувши відповідного торговельного досвіду, відкривала приватні крамниці. Ці 

представники українського „третього стану” на своїх фірмових бланках до звання 

«купець» додавали — „колишній працівник „Народної торгівлі”. „Не сміємо забувати 

заслуг кооперації..., не можна не виявляти вдячності за промощування дороги, за 

виховання... цілої армії купців”45, — заявляли керівники українського купецтва. 

Діяльність споживчої кооперації постійно удосконалювалася. Створювалися 

спеціальні організаційно-пропагандистські комітети, які складалися переважно з 

жінок. Інструктори і ревізори міських споживчих товариств брали участь у роботі 

інструкторських колегій при „Народній торгівлі”. Спеціальна колегія ревізорів 

міських споживчих товариств існувала при РСУК. Добре працювали такі 

кооперативи, як „Народний дім” в Бережанах, „Будучність” у Печеніжині, „Злука” в 

Тустановичах, „Надія” в Перемишлі, „Торговельна спілка” в Тернополі, „Народний 

дім” у Судовій Вишні, „Український робітничий союз” у Львові. Споживчий коо-

ператив „Повітова Торговельна Спілка” в Яворові започаткував для своїх членів 

безкоштовне медичне обслуговування. Шість міських споживчих кооперативів мали 

свої продуктові відділи: три м’ясні, пекарню, молочарню, а також фабрику синьки і 

майстерню з виготовлення тари46. 

„Народна Торгівля” працювала в трьох напрямках: організаційному, техніч-

но-торговельному і культурно-освітньому. З кінця 1926 року вона обслуговувала 11 

міських із 26 існуючих споживчих кооперативів. Організаційну і пропагандистську 

роботу в країні „Народна Торгівля” проводила через своїх представників (із них 40 – 

господарсько-споживчих і 1 кредитний). 21 кооператив з існуючих було організовано 

у 1926 році з допомогою „Народної Торгівлі”, її представники проводили загальні 

збори, інструкторські і господарські наради, виступали перед членами кооперативів із 

спеціальними рефератами. Корисними були шеститижневі кооперативні курси, які 

закінчили 20 осіб із тринадцяти сіл. 

У Самбірському повіті „Народна Торгівля” співпрацювала з 40 госпо-

дарсько-споживчими кооперативами. На різних зборах і нарадах тут було виголошено 

58 рефератів та теми розвитку споживчої кооперації. У Бродах у 1926 році було 

організовано 5 кооперативів, після чого їх загальна кількість становила 11. Діяльність 

„Народної Торгівлі” на Мостищині сприяла тому, що кількість споживчих коопе-

ративів зросла від 4-х у 1925 році до 17 у 1926 році. Подібна ситуація була 
характерною і для інших районів Західної України47. 

Фізичні члени мали значні вклади збережень в „Народній Торгівлі” (у 1927 р. 

близько 1 млн. зл.), а значить і значний вплив на її організаційний розвиток. Це також 
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виявилося важливою перепоною на шляху перебудови „Народної Торгівлі” на союзну 

централь. Товарооборот зріс з 1197 зл. до 16834 зл. у 1930 році (табл. 2). 

 

Таблиця 2 

Товарооборот у „Народній Торгівлі” 

в 1924-1930 роках (в тис. зл.)48 

 

Роки Товарооборот 

1924-25 1 197 

1926 4 268 

1927 7 843 

1928 13 341 

1929 16 451 

1930 16 834 

 

Міські споживчі кооперативи становили лише кілька відсотків усіх това-

риств, об'єднаних в РСУК. Проте це були найбагатші українські кооперативи, а їх 

персонал - високооплачуваним. Пояснювалося це тим, що споживча кооперація була 

найстарішою в кооперативному русі з власним капіталом (кожен склад „Народної 

торгівлі” мав власний будинок). Крім цього її торговельна пропозиція спрямо-

вувалася і на неукраїнців, що автоматично збільшувало поле діяльності і в певній мірі 

унезалежнювало від матеріального забезпечення тільки українського суспільства49. 

Якщо говорити про соціальний склад членів об’єднаних споживчих коопе-

ративів, без „Народної торгівлі”, то тут переважали селяни-рільники. Щодо робітни-

ків, то їх доля була невеликою навіть в міських споживчих товариствах. Для 

підтвердження наведемо таблицю, опубліковану 1927 році в щорічнику РСУК 

„Західно-українська кооперація в році 1927” (табл. 3). 

Таблиця 3 

Соціальний стан  

фізичних членів об’єднаних кооперативів50 

 

селяни-рільники службовці інші ремісники робітники 

194941 13854 10602 5856 4747 

84,7 % 6,0 % 4,6 % 2,6 % 2,1 % 

 

Соціальний зріз селянства, показує, що членами господарсько-споживчих 

(933 кооперативи) кооперативів було 87,0 % безземельних і малоземельних (до                   

9 моргів землі) селян. Лише 13,0 % припадало на середні і заможніші господарства. 

Така статистика повністю відображала соціальний стан тогочасного західноукраїнсь-

кого села. 

Національний склад споживчих товариств був таким: українці становили 

97,4 %, поляки – 2,3 %, євреї – 0,2 %, представники інших національностей – 0,2 %. 

Характерно, що в кооперативних товариствах Західної України працювало 

дуже мало жінок, які становили заледве 9,9 % усіх членів кооперативів. У всіх типах 

кооперативів нараховуємо 22904 жінки. Більшість з них – 22,379, або 93,4 % були 

селянками. Найбільше жінок працювало в господарсько-споживчих кооперативах – 
49,9 %, в молочарсько-споживчих – 20,5 %51. 

Отже, основу західноукраїнської кооперації складало селянство. 85 % членів 

низових кооперативів – це селяни. Найбільша питома вага (91-95 %) селян у 
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сільських споживчо-заготівельних і споживчо-молочарських кооперативах. Значну 

частину членів (11 %) складали службовці, священики, особи так званих вільних 

професій, купці, промисловці тощо. Саме з цієї групи формувалося головним чином 

кооперативне керівництво. Дуже нечисленною була в кооперативах група ремісників 

(2 %) та робітників (2 %). Навіть у міських споживчих кооперативах вони, разом 

узяті, не перевищували 18 % усіх членів52. 

Для з’ясування соціальної структури кооперативних організацій досить 

виділити основні соціальні групи в них. Важливо також вияснити, що являли собою 

селяни, які входили до тих чи інших кооператив. Часткову відповідь на це питання 

дають відомості про землезабезпеченість селян – членів споживчої кооперації. 

Заможні та середняцькі господарства площею понад 2,9 га в 1927 році складали лише 

35 % усіх кооперативних господарств. Незважаючи на це, вони були ядром 

західноукраїнської кооперації на селі. Як основним виробникам товарної продукції, 

заможним селянам для ведення та розширення господарств у першу чергу були 

потрібні засоби виробництва, які постачала кооперація. І тому вони були найбільш 

зацікавленими в організації кооперативів53. 

Разом з тим кооперативним діячам вдалося охопити членством коопе-

ративних організаціях значну частину дрібного і навіть безземельного селянства. Для 

трудових селянських господарств болючою була проблема купівлі мінеральних 

добрив, насіння та інших засобів виробництва, а ще більше – збуту сільськогоспо-

дарських продуктів. Вони були економічно надто слабими, щоб діяти в цьому 

напрямі самостійно, і об’єднання зусиль для господарської діяльності їх приваблю-

вало. 

Великою проблемою для споживчої кооперації Західної України стало 

боргування, тобто продаж споживчих товарів у кредит. „Можна сказати, що всі наші 

кооперативи, – писала у 1931 році „Кооперативна республіка”, – за винятком, може, 

одиничних випадків, за якими треба було б тільки спеціальні пошукування робити, 

торгують в борг, ламаючи основний принцип рочдельської системи споживчої 

кооперації – торгівля за готівку”. Вимоги кооперативного керівництва припинити 

боргування не давали результатів, тому що кооперація боялася зниження товаро-

обороту. 

Товарні борги в 1927 році, тобто ще до економічної кризи 1929-1930 років, 

становили в сільських споживчо-заготівельних кооперативах 71 % власного капіталу і 

59 % запасів товарів і продуктів; у міських споживчих кооперативах відповідно 105 і 

53 %, а в повітових союзах кооперативів – 141 і 47 %. На початок 1930 року 

заборгованість покупців у сільських кооперативах становила від 53,7 % власного 

майна цих кооперативів тобто більше половини нагромаджених за десятирічний 

післявоєнний період капіталів, або 77,5 % товарних запасів. 

З наведених порівняльних даних про зростання товарообороту і боргів (у 

відсотках до 1925 року) видно, що за роки найбільшого докризового розвитку 

товарооборот зростав значною мірою за рахунок продажу товарів у кредит, оскільки 

темпи зростання боргів покупців перевищували темпи зростання товарообороту 

(табл. 4). 
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Таблиця 4 

Зростання товарообороту і боргів 

(у відсотках до 1925 року).54 

 

Рік Товарооборот Борги покупців 

1925 100 100 

1926 130 211 

1927 166 281 

1928 205 258 

1929 204 371 

 
Після Першої світової війни та поразки українських національно-визволь-

них змагань, разом з Галичиною в складі Польської держави опинилася й північно-

західна частина України: західна частина Волині, Холмщини, Західне Полісся та 

Підляшшя. Ці стародавні історичні українські території були до війни найбільш 

русифіковані царським урядом, а ще раніше відчули на собі важкі національні і 

соціальні утиски з боку Польщі. Відсутність правової опори для кооперації (в Росії до 

1917 року так і не з’явився загальний закон про кооперацію), заборона всякого 

національного руху, суворий поліцейський нагляд і бюрократичний контроль за будь-

якою громадською діяльністю, упереджене ставлення цензури до кооперативної 

пропаганди обумовлювали повільний розвиток кооперації. Традиційна щодо України 

великодержавницька, шовіністична політика Росії мала на меті всеохоплюючу 

русифікацію, тому природно, що система кооперації була орієнтована на загаль-

норосійську. І все ж, незважаючи на перешкоди тут, як і в Галичині, кооперація 

відігравала важливу роль в економічному розвитку села: виробництві і збуті 

продукції, у забезпеченні селян необхідними промисловими товарами, реманентом, 

у наданні фінансової допомоги господарствам тощо. Кооперативні об'єднання тут 

також виступали як інституції економічного самоврядування, знаряддя захисту 

інтересів сільськогосподарських виробників, школи раціонального господарювання та 

підприємництва. Так, у 1920 році була створена Волинська сільсько-господарсько-

торговельна спілка, яка об'єднувала різні кооперативні товариства і займалася 

реалізацією рільничих знарядь, насіння, будматеріалів, продукції рослинництва55.  

Організаційне керівництво кооперації південної Волині ще за часів 

Української Народної Республіки містилося в Кременці. Саме там і було організоване 

Бюро волинської кооперації. В 1921 році воно об'єднало свою діяльність з центром 

західноукраїнської кооперації у Львові й до 1927 року узгоджувало з ним свої дії. 

Після об'єднання кількісні і якісні показники волинських кооперативів 

значно зросли. Українські товариства почали виходити з .польських ревізійних 

союзів і вступали до РСУК. Місцеве українське населення до початку 1930-х років 

організувало понад 620 кооперативів, з яких майже половина уже належали до РСУК. 

Так, на Ковельщині працювало біля сотні сільських споживчих кооперативів, об’єд-

наних в ОСК. Львівська „Народна торгівля” відкрила свої філіали у Луцьку, Воло-

димирі, Олиці56. В 1925 році їх було 19. „Народна торгівля” активно допомагала в 

кооперативно-організаційній роботі, після чого українська кооперація Волинського 

воєводства так, як і в Галичині, набула триступеневої структури57. У цей період 

активно проводилася культурно-освітня робота, в результаті якої значно зросла 

кооперативна свідомість українського населення, що в свою чергу призвело до еко-

номічного зміцнення кооперативної системи та господарської самостійності українців 

в Другій Речіпосполитій. На початок світової економічної кризи український 
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кооперативний рух підійшов хоч і слабким матеріально, проте міцним організаційно, 

що в подальшому допомогло йому перебороти часи лихоліть. 

Роль центру міської споживчої кооперації як бази була тут невеликою, біля 

3/4 продажу товарів припадало на власні роздрібні магазини. Серед оптових доставок 

найвищу частку мали приватні купці в таких містах, як Стрий, Сокаль, Володимир. У 

багатьох містечках Волині не було українських споживчих кооперативів. Українці, 

що проживали в містах, задовольняли свої потреби в українських товариствах в 

незначній мірі. Приватне купецтво, насамперед єврейське, мало більший збут58. Тому 

українська міська споживча кооперація на Волині була дуже слабо розвинена. 

Відбудові і розвитку українських кооперативів заважали повоєнна розруха 

господарства, зубожіння населення, нестабільність економічних відносин, гіперінф-

ляція польського злотого, перешкоди адміністративної влади. Не сприяли відродже-

нню кооперативної системи і недостатня національна свідомість населення, відсут-

ність кваліфікованих кадрів та координаційного центру, а також господарські і 

організаційні прорахунки самих товариств на початковому етапі. 

Негативно позначилася на темпах розвитку волинського кооперативного 

руху його відірваність від провідного центру західноукраїнської кооперації – 

Крайового ревізійного союзу у Львові. Така ситуація пояснювалася тим, що після 

війни Крайовий ревізійний союз займався відродженням кооперативних товариств на 

своїй території59. По-друге, в самого союзу не було коштів на відрядження ревізорів 

на Волинь60. По-третє, до 1923 року ревізійний союз не мав юридичного права 

поширювати свою діяльність за межі Галичини. В цьому йому перешкоджали 

рішення польської влади61. Слід наголосити, що найгострішою проблемою у 

відношеннях між польською центральною владою і українською кооперацією 

протягом усього 20-річчя було визначення територіальних меж дії українського 

ревізійного союзу. Польський уряд проводив тут так звану нову „регіональну” 

політику, яка мала на меті ізолювати частину українських земель від Галичини, 

забезпечити переважання польського впливу на всі ділянки суспільного життя. В 

основі рішень польської влади лежав не ліберальний кооперативний закон 1920 року, 

а мотивація державної кооперативної влади. В листі волинського воєводи, надісла-

ному до міністерства внутрішніх справ вказувалося на доцільність поширення 

діяльності союзу на всю державу, оскільки це підкреслило б єдність її території і 

заперечувало б окремішність Галичини. Це також вибивало грунт з під українців, які 

виступали на міжнародній арені з приводу переслідування української кооперації, 

примусило б Ревізійний союз вести листування польською мовою з керівництвом 

інших воєводств і зменшило б мовний сепаратизм українців. 

З 1924 року розпочався другий етап відбудови кооперації у Волинському 

воєводстві. Він був пов’язаний з припиненням інфляції в польській державі і 

стабілізацією злотого після грошової реформи62. В період з 1924 по 1927 роки 

ліквідовувалися псевдокооперативи, почали зароджуватися нові види кооперації, 

налагоджувалася нормальна господарська діяльність кооперативів і завершувався 

процес орієнтації різних товариств на ревізійні союзи за територіальним, госпо-

дарським, національним і т.п. принципами. Кооперативний рух починав прогре-

сувати. 

Споживча кооперація була другою за ступенем розвитку видом у 

Волинському воєводстві. На її відбудову і розвиток впливали ті ж самі чинники, що й 
на кредитну, хоча інфляційні процеси відбилися на ній опосередковано. На початку 

1924 року на Волині було 56 споживчих кооперативів63. Після грошової реформи їх 

кількість значно зросла. У 1926 році їх нараховувалося 103. Найбільше споживчих 
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кооперативів воєводства належало до Українського ревізійного союзу у Львові. Вони 

розташовувалися переважно в Кременецькому, Дубнівському, Горохівському і 

Здолбунівському повітах. До Союзу споживчих кооперативів Речіпосполитої Польсь-

кої належало 13 товариств і до Союзу військових кооперативів – 9 товариств. Не 

належало до жодного ревізійного союзу – 28 товариств64. 

Розгортання кооперативного руху на Волині, Поліссі, Холмщині й Підля-

шші у 20-х роках XX ст. відбувалося значно повільніше, ніж у Галичині, що великою 

мірою зумовлювалося низькою свідомістю місцевого населення та відсутністю тут 

ідейного проводу. Отримавши право здійснювати ревізії на території всіх 

українських етнічних земель у складі Польщі, з 1926 року Крайовий ревізійний союз 

помітно активізував ідеологічно-організаційну роботу в північно-західному регіоні. 

Саме в цей час (1925-1926 роки) відбулися з’їзди та конференції волинських 

кооперативних організацій, на яких розглядалися питання щодо об’єднання галиць-

ких і волинських кооперативів. 

Для координації діяльності українських кооперативів у Волинському, 

Люблінському, Поліському воєводствах у 1927 році було створено спеціальний 

організаційно-інструкторський відділ РСУК в Луцьку - так званий Інспекторат РСУК. 

Йому підпорядковувався Холмсько-Підляський комітет організації кооперативів. 

Фактично цим і завершився перший період розбудови РСУК, який І.Витанович 

назвав „періодом ініціативи та організаційних оформлень”. У період становлення 

кооперативної системи він взяв на себе важливі й відповідальні завдання: сприяти 

поширенню кооперативної ідеї серед народу; забезпечити створення розгалуженої 

мережі українських кооперативних організацій та здійснювати періодичні перевірки 

та ревізії діяльності кооперативів усіх рівнів; координувати співпрацю окремих видів 

української кооперації; захищати інтереси кооперативів та їх членів перед органами 

державної та місцевої влади65. 

Для організаційної роботи фахових консультацій кооперативів, що приєд-

налися до РСУК, було також створено Головну Раду Волинської кооперації, в якій 

працювали такі відомі українські кооператори, як Л.Кобилянський, А.Лобачевський, 

М.Стефанівський, О.Олександрівський, О.Кіцера, О.Зибенко та ін66. 

Стан волинської кооперації розглядався на з’їзді делегатів української 

кооперації Волинського, Поліського, Люблінського воєводств, що проходив у Луцьку 

11 травня 1924 року. На ньому були присутні 25 делегатів від названих регіонів і 4 

делегати зі Львова67. Ініціаторами скликання з’їзду були посли А. і П. Васиньчуки, 

С.Козицький. На з’їзді заслухано історію розвитку української кооперації на Волині з 

1897 року. Відзначалося, що в економічних умовах останніх років, в умовах 

переслідування польської адміністрації, безправного стану і надмірних податках на 

селянина кооперація мала стати важливим чинником розвитку українського народу. 

На з’їзді також підкреслювалося, що більш інтенсивному розвитку во-

линської кооперації перешкоджають відсутність кредитів, українського капіталу, на-

ціональної буржуазії та інтелігенції, які могли б очолити „темний український люд”. 

Організаційно-правове об’єднання волинської і галицької кооперації 

сприяло зміцненню української кооперації. Чисельність українських кооперативів у 

північно-західних землях зросла з 45 у 1926 році до 506 у 1930 році, помітно 

підвищився рівень свідомості місцевого населення68. 

Якщо порівняти розвиток різних видів української кооперації воєводства у 
періоди 1921-1926 років та 1927-1929 років, то побачимо, що за останні три роки, 

на відміну від попередніх шести, споживча кооперація зросла у п’ять разів. Під 

керівництвом РСУК було прийнято програму зміцнення волинської кооперації. 



 176 

Розвиток загальноосвітнього і культурного рівня учасників кооперативного руху та 

широких верств суспільства, розповсюдження кооперативної ідеї, підготовка фахових 

робітників здійснювалися через культурно-освітні установи, читальні, книгозбірні, 

народні доми. 

Важливою подією в активізації кооперативного руху Холмщини і Підляшшя 

став Український кооперативний з’їзд, що відбувся в Холмі у червні 1928 року. На з’їзді 

було створено Холмсько-Підляський комітет організації кооперативів (КОК), який 

підпорядковувався Інспектору у Луцьку і входив у структуру РСУК69. У 1929 році у 

підпорядкуванні КОК діяло 57 українських кооперативів з Томашівського, Грубе-

шівського, Володавського, Холмського та Більського повітів70. До червня 1930 року на 

Волині, Поліссі, Холмщині та Підляші українське населення створило 506 кооперативів, з 

них 283 – були членами РСУК71. 

На початку 1929 року з 295 українських кооперативів Волині 186 підпо-

рядковувались РСУК, 9 – польським ревізійним союзам і решта діяли самостійно. В 1929 

році у Волинському воєводстві серед українських кооперативів найбільше було 

споживчих – 26772. 

Аналізуючи чисельний і національний склад споживчої кооперації 

зауважимо, що серед кооператорів поляків було 5128 осіб, українців – 3636, євреїв – 

251, чехів – 203. Причому біля 2/3 поляків припадало на Луцький і Рівненський 

повіти. Щодо українців, то вони по всіх повітах розміщувалися більш-менш 

рівномірно. Поляки і українці були домінуючими у цьому виді кооперації73. 

Найбільш розвиненими були кооперативи Союзу польських споживчих 

товариств. За 1926 рік їхній оборот становив 1182714 зл., а всіх волинських 

кооперативів – 6601925 зл. Оборотні засоби і капітали споживчих кооперативів були 

незначними, що свідчило про низький рівень їх розвитку74. Крім того, члени 

товариства платили частину вкладу, чим знижували оборотні засоби кооперативу. Це 

в свою чергу вело до лихварських позик і боргів. Із-за нестачі оборотних коштів 

товари продавалися в кредит, що не сприяло розвитку кооперативу. 

Отже, в другій половині 20-х років український кооперативний рух на 

Волині інтегрувався в західноукраїнську кооперативну систему, яку очолював 

Ревізійний союз українських кооперативів у Львові. Протягом десятиріччя, до 

прийняття нового кооперативного закону 1934 року, волинська та східногалицька 

кооперації розвивалися спільно. В цей період відбувся чіткий галузевий поділ 

кооперативів, на чолі споживчої кооперації стояла „Народна Торгівля”, а на чолі 

закупівельно-збутової — „Центросоюз”. Кількість товариств на Волині за цей час 

значно збільшилася, покращилися якісні показники діяльності кооперативів. 

Особливо значного розвитку у Волинському воєводстві досягли господарсько-

споживчі або кооперативи для загального закупу і збуту.  

Звичайно, в Галичині кооперативний рух був набагато сильнішим, ніж на 

Волині. Це було викликано різними підходами до кооперативної теорії і практики в 

воєнний період, ментальністю населення, а також політикою польської влади, яка 

усіма силами намагалася розмежувати українське суспільство. 

Після призначення волинським воєводою Г.Юзефського в польсько-

українських відносинах відкрився новий політичний аспект, так званий „волинсь-

кий експеримент”. В основу цього експерименту лягла концепція Г.Юзефського 

відгородити Волинь від націоналістичної Галичини „Сокальським кордоном”, маючи 
на увазі кордон між Австро-Угорщиною і Російською імперією до Першої світової 

війни. Багато з того, що уже було зроблено в кооперативному будівництві не 

вписувалося в названу концепцію. Так, у 1929 році 64 % українських кооперативів 
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Волині були підпорядковані РСУК і, відповідно, були потенційними політичними 

представниками ворожого до Г.Юзефського табору75. Волинській місцевій владі не 

залишалося нічого іншого, як посилити тиск на підпорядковані РСУК українські 

кооперативи. Під приводом невідповідності будівельним і санітарним нормам були 

закриті 124 кооперативи. Влада звела вплив РСУК на українські кооперативи до 2,1 %76, 

ліквідувавши, таким чином, єдиний місток, що з'єднував українців Галичини з рештою 

етнічних земель у Польщі77. 

Симптоми „хвороби” волинських споживчих товариств, які у 1921–1929 

роки мали жалюгідний економічний стан, Й.Волошиновський відносив до намагання 

українських націоналістів „защепити на Волині невідомі тут специфічні „галицькі” і 

„польсько-українські” стосунки”. На його думку, поділ споживчих товариств на 

„польські” і „українські” негативно впливав на економічні результати і був 

„причиною слабкості одних і других”. За словами Й.Волошиновського станом на 1 

січня 1929 року ледь животіли 134 споживчих товариства — „...сільські магазинчики, 

що не являють жодної поважної господарчої сили, дуже часто орендовані особами з 

ціллю приватних доходів, під вивіскою споживчої спілки.” Шлях виходу із кризової 

ситуації він бачив у згуртуванні споживчих товариств у мішані спілки та відмову від 

засад і методів дрібної приватної торгівлі, „... яка тільки тому стоїть вище, що 

відкрито трактує свій промисел як джерело прибутків”78. 

Характеризуючи стан споживчої кооперації на Волині, Й.Волошиновський 

свідомо замовчував очевидний факт, що влада надавала перевагу незначному 

польському елементові, що отримав там землі. Політика польського уряду сприяла 

організації спільних польсько-українських кооперативів, в яких перевага надавалася 

польській меншості. Ця політика мала на меті витворити на північно-західних землях 

окремий тип українця, не подібного ні до наддніпрянського, ні до галицького. 

Частими були випадки, коли окружні суди в Рівному і Луцьку відмовлялися 

реєструвати статути нових кооперативів, якщо документи були оформлені 

українською мовою, а представники місцевої адміністрації та поліція зривали вивіски 

з українських закладів. 

На конференції волинської кооперації у Луцьку 5 грудня 1932 року 

волинський воєвода Г.Юзефський заявив, що „задля вищої державної рації ціле 

суспільне життя Волині, отже, і кооперативне, мусить творити відокремлену від 

Галичини цілість. Уряд мусить перевести цю рацію до кінця”. 

І уряд проводив... Уже в січні 1933 році було закрито 27 українських 

кооперативів на Ковельщині. Припинили існування кооперативи в селах  Золочівка 

та Підлуж на Дубенщині, Начинці на Рівнещині, Борщівка на Кременеччині79. 

У статті „Панські жарти на Волині”, опублікованій у „Господарсько-

кооперативному часописі” 14 травня 1933 року, О.Луцький охарактеризував нездорову 

обстановку у волинській кооперації, відхід від принципів кооперативної 

демократії колись авторитетного і шанованого Й.Волошиновського, який 

очолив Волинський союз комунальних і кооперативних господарських організацій. 

„Від 1906 року він - не українець - був видавцем української „Світової Зірниці” на 

Поділлі, - писав О.Луцький. - Тоді держав п.Волошиновський зв’язок з не куп-

леними царською владою українцями. Тепер він і словечком не згадує ні владі, ні 

польському суспільству про те, що на Волині від літ не можемо уладити ні одного 

кооперативного курсу, що там тільки від наших кооператив жадає влада попереднього 
дуже дорогого комісійного затвердження домівки на сільську кооперативну 

крамницю і масово опечатує їх, хоч ці наші домівки куди кращі від приміщень 

приватних сільських крамниць і т.п. І не звертається тепер п.Волошиновський зі 
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своєю порадою як організувати селянські кооперативи на Волині до організаційно-

кооперативного осередку українців, тільки сам кидає в нарід свої пляни і рука в руку з 

волинською владою придумує, якби-то відтягнути українську кооперацію на Волині від 

РСУК, її єдиного природного, рідного і доброго проводу. Не маючи з цього приводу 

ніякого жалю до п.Волошиновського, тільки підкреслюємо сам нагий факт”80. 

Негативно вплинули на консолідацію зусиль у боротьбі за цілісність української 

кооперації на теренах Польщі і інші чинники. Найголовніший – відсутність спільних дій, 

єдності між кооперативними організаціями та лідерами волинських і галицьких 

кооператорів. Волиняни звинувачували РСУК у недостатній увазі до потреб волинської 

кооперації, зверхньому і недоброзичливому ставленні до них тих, які прибули з галицьких 

теренів внаслідок поразки визвольних змагань 1917–1920 років. У 1921–1927 роках РСУК 

майже не обслуговував кооперативів волинських територій (300 кооперативами Волині 

опікувався лише один ревізор). Тільки з 1928 році, РСУК відкрив волинський ревізійний 

відділ і збільшив його апарат до 6 осіб81.  

Волиняни підозрювали, що РСУК відмовляється приймати до складу 

кооперативних союзів Галичини дрібні та кволі споживчі кооперативи, як не життєздатні. 

Лунали також звинувачення у авторитаризмі головного проводу РСУК. Зокрема, йшлося й 

про те, що Ю.Павликовський - голова спостережної ради РСУК одночасно був членом 

керівних органів „Народної торгівлі”, „Маслосоюзу”, „Центробанку”, „Сільського 

господаря” і членом президії та заступником голови політичного об’єднання УНДО82. 

Толеруючи Українську автокефальну православну церкву, волинським 

кооператорам не подобалася причетність до діяльності галицьких українських коопе-

ративів греко-католицької церкви. Адже в складі 44 % правлінь і спостережних рад 

кооперативів працювали греко-католицькі священики83. 

З іншого боку, галичани звинувачували волинських українців у відсутності 

високого рівня національної свідомості, лояльності та угодовстві до польської влади і 

небажанні активних дій у національно-визвольній боротьбі проти поляків. 

І все ж, деякі українсько-волинські споживчі кооперативи, зокрема ті, що 

межували з золочівським, збаразьким та іншими галицькими кооперативними союзами, 

намагалися підтримувати з ними нелегальні стосунки, налагоджували ділові контакти з 

Центросоюзом і „Народною торгівлею”. Заборони й переслідування не позбавили їх 

ідейного зв’язку з керівництвом української кооперативної організації в Галичині, не 

перешкодили постійно передплачувати українську кооперативну пресу і літературу, 

інколи навіть посилати до Львова своїх делегатів-спостерігачів на кооперативні з’їзди 

та інші важливі кооперативні заходи84. 

Таким чином, кооперативний рух на Волині був частиною тих глобальних 

процесів, які охопили всю Україну. Українське громадянство і тут шукало в кооперації не 

лише ліків від соціально-економічних злигоднів, а й засобів для національної само-

оборони.  

Розглядаючи розвиток кооперації в Закарпатській Україні слід, насамперед, 

зазначити, що цю частину українських земель після першої світової війни було 

приєднано до Чехо-Словаччини. Перед війною слабенькі кооперативи Закарпаття 

існували в системі угорської кооперації, керівні центри яких містилися в Будапешті. 

За нових політичних обставин, знищене війною, віковим політичним та соціальним 

гнітом населення не мало й не могло мати своїх національних кооперативних 

структур. Національно свідомої інтелігенції тут майже не було. Якась невелика 
частина інтелігенції та місцеве духовенство почували себе відчуженими від народу, 

піддалися ідеологічній угорсько-москвофільській орієнтації та обмеженому 

місцевому патріотизмові, сформованому під чужими впливами. Лише протягом двох 
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десятиріч між світовими війнами, в сприятливіших умовах політичного режиму Чехо-

Словаччини, тут виросла нова ґенерація національної інтелігенції, зорієнтованої на 

загальноукраїнські інтереси. 

Відновлені та новостворені кооперативи української, угорської та 

москвофільської орієнтації в 1925 році об’єдналися в один Крайовий Дружественний 

Союз в Ужгороді, який до 1938 року був верховним органом, ревізійно-

організаційним і кредитним центром для всіх видів кооперації. Президентом цього 

Крайового Кооперативного Союзу став Є.Бачинський, який перебував під сторонніми 

впливами85. 

На Буковині склалася ще проблематичніша політична й економічна ситуація 

для кооперативного руху. Репресивний румунський політичний режим, нестійкість 

румунської валюти, економічна криза й господарський хаос створили атмосферу, в 

якій неможливо було відновити передвоєнну кооперацію. Навпаки, зруйнувано було 

навіть те, що вціліло після війни. Румунський кооперативний закон 1929 року 

зобов'язав кооперативи ввійти до спільних з румунами регіональних спілок. Зро-

зуміло, що їх контролювали румунські політичні партії та державна аміністрація86.  

Попри складні проблеми в розвитку кооперативного руху, національно 

орієнтовані лідери кооперативного руху намагалися використати споживчу 

кооперацію для захисту національних інтересів українців і задоволення їхніх 

культурно-національних потреб. „Так само як купцям відібрала вона (кооперація – 

С.Г.) ринок, фабрикантам продукції, - писав К.Паньківський, - так само зможе вона з 

приватних рук відібрати й освіту, школу, поміч і все те віддати в руки народу, щоб 

сам був господарем свого життя...”87 

Необхідність громадської діяльності кооперативів, спрямованої на захист і 

розвиток національної освіти і культури, виховання національно свідомих членів 

суспільства, випливала з ідеологічно-організаційних засад українського кооператив-

ного руху і розцінювалася не лише як засіб піднесення культурно-освітнього рівня 

українського населення, але й як необхідна умова успішного розвитку самої кооперації. 

Одним з основних напрямів культурно-освітньої діяльності українських 

кооперативів стало піднесення загальноосвітнього рівня учасників кооперативного 

руху та ширших верств суспільства. З метою підвищення грамотності населення 

кооперативні організації фінансово підтримували роботу спеціальних секцій „Прос-

віти”, „Рідної школи”, „Союзу українок”, створювали гуртки з ліквідації неписьме-

нності. 

Товариство „Просвіта” відкрило у Львові приватну Торговельну школу, де 

викладалися кооперативні дисципліни. За її зразком у Луцьку в 1927 році заснована 

Кооперативна академія, яка протягом року готувала більше 300 слухачів88. 

З метою активізації агітаційної роботи в масах при кооперативах 

організовувались постійно діючі самоосвітні гуртки, і спеціальні „пропагандивні 

комітети”, до штату ПСК і ОСК залучались т. зв. „мандрівні пропагатори”, завдання 

яких полягало у піднесенні кооперативної свідомості населення.  

Оскільки за статутами кооперативи не могли вести самостійну культурно-

просвітню роботу, всі кооперативи першого степеня обов'язково ставали членами 

„Просвіти” та „Сільського господаря”. Культурно-просвітня діяльність кооперативів 

велася по багатьох напрямах - підвищення загальної грамотності населення, 

книговидання, заснування кооперативних книгарень і бібліотек, організація загаль-
ноосвітніх курсів у читальнях, матеріальна підтримка українського шкільництва тощо.  

Розвитку бібліотечної справи сприяла пільгова політика кооперативних 

видавництв щодо реалізації літератури. Збагачувати фонди кооперативним бібліотекам 
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допомагали українські видавничі кооперативи, а також книгарні, які працювали на 

кооперативних засадах. Солідною базою для підвищення кваліфікації кооператорів у 

Львові була бібліотека, яка налічувала близько 4000 книжок на кооперативну, 

соціально-економічну тематику, а також різноманітну періодику, в тому числі й 

закордонну. 

Подекуди задля підвищення рівня національної свідомості українців 

кооперативи йшли на заздалегідь прогнозовані матеріальні збитки. Вони провадили 

також меценатську діяльність.  

Майже одночасно з відновленням кооперативної мережі кооперативне 

керівництво почало організовувати різні фахові курси - не лише для підготовки й 

перепідготовки кооперативних, а й господарських фахівців. На загальнокооперативних 

курсах викладалася теорія кооперації, основи бухгалтерії, вивчалося кооперативне 

законодавство тощо. Проводилися спеціальні курси для членів управ кооперативів або 

для членів спостережних рад, для фахівців окремих галузей виробництва. Здебільшого 

курси організовувалися тієї пори року, коли населення було менш зайняте 

сільськогосподарськими роботами, і тривали вони залежно від фінансових 

можливостей слухачів. 

Основи кооперативної науки було впроваджено в програми деяких 

народних і загальноосвітніх приватних середніх шкіл. Кооперацію, як окремий 

предмет, вивчали в Хліборобському Ліцеї в Черниці, в Українській Ремісничій Школі 

у Львові та деяких інших фахових школах. 

Велику фахову допомогу західноукраїнська кооперація отримувала від 

Української господарської академії, що була заснована 1922 році в Подєбрадах (Чехо-

Словаччина). В цій академії працювали такі видатні кооперативні діячі, теоретики 

кооперації, як Б.Мартос, М.Шаповал, С.Бородаєвськяй, К.Маціевич, О.Мицюк та ін. 

В 1935 році академію було перетворено на Український технічно-господарський 

інститут. 

Західноукраїнська кооперація поповнювала свій кадровий потенціал також 

за рахунок випускників Віденської вищої школи світової торгівлі, а також польських 

торговельних шкіл, деякі з яких діяли у Львові. 

Польська держава розглядала Львів як історичний центр торгівлі зі східни-

ми та південними країнами, а Торговельну академію у Львові — як основний 

осередок підготовки кадрів для розв'язання її вищих комерційних завдань. Нагальною 

стала потреба в підготовці службовців консульств, торговельних представництв, які 

володіли б добрими знаннями в галузі комерції. Тому вже 18 жовтня 1922 року на 

базі Торговельної академії у Львові відбулося урочисте відкриття Вищої школи  

закордонної  торгівлі, яка  в 1938 році здобула статус Академії закордонної торгівлі89. 

1921 році український патріот А.Штефан очолив Торговельну академію 

спочатку в Ужгороді, а потім у Мукачеві. Цей навчальний заклад вісімнадцять років 

був центром українства на Підкарпатській Русі. У ньому виховувалася найкраща 

молодь, зокрема майбутні письменники М.Томчаній, М.Бараболя, І.Ірлявський, 

депутат чехословацького парламенту О.Борканюк та інші. 

Наприкінці 1938 року, коли постала Карпатська Україна, А.Штефану 

запропонували посаду міністра культури і освіти. Його обрали послом Сейму 

Карпатської України, а на його першому засіданні – головою. А.Штефан приймав 

присягу новообраного президента А.Волошина та закон про незалежність Карпатсь-
кої України. 
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Після окупації Закарпаття фашистською Угорщиною А.Штефан якийсь час 

жив у Празі, звідти виїхав до США. Там він написав і видав спогади про Карпатську 

Україну під назвою „За правду і волю” у двох томах, а у видавництві „Пробоєм” – 

монографію „Президент А.Волошин”90. 

Важливим фактором у розвитку кооперативно-культурного просвітництва 

стало видання кооперативної періодики. За ініціативою ідеолога української 

кооперації в Галичині Ю.Павликовського було засновано „Господарсько-коопе-

ративний часопис” Його вихід підготовила комісія при „Сільському господарі” у 

складі Ю.Павликовського, О.Саєвича та І.Филиповича. Перше число місячника 

появилося 1 травня 1921 року накладом у 2 тис. примірників. Першим редактором 

часопису було призначено Ю.Павликовського. Видавцем стало товариство 

„Сільський господар”. У грудні 1921 року часопис перестав виходити. 1 вересня 1922 

року „Господарсько-кооперативний часопис” відновив свою роботу як двотижневик. 

У 1924 році його наклад становив 4 тис. примірників. Редагував журнал А.Гаврилко, 

а допомагав йому В.Воробець, який одночасно вів відділ сільськогосподарської 

кооперації. 15 жовтня головним редактором журналу став З.Пеленський. Він змінив 

формат часопису на газетний, збільшив об’єм, до статей на господарсько-

кооперативну тематику додавав статті загальноосвітнього характеру, ілюструючи їх 

малюнками. Членами редакційної колегії працювали М.Корчинський, В.Левицький та 

Л.Лепкий; ілюстрував часопис Е.Козак91. Члени кооперативів могли знайти на його 

сторінках різноманітні поради та інструкції, правові та фахові консультації, звіти 

загальних зборів центральних кооперативних установ, відомості про передовий 

досвід кращих кооперативів, а також статті з кооперативної теорії, історії 

кооперативного руху в Україні та за її межами. 

У 1931 році кооперативна громадськість відзначила десятиліття часопису. 

Як писала І.Блашкевич „Десять літ уже повнить ГКЧ свою службу. А ці кооператори, 

що читають його від давнього часу нехай з нагоди десятилітньої річниці праці цього 

нашого кооперативного часопису застановляться хвильку, а мусять признати, що 

черпаючи з ГКЧ, набрали вони багато відомостей, які поширили їх світогляд. 

Читаючи стало ГКЧ мусіли вони в першу чергу прийти до переконання, що зиск, 

зарібок зовсім не є ціллю в кооперативній роботі, що саме матеріальний зарібок не 

може запалити до діла ані загалу членів кооперативи, ані її управи... 

Дальше зрозуміли постійні читачі ГКЧ, що головним завданням управи 

кооперативи є приєднувати, освідомлювати і підносити освіту і моральний рівень 

своїх членів”92. 

З 1928 році почав виходити журнал „Кооперативна республіка” тиражем 850 

примірників. Опубліковані в ньому статті містили матеріал з питань економічної 

діяльності кооперативів, з історії, теорії та практики кооперативного життя. Нерідко в 

журналі з’являлися нариси про видатних учених-кооператорів, кооператорів-

практиків, дописи з актуальних питань економічної політики тощо. Провідними 

співробітниками журналу були Ю.Павликовський, О.Луцький, А.Жук, К.Левицький, 

І.Ольховий, І.Витанович, П.Панченко. Дописували в часопис видатні кооперативні 

діячі, вчені, такі як Ф.Щербина, Б.Мартос, О.Мицюк, В.Садовський, В.Січинський та 

інші. Головним редактором журналу „Кооперативна республіка” був відомий 

публіцист, автор праць „Господарське самоврядування”, „Економія підприємства”, 

„Підприємство як організм”, „Буквар кооперації” К.Коберський (1890–1939). 
Важливим засобом культурно-освітньої діяльності і кооперативної пропа-

ганди стали щорічні кооперативні свята, які формували в українців почуття гордості 

за власний народ, сприяли піднесенню національної свідомості. Вони урочисто 
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проводилися 30 вересня кожного року на свято св. Софії та її дочок Віри, Надії й 

Любови. „Починалися святкування, як звичайно, Богослужбою, - згадував 

І.Витанович, - потім ішла концертова частина, з промовою запрошеного гостя, 

видатнішого кооператора в окрузі; місцеві кооперативи показували на діяграмах 

висліди своєї праці, інформували про кооперативний рух своєї округи та про загальні 

устремління й досягнення української кооперації. З нагоди святкування Властовували 

виставки кооперативного виробництва. Програму мистецької частини заповнювала 

здебільшого молодь і, таким чином, приєднувалася до співучасти в русі, зацікав-

лювалась кооперацією. В програмі свят бували й спортивні змагання молоді, а на 

закінчення – громадська гостина для старших і забави для молоді”93.  

Культурно-освітня діяльність українських кооперативів спрямовувалася на 

підвищення загальноосвітнього рівня українського населення та підготовки кадрів для 

кооперативної й господарської роботи. Кооперація також сприяла піднесенню 

культури господарювання українського народу. Зміст і засоби роботи у цьому 

напрямі визначалися необхідністю поширення передових форм господарської 

самодіяльності, що мало сприяти піднесенню прибутковості селянських господарств, 

а отже підвищенню добробуту й рівня життя українського населення.  

Важливе місце в діяльності споживчої кооперації мали її взаємини з 

українськими політичними партіями. В умовах національної дискримінації україн-

ства діяльність більшості політичних партій спрямовувалася на правовий захист 

українських кооперативних організацій від утисків з боку державних і адміні-

стративних чинників, налагодження дієвої організаційної підтримки кооперативного 

руху, що створювало сприятливі умови для розвитку кооперації. Партії не лише 

ставали популяризаторами ідей кооперації серед населення краю, а й сприяли 

внутрішньому зміцненню системи української кооперації та зростанню її авторитету. 

Вивчаючи програмні документи Українського національно-демократичного 

об’єднання (УНДО), Української соціал-демократичної партії (УСДП), Української 

радикальної партії (УРП), Української християнсько-суспільної партії (УХСП), 

Організації українських націоналістів (ОУН) та інших українських політичних партій 

стало зрозуміло, що практично усі національні політичні сили визнавали доцільність 

існування та розвитку системи українських кооперативних організацій. Незважаючи 

на певні ідейно-політичні розходження, представники національних політичних сил 

були одностайні у поглядах на необхідність підтримки розвитку українського 

кооперативного руху і використання кооперації як однієї з форм боротьби за 

усамостійнення і унезалежнення українського громадянства від натиску польських 

властей. Не підтримували української кооперації лише діячі Комуністичної партії 

Західної України, які вважали її буржуазним явищем (схема 1)94. 
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Схема 1 

Спектр партійних впливів на українські кооперативи  

(станом на 1930 рік)95 

 
в Галичині: 
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Політичні декларації провідних політичних партій та об’єднань щодо укра-

їнського кооперативного руху знайшли своє реальне втілення у практичній діяльності 

центральних і місцевих партійних осередків, їхніх лідерів та рядових членів. 

Керівники українського кооперативного руху, які вважали, що політичні 

партії не повинні відволікати кооперацію від вирішення першочергових соціально-

економічних проблем, проте все ж припускали, що кооперативи можуть потрапити 

під вплив тих чи інших політичних сил. Ставлення кооперативних установ до 

українських політичних партій та їх програмних положень можна розцінювати як 

цілком лояльні і це не дивно, адже багато кооператорів були членами або ж 

„симпатиками” тієї чи іншої партії. Водночас більшість національних політичних 

партій та об’єднань відносилася до української кооперації цілком доброзичливо, 

демонструвала прагнення надати кооперативним організаціям певну організаційну 

підтримку і політичну опіку. 

Зрозуміло, що кращі можливості для ефективної роботи у сфері кооперації 

мали легальні партії. Зокрема, активну діяльність у другій половині 20-х років XX ст. 

розгорнуло УНДО, що виступало ініціатором створення українських кооперативних 

організацій, брало участь у їх діяльності, пропагувало кооперативні ідеї серед 

громадськості. Основними організаційними формами залучення українського насе-

лення до активного суспільного життя були народні віча, збори, де, поряд з іншими, 

ухвалювалися резолюції із закликами розбудови кооперативних організацій.  

Одним із пріоритетних напрямів діяльності УНДО у сфері кооперації став 

захист українських кооперативних організацій від зловживань з боку польських 

адміністративних чинників. У своїй практичній роботі, спрямованій на захист 

української кооперації, УНДО великого значення надавало діяльності в польському 

парламенті, з трибуни якого націонал-демократи піддавали критиці репресивну 

політику уряду, вносили конкретні пропозиції та поправки до польських законо-

проектів у справах кооперації. 

УНДО, УХСП, УРП намагалися згуртувати навколо своїх організацій 

якнайбільше осіб, використати кооперативні установи як трибуну у боротьбі за маси. 

Виконуючи вказівки керівних органів, члени партії сприяли створенню коопера-

тивних установ у селах і містечках краю, широко пропагували ідеї кооперації серед 

загалу. Значного розвитку набула практика організації кооперативних курсів, читання 

лекцій, проведення господарсько-кооперативних конференцій, нарад тощо. Активну 

участь в організації цих заходів брали М.Рогуцький, П.Шекерик, О.Когут, Б.Білінський          

та ін. 

В питаннях захисту інтересів української кооперації УНДП, УХСП, УРП 

виявляли досить високий рівень порозуміння, прагнення протистояти польському 

режиму і забезпечити нормальні умови для діяльності українських кооперативних 

організацій. Водночас партії намагалися використати кооперативні організації як 

трибуну у боротьбі за маси, допоміжний засіб для досягнення власних політичних 

цілей. Це призводило до загострення політичного протистояння навколо кооперації і 

перешкоджало конструктивній, творчій діяльності кооперативів. Найбільший вплив 

на кооперацію мали партії національно-демократичного спрямування. 

Прагнення політичних сил використати кооперацію для поширення своїх 

впливів, з одного боку, об’єктивно підвищувало роль кооперативного руху в 

національно-визвольній боротьбі українського громадянства, втягуючи селян-
кооператорів у вир національного суспільного життя, а з іншого – міжпартійні чвари 

навколо кооперації давали польській владі привід для репресій. 
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Із встановленням у травні 1926 року режиму „санації” посилилося праг-

нення урядових чинників контролювати і „регулювати” її розвиток, „узгодити” 

діяльність українських кооперативів з планами господарського поступу країни. 

Згідно з розпорядженнями президента Польщі „Про промислове право” від 7 червня 

1926 року і „Про будівельне право” від 16 лютого 1928 року за невідповідність 

встановленим санітарним нормам представники адміністрації масово закривали 

українські кооперативи, чинили перешкоди в їх реєстрації. 

Попри лояльне законодавство польської держави щодо кооперативів, на 

місцях їх створення нерідко наштовхувалося на опір польських чиновників. Українці 

змушені були доводити, що організовані ними кооперативні установи не займаються 

політикою і не плекають антипольських настроїв. Ситуація особливо загострилася на 

зламі 1920–1930-х років. Польська поліція пильно стежила за перебігом зборів і 

нарад у кооперативах, здебільшого безпідставно застосовувала проти них адміні-

стративні санкції, переслідувала активістів; органи влади перешкоджали реєстрації 

нових кооперативів. Масовий погром з боку націоналістичної польської молоді зазнали 

українські кооперативні установи у відповідь на урочисте святкування 10-річчя 

проголошення ЗУНР. Під час „пацифікації” 1930 року під приводом того, що у 

приміщеннях кооперативів переховується зброя чи антиурядова література, поліція 

вривалася до них, здійснювала обшуки, навмисне знищувала товар. Через це чимало 

українських кооперативних установ мусили припинити свою діяльність, а деякі 

активісти усунулися від участі в кооперативному русі. 

І все ж, попри репресивну політику польських властей, українська 

кооперація з року в рік зміцнювала свої позиції. Кількість кооперативів у системі 

РСУК у 1925–1930 роках зросла з 1029 до 3146, тобто в три рази96. Організаційні 

основи української кооперації, у порівнянні з польською, були набагато міцнішими: 

впродовж 1925–1927 років кількість кооперативів – членів РСУК – зросла на 71 %, а 

польські союзи практично не розширювали своєї мережі. На початок 30-х років XX 

століття РСУК став найбільшим кооперативним союзом у Польщі. Під його 

підпорядкуванням знаходилися 26,3 % загальної кількості кооперативів, хоча 

українці становили лише 11 % населення. Водночас п’ять польських ревізійних 

союзів об’єднували лише 61 % кооперативів97. 

Організаційні основи української кооперації, у порівнянні з польською, 

були набагато міцнішими, у чому переконують наведені дані (табл. 5). 

Таблиця 5 

Динаміка зростання чисельності кооперативів та їхніх членів  

у 1925-1927 роках, об’єднаних в РСУК та в польських  

кооперативних об’єднаннях „Сполем” і „Унія”98 

 

 1925 1927 

Кількість 

кооперативів 

Кількість 

членів у 

кооперативах 

Кількість 

кооперативів 

Кількість 

членів у 

кооперативах 

РСУК 839 105 314 1432 133 927 

„Сполем” 801 436 306 812 405 976 

„Унія” 421 337 991 314 228 612 

 

Отже, якщо кількість кооперативів-членів РСУК впродовж 1925-1927 років 

зросла на 71 %, то польські союзи практично не розширювали своєї мережі: кількість 

кооперативів-членів „Сполем” збільшилася на 1 %, а кількість кооперативів „Унія” 
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зменшилася на 25 %. Кількість осіб, які входили до кооперативів РСУК впродовж 

вказаного періоду зросла на 27 % в той час, коли кількість членів кооперативів 

обидвох польських ревізійних союзів зменшилася (на 7 % - „Сполем” і на 33 % - 

„Унії”). Про зростання чисельності кооперативів та їхніх членів у 20-х роках ХХ 

століття свідчать наступні схеми (схема 2, 3)99. 
 

Схема 2 

Зростання чисельності кооперативів у системі РСУК  

у 1921-1930 роках100 

 

Схема 3 

Зростання чисельності членів кооперативів  

у системі РСУК у 1921-1930 роках101 
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Розвитку українського кооперативного руху активно сприяла Українська 

греко-католицька церква. Представники духовенства пропагували кооперативну ідею, 

ініціювали створення кооперативних організацій у своїх парохіях, керували ними. 

Спільно з „Просвітою”. „Рідною школою”, „Союзом українок”. „Сільським госпо-

дарем” та іншими громадськими організаціями кооперація забезпечувала потреби 

українства у життєво важливих суспільних сферах. 

Ієрархія Церкви, насамперед, митрополит Андрей Шептицький, рекомен-

дував керівникам української кооперації активно залучати духовенство до праці в 

кооперативних організаціях. У 1925 році в кооперативних установах Галичини 

працювали 626 священиків (23,5 % духовенства), з них 502 були у складі спосте-

режних рад, 124 - членами правлінь кооперативів102. 

Греко-католицьке духовенство надавало українському кооперативному 

рухові духовної глибини, широти замислу та творчого ставлення до буденних 

господарських справ, перетворювало його у впливову економічну й політичну силу, 

яка забезпечувала матеріяльну підтримку процесові становлення національної 

самосвідомості українців, їхній боротьбі за громадянські та політичні права, за 

економічну самостійність та політичну незалежність. М.Грушевський небезпід-

ставно вважав, що культурне і національне піднесення у Галичині, яке почалося у 

перші десятиліття XIX ст., значною мірою залежало від греко-католицького 

духовенства. Саме в його середовищі з'явилися „освічені і тямущі люди, які 

думають не тільки про інтереси своєї Церкви, а й про піднесення народної освіти і 

добробуту, коло розвою національної культури”103. 

У 1926 році серед 1460 кооперативів Галичини, що належали до 

українського Союзу, було 646 (тобто 44,2 %) кооперативів, в яких до складу 

спостережних рад або дирекцій входили греко-католицькі священики. Членами 

спостережних рад був 691 священик, а дирекцій — 100104. 

Існувало багато українських кооперативів, до складу керівництва яких 

входило по декілька греко-католицьких священиків. Так, у спостережній раді 

торговельно-промислового дому „Достава” у Львові із 14 осіб було 9 священиків; у 

дирекції, що складалася з 6 осіб, їх було 3. Існували також кооперативи священиків, 

зокрема міський споживчий кооператив „Священича поміч українського католиць-

кого духовенства” у Станіславові, кооператив священиків „Власна допомога” у 

Львові105.  

Така висока участь священиків у керівництві кооперативів була зумовлена 

браком кваліфікованих кадрів, навчання яких не встигало за швидким розвитком 

української кооперації; структурою українського суспільства, в якому переважало 

сільське населення (часто єдиною освіченою особою на селі був саме священик); 

греко-католицькі священики мали право — на відміну від католицьких священиків 

— вступати в шлюб, а тому краще орієнтувалися у господарських справах, 

оскільки часто самі мали господарства, з яких утримували свої сім'ї; тісним 

зв’язком греко-католицького духовенства з національним рухом, що було також 

яскравим доказом добрих стосунків між керівництвом кооперації й ієрархією 

Церкви. Обидві інституції взаємно підтримували одна одну, наприклад, кооперація 

матеріяльно допомагала харитативній діяльності, яку проводила Церква. 

У 7–8 числі місячника „Нива” за 1926 рік, що був присвячений церковним 

та суспільно-політичним проблемам, цінну статтю опублікував о. М.Чорнега. В ній 
він підкреслив важливе значення кооперації, яка формувала у громадському житті 

такі характерні риси, як солідарність, ощадність, жертовність, тверезість, підприєм-

ливість, дисциплінованість, уміння підпорядковувати власні інтереси громадським. 
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Мета, яку ставила кооперація — добро інших, добро загалу замість самолюбства 

одиниць, альтруїзм замість егоїзму. Вона була співзвучна з головною засадою 

християнства — любови до ближнього. З огляду на те, що у світі панував 

брутальний егоїзм, християнство повинно було його викорінити, а кооперація у 

цьому процесі — виконати важливу допоміжну роль. Усі пропагандисти 

кооперативної ідеї, на думку М.Чорнеги, звертали увагу на її ідейний бік та на 

спорідненість із християнською мораллю. Так, Р.Оуен вважав, що „людське 

спасіння у взаємній співпраці для добра всіх”, а Ф.Райфайзен, що „всі ми є дітьми 

одного Отця небесного й повинні журитися про своїх ближніх так само, як про 

себе самих. Хто має так мало почуття солідарности, що не хоче працювати для добра 

свого села, той не повинен уважати себе християнином”106 

Автор статті відзначав, що в післявоєнний період серед духовенства 

спостерігалася деяка байдужість щодо народних справ і не лише з царині 

політичній, а й у культурній, освітній та економічній. Це недвозначно 

стверджували не лише селяни, а й представники інтелігенції. Подібні закиди на 

адресу духовенства звучали на загальних зборах „Просвіти”, УПТ, Крайового 

ревізійного Союзу. Дійшло до того, що часопис „Український голос” запропонував 

подавати редакції прізвища тих священиків, які ігнорують громадську працю, для 

того, щоб поміщати їх у „Книзі ганьби”. „На те ми священики, — зауважував о. 

М.Чорнега, — щоби добро творити своїм вірним, щоби бути для менших братів 

провідниками, учителями, тим світлом, що світить всім „іже в храмині суть”. Нині 

нема вже місця для ложного аристократизму, ані для празничної любови, опертої на 

фразеології. Нарід жадає нашого проводу, нашим обов'язком його достарчати. Якщо 

ми будемо глухі на той голос народа, то будьмо певні, що народ перейде над нами до 

порядку денного, й ми знайдемося поза скобками. Тому нам треба викресати стільки 

енергії, щоби привернути ті добрі традиції передвоєнного духовенства, уґрунтувати в 

належній висоті престіж духовного стану й церкви й задержати провід в народі на 

будуче. А коли, може, кому політичні справи невигідні чи небезпечні — 

просвітними, а тим паче кооперативними, можемо заниматися всі”107. 

М.Чернега вважав, що кожен священик повинен докласти максимум 

зусиль, щоби в його парохії було засновано споживчий і молочарський коопе-

ративи, а де можливо — й кредитний та промисловий. Очевидно, що священик не 

мусить бути директором кооперативу. Але ж кооперація — це не лише крамарство, її 

силу творять кооперативна свідомість, кооперативний дух. І тут широке поле для 

діяльності священика. Крім того священика чекали в спостережній раді, він міг 

допомогти у книговеденні, у роз'ясненні кооперативного законодавства, в організації 

повітових союзів кооперативів, у підготовці з’їздів, у проведенні анкет тощо. До цієї 

складної але дуже потрібної громадської діяльності священство треба готувати, ще 

під час навчання у духовній семінарії.  

Національне зорієнтоване греко-католицьке духовенство намагалося викори-

стати кооперацію для захисту національних інтересів українців і задоволення їхніх 

культурно-національних та духовних потреб. Воно розуміло, що сила кооперації не 

лише в результатах господарської діяльности кооперативів, вона — у людській 

солідарності та взаємодопомозі. Кооперація об'єднувала людей духовно на хри-

стиянських етичних засадах, створюючи для досягнення спільної мети відповідні 

структури та інституції. У ній концентрувалося національне виробництво, що давало 
засоби до існування сотням тисяч селян, скорочувало еміграцію, творило ринок для 

українських товарів, вирощувало кадри патріотично налаштованих фахівців. 

Кооперація рятувала дрібного виробника від потрійної експлуатації з боку великого 
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капіталу у сфері виробництва, обміну та споживання і сприяла становленню усталених 

ринкових відносин. Вона зводила міцний підмурівок під політичне визволення народу, 

забезпечуючи йому право суверенного порядкування на власній землі, гуртувала 

розпорошене українське населення у націю. 

Таким чином, споживча кооперація Західної України у 20-х роках ХХ століття 

була не лише господарським, а й, насамперед, політико-державницьким рухом, який мав 

на меті принципове покращення якості життя, дбав про збереження національних 

традицій, зростання національної свідомості народу. 

Політика польської влади щодо західноукраїнських кооперативів визна-

чалася, з одного боку, її загальною налаштованістю до українців, а з іншого – 

обов’язком державної влади сприяти економічному розвитку суспільства. Розвиток 

української кооперації уможливило назагал демократичне польське кооперативне 

законодавство. Водночас польська влада намагалася перешкодити перетворенню 

кооперативів в осередки українського національного руху, налагодженню зв'язків між 

різними регіонами, чинила складнощі на місцях, протегувала польську кооперацію. 

Незважаючи на утиски української кооперації польською владою та 

економічні труднощі, кооперативний рух українців у 20-х роках. ХХ століття набув 

значного розмаху. Кооперативні організації краю відродили і розбудували 

автономну систему під єдиним ідейним керівництвом, розраховуючи, за словами 

Ю.Павликовського, „під прапором самопомочі” прийти до „добра нації”, скріпити 

її, „як самостійну етнічну цілість серед народів”. 

Загалом, українська кооперація мала в цей час реальний позитивний вплив 

на усі сфери національного життя Західної України, сприяла внутрішньому згурту-

ванню українського селянства, підвищенню економічного рівня життя. Українське 

селянство вміло поєднувало природну працелюбність із прагненням та готовністю 

запроваджувати економічні новації у свою господарську діяльність. Чітко налагод-

жена система кооперативного просвітництва забезпечила підготовку патріотично 

налаштованих фахівців для кооперативної і господарської роботи, внаслідок чого 

змінилася структура українського суспільства – з’явилася чимала група коопера-

тивних працівників різних рівнів, яка, наперекір польським властям, докладала 

максимум зусиль для розвитку українського національного життя. 

Кооперація втягувала селян у товарно-грошові відносини, прилучала до 

новітніх технологій та передових європейських методів господарювання, що сприяло 

внутрішньому згуртуванню українського селянства, а відтак ставало важливою 

передумовою піднесення його господарської культури і підвищення соціально-

економічного рівня життя. 

Налагодження та поглиблення зв’язків із національними інституціями 

політичними партіями забезпечували результативність громадської діяльності 

українських кооперативних організацій. У свою чергу, українська кооперація була 

джерелом матеріальної підтримки для національних громадсько-політичних і 

культурно-просвітницьких організацій. 
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УДК 94(477. 83) «1919/1939» 

Сеньків М. В. 

МОЛОЧАРСЬКА КООПЕРАЦІЯ У ГАЛИЦЬКОМУ СЕЛІ 

В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1921–1939 рр.) 
 

У статті проаналізовано витоки та основні етапи розвитку молочарської 

кооперації у Східній Галичині в міжвоєнний період. Показано, що вона виконувала 

важливу суспільну функцію. Зокрема, у кооперативах концентрувалося національне 

виробництво, яке  давало засоби  існування для сотень тисяч селян, скорочувало 

еміграцію, творило ринок для українських товарів. Кооперація рятувала селянина від 

потрійної експлуатації з боку великого капіталу у сфері виробництва, обліку та 

споживання,  сприяла встановленню стабiльних ринкових відносин, поступу села. 

Ключові слова: галицьке село, молочарська кооперація, культурно-прсвітницька 

діяльність, національна свідомість.  

Senkiv M. V. 

MILK COOPERATION IN THE EASTERN  

GALYCHYNA IN 1921-1939. 

The article analyses the sources and main stages of the development of milk cooperation 

in the eastern Galychyna in the war period. It is shown that it fullfilled the important social 

function. Specifically, the national production was concentrated in co-operatives, which gave 

means of existence for several thousands of peasants, reduced the emigration, created the 

market of ukrainian goods. The cooperation saved the peasant from the triple exploitation from 

the side of big capital in the sphere of production, accounting and consumption, promoted the 

establishment of steady market relation, and village development. 

Кey words: Galician village, milk cooperation, cultural and enlighting activity, national 

consciousness. 
 

Впродовж тривалого періоду радянська історіографія грубо фальсифікувала 

діяльність кооперації, у тому числі молочарської, яка начебто мала буржуазно-націо-

налістичний та антинародний характер. На відмінно від радянських науковців 

історики української діаспори опублікували низку правдивих розвідок з дослід-

жуваної проблематики. Найбільшу цінність серед них мають збірник статей „Крайове 

господарське товариство "Сільський господар" у Львові 1899-1944 рр.” [11], а також 

праця І.Витановича про розвиток української кооперації [2]. Щоправда, вони, голов-

ним чином, написані на базі спогадів. 

Об’єктивне вивчення досліджуваної проблеми в Україні розпочалося в роки її 

незалежності. У колективних монографіях “Історія кооперативного руху”[7], «Історія 

споживчої кооперації України» [8], “Українські кооператори”[22],  а також в працях 
В.Плисюка [16], Р. Матейка [15], З.Струк [18,19]. та інших поруч з аналізом 

кооперативного руху на західноукраїнських землях побіжно характеризується роз-
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виток молочарської кооперації. Глибоке вивчення проблеми тільки що розпочи-

нається. На сьогоднішній день не має спеціального монографічного дослідження, 

присвяченого розвитку молочарської кооперації у галицькому селі. Саме цим 

визначається актуальність даної статті.  

У міжвоєнний період Східна Галичина знаходилася в складі Польщі. Українці 

зазнавали жорстокого соціального та національного гноблення. Дієвим засобом 

захисту інтересів українців у міжвоєнний період стала кооперація, зокрема моло-

чарська, витоки якої сягають початку ХХ ст. Перша молочарська спілка виникла 1904 р. у 

с.Завадові, що на Стрийщині. Її організатором був парох О.Нижанківський. До 

управи молочарні входили завадівські господарі Іван Сенків та Федір Дергака. 

Завадівська молочарська спілка послужила прикладом для сусідніх сіл та цілої 

Східної Галичини. Через кілька місяців подібні спілки виникли в Голобутові та 

Угерську. За ними – в селах Лисятичі, Братківці, Жулин, Семигинів, Дашава, 

Добряни та інші.   

 З появою більшої кількості молочарень на Прикарпатському підгір'ї виникла 

потреба їхньої організаційної надбудови, і в 1907 р. у Стрию постав крайовий 

господарсько-молочарський союз, який очолили О.Нижанківський і Л.Горалевич 

[15,159,160]. 1909 р. на цьому терені уже нараховувалося 45 молочарських спілок, які 

об’єдналися в “Маслосоюз” [3,87]. 

Воєнне лихоліття завдало великої шкоди молочарській кооперації. Однак вона 

поступово відроджувалась. У селах виникали молочарські відділи в споживчо-госпо-

дарських кооперативах, молочарські спілки при читальнях “Просвіти”. У Станіславі 

було створено самостійну філію молочарської кооперації. Вона під керівництвом 

Андрія Палія, Олекси Лиса, Андрія Мудрика за короткий час налагодила торгівлю 

маслом, яке виготовляли українські молочарські кооперативи на Станіславщині. 

Проте перші успіхи не задовольнили їх. Добре розуміючи необхідність сильної 

дієздатної молочарської централі, вони провели в Стрию загальні збори Крайового 

союзу господарсько-молочарського. 25 березня 1924 р. обрано нову дирекцію союзу 

з-поміж фахівців-молочарів, діяльних кооператорів [14,394]. 

До керівництва Крайового союзу господарсько-молочарського прийшли 

Андрій Мудрик, Олекса Лис, Андрій Палій, Михайло Хронов’ят. Нове керівництво  

відновило будинок Крайового союзу, відкрило крамницю й молочарню, організувало 

молочарські курси. 18 червня 1925 р. відбулися загальні збори Союзу, які внесли 

зміни до статуту. Відтепер він став іменуватися – Крайовий молочарський Союз 

“Маслосоюз”. За статутом Союз був розміщений у Стрию, але фактичним місцем 

його осідку став Львів. Союз засновував свої відділи, склади, крамниці й різноманітні 

агентства в інших містах краю та за кордоном [1,383]. 

На першому етапі реформування молочарської кооперації керівництво “Масло-

союзу” основну увагу приділяло організації нових та упорядкуванню існуючих 

установ. Ці заходи прискорили розвиток західноукраїнського молочарства. Саме 1925 

рік став переломним у діяльності “Маслосоюзу”. Його торговий обіг перевищував 

860 тис. злотих, проти 200 тис. злотих у 1924 р. З ініціативи А.Палія в 1925 р. 

“Маслосоюз” започаткував експорт масла. Централя в Стрию, філія в Станіславі, нові 

відділи у Львові та Перемишлі були забезпечені кваліфікованими спеціалістами. У 

названих містах відкрилося п’ять маслосоюзних крамниць [1,383]. 

 1926 р. в Галичині діяло вже 132 молочарні. Однак це були, головним чином, 
дрібні молочарні, якi не мали фахівців, добротних приміщень, технічних засобів і 

холодильників. Це призводило до великих втрат, не давало змоги виробляти масло 

високої якості. 
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Керівництво Союзу розпочало другий етап розбудови кооперативного моло-

чарства. Директор Централі А.Мудрик орієнтувався на великі промислові чеські і 

німецькі молочарні, вiн мріяв допровадити кооперативне молочарство до високо-

продуктивних молочарень з фаховим персоналом. Не змінюючи форми власності 

сільських молочарень, як відділів споживчих товариств, керівництво “Маслосоюзу” 

прагнуло об’єднати їх в окремі районні молочарські спілки. Нова форма допомагала 

укрупнити виробництво, що позитивно впливало на зниження собівартості продукції 

та підвищення її якості. 

Перша самостійна районна молочарська спілка виникла 1926 р. у Войнилові 

Калуського повіту. Членами її стали навколишні сільські закупівельно-збутові коопе-

ративи. Згодом районні молочарські спілки почали виникати в інших місцях. Для 

допомоги “Маслосоюзу” при Крайовому союзі ревізійному було створено Інспек-

торат кооперативного молочарства, який очолив Євген Олесницький. А.Палій домігся 

перенесення централі “Маслосоюзу” до політичного та культурного центру Західної 

України – Львова [14,395].  

Копітка робота дала свої результати. За короткий час “Маслосоюз” орга-

нізаційно і торгівельно охопив всю Західну Україну. Особливо важливим для нього 

було здобуття двох “бастіонів” – Дрогобича і Тернополя. У цих містах відкрилися 

організаційно-торгові відділи та крамниці “Маслосоюзу”[14,395]. 

 На другому етапі розвитку торговельно-адміністративної діяльності А.Палій 

взявся впроваджувати найновіші методи праці, реклами, обслуговування клієнтів з 

метою охоплення не тільки внутрішнього українського ринку, а й повного витіснення 

конкурентів, які зосередили в своїх руках 70-80 відсотків усієї торгівлі, а також 

виходу на закордонні ринки. Для виконання цього завдання кооперативи не тільки 

підвищували якість, а й розширювали асортимент продукції.  

У 1927 році було започатковано емблему "Маслосоюзу", її товарний знак – 

чотирилисткову конюшину і літери МС. Ці символи ідентифікували продукцію 

"Маслосоюзу" на внутрішньому та міжнародному ринках, вказуючи на її високу 

якість та конкурентоспроможність. Це було важливим знаряддям маркетингу і 

дозволяло споживачу відрізняти цю продукцію від товарів конкурентів.  

 Третій етап розбудови “Маслосоюзу” розпочався 1929 р. за рішенням VІI 

кооперативного з’їзду. Районні молочарські спілки отримали назву “районна моло-

чарня”. Нові спілки засновувалися на фізичному членстві та діловому капіталі тих же 

самих  членів. З’їзд визначив шлях подальшого розвитку молочарської кооперації не 

тільки на Західній Україні, а й на польських теренах. Насамперед, передбачалося 

розгортання діяльності української молочарської кооперації в містах Катовіце і 

Бєльськ, розширення мережі крамниць у Львові та інших містах [18,39]. 

За умов тяжкої економічної кризи відбулася майже повна реалізація українсь-

кого кооперативного молочарства. Хоча при окремих кооперативах продовжували 

існувати молочарські відділи, на початку 1933 р. в основному завершився  третій етап 

розбудови кооперативного молочарства. Під кінець 1936 р. у Західній Україні діяло 

437 молочарських кооперативів і 267 тис. членів. До “Маслосоюзу” входило близько 

140 районних молочарень і молочарських спілок, які в найбільш сприятливому 1936 р. 

заготовили 80 млн. літрів молока і майже все переробили на масло [11,215]. У Стрию 

“Маслосоюз” виробляв сири; в Коломиї, Ворохті й Шибеному – бринзу [7,309]. 

У Дрогобичі та в п’яти селах – Летні, Добрівлянах, Волі Якубовій, Нижніх 
Гаях, Урожі – дiяли районні молочарні, які збирали сировину з навколишніх 

населених пунктів, переробляючи її на масло, сир, сметану. 1937 р. при “Маслосоюзі” 
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в Дрогобичі, Бориславі, Трускавці працювало 6 крамниць, які збували вироблену 

продукцію [4,38].  

“Маслосоюз” експортував продукцію до Німеччини, Австрії, Чехословаччини, 

Данії, Франції, Швейцарії і навіть до далекої Маньчжурії, конкуруючи з місцевими 

виробниками. Але експортна діяльність українських кооперативів не приносила 

значних доходів. Зовнішні ринки були для них запасними, на випадок посилення 

тиску з боку польської держави [20,301].  

“Маслосоюз” постійно нарощував  потугу. Власні фонди районних молочарень 

1938 р. перевищили 2,8 млн. злотих. За десять років (1928-1938 рр.) збір молока зріс з 

26,9 тис. до 115,0 тис. літрів. У 1928 р. молочарні виробили 1,1 тис., а у 1938 р. – 2,7 

тис. кг масла. Проблему власних приміщень позитивно розв’язали 45 із 121 районної 

молочарні. П’ять районних молочарень були механізовані, мали спеціальні апарати 

для сепарації сметани, що було передумовою виробництва стандартного масла на експорт. 

Модернізували процес виробництва не тільки масла, а й сирів, бринзи [1,386,387]. 

Всупереч польській владі багато районних молочарень добре налагодили свою 

роботу. Це можна простежити на прикладі районної молочарні у Зборові, членами 

дирекції якої були Роман Голод, Осип Стайкович, Осип Маланчук. Пiд час її 

відкриття поліція арештувала і відправила до концентраційного табору в Березу 

Картузьку техніка Фелікса Кордубу. Треба було рятувати розпочате виробництво 

масла. Керівництво виявилося на висоті, відшукало нового техніка Осипа Мельника. 

Незабаром районна молочарня мала розгалужену мережу пунктів збору молока і 

продуктивно працювала [6,252]. 

У селі Делієво Калуського повіту Станіславського воєводства о.А.Гарасевич 

заснував молочарню, яка стала центром економічного життя навколишніх сіл. 

Молочарня була однією з найбільших у системі „Маслосоюзу”: мала 37 пунктів збору 

молока і щоденно виготовляла 500 кг масла, експортувала його до Англії. При 

молочарні було створено позичкову касу, внески до якої селяни сплачували молоком, 

а позики для піднесення свого господарства отримували грішми [5,80]. 

 Споживчо-молочарські кооперативи в районах своєї діяльності сприяли 

піднесенню тваринництва в сільському господарстві. При районних молочарнях було 

створено Фонд ветеринарної опіки за здоров’ям корів, ветеринарні аптеки, пункти 

контролю молочності корів та ін. Якщо селянин втрачав корову від нещасного 

випадку, то отримував компенсацію готівкою 80 відсотків від її вартості [13,36]. 

Районні молочарні проводили чотири рази на рік контроль приміщень, у яких 

утримували худобу. При цьому звертали увагу на чистоту корів, достатність венти-

ляції, сонячного освітлення тощо. Контроль проводили спільно господарські рефе-

ренти та ветеринарні помічники, висновки про стан приміщень записували в спе-

ціальній книзі. Найвище оцінені господарства одержували премії від районних моло-

чарень. Звичайно, при нагоді давалися селянам ґрунтовні господарські та ветеринарні 

поради. 

У "Маслосоюзі" агрономічно-годівельна, санітарно-ветеринарна, селекційно-

племінна робота були поставленні на високому рівні. Агрономи і господарські 

референти виготовляли плани сівозмін кормових та інших культур так, щоб господар 

від ранньої весни до пізньої осені мав досить зеленого корму для збільшення надою 

молока. "Маслосоюз" здійснював також послідовну селекційно-племінну роботу, 

організувавши розплідник симентальської породи худоби при сільськогосподарській 
школі у Коршові. У цьому напрямі працю було поділено на райони, де мала 

впроваджуватись певна порода корів. Наприклад, в горах – симентальська, на 

рівнинах – крайова червона, а в підміських селах – чорно-біла фрізійська. В районних 
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молочарнях існували секції "Охорони домашніх тварин". Вони фінансували ветери-

нарну службу, яка дбала про гігієнічні умови по догляду за худобою.  

Напередодні Першої світової війни у Стрию почали функціонувати три-, а зго-

дом шестимісячні молочарські курси. 1933 р. вони були реорганізовані в однорічну 

школу, яку очолив агроном М.Хомишин. До школи вступали хлопці й дівчата віком 

18-30 років із початковою освітою та річним стажем роботи у молочарні. Абітурієнти 

складали вступні іспити з математики, української мови та молочарської справи. 

Школа готувала таких фахівців: молочарських майстрів, машинних техніків, 

лаборантів. Згодом подiбна школа була відкрита у Львові [10,321,364]. 

Чільне місце в діяльності кооперативів займала культурно-просвітницька 

діяльність, спрямована передусім на виховання свідомого члена суспільства, 

грамотної освіченої особи. Розглянемо, для прикладу, як було засновано народний 

дім-читальню "Просвіти" в селі Яглуш що на Рогатинщині. Розпочати будівництво 

народного дому-читальні вирішили в 1933 році. Частину коштів внесли селяни, 

частину – місцева інтелігенція, решту взяли позику у діючих кооперативах. Під 

кінець 1936 року будинок було збудовано. У ньому розмістилася читальня "Просвіти" 

з бібліотекою, а також крамничка і молочарня від “Центросоюзу”. При читальні діяли 

хоровий і драматичний гуртки. Осередок "Просвіти" не обмежувався лише лекціями, 

забавами, аматорськими виставами, але й звертав увагу на господарські потреби села 

[23,178,179].Подібних прикладів багато. 

 Все це давало свій результат. Відомий кооператор А. Качор писав: "У висліді 

послідовної роботи кооперативних молочарень і цілого штабу працівників під 

проводом своїх культурно-освітніх та кооперативних централей, наше галицьке село 

напередодні другої світової війни, змінило свій зовнішній і внутрішній вигляд до 

невпізнання. Воно не тільки поволі перебудувало свої стайні, обори й подвір'я, але 

будувало вже кращі, світліші хати, які були зі смаком улаштовані. Багатші селяни 

розводили великі сади й городи, краще обробляли поля... Селяни масово перед-

плачували господарсько-кооперативні та загальнополітичні часописи, місячні журна-

ли, купували книжки і почали серйозно думати над піднесенням своєї життєвої стопи 

при допомозі раціональної господарки та кооперативної самодопомоги" [9,72]. 

Таким чином, кооперативне молочарство постійно розвивалося, мало планомір-

ний і системний характер. Воно стало могутньою силою в обороні українського селя-

нина, у піднесені його добробуту, в економічному поступі села загалом. У коопе-

ративах концентрувалося національне виробництво, яке давало засоби  існування для 

сотень тисяч селян, скорочувало еміграцію, творило ринок для українських товарів. 

Кооперація, у тому числі молочарська рятувала селянина від потрійної експлуатації з 

боку великого капіталу у сфері виробництва, обліку та споживання і сприяла вста-

новленню стабiльних ринкових відносин, формуванню національно-свідомих громадян. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ СПОЖИВЧОЇ 

КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ 

ЕКОНОМІКИ 

Знайшли відображення проблеми, характерні для сучасної системи споживчої 

кооперації України. Запропоновано авторське бачення їх вирішення, а також можливі 

моделі співпраці між споживчою, сільськогосподарською та кредитною кооперацією. 

Підкреслено важливість формування вітчизняної національної кооперативної системи. 

Подано її орієнтовну структурну будову. 

Ключові слова: споживча кооперація, сільськогосподарська кооперація, кредитна 

кооперація, оптові ринки, національна кооперативна система. 

Babenko S. G. 

Panteleymonenko A. O. 

FUTURE DEVELOPMENT OF CONSUMER COOPERATION 

UNDER THE CONDITION OF ECONOMIC 

LIBERALIZATION UKRAINE  

Problems of Ukrainian consumer cooperative modern system were under consideration in 

this article. Anthors prezented their own possible models collaboration between the consumer, 

agricultural and credit cooperatives. The importance of , national cooperative system 

development is stressed. Its possible structure was offered. 

Key words: consumer cooperatives, agricultural cooperatives, credit cooperatives, 

wholesale markets, national cooperative system. 
 

Процес адаптації народного господарства України до умов лібералізованого 

ринку, який супроводжується періодичними спадами економіки, є складним випро-

буванням для більшості населення. Та саме у кризовий період зростає роль усіх видів 

кооперації, у тому числі й споживчої. У цей час кооперативи можуть найповніше 

реалізувати свою соціально-економічну місію шляхом надання своїм членам необхід-

них послуг, орієнтованих на підвищення ефективності малого і середнього бізнесу, на 

покращення життєвого рівня широкого кола громадян.  

Окремі аспекти щодо реформування та перспектив розвитку системи споживчої 

кооперації вже розкриті у працях Алімана М.В., Апопія В.В., Гелея С.Д., Пастушенка Р.Я. 

та інших. Проте, дане питання потребує подальшої розробки. Саме ця обставина 

визначає мету даної публікації. 

Метою статті є відображення основних проблем системи споживчої кооперації 

України та визначення ефективних заходів щодо її зміцнення, зокрема шляхом 

співпраці з кооперативами інших видів. 
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Говорячи про методологічний інструментарій даного дослідження слід пере-

дусім назвати методи аналізу і синтезу, застосовані для найбільш ефективної реалі-

зації поставленої мети.  

З огляду на специфіку сучасної економічної ситуації, у значній мірі пов’язаної 

із впливом світової фінансово-економічної кризи, споживча кооперація України для 

найбільш повної реалізації своєї соціальної ролі, має керуватися щонайменше трьома 

основними пріоритетами. По-перше, дбати про підвищення ролі члена-пайовика у 

вирішенні стратегічних питань розвитку як первинних товариств, так і системи у 

цілому. По-друге, прагнути до максимальної оптимізації та підвищення ефективності 

господарської діяльності системи. По-третє, орієнтуватися на всебічну і взаємовигід-

ну співпрацю з кооперативами інших видів, передусім сільськогосподарськими 

обслуговуючими та кредитними. 

Виходячи із вищесказаного, про формуванні стратегічних завдань для системи 

споживчої кооперації України на найближчий період, доцільно акцентувати увагу на 

наступних аспектах. Вітчизняні споживчі товариства та їх спілки стоять перед 

необхідністю дедалі активніше реалізувати політику, спрямовану на забезпечення 

широкого спектру доступних і якісних товарів та послуг, соціальних гарантій і 

соціального захисту членів-пайовиків та працівників кооперативних підприємств і 

організацій. Це сприятиме зміцненню кооперативної демократії в цілому, і підвище-

нню ролі кожного пайовика, як реального співвласника системи, зокрема. Саме цей 

напрям організаційної роботи є одним із приоритетних згідно «Стратегії розвитку 

споживчої кооперації України (2004–2015 рр.)», затвердженої ХІХ з’їздом споживчої 

кооперації України у 2004 році.  

На сьогодні, як і на довгострокову перспективу розвитку системи споживчої 

кооперації України актуальним є гасло «Система – для членів!»1, яке згідно Стратегії, 

передусім, передбачає «підпорядкування економічної та господарської діяльності 

соціальним ідеям і завданням споживчої кооперації; неприбутковий характер 

діяльності споживчих товариств і споживспілок (що обумовлюється кооперативними 

принципами «самодопомога» й «тотожність» – примітка С.Б. та А.П.); …посилення 

ролі споживчої кооперації в соціальних перетвореннях на селі».2 

Цілком справедливою є точка зору провідних вітчизняних фахівців-коопе-

раторів, які вважають, що підвищення ролі інституту членства має відбуватися у 

трьох основних сферах: економічної діяльності, управління та контролю, соціального 

обслуговування (рис. 1). 

При цьому слід зауважити, що практика окремих вітчизняних споживчих 

товариств та споживспілок, спрямована на обмеження поля членства виключно 

працівниками, є невідповідною кооперативній філософії, суперечить принципу 

відкритості («відкритих дверей»), який щонайменше може забезпечити зміцнення 

матеріально-технічної бази кооперативу, зробити його діяльність «живою», а 

товарообіг та обсяг послуг прогнозованими. У зв’язку з цим, важливо послідовно 

здійснювати розширення соціальної бази споживчої кооперації шляхом «оновлення 

якісного складу членів споживчих товариств і спілок, збільшення чисельності, 

підвищення частки членів споживчих товариств та спілок, які не працюють у 

споживчій кооперації: працівників сільського господарства, інтелігенції, молоді, 

жіноцтва та іншого населення»3. 
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Рис. 1. Підвищення ролі членів вітчизняних споживчих товариств і спілок 
            Джерело: 4 

 

   З метою розширення та зміцнення поля членства, вітчизняній системі споживчої 

кооперації доцільно і надалі здійснювати  відповідні заходи, серед яких: 

     - посилення пропаганди кооперативних ідей серед широких верств населення; 

     - всебічне залучення членів споживчих товариств і спілок до активної участі в 

управлінських структурах, системі кооперативного контролю; 

     - органічне поєднання особистих, колективних та суспільних інтересів шляхом 

набуття членами споживчих товариств права власності при створенні кооперативних 

підприємств, участі у формуванні обсягів господарської діяльності, фінансових 

ресурсів, отримання кооперативних виплат; 

     - вдосконалення самоорганізації, самоуправління, активізація роботи на копера-

тивних дільницях та індивідуальної роботи з членами споживчих товариств і спілок; 

    -  надання на пільгових засадах для членів споживчих товариств і спілок багато-

рівневої кооперативної освіти, можливості підвищення кваліфікації та професійного 

навчання кооперативного активу, доступ до новітніх інформаційних технологій; 

    - створення центрів духовного життя при кооперативах, проведення конкурсів 

художньої самодіяльності, спортивно-масових заходів з метою формування гармо-

нійно розвинених і духовно багатих особистостей на засадах пластів національної 

культури, духовності, дотримання морально-етичних, правових, сімейних норм, 

цінностей особистого життя; 

   - розробка стратегії та напрямів розвитку діяльності кооперативів.5 

     Другим важливим напрямом реформування і розбудови системи споживчої 

кооперації України, як зазначалося вище, є оптимізація та підвищення ефективності її 

господарської діяльності. Цілком очевидно, що її провідним напрямом були і 

залишаються заготівлі. Традиційно кооперативні заготівельно-виробничі підприєм-
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ства виконують посередницькі функції на продовольчому ринку, відіграють роль 

сполучної ланки між виробниками і споживачами сільськогосподарської продукції.  

       У ході реалізації згаданої вище «Стратегії розвитку споживчої кооперації 

України (2004-2015 рр.)» актуальними і життєво необхідними для розвитку 

заготівельної діяльності залишаються такі напрями діяльності: 

     - розширення обсягів заготівель сільськогосподарської продукції та вторинної 

сировини; 

     -   розвиток матеріально-технічної бази заготівель; 

     -   диверсифікація функцій заготівельних підприємств; 

     - максимальне освоєння ресурсів сільгосппродуктів і сировини в особистих 

селянських та фермерських господарствах, у господарствах членів споживчих това-

риств і спілок; 

      - активна участь заготівельних підприємств споживчої кооперації у виконанні 

регіонального замовлення на сільгосппродукцію; 

      - забезпечення надходження ресурсів сільгосппродуктів унаслідок переходу на 

договірні відносини як із сільськогосподарськими підприємствами, так і з населенням; 

      -  стимулювання здавальників продукції шляхом надання транспортних послуг 

для вивезення продукції, складських приміщень, сховищ, холодильників для тимча-

сового та тривалого зберігання продукції, механізмів для сортування та пакування 

продукції, забезпечення мінеральними добривами, насінням та ін.; 

      - розвиток закупівель м'яса та худоби у живій вазі, відновлення роботи 

худобозабійних пунктів та поновлення роботи ринків з продажу худоби; 

      - розширення заготівель молока та молокопродуктів на базі угод з моло-

козаводами і створення молоко-пунктів; 

      -  стимулювання школярів до заготівель вторсиррвини; 

      - використання можливостей залучення пенсіонерів та інших груп населення до 

заготівель лікарсько-технічної сировини, - дикорослих, плодів та ягід. 

      Розвиток матеріально-технічної бази заготівель повинен бути направлений на 

розширення мережі об'єктів, що здійснюють заготівельну діяльність: 

    - відновлення роботи коопзаготпромів, розвиток пересувної та сезонної заготівельної 

мережі, приймально-заготівельних пунктів вдома у віддалених населених пунктах; 

    - розширення географії заготівель сільгосппродукції та оптимізацію розміщення 

приймально-заготівельних пунктів; 

     - організацію заготівель сільгосппродукції у роздрібній торговельній мережі 

шляхом створення заготпунктів-магазинів або відділів у магазинах, де приймати 

зерно, картоплю, овочі, яйця, сухофрукти, квасолю, горіхи, макулатуру, склобій тощо; 

   - розширення мережі торговельно-закупівельних, приймально-заготівельних, 

заготпунктів-магазинів на ринках.6 

        Перспективним напрямом розбудови заготівельної діяльності системи споживчої 

кооперації України може стати її співпраця у межах оптових продовольчих ринків 

(ОПР) із збутовими сільськогосподарськими кооперативами, що діють від імені і в 

інтересах дрібних та середніх сільськогосподарських товаровиробників. На важли-

вості цього напряму діяльності акцентовано у вже згаданій «Стратегії розвитку 

споживчої кооперації України (2004-2015 рр.). У ній зокрема зазначається: «Як 

багатогалузева господарська система споживча кооперація органічно пов’язана з 

АПК. Тому в перспективі… зв’язки споживчої кооперації та АПК суттєво 
посиляться… будуть створюватися інтеграційні господарські системи з переробки, 

заготівлі, реалізації продукції…».7 У переліку економічних організацій потенційних 

учасників таких систем перше місце посідають саме оптові продовольчі ринки. Про їх 
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винятково важливому значенні у своїх виступах і доповідях неодноразово 

наголошували керівники системи Укоопспілки. Так, на ХХ з’їзді споживчої коопе-

рації України Голова правління зазначив: «Споживспілкам і споживчим товариствам 

необхідно домогтися ефективного використання діючої інфраструктури заготівельної 

галузі. Час вимагає реформування кооперативних заготівель, перетворення їх у галузь 

оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією і сировиною»8. 

        Сьогодні основою для формування оптових ринків є Закон України «Про оптові 

ринки сільськогосподарської продукції», введений у дію з 1 січня 2010 р. Концепція 

названого закону щодо діяльності оптових ринків цілком співпадає із прагненням 

вітчизняної системи споживчої кооперації забезпечити максимальне «сприяння 

прискореному просуванню у торговельному ланцюгу сільськогосподарської продук-

ції від виробника до кінцевого  споживача».9 

        Питання створення оптових продовольчих ринків дедалі більше набуває держав-

ної ваги. На важливості участі споживчої кооперації України у створенні і 

функціонуванні таких ринків акцентував у своєму виступі на ХХ з’їзді споживчої 

кооперації Президент України. Він, зокрема, зазначив: «Споживча кооперація має 

взяти активну участь у створенні системи оптових сільськогосподарських ринків. 

Функціонування названих ринків відкриє можливість селянинові продавати свою 

продукцію не за ціною, яку продиктував йому посередник, а за тією, що склалася з 

урахуванням попиту і пропозиції».10  

        Вирішуючи у такий спосіб проблему збуту, актуальну для одноосібних 

виробників сільськогосподарської продукції, держава створює унікальну можливість 

для системи вітчизняної споживчої кооперації знайти своє місце у цьому процесі. 

Участь в організації оптових продовольчих ринків необхідна їй для підвищення 

ефективності не тільки традиційної заготівельної діяльності, а й оптової торгівлі, які 

у продовж тривалого часу потребують модернізації. Про ці недоліки у заготівельно-

збутової діяльності неодноразово вказувалося в офіційних документах Укоопспілки. 

Так, у постанові Ради Центральної спілки споживчих товариств України від 

12.11.2008 р. зазначається: «У багатьох споживспілках і споживчих товариствах не 

повною мірою використовують можливості для закупівель і збуту сільськогоспо-

дарської продукції, повільно приводять до сучасних вимог інфраструктуру галузі».11  

         У процесі модернізації названої інфраструктури оптовий ринок повинен стати 

місцем зустрічі продавців і покупців; забезпечувати зберігання, заготівлю і підго-

товку продукції до продажу; формувати ціни в регіоні; документально засвідчувати 

факт продажу; формувати замовлення на виробництво; мати досвідчених операторів 

ринку, сприяти зростанню їх кваліфікації. Такий ринок може забезпечити інтеграцію 

інтересів товаровиробників сільськогосподарської продукції, переробників, оптової і 

роздрібної торгівлі.12 Співпраця між споживчою та сільськогосподарською копе-

раціями у межах оптового ринку сільськогосподарської продукції може здійснюва-

тися у такий спосіб (рис. 2). 
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            Інфраструктура оптового продовольчого ринку має бути територією, на якій 

розміщується торговий центр з торговельним залом та мережею приміщень і споруд 

для дороблення і забезпечення режимного зберігання продукції (сховища, склади, 

сортувально-пакувальні лінії, обладнання для охолодження продукції та спеціальний 

транспорт). Найбільш доцільною організаційно-правовою формою такого ринку є 

відкриті акціонерні товариства, акціонерами яких можуть бути кооперативні 

організації та інші юридичні й фізичні особи. Для формування статутного фонду 

можуть бути залучені кошти державного та місцевих бюджетів, приватних, у тому 

числі іноземних, інвесторів, господарських товариств.13 Одним із варіантів оптового 

продовольчого ринку може стати акціонерне товариство, створене за участі збутових 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, організацій системи споживчої 

кооперації та уповноваженої державної організації. При цьому статут акціонерного 

товариства може передбачати поступовий викуп державної частки іншими його 

співвласниками. Але, згідно статуту товариства, до повного викупу пакету «держав-

них» акцій, право акціонерів на будь-які кардинальні зміни у організації і діяльності 

товариства без погодження з уповноваженим державним органом має бути обме-

женим. Враховуючи соціальне значення кооперативних організацій, відповідним 

законодавством про оподаткування можуть передбачатися пільги або спеціальний 
режим оподаткування діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції, 

передусім у період їхнього становлення.14 
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кооперації у межах оптового ринку сільськогосподарської продукції 
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      Для здійснення ефективної діяльності вітчизняній системі споживчої кооперації 

паралельно із участю у функціонуванні оптово-продовольчих ринків важливо брати 

участь у заснуванні аграрних бірж, аукціонів сільгосппродукції, формуванні інфра-

структури аграрного ринку та в проведенні тендерів щодо постачання сільсько-

господарської продукції та продуктів її переробки військовим споживачам та іншим 

бюджетним організаціям. 

          Іншим, не менш перспективним способом підвищення ефективної заготівельної 

діяльності окремо взятого споживчого товариства, може стати включення до числа 

його членів збутового сільськогосподарського кооперативу (чи кооперативів), що 

передбачено затвердженим примірним статутом (див. розділ 2, п. 9)15. У такий спосіб 

може бути реалізована взаємовигідна співпраця між споживчою та сільськогоспо-

дарською обслуговуючою кооперацією. Модель співпраці може мати такий вигляд 

(рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Модель співпраці споживчого товариства з збутовим 

сільськогосподарським кооперативом, що є його членом 

 
     Враховуючи виключно важливе значення промислових підприємств системи 

споживчої кооперації у її збутовому ланцюгу, життєво необхідно орієнтуватися на 

такі стратегічні напрями розвитку кооперативного промислового виробництва як 

логічного етапу у просуванні зготовленої сировини:  

        - нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції; 

      - активізація маркетингової діяльності; 

      - оптимізація мережі переробних підприємств; 

        - диверсифікація діяльності виробничих підприємств;16 

    - реконструкція переробних цехів і складських приміщень із залученням 

згаданих вище сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які можуть бути 

вигідними партнерами щодо раціонального використання наявної матеріально-
технічної бази.17 

       Підвищенню ролі кооперативної промисловості в наповненні споживчого рин-

ку конкурентоспроможними товарами неодмінно сприятиме: 
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кооператив-член  

споживчого товариства  

 

Заготівлі 

сільськогосподарської 

сировини  

 

с.-г. сировина на реалізацію чи 
переробку у т.ч. для власного 

споживання 

кошти від реалізації чи 

сільгоспродукти, отримані у 
результаті переробки с.-г. 

сировини 

 

 
Споживче 

товариство 

-  одноосібні сільгоспвиробники 

 
- споживачі 
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    - нарощування обсягів виробництва хлібопекарською, м'ясопереробною, 

кондитерською, консервною, пивобезалкогольною, рибопереробною галузями – за 

рахунок оновлення та розширення асортименту продукції, що користується попитом 

у населення, на основі впровадження передових технологій, підвищення якості, 

використання екологічно чистої сировини, сучасних матеріалів і тари; 

        - подальший розвиток виробництва необхідних споживачам непродовольчих 

товарів та будівельних матеріалів, у тому числі із місцевої сировини.18 

          Цілком очевидно, що для заготівельно-виробничої діяльності системи спожив-

чої кооперації України особливу роль відіграє сфера кооперативної торгівлі, зокрема, 

оптової і роздрібної. У процесі поглиблення ринкових відносин зростає значення 

оптової торгівлі, стратегія розвитку якої має бути орієнтована на: 

       - припинення скорочення кількості та відновлення функціонування збережених 

об'єктів, що з різних причин припинили свою діяльність на оптовому ринку товарів; 

       - використання переваг промислово-торговельного комплексу споживчої 

кооперації як кластеру в побудові регіональних і міжрегіональних мереж під-

приємств оптової торгівлі, формування дворівневої функціональної системи оптової 

торгівлі: торговельно-закупівельних і торговельних баз; 

        - застосування повного комплексу оптово-посередницьких послуг із викори-

станням опосередкованих технологій (комісійні, агентські, брокерські операції 

тощо), що не передбачають залучення в оборот великих розмірів обігових коштів; 

       - використання механізмів дистрибуції, консигнації, комісії у формуванні зв'язків 

з вітчизняними та іноземними товаровиробниками, орієнтація на паритетне оптово-

посередницьке обслуговування як продавців, так і покупців; 

       - застосування інструментів агресивного маркетингу з метою повернення 

втраченого сегменту ринку шляхом зміцнення позицій районного, міжрайонного, 

обласного і республіканського опту, розширення кола покупців за рахунок 

роздрібних підприємств інших форм власності і витіснення з сільського ринку 

некооперативних посередників;19 

   - створення на базі районних універмагів і магазинів системи споживчої 

кооперації супермаркетів дрібнооптової торгівлі (за схемою роботи торгівельної 

мережі «Метро»);20 

       - розвиток дрібнооптової мережі для залучення в оборот продукції невеликих 

промислових підприємств, кооперативів, фермерів та забезпечення продовольчими 

товарами і товарами першої необхідності магазинів, споживачів та інших суб'єктів 

господарювання і бюджетних установ; 

      - створення міжгалузевих формувань (торговельно-виробничих, оптово-роздріб-

них підприємств, комерційних центрів, торгових домів), діяльність яких скерована 

на формування кооперативних консорціумів навколо оптових кооперативних 

підприємств, інших цивілізованих каналів руху товарів від виробника до споживача; 

     -  дотримання об'ємно-асортиментної стратегії, орієнтованої на потреби обслу-

говуючого контингенту партнерів, споживачів з орієнтацією на широкий 

асортимент продовольчих товарів і товарів першої необхідності; 

      - застосування сучасних підходів в організації роботи з пошуку і відбору 

постачальників на основі новітніх інформаційних технологій, у тому числі 

електронних, створення Власного інформаційно-ресурсного віртуального центру 

комерційної інформації та інших елементів інфраструктури оптового ринку; 
       - формування на оптових підприємствах комплексу сервісних послуг, пов'язаних 

з продовженням процесу виробництва у сфері товарного обігу (пакування, 

фасування, перевірка якості і сертифікації товарів, транспортування, страхування, 
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кредитування), рекламно-інформаційних та консалтингових послуг тощо.21    

          За останній період великі позитивні зрушення відбулися у сфері роздрібної 

кооперативної торгівлі. Потужні кооперативні маркети з середньомісячним 

оборотом у півтора-два мільйони гривень відкрито на Черкащині і у Криму. Проте 

така практика повинна мати місце у всіх областях України. Для удосконалення 

торгової мережі важливо продовжувати співпрацю з Проектним центром 

Кооперативної спілки Швеції, яка у минулі роки давала досить вагомі позитивні 

результати.22 

          Для роздрібної торгівельної системи споживчої кооперації України на часі є 

активізація постачання товарів на замовлення членів товариств. Передусім це можуть 

бути побутові товари – техніка, меблі тощо. Проте, таку практику цілком можливо 

застосовувати й щодо товарів продовольчої групи.  

  При цьому, з метою унеможливлення незаконної приватизації, слід здійснювати  

передачу торговельних закладів, що потребують реконструкції в оренду, з терміном 

дії договору не більше двох років (з можливим продовження дії договору) за умови 

покрашення орендарем загального стану об’єкта. Аналогічною має бути політика і 

щодо передачі в оренду неефективних для системи складських приміщень. Продаж 

доцільно практикувати лише як виключення.  

     Стратегічним напрямом розвитку системи вітчизняною споживчої кооперації, 

який має значний потенціал є також і сфера ресторанного господарства. Її прио-

ритетними завданнями мають бути оптимізація діяльності підприємств галузі та 

підвищення ефективності використання збереженої матеріально-технічної бази. 

Реалізація цих завдань повинна здійснюватись шляхом відмови від практики здавання 

в оренду стороннім юридичним та фізичним особам приміщень ресторанного госпо-

дарства, що з різних причин тимчасово не використовуються; модернізації 

приміщень, обладнання, виробничо-технологічних процесів (енергозберігаючі, ресур-

соощадні технології); нарощування обсягів реалізації власної продукції; створення 

кафе швидкого обслуговування та спеціальних відділів у магазинах.23  

     Згідно рішень ХІХ і ХХ з’їздів споживчої кооперації України справою 

особливого значення на найближчу перспективу має стати відновлення і подальший 

розвиток побутового обслуговування населення сільської місцевості.24 Про це наголо-

шував у своїй доповіді Президент України на ХХ з’їзді споживчої кооперації 

України. Так, звертаючись до його делегатів він, зокрема, зазначив: «Потрібно відно-

вити структуру обслуговування. Маємо докорінно змінити ситуацію, коли мешканці 

більшості сіл та районних центрів не мають змоги поруч зі своїм житлом відремон-

тувати одяг, взуття, побутові прилади, меблі, скористатися послугами перукаря».25 

          Говорячи про оптимізацію функціонування вітчизняної системи споживчої 

кооперації, слід згадати про важливість підвищення ефективності діяльності банку 

«Укоопспілка». З метою підвищення якості його роботи та широкого залучення нових 

клієнтів доцільно мінімізувати плату за послуги для членів системи споживчої 

кооперації та скасувати плату за відкриття розрахункового рахунку для юридичних 

осіб, а також встановити привабливі умови щодо розрахунково-касового обслу-

говування. Крім цього життєво важливим для подальшого розвитку названого банку є 

поетапне введення передових банківських технологій, можливо через співпрацю з 

європейськими кооперативними банками. 

    Щодо сфери страхування слід зауважити, для і для членів-пайовиків і для 
суб’єктів господарювання, що належать до системи споживчої кооперації України 

важливо активізувати діяльність страхової компанії "Укоопгарант". Така необхідність 

виникла тому, що значна частина вітчизняних страхових компаній маючи на меті 
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отримання максимального прибутку від страхових операцій і диверсифікацію 

тимчасово вільних коштів страхових фондів, вдаються до зловживань, користуючись 

недосконалістю вітчизняного законодавства. Зокрема, це стосується необґрунто-

ваного невизнання страхових випадків, навіть провідними компаніями. Тим самим, у 

населення формується недовіра до страхового бізнесу, відтісняється на другий план 

справжнє значення страхування для суспільства. 

    Саме у таких умовах можна реально підвищити рейтинг "Укоопгаранту", 

переконавши населення у соціальній спрямованості названої страхової компанії та 

зробити її діяльність максимально ефективною. З цією метою її стратегія розвитку 

має орієнтуватися на розробку і застосування нових сучасних продуктів, у тому числі 

щодо страхування ризиків у сільському господарстві. Останнє можна ефективно 

здійснювати у співпраці із зарубіжними партнерами, які мають досвід щодо коопе-

ративного страхування. Важливу роль у цьому може відіграти спеціальний підготов-

лений проект зарубіжної технічної допомоги. 

         Неухильно керуючись міжнародними кооперативними принципами необхідно 

підвищувати і роль кооперативної освіти. З метою зміцнення та розвитку всіх видів 

вітчизняної кооперації та формування міцної загальнонаціональної системи доцільно 

активізувати підготовку фахівців для роботи безпосередньо у кооперативах, зокрема, 

споживчих, сільськогосподарських і кредитних. Провідним напрямом цієї роботи 

може стати введення відповідної фахової спеціалізації щодо бухгалтерського обліку, 

менеджменту, маркетингу, орієнтованої на окремі види кооперативів. Для збереження 

авторитету кооперативних вузів слід послідовно здійснювати роботу їхніх інститутів 

щодо підвищення кваліфікації кооперативних кадрів, а також відкриття на базі 

існуючих вищих навчальних закладів нових спеціалізованих інститутів (кредитної 

кооперації, сільськогосподарської кооперації тощо). Останні, паралельно з дослідже-

ннями прикладного характеру будуть здійснювати підвищення кваліфікації працівни-

ків усіх існуючих видів кооперації. 

        Говорячи про перспективи розвитку системи споживчої кооперації України в 

умовах лібералізації економіки, слід більш детально розглянути зміст третього, згада-

ного вище важливого напряму, що передбачає всебічну і взаємовигідну співпрацю 

вітчизняних споживчих товариств та їх спілок з кооперативами інших видів. Ця 

співпраця може бути як двосторонньою (споживче товариство – сільськогосподар-

ський обслуговуючий кооператив, наприклад збутовий), так і тристоронньою (спо-

живче товариство – кредитна спілка – сільськогосподарський обслуговуючий кооператив). 

          У цьому зв’язку можна запропонувати комплексну модель можливої співпраці 

системи споживчої кооперації з сільськогосподарськими обслуговуючими коопера-

тивами (рис. 4) 

Крім співпраці із сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами, що 

відображає рис. 4, споживчі товариства можуть активно співпрацювати і з кредит-

ними спілками, які, кредитуючи своїх членів (що можуть бути одночасно і членами 

споживчих товариств), сприятимуть щонайменше підвищенню рівня їхньої купівель-

ної спроможності. Таким чином, цілком реальною є згадана нами тристороння 

співпраця. Цієї ж думки дотримуються і вчені, і практики. Так, учасники «круглого 

столу» «Співпраця трьох гілок національної кооперації – шлях до підвищення 

добробуту та соціальної захищеності українського селянства» (Заліщики, Тернопіль-

ська обл.; 10.11.2006 р.) констатували: «Головне призначення всіх кооперативів, 
незалежно від того, які саме послуги вони надають своїм членам, полягає в тому, щоб 

сприяти економічному розвитку своїх членів на основі самодопомоги. Це призна-

чення є спільним для всіх кооперативів у всіх країнах, і у всі часи. Для цього різні 
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кооперативи в усіх державах світу співпрацюють між собою. Не є виключенням і 

Україна…».26 Така співпраця на первинному рівні може мати наступний вигляд 

(рис. 5).  

 

Рис. 4. Комплексна модель можливої співпраці системи споживчої кооперації 

сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами 
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Рис. 5. Тристороння модель можливої співпраці між основними видами 

кооперативів на місцевому рівні 
 

     Ця модель може бути побудована на місцевому рівні у формі обласної копе-

ративної організації (наприклад, «Обласної кооперативної ліги»), яка зможе поєднати 

і представницькі, і господарські функції. Таке поєднання вже мало місце у коопера-

тивній практиці так званого дорадянського періоду. Згадане регіональне кооператив-

не об’єднання може мати наступну будову (рис. 6).  
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Рис. 6. Структура функціонування обласної кооперативної системи 

     Доопрацьовано авторами. Джерело:27  

 

    Проте, це стане можливим тільки при наявності в областях «критичної» маси 

всіх трьох видів кооперативів. На жаль, сьогодні в Україні реально діє незначна 

кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Що стосується спів-

праці між споживчою, кредитною та сільськогосподарською кооперацією, то тут 

виключну роль може відіграти Національний кооперативний альянс України, ство-

рений у 2001 р. Його орієнтовну будову запропоновано професором В.В. Гончаренком ще у 

1998 р. (рис. 7). 

     При цьому важливо зазначити, що за останні роки окремі структурні елементи 

такої системи уже мають місце в реальному економічному житті України. Зокрема, 5 

грудня 2008 р. створено Всеукраїнську громадську  організацію  «Союз  учасників 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України» (ССОКУ)28. Відбува-

ється реальна консолідація двох національних об’єднань кредитної кооперації 

НАКСУ і ВАКС, кредитні спілки більшості областей України вже заснували свої 

обласні об’єднання – асоціації, а в окремих випадках і обласні об’єднані кредитні 

спілки. Вони також мають значну кількість філій та відділень у сільській місцевості.   
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Рис. 7. Можлива структура Національного кооперативного альянсу України 

   Доопрацьовано авторами. Джерело: 29 

 

        Підводячи підсумок зазначеному вище, можна зробити висновок про те, що 

для успішного функціонування системи споживчої кооперації України важливим є 

проведення комплексу запропонованих заходів, у тому числі орієнтованих на побу-

дову національної кооперативної системи. При цьому особливу увагу слід звернути 

на перспективність взаємовигідної співпраці між різними видами коперативів на 

регіональному рівні. Завершення процесу формування національної кооперативної 

системи зможе не тільки підвищити значення кожного з видів кооперації, а й 

вирішити соціально-економічні проблеми, актуальні для населення України.
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The article analyzes the main laws, Bills and regulations, which determine the strategy 

of agricultural reforms in Ukraine in the period of independence. The author focuses on the 

ways they influence the development, structure and activity of the agrarian sector bodies. 
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Одним із важливих завдань в галузі економіки, які постали перед Україною 

після проголошення незалежності, стало реформування сільського господарства на 

ринкових засадах. Як головний стратегічний напрям реформи було визначено демон-

таж колгоспно-радгоспної системи і створення господарств різних типів і форм, які 

базуються на приватній власності на землю та засоби виробництва. Оскільки будь яка 

реформа повинна мати належну нормативно-правову основу для її реалізації, вищими 

органами законодавчої та виконавчої влади в Україні було видано ряд законів, указів 

та постанов, які регламентують різні  аспекти реформування аграрного сектора.  

Якщо аналізувати стан українського села на двадцятому році незалежності, то 

з певністю можна сказати: єдине, що вдалося у процесі реформування – демонтувати 

колгоспно-радгоспний лад, проте знайти йому ефективну заміну не вдається й донині. 

Сільське господарство, маючи величезний потенціал залишається найслабшою 

ланкою національної економіки. Серед причин, які не дають змоги подолати кризові 

явища в аграрному секторі, дослідники нерідко називають недосконалість аграрного 

законодавства. Тому цілком закономірно сьогодні воно є предметом всебічного 

аналізу і саме ця обставина зумовлює актуальність теми  даної публікації. ЇЇ метою є 

аналіз основних, засадничих положень нормативно-правових актів, що визначили хід 

аграрної реформи в Україні. З практичної точки зору такий аналіз у поєднанні з 

вивченням практичних аспектів реалізації реформи допоможе знайти відповідь на 

таке важливе питання: що є головною причиною невдач – недолугість законів, чи 

недолуге їх виконання? 

Слід зауважити, що курс на реформування аграрних відносин був задекла-

рований ще наприкінці 80-х рр., коли на хвилі так званої „перебудови” в Україні, як і 

по всьому СРСР, робилися спроби організації сільськогосподарського виробництва 

на основі нових виробничих відносин – оренди, підряду, але без порушення 

організаційно-економічних основ колгоспно-радгоспної системи. Окремі колективи, 

підрозділи укладали договори, які підвищували мотивацію їхньої праці із правлінням 

колективних господарств і навіть демонстрували непогані успіхи. На цей період 

припадає і зародження перших фермерських господарств, які потенційно могли стати 

альтернативою колективним господарствам.  Однак ці локальні та безсистемні заходи 

не могли радикально вплинути на стан аграрного сектора, все далі ставало 

очевиднішим те, що для подолання кризових явищ у сільському господарстві 

потрібні більш докорінні та системні зміни. 

На початку 90-х рр. ХХ ст. курс на реформи в аграрному секторі було про-

довжено і в цьому контексті винятково важливе значення мало створення норма-
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тивно-правової бази для реформування українського села. Одним із перших важливих 

кроків у цьому напрямі після проголошення Декларації про державний суверенітет 

України став Закон „Про пріоритетність соціального розвитку села та агропроми-

слового комплексу в народному господарстві” від 17 жовтня 1990 року, де чи не 

вперше передбачалося надання агропромисловим виробникам права вільного вибору 

форм власності і напрямів трудової та господарської діяльності, повної власності на 

результати своєї праці. Одним із пунктів цього  ж закону передбачалося створення 

системи аграрного законодавства [1].  

Певні орієнтири у реформуванні аграрної системи визначила і постанова 

Верховної Ради Української РСР від 18 грудня 1990 р. „Про земельну реформу”. Вона 

націлювала на створення умов для виникнення різних типів господарств, що базува-

лися б на різних форма власності, у тому числі селянських (фермерських) госпо-

дарств [2].  

Реальні перспективи для розвитку фермерських господарств, як альтернативи 

колгоспам, створив Закон Верховної Ради „Про селянське (фермерське ) госпо-

дарство” від 20 грудня 1991 р. Він гарантував рівноправність фермерським госпо-

дарствам поряд з державним, колективним, орендним та іншими підприємствами [3]. 

Це дало поштовх до активізації фермерського руху, однак із середини 90-х рр. він іде 

на спад. Основними причинами цьому були недосконалість законодавства, відсут-

ність ефективного механізму виділення земель під фермерські господарства, брак 

державної підтримки, несприятлива в цілому економічна ситуація. Отже на цьому 

етапі фермерські господарства не змогли суттєво вплинути на стан справ у сільсь-

кому господарстві. 

Реалізацію попередніх законів і формування багатоукладності в аграрному 

секторі значною мірою стримувала неврегульованість форм власності на землю. У 

зв’язку з цим 30 січня 1992 р. президент України Л. М. Кравчук підписав Закон 

України «Про форми власності на землю» [4], згідно якого в Україні було визначено 

3 форми власності: державна, колективна і приватна. Всі форми оголошувалися 

рівноправними. Згодом право власності на землю, у тому числі й приватної, було 

закріплене Конституцією України. 

На початку 1990-х рр. значна частина політиків, які визначали стратегію 

аграрних перетворень в державі, і далі намагалися відстоювати колективні форми 

господарювання на селі. У лютому 1992 р. завдяки їх підтримці Верховною Радою 

було ухвалено Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» 

[5]. Колективні сільськогосподарські підприємства (КСП) отримували рівні права з 

іншими суб’єктами господарювання. Щодо відносин власності, то у закон визначав, 

що земля, інші основні та оборотні засоби виробництва, грошові та майнові внески 

його членів, вироблена ними продукція і доходи є об’єктами права колективної 

власності підприємства. Суб’єктом права власності у підприємстві є підприємство як 

юридична особа, а його члени -  в частині майна, яку вони одержують при виході  з 

підприємства. Тобто можливість  отримання земельної частки при виході з КСП не 

передбачалася. На практиці виконання цього закону часто зводилося  лише до зміни 

вивіски колишніми колгоспами та радгоспами. 

Загалом відчувалося, що аграрній реформі бракувало динаміки, і значною 

мірою це можна було пояснити відсутністю в ній ключових ринкових елементів, 

особливо у відносинах власності. Важливим кроком, який впровадив ринкові важелі у 
процес реформування аграрного сектора, став Указ Президента України „Про 

невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільського-

сподарського виробництва” від 10 листопада 1994 року. В Указі зазначалося, що 
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„приватизація земель, які перебувають у користуванні сільськогосподарських 

підприємств і організацій є першочерговим заходом у здійсненні земельної реформи 

в Україні”. [11,276]. Основними ключовими положеннями були наступні:  

 земля, яка перебувала в користуванні колективних сільськогосподарських 

підприємств (КСП), передавалася їм тепер у власність, тобто передбачалось 

роздержавлення землі; 

 земля, передана у власність КСП, ділилася на земельні частки (паї) і кожен 

член господарства міг отримати сертифікат на право приватної власності на 

свій пай; 

 власник паю міг вільно розпорядитися ним (продати, подарувати, обміняти 

тощо). Крім того кожен член КСП отримав право безперешкодно вийти з 

нього, та одержати безкоштовно у приватну власність свою частку землі 

(пай), що засвідчувалося державним актом на право приватної власності на 

землю [6]. 

В цілому цей указ мав досить революційний характер і міг суттєво прис-

корити реформу. Виділення земельних часток стимулювало зміцнення індиві-

дуальних господарств, прискорювало процес формування фермерського укладу, 

оскільки селяни отримали можливість вийти з КСП зі своїми паями та господарювати 

на них. Проте реалізацію цього Указу стримувала та обставина, що не було чітко 

визначено процедури паювання, адже відповідний указ з’явився лише в липні 1995 р. 

З іншого боку, цей процес гальмувався свідомо частиною керівництва колективних 

сільгосппідприємств, з іншого – безініціативністю самих працівників. 

Окрім того, перед багатьма селянами, яким указ давав можливість отримати 

земельні паї у приватну власність, цілком логічно виникало питання: як ними 

розпорядитися? Це ж питання турбувало й ініціаторів реформи. Цікаві міркування 

щодо подальших кроків у процесі реформування аграрних відносин в Україні 

висловив колишній Президент України, автор Указу від 10 листопада 1994 р.                   

Л. Д. Кучма в книзі «Своїм шляхом: Роздуми про економічні реформи в Україні».  

Він зокрема  зазначив, що після видання цього Указу поставало ряд проблем, зокрема 

як після паювання КСП забезпечити цілісне використовування розпайованої землі. 

Вихід було знайдено в оренді землі. «Отже, паювання землі як підготовчий етап 

приватизації та оренда землі як спосіб об’єднання земельних паїв – це два стовпи 

нашої земельної реформи. Оренда давала змогу об’єднувати земельні ділянки у 

великі масиви для їх ефективного використання », - пише Л. Кучма [7].  

Дійсно, здача паїв в оренду частково могла розв’язати поставлену проблему, 

хоча варто було взяти до уваги й інші варіанти, наприклад кооперування. На наш 

погляд, паювання землі і майна КСП створювало реальні матеріальні і організаційні 

передумови для кооперування і цей шлях міг бути ефективніший. Адже нині для 

основної маси власників паїв, які здали їх в оренду, орендна плата не стала відчутним 

джерелом господарської спроможності та добробуту.  

Проте, який би шлях не обирати, після Указу Президента 1994 р. потрібно 

було підготувати законодавчу базу для кожного з них. Так в 1997 р. було ухвалено 

Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» [8], а в 1998 р. – Закон 

України «Про оренду землі» [9].  

Перший з них давав визначення понять «сільськогосподарська кооперація», 

«сільськогосподарський кооператив», «член кооперативу» тощо. Ст. 2 Закону «Про 

сільськогосподарську кооперацію» передбачала створення кооперативів двох видів – 

виробничих та обслуговуючих. Виробничі кооперативи здійснюють господарську 

діяльність на засадах підприємництва з метою одержання доходу, а обслуговуючі 



 218 

спрямовують свою діяльність на обслуговування сільськогосподарського та іншого 

виробництва учасників кооперації. Залежно від виду діяльності обслуговуючі 

кооперативи поділялися на переробні, заготівельно-збутові, постачальницькі, серві-

сні. В цій же статті зазначалося , що «обслуговуючі кооперативи, здійснюючи обслу-

говування членів кооперативу, не ставлять за мету отримання прибутку» [10]. Інші 

статті визначали умови створення та реєстрації кооперативу, порядок членства, 

структуру управління, регламентували майнові, земельні та фінансові питання, 

трудові відносини та різні сфери діяльності. 

Закон України «Про оренду землі» визначав поняття оренди землі та її 

правові засади, регламентував умови договору оренди землі та орендну плату, права і 

обов’язки орендодавців та орендарів тощо. 

Таким чином, однією з причин низької динаміки аграрної реформи було те, 

що вона не була відразу забезпечена широкою законодавчою базою, яка б 

максимально відповідала її концепції. На час ухвалення цих законів практично 

неможливо було врахувати всі деталі та нові обставини, які виникали в процесі 

аграрної реформи, тому згодом в них вносилося багато змін. В цілому вони 

створювали загальні умови для реформування сільського господарства України на 

ринкових засадах, хоча реформа просувалася повільними темпами.   

Новим каталізатором реформування земельних відносин став Указ Прези-

дента України „Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного 

сектора економіки” від 3 грудня 1999 р. Цей Указ передбачав реформування протягом 

грудня 1999 – квітня 2000 р. колективних сільськогосподарських підприємств на 

засадах приватної власності на землю та майно. Згідно Указу всім членам Колек-

тивних сільськогосподарських підприємств надавалося право вільного виходу з цих 

підприємств із земельними частками (паями) і майновими паями та створення на їх 

основі приватних (приватно-орендних) підприємств, селянських (фермерських) гос-

подарств та інших типів господарств, заснованих на приватній власності. Підпри-

ємства, установи та організації, які використовували землю для сільськогос-

подарських потреб, в обов’язковому порядку мали укласти договори оренди 

земельних та майнових паїв і встановити орендну плату в натуральній, або грошовій 

формі, при чому  плата за оренду земельного паю визначалася в розмірі не менше 1 % 

вартості цього паю. [11]. Указ також містив ряд положень, спрямованих на підтримку 

особистих підсобних селянських та фермерських господарств, націлював на 

прискорення формування необхідної інфраструктури аграрного ринку, зобов’язував 

забезпечити протягом 2000 – 2002 рр. видачу в установленому порядку державних 

актів на право приватної власності на землю всім бажаючим власникам сертифікатів 

на земельний пай. 

По суті цей указ забезпечив остаточне утвердження  приватної власності на 

землю і майно, як основної засади ринкової трансформації аграрного сектора 

України. Проте багато питань, пов’язаних із земельними відносинами вимагали чіткі-

шого законодавчого врегулювання. У цьому плані важливим документом  став новий 

«Земельний кодекс України», який набув чинності з 1 січня 2002 р. У ньому було 

чітко визначено категорії земель за цільовим призначенням [12], детально розроблено 

комплекс питань, пов’язаних з правом власності на землю. Прикінцеві положення 

Кодексу  також націлювали на розробку нормативно-правових актів, які стосувалися 

землеустрою [13].  Однак за десять років незалежності так і не було законодавчо 
врегульовано питання формування земельного ринку, головною складовою якого є 

купівля-продаж землі сільськогосподарського призначення. Так у пункті 15 пере-

хідних положень Кодексу було зафіксовано, що «громадяни та юридичні особи, які 
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мають у власності земельні ділянки для ведення селянського(фермерського) госпо-

дарства та іншого товарного сільськогосподарського виробництва, а також громадяни 

України – власники земельних часток (паїв) не вправі до 1 січня 2005 року продавати, 

або іншим способом відчужувати належні їм ділянки та земельні частки (паї), крім 

міни, передачі їх у спадщину та при вилученні земель для суспільних потреб.» [14]. 

Як відомо, це положення діє і донині. 

Наступними важливими нормативно-правовими актами, які вплинули на  

сучасну структуру аграрного сектора стали прийняті в 2003 р. Закони України «Про 

особисте селянське господарство» [15]  та «Про фермерське господарство» [16]. Вони 

чітко визначили поняття особистого селянського господарства та фермерського 

господарства, порядок надання та розмір земельних ділянок, права та обов’язки 

членів, регламентували різні аспекти створення та діяльності цих господарств. 

Обидва закони передбачали державну підтримку як особистих селянських, так і 

фермерських господарств. 

Однак на практиці ця підтримка була недостатньою і суттєво не вплинула на 

стан справ в сільському господарстві України, яке і надалі перебувало в кризовому 

стані. Більшість сільських товаровиробників намагалися самотужки долати повсяк-

денні труднощі. Аби виправити ситуацію, влітку 2004 р. було ухвалено Закон 

України «Про державну підтримку сільського господарства України», який вступав в 

силу з 1 січня 2005 р. [17]. Закон передбачав державне регулювання цін на окремі 

види сільськогосподарської продукції та регулювання ринку її страхування, ство-

рення Аграрного фонду та Фонду аграрних страхових субсидій (ФАСС), бюджетну та 

кредитну підтримку сільськогосподарських виробників. 

Загалом аграрне законодавство в процесі реформування сільського госпо-

дарства України зазнавало значного впливу політичної кон’юнктури і особливо 

політизованими були питання власності на землю та формування ринку землі. 

Відчувалася відсутність чіткого курсу в державній аграрній політиці. Основні 

концептуальні напрями цього курсу були окреслені в Законі України «Про основні 

засади державної аграрної політики на період до 2015 року». У ст. 1 цього закону 

зазначалося, що основні засади державної аграрної політики спрямовані на забезпе-

чення сталого розвитку аграрного сектору економіки і базуються на національних 

пріоритетах, враховуючи необхідність інтеграції України до Європейського Союзу та 

світового економічного простору [18]. Ст. 2 визначала Мету державної аграрної 

політики як гарантування продовольчої безпеки держави, перетворення сільського 

господарства на високоефективний та конкурентоспроможний сектор економіки, 

збереження селянства як носія української ідентичності, культури і духовності нації 

[19].  Серед шляхів реалізації основних пріоритетів державної аграрної політики  

вказувалося на розширення і вдосконалення нормативно-правового забезпечення 

розвитку земельних відносин, формування відповідних інституційних засад, 

посилення державної підтримки аграрної реформи. У сфері земельних відносин окрім 

заходів організаційно-технічного характеру закон передбачав активізацію ринкових 

елементів, зокрема формування інфраструктури ринку землі, та створення системи 

земельного іпотечного кредитування. 

Загалом аграрне законодавство визначило сучасну виробничу структуру 

аграрного сектора, в якій головне місце посідають особисті селянські господарства, 

КСП та фермерські господарства. Діяльність кожної категорії забезпечена 
відповідною нормативно-правовою базою – Законами України «Про особисте 

селянське господарство», «Про колективне сільськогосподарське підприємство», 
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«Про фермерське господарство». Законодавчо забезпечено і розвиток сільськогоспо-

дарської кооперації. 

Щодо кооперації, то, з огляду на власні історичні традиції та світовий 

економічний досвід, на сучасному етапі їй приділяється особлива увага. Упродовж 

останніх років на державному рівні було ухвалено ряд важливих документів, 

покликаних створити більш сприятливі умови для її розвитку. Серед останніх слід 

виділити Постанову Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 557 «Про 

затвердження Державної цільової економічної програми підтримки розвитку 

сільськогосподарських кооперативів на період до 2015 року». У ній зазначено, що 

«метою програми є удосконалення правових, соціально-економічних та організа-

ційних умов для створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, 

формування їх інфраструктури, зняття перешкод на шляху до організованого 

аграрного ринку особистим селянським, фермерським господарствам та фізичним 

особам – сільськогосподарським товаровиробникам, підвищення добробуту і зайня-

тості сільського населення»  [20]. 

Таким чином, одним із важливих завдань, пов’язаних з реформуванням 

аграрного сектора  України, було створення нормативно-правової бази для аграрної 

реформи. У цьому контексті найважливіше значення мали закони та інші  акти, які 

визначали стратегію реформи, шляхи і засоби її реалізації. Серед них головне місце 

посідають закони, які заклали правову основу для реформування форм власності та 

закони, які забезпечили організаційно-правову перебудову структури аграрного 

комплексу. 

Сьогодні для подальшої реалізації аграрної реформи та функціонування 

різних ланок агропромислового комплексу України закладено достатню нормативно-

правову базу. Однак цілком справедливо аграрії-практики  наголошують на тому, що 

вона потребує удосконалення та оновлення і нині у цьому напрямі продовжується 

активна робота. Проте самим удосконаленням аграрного законодавства досягти 

позитивних зрушень в АПК неможливо. Окрім законодавчого регулювання держава 

повинна активніше використовувати економічні механізми (регулювання ціноутво-

рення, податкову політику тощо), і, що є дуже важливим, забезпечити виконання 

законодавства в частині підтримки українських сільськогосподарських товаровироб-

ників. 
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Вісин В. В. 

МІЖНАРОДНИЙ КООПЕРАТИВНИЙ АЛЬЯНС І 

УКРАЇНСЬКА КООПЕРАЦІЯ (РЕТРОСПЕКТИВНИЙ 

АНАЛІЗ) 

У статті досліджена історія, сучасна структура, форми і методи діяльності 

Міжнародного кооперативного альянсу. Висвітлена співпраця українських кооператив-

них організацій з світовим центром кооперативного руху. Зазначено, що міжнародний 

кооперативний альянс є впливовою економічною і політичною силою, яка сприяє 

глобальному розвиткові кооперативного руху, захищає цінності та принципи кооперації, 

піклується про розвиток людства, економічний і соціальний прогрес. 

Ключові слова: Міжнародний кооперативний альянс, українська кооперація, 

кооперативний рух, статут, правління, кооператив. 

Visyn V. V. 

INTERNATIONAL CO-OPERATIVE ALLIANCE AND 

UKRAINIAN CO-OPERATION (RETROSPECTIVE 

ANALYSIS) 

History, modern structure, forms and methods of activity of International co-operative 

alliance is investigational in the article. The collaboration of Ukrainian co-operative 

organizations with the world center of co-operative is lighted up movement. It is marked that 

international co-operative alliance is an influential economic and political force which assists 

global development of co-operative motion, protects values and principles of co-operation, takes 

care of the development of humanity, economic and social progress. 

Key words: International co-operative alliance, Ukrainian co-operation, co-operative 

movement, regulation, rule, cooperative store. 
 

Головна тенденція розвитку сучасного кооперативного руху – активізація 

міжнародного співробітництва на регіональному й світовому рівнях. До активнішої 

співпраці кооператорів спонукають, перш за все, економічні чинники. В умовах 
глобалізації економіки та інформаційної революції лише спільно можна забезпечити 

потреби у ресурсах та досвіді праці. Взаємна підтримка дозволяє впроваджувати нові 
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технології, модернізувати виробництво, готувати кадри, успішніше популяризувати 

кооперативну ідею. Міжнародне співробітництво нині відбувається як на основі 

спеціальних партнерських угод, так і через міжнародні кооперативні організації. 

Головною координуючою структурою світового кооперативного руху є Міжнародний 

кооперативний альянс. Вивчення більш як столітнього досвіду діяльності цієї пред-

ставницької інституції та співпраці з нею в минулому української кооперації дасть 

змогу сучасним українським кооперативним об’єднанням долучитися до діяльності 

міжнародного кооперативного руху. 

Дана проблема в дослідженнях останнього часу висвітлена, деякою мірою, 

науковцями Львівської комерційної академії [2; 6]. Проте вивчення сучасної струк-

тури, форм і методів діяльності Міжнародного кооперативного альянсу, а також 

взаємовідносин з українською кооперацією потребує більш детального дослідження. 

Відтворити цілісну картину діяльності Міжнародного кооперативного альянсу, 

його сучасну структуру, пріоритетні напрями розвитку. З’ясувати основні аспекти 

співпраці українського кооперативного руху з центром міжнародної кооперації у 

минулому й перспективи їх розвитку у майбутньому. 

У кінці XIX ст. у світовому кооперативному русі відбулися кількісні та якісні 

зміни. Створилися гуртові товариства, виникли спілки окремих видів кооперації, 

з'явилися перші національні спілки, зародилися перші контакти між кооперативними 

товариствами Великобританії, Франції, Німеччини, Бельгії, Іспанії, Голландії, Данії, 

Австрії та інших країн. Це були акти солідарності, обміну досвідом кооперативного 

будівництва, взаємозбагачення кооперативних ідей та принципів діяльності, перші 

торговельні й економічні зв'язки. Кооператори різних країн вирішили створити 

міжнародну кооперативну організацію. Її виникненню сприяло й те, що у середині 

XIX ст. вже існували норми та інститути міжнародного права, які регулювали 

діяльність міжнародних організацій. Ідеї співпраці кооператорів різних країн 

зародилися ще на початку XIX ст., проте, були реалізовані 19 серпня 1895 р. [1, 617]. 

В цей день у Лондоні відбувся Перший установчий Міжнародний кооперативний 

конгрес, у роботі якого взяли участь 207 представників різних кооперативних 

організацій з Австралії, Австро-Угорщини, Англії, Бельгії, Голландії, Данії, Італії, 

Сербії, США, Франції, Швейцарії та спостерігачі з деяких інших країн (Аргентини, 

Індії, Німеччини, Росії та ін.). Перший конгрес ухвалив рішення про створення 

Міжнародного кооперативного альянсу (МКА). Його штаб-квартира розміщувалася в 

Лондоні. Було узгоджено скликати конгреси раз на три роки. Виникнення Альянсу 

стало прогресивним явищем у громадському житті того часу. Кооперативний рух 

включився в сферу міжнародних відносин. Другий конгрес Міжнародного 

кооперативного альянсу відбувся 28 жовтня 1896 р. в Парижі. Він прийняв Статут 

МКА. В цьому документі сформулювали цілі, принципи та методи діяльності 

Альянсу, форми й порядок зв'язків з національними організаціями, терміни скликання 

конгресів Альянсу, норми представництва в його центральних органах, розміри 

членських внесків, характер діяльності Центрального комітету Альянсу та його бюро. 

Другий конгрес обрав Центральний комітет у складі 37 осіб і Бюро (адміністрацію) на 

чолі з директором, затвердив прапор і робочу мову Альянсу, рекомендував оголосити 

в усіх країнах один день у році днем кооперації [2, 387]. Третій конгрес МКА 

(1897 р., Делорт (Голландія) ухвалив резолюцію, в якій закликав усіх членів МКА 

організувати в кожній країні зовнішньоторговельні кооперативні об'єднання для 
підтримки зв'язків з бюро Альянсу в Лондоні. У 1900 р. в Парижі відбувся Четвертий 

конгрес МКА, на якому стався розкол у кооперативному русі: в ньому виділилися дві 

течії. Першу очолили бельгійські кооператори-соціалісти (Е. Ансель, Л. Бертран), 
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другу – представники Німської наукової школи кооперації Франції (Шарль Жід і де 

Буав). До 1914 p. відбулося дев'ять конгресів МКА. Під час Першої світової війни 

діяльність Альянсу припинилася. У 1921 р., в Базелі (Швейцарія) скликали X конгрес 

МКА, на якому визнали представництво російської Центроспілки в МКА. У 1922 р. 

при альянсі створені міжнародний кооперативний банківський комітет (сьогодні це 

Міжнародна кооперативна банківська асоціація (МКБА) – структурний підрозділ 

МКА)та міжнародний страховий комітет (нинішня Міжнародна кооперативна вза-

ємна страхова федерація (МКВСФ) – секторна організація МКА). У квітні 1923 р. 

МКА ухвалив постанову про Міжнародний день кооперації, який відтоді святкується 

щорічно у першу суботу липня [7]. 

В 20-30-х роках фашисти Італії, Угорщини, Болгарії, Австрії й Німеччини 

проводили політику ліквідації кооперативів, якими керували комуністи, соціалісти й 

безпартійні демократи. Керівництво МКА засудило антикооперативні дії фашистів. 

Тема боротьби з фашизмом стала домінуючою на XIV конгресі МКА в Лондоні в 

1934 р. та на XV конгресі МКА в Парижі у 1937 р. Також, у 1937 р. МКА вперше 

сформулював і затвердив кооперативні принципи. Друга світова війна перервала 

розвиток міжнародних кооперативних зв'язків. Замість 1940 p., черговий конгрес 

МКА відбувся лише у 1946 р. У цьому ж році МКА став однією з трьох перших 

неурядових організацій, які набули консультативного статусу при ООН. В повоєнні 

роки конгреси скликалися регулярно й розглядали різноманітні питання політичного, 

економічного, господарського, соціального характеру. У 1951 р. МКА створює 

сільськогосподарський комітет для сільськогосподарських кооперативів (сьогодні це 

Міжнародна кооперативна сільськогосподарська організація (МКСО) – структурний 

підрозділ МКА) [7]. 

У 1966 р. на XXIII конгресі МКА у Відні виробили нові принципи МКА. Цей 

конгрес анулював принцип політичного і релігійного нейтралітету в кооперативному 

русі. У результаті, було ліквідовано формальну перепону для встановлення тісних 

контактів з прогресивними профспілковими, жіночими та молодіжними організа-

ціями [1, 618]. У 1968 р. Міжнародний кооперативний альянс в Нью-Делі (Індія) 

засновує регіональне відділення для країн Азії і Океанії. В жовтні 1972 р. в Варшаві 

проходив XXV конгрес МКА, який ліквідував категорію членів-кореспондентів, 

запровадив більш демократичну систему сплати членських внесків і представництва. 

Внаслідок цього кооперативні організації молодих національних держав Азії, Африки 

та Латинської Америки стали повноправними членами МКА. Також, вирішили надалі 

засідання конгресу проводити раз на чотири роки, а рішення ухвалювати не таємним, 

а відкритим голосуванням. У 1976 р. відбулася ще одна важлива подія в історії МКА: 

впроваджено єдине членство для всіх кооперативних організацій-членів. Кожній 

організації надається лише один голос, незалежно від кількості внесених паїв-внесків. 

Отже, МКА здійснив важливий крок до розширення демократії у міжнародному 

кооперативному русі. 

У 1982 р. штаб-квартира МКА переміщується з Лондону до Женеви (Швей-

царія). В 1990 р. МКА засновує регіональне відділення в Сан-Хосе (Коста-Ріка) для 

країн Америки. З 1992 р. МКА розпочав децентралізацію управління на чотири 

регіони: Африку, Америку, Азію і Океанію, Європу. 27-30 жовтня 1992 р. в Токіо 

відбувся XXX конгрес МКА. На форумі обговорили й прийняли новий Статут, 

структуру МКА, а також Правила, Процедури й Положення МКА. У 1992 р. 
Генеральна Асамблея ООН (резолюція 47/90 від 16 грудня) проголосила в честь 

століття з дня утворення Міжнародного кооперативного альянсу першу суботу липня 

1995 р. Міжнародним днем кооперативів [4]. 7 лютого 1995 р. Генеральна Асамблея 
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ООН (резолюція 49/155) запропонувала урядам, відповідним міжнародним організа-

ціям, спеціалізованим установам і національним і міжнародним кооперативним 

організаціям щорічно, починаючи з 1995 р., відзначати у першу суботу липня 

Міжнародний день кооперативів [5]. У 1995 р. МКА переглянув кооперативні 

принципи і цінності, додав сьомий принцип «Турбота про громаду» і затвердив їх 

[11]. У 1996 р. МКА утворив Міжнародну оздоровчу кооперативну організацію 

(МОКО) яка репрезентує кооперативи здоров’я. В 1999 р. МКА підписує Мемо-

рандум з Продовольчою і сільськогосподарською організацією об’єднаних націй 

(ФАО) про співробітництво і підтримку в галузі сільськогосподарського коопера-

тивного розвитку. У 2000 р. МКА приймає стратегію з забезпечення гендерної 

рівності. 19 грудня 2001 р. Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію, якою 

визначено основні напрямки політики для створення сприятливих умов кооперу-

ванню. Резолюція пропонує державам-членам ООН визнавати ці напрями при вне-

сенні змін у свою кооперативну політику та спеціальне кооперативне законодавство 

("Основні напрямки ООН зі створення сприятливих умов для розвитку кооперативів") 

[6, 383]. 

90-та сесія Генеральної конференції Міжнародної організації праці (МОП) у 

Женеві прийняла "Рекомендацію про сприяння розвиткові кооперативів" (рекомен-

дація 193 від 20 червня 2002 р.), яка призначена допомогти урядам, профспілкам та 

організаціям роботодавців визначитись стосовно способів і засобів підтримки коо-

перативів [8]. У 2004 р. МКА і МОП підписали Меморандум, спрямований на 

подолання бідності і створення робочих місць. У цьому ж році прийнята Стратегія 

МКА у боротьбі з ВІЛ/СНІД. 6 червня 2008 р. Міжнародний кооперативний альянс 

затвердив нову редакцію статуту організації. У 2009 р. Президентом МКА вперше 

обрали жінку Дейм Паулін Грін [9]. 

За час існування МКА перетворився на велику міжнародну організацію. МКА 

має статус «А» першої категорії в Економічних і Соціальних радах, в ЮНЕСКО та 

деяких інших міжнародних організаціях. Альянс почав активно підтримувати й 

захищати інтереси широких мас населення, брати участь у заходах, що проводяться 

ООН та її спеціалізованими органами, підтримувати акції демократичних і миролюб-

них сил. Розширилася діяльність МКА щодо надання допомоги кооперативам країн, 

що розвиваються, зросла його роль у розвитку міжнародної співпраці, міжнародної 

кооперативної торгівлі, туризму, страхування, захисту прав споживачів тощо. Альянс 

виступив організатором деяких заходів, спрямованих на залучення до кооперативного 

руху жінок і молоді. Серйозну увагу МКА надає проблемам кооперативної демок-

ратії, зміцненню єдності лав міжнародного кооперативного руху. Враховуючи значну 

роль кооперативів у соціальному розвитку, на 64-й Сесії Генеральної Асамблеї ООН 

18 грудня 2009 р. затвердили резолюцію (А/RES/64/136), в якій проголосили 2012 р. 

Міжнародним Роком Кооперативів [3]. 

Сьогодні, Міжнародний кооперативний альянс – одна з найбільших у світі 

недержавних організацій. Його членами є 240 кооперативних організацій від 90 країн, 

які репрезентують більше 800 млн. осіб у всьому світі [7]. Це – національні 

кооперативні об'єднання (спілки, федерації, конфедерації), економічно потужні 

кооперативи (торговельні товариства, кооперативні банки, страхові компанії), а також 

міжнародні кооперативні організації. 

Міжнародний кооперативний альянс діє на основі власного статуту, який, 
звичайно, постійно вдосконалювався, зазнаючи тих чи інших змін та доповнень. Нині 

чинна редакція статуту, прийнята Генеральною Асамблеєю 6 червня 2008 р. Деякі 

зміни і доповнення Генеральна Асамблея МКА внесла 1.1.2009 р. і 20.11.2009 р. [12]. 
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Згідно з Правилами, Міжнародний кооперативний альянс є незалежною, недержав-

ною асоціацією, яка об'єднує, представляє і обслуговує кооперативи у всьому світі. 

МКА має статус асоціації, організованої на кооперативних засадах. Її керівництво 

виборне, а основне джерело фінансування – членські внески. З 1982 р. штаб-квартира 

цієї організації знаходиться у Женеві (Швейцарія). 

Статут МКА визначає, що завдання цієї організації: 

 Бути світовим репрезентантом кооперативних організацій усіх видів, які у 

практиці дотримуються кооперативних принципів. 

 Поширювати в усьому світі кооперативні принципи та методи. 

 Сприяти розвитку кооперації. 

 Відстоювати інтереси кооперативного руху в усіх його формах. 

 Підтримувати добрі взаємовідносини між членами об'єднання. 

 Сприяти розвиткові дружніх та господарських відносин між кооперативами 

усіх видів, як на національному, так і на міжнародному рівнях. 

 Сприяти зміцненню миру та безпеки. 

Офіційні мови МКА – англійська, французька, німецька, російська та іспанська. 

Сучасна децентралізована організаційна структура Міжнародного кооператив-

ного альянсу чотириступенева і включає: 

 центральні органи управління (Конгрес, Генеральна асамблея, Правління, 

Комітет аудиту і контролю, Адміністрація МКА); 

 чотири регіональні органи управління (Регіональні Асамблеї, Регіональні 

Правління та адміністрації для Європи, Азії і Океанії, Америки й Африки); 

 глобальні регіональні секторальні організації; 

 тематичні комітети [12]. 

Конгреси Міжнародного кооперативного альянсу – це форуми кооператорів з 

усього світу, участь у яких можуть брати й не члени МКА. На конгреси запро-

шуються також представники міжнародних кооперативних організацій, політичні, 

громадські та релігійні діячі, науковці, що займаються дослідженнями кооперативної 

проблематики. Конгреси відбуваються що чотири роки й обговорюють найважливіші 

проблеми світового кооперативного руху, питання, які мають стратегічне значення 

для його розвитку. Найвищим органом управління Міжнародним кооперативним 

альянсом є Генеральна асамблея – збори представників від усіх організацій –членів 

МКА, що збираються раз в два роки. Вищим виконавчим органом управління МКА є 

Правління альянсу. Правління обирається Генеральною асамблеєю на чотири роки і 

складається з Президента МКА, чотирьох Віце-президентів та вісімнадцяти членів. 

Двоє з 18 членів представляють секторіальні організації і один молодіжні коопе-

ративи. Організації-члени МКА не можуть мати в Правлінні більше ніж одного 

представника, за винятком Президента. Органом членського контролю в управ-

лінській структурі Альянсу є Комітет аудиту і контролю. Він складається з трьох-

п'яти членів. Комітет уповноважений призначати Аудитора МКА і проводити 

щорічну перевірку фінансової діяльності Альянсу та фінансових зобов'язань його 

членів. Про результати аудиту комітет звітує перед Генеральною асамблеєю та 

Правлінням [10]. 

Невід'ємними елементами організаційної структури Міжнародного кооператив-

ного альянсу є його регіональні органи управління. Вони створені з метою сприяти 

співпраці між організаціями-членами МКА на регіональному рівні. Зокрема, 
регіональні асамблеї Азії і Океанії, Америки, Африки та Європи, що збираються 

щороку, проводять в життя рішення Генеральної асамблеї, визначають пріоритети 
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робочих програм МКА для своїх регіонів, а також готують звіти, пропозиції та 

резолюції для розгляду на Генеральній асамблеї. Політику, визначену регіональними 

асамблеями реалізують регіональні ради, які очолюють віце-президенти МКА. 

Центральні та регіональні органи управління мають свій апарат – Адміністрацію. 

Адміністрацію очолюють, відповідно, Генеральний директор МКА та регіональні 

директори. Генеральний директор – основна посадова особа в МКА. Він керує 

центральним офісом Альянсу в Женеві, добирає кадри та очолює секретаріат МКА. 

Генеральному директору МКА підзвітні всі регіональні адміністрації [10]. 

Господарськими секторами кооперативної діяльності управляють спеціалізо-

вані організації. Це – міжнародні кооперативні організації, що є членами МКА й 

об'єднують, відповідно, сільськогосподарські, фінансові, споживчі, житлові та ін. 

кооперативи. Негосподарськими секторами керують спеціальні комітети: Комуні-

кативний комітет (ІСАСС), який відповідає за зв'язки між національними коопера-

тивними організаціями, Комітет кооперативних досліджень (ICACCR), Комітет 

розвитку людських ресурсів (ICAHRDC) та Комітет ґендерної рівності (ICAGEC). 

Спеціалізовані організації та комітети створені відповідно до рішень Генеральної 

асамблеї МКА і підзвітні їй у своїй діяльності [6, 380]. 

Децентралізована організаційна структура Міжнародного кооперативного 

альянсу дозволяє ефективно проводити спрямовану на реалізацію основних цілей 

організації політику. Політика МКА здійснюється у таких напрямах: 

1.  Забезпечення співробітництва кооперативних організацій на міжнародному 

рівні. Розвиток співробітництва координує Комунікативний комітет. Цей комітет, а 

також спеціалізовані організації МКА сприяють укладенню взаємовигідних економіч-

них угод, налагодженню науково-технічних зв'язків та обміну досвідом між коопера-

тивними організаціями з різних країн та регіонів. 

2.  Зокрема, останнє десятиріччя для кооперативів Європейського Союзу було 

сповнене роботи по трьох основних напрямках: розширення сфери використання 

кооперативних об'єднань, удосконалення кооперативного законодавства, визнання 

політичними структурами Євросоюзу за кооперативами належного місця у реалізації 

тих завдань, що стоять нині перед європейською спільнотою. Останнім часом завдяки 

зусиллям МКА Європи, Єврокомісія прийняла Європейський кооперативний статут 

(SCE) та спеціальне Звернення про сприяння розвиткові кооперативів у Європі. 

3.  Захист кооперативної ідентичності, поширення кооперативної ідеї. Збере-

ження кооперативної своєрідності в умовах глобалізації й переходу до постінду-

стріального суспільства визнається пріоритетом МКА. Питання кооперативної теорії 

розглядалися на всіх останніх конгресах Альянсу. Вони – предмет діяльності 

численних наукових та інформаційно-методичних центрів, створених за його участю. 

Результати наукових досліджень та методичні рекомендації кооперативним організа-

ціям подають на сторінках журналів МКА "Новини Міжнародного кооперативного 

альянсу" та "Огляд міжнародної кооперації". 

4.  Забезпечення підтримки кооперативного руху на міжнародному і національ-

ному рівнях. Підтримку кооперації забезпечує регулярне співробітництво МКА з 

державними й громадськими міжнародними організаціями, зокрема з Організацією 

Об'єднаних Націй (ООН), Міжнародною організацією праці (МОП), Міжнародною 

продовольчою та сільськогосподарською організацією (ФAO) і ін. 

5.  Сприяння кооперації в державах з перехідною економікою та в країнах, що 
розвиваються. МКА приділяє постійну увагу кооперативному рухові в країнах Азії та 

Африки, а останніми роками ще й кооперації в державах Східної і Центральної 

Європи, що перейшли до демократії та ринкової економіки. Для допомоги кооперації 
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цих країн регулярно розробляють спеціальні програми, до виконання яких залучають 

міжнародні та національні кооперативні організації, громадські об'єднання і фонди. 

Програми передбачають різноманітну фінансову, технічну, організаційну й культур-

но-просвітню допомогу кооперативам у цих регіонах. 

6.  Підвищення кваліфікації спеціалістів і керівників кооперативів з питань 

менеджменту, фінансової роботи, підготовки кадрів тощо. Цей напрям останнім 

часом теж став пріоритетом МКА, що пояснюється зростаючим притоком в коопе-

ративи нових людей та ускладненням управління кооперативом в умовах висо-

коінтенсивної економіки. Для навчання кооперативних кадрів розробляють і реалі-

зують спеціальні освітні програми, надають підтримку кооперативним навчальним 

закладам, проводять "круглі столи", семінари, конференції з обміну досвідом коопе-

ративної діяльності, збирають й узагальнюють інформацію про нові види послуг та 

набутки кооперативного менеджменту, які існують в різних країнах тощо. 

7.  Підтримка і проведення акцій міжнародного та національного рівня, спря-

мованих на вирішення глобальних проблем людства. МКА та національні об'єднання 

кооперативів надають моральну, фінансову й організаційну підтримку ініційованим 

іншими організаціями заходам та діям на захист миру, навколишнього середовища, 

прав та свобод людини і народів. Вони також самостійно проводять подібні акції, 

борючись з бідністю, безробіттям, соціальною несправедливістю, забрудненням 

довкілля тощо. МКА виступає за створення усім народам рівних можливостей в 

умовах глобалізації економіки [8]. 

Стосунки з вільним кооперативним рухом започаткували піонери української 

споживчої кооперації М. Баллін, В. Козлов, М. Зібер та інші. Вони підтримували 

дружні зв'язки з англійською, французькою та швейцарською кооперацією, листу-

валися із західними кооператорами, відвідували їх країни для вивчення й запозичення 

досвіду, враховуючи соціально-економічну ситуацію в Україні. Українські коопе-

ратори намагалися налагоджувати торговельні контакти, брали участь у кооператив-

них конгресах і конференціях різних країн ще перед виникненням Міжнародного 

кооперативного альянсу (МКА). Українські діячі належали до ентузіастів утворення 

міжнародного об'єднання, навіть проектували заснування міжнародного кооператив-

ного університету та видання кооперативної енциклопедії тощо. В 1889 р. В. Козлов 

був учасником кооперативного конґресу в Парижі. Від 1880-х років західно-

український кооператор В. Нагірний впроваджував практичний досвід кооператив-

ного будівництва та методи праці швейцарської кооперації [2, 402]. В Західній 

Україні кооператори підтримували зв'язки з піонерами кредитної кооперації 

Німеччини Райффайзеном та Шульце з Деліча й застосовували їх кооперативні 

принципи в Галичині. Як піддані Австро-Угорщини, кооператори Галичини були 

добре знайомі із засадами й розвитком сільськогосподарської кооперації чесько-

моравських земель. 

Активно співпрацював з МКА український кооператор Херсонщини Микола 

Левитський. Він брав участь у роботі Першого й наступних його конгресів протягом 

30 років як гість або як офіційний представник у складі російської та української 

кооперативних делегацій. М. Левитський був учасником конгресів МКА в Парижі 

(1896), Кремоні в Італії (1907), Гамбурзі (1910) й востаннє у Стокгольмі (1927). 

Персональним членом МКА був український кооператор С. Бородаєвський. Делегати 

західноукраїнської спілки міської споживчої кооперації «Народна Торгівля» їздили 
на Міжнародний кооперативний конгрес у Будапешті (1909). На конгресі в Ґлазґо 

(1913) західноукраїнські кооператори на чолі з І. Петрушевичем роздали його 

учасникам інформаційну брошуру англійською мовою про історію та тогочасний стан 
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української кооперації в Австро-Угорщині. На цьому форумі представники 

кооперативних організацій народів, що були позбавлені власної державності, – 

українців, чехів, грузинів та інших – звернулися до президії з пропозицією замінити 

державне представництво на Міжнародних кооперативних конгресах національним 

представництвом. Це питання мали вирішити на наступному, X конгресі в 1916 p., але 

він у зв'язку з війною не відбувся [2, 403]. Протягом 1917-1920 pp., у часи визвольних 

змагань українського народу за незалежність, кооперація в Україні досягла 

неабиякого розвитку. Було створено Всеукраїнську кооперативну спілку Дніпросоюз, 

яка оголосила свій вступ до МКА. Кооперативні спілки України різних рівнів 

налагодили ділові стосунки з кооператорами Фінляндії, Швеції, Німеччини, Болгарії, 

відновили та зміцнили давні зв'язки з кооператорами Сибіру та кооперативними 

організаціями кавказьких народів, які солідаризувалися з українськими коопера-

торами ще на всеросійських кооперативних з'їздах. Найстаршим членом МКА з-

поміж українських кооперативних організацій була західноукраїнська міська 

споживча кооперація «Народна Торгівля». Вона також підтримувала тісні контакти з 

Гамбурзькою спілкою німецьких споживчих кооперативів, була членом великих 

британських споживчих гуртових організацій. Між двома світовими війнами 

українську кооперацію в МКА репрезентували Ревізійний Союз Українських 

Кооперативів та «Народна Торгівля». На кожному конгресі міжвоєнного періоду – в 

Базелі (1921), Генті в Бельгії (1924), Стокгольмі (1927), Відні (1930), Лондоні (1934), 

Парижі (1937) – була присутня делегація українських кооператорів на чолі з головою 

РСУК Ю. Павликовським [6, 376]. Підтримували зв'язки з міжнародним кооператив-

ним рухом і західноукраїнські жінки-кооператорки. Делегатки Української Жіночої 

Кооперативної Гільдії від 1930 р. брали участь у конгресах Міжнародної жіночої 

кооперативної гільдії у Відні (1930), Лондоні (1934), Парижі (1937). В 1933 р. 

Українська Жіноча Кооперативна Гільдія стала повноправним членом Міжнародної 

жіночої кооперативної гільдії. В 1937 p., разом з конгресом, у Парижі відбулася 

конференція Міжнародної жіночої кооперативної Гільдії. На дводенній конференції 

жінок-кооператорок делегаткою від Української Жіночої Кооперативної Гільдії була 

Олена Залізнякова – директорка жіночої кравецької школи при кооперативі «Труд» у 

Львові. Під час роботи міжнародної кооперативної спілки жінок-кооператорок у 

Парижі в залі конґресу влаштували виставку видань кооперативних афіш 

національних кооперативних жіночих Гільдій. Тут було представлено й українські 

часописи, які містили статті жінок для жінок-кооператорок, та спеціальні видання 

жіночих кооперативів. Українська Жіноча Кооперативна Гільдія демонструвала жур-

нал «Нова хата», картки та каталоги кооперативу «Українське народне мистецтво», 

матеріали про працю й побут жінок кооператорок [2, 404]. У час між двома світовими 

війнами українські кооператори налагодили дуже тривкі й широкі зв'язки з 

кооператорами Чехословацької республіки. В демократичній країні великого 

слов'янина Т. Масарика тоді виникла та розвивалася Українська Господарська Ака-

демія, яка зробила свій цінний вклад у теоретичний розвиток вчення про кооперацію 

та виховала цілу плеяду кооператорів-теоретиків і практичних організаторів. Про-

фесори й студенти академії співпрацювали з Центральною спілкою чеських коопе-

раторів та з іншими кооперативними організаціями республіки. В чеській і словацькій 

кооперативній пресі збереглися матеріали про таку співпрацю трьох слов'янських 

народів. З-поміж українців, які доклали чималих зусиль до розвитку чехословацької 
та західноєвропейської кооперативної думки, належить згадати насамперед проф.           

С. Бородаєвського та проф. Б. Мартоса. Обидва вони були членами міжнародного 

інституту для кооперативних закладів, заснованого відомим економістом-ко-опера-
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тором Шарлем Жідом. Інформацію про український кооперативний рух розповсюд-

жував також М. Гехґер, як редактор одного з фахових журналів. У 1924 р. проф.               

С. Бородаєвський і проф. Б. Мартос, як представники Української Господарської 

Академії, брали участь у міжнародній кооперативній виставці під час конґресу в 

Генті (Бельгія). С. Бородаєвський написав французькою мовою брошуру про нав-

чання в кооперативному відділі УГА. Тисячі примірників цієї книжки було роздано 

відвідувачам виставки та учасникам Міжнародного кооперативного конґресу. 

Представники радянської кооперації запротестували проти її розповсюдження, але їх 

протесту світова кооперативна громадськість не сприйняла. Обидва згадані українсь-

кі професори брали участь у всесвітній конференції профе-сорів, які викладали 

предмет кооперації в вищих навчальних закладах. У 1931 р. С. Бородаєвського було 

делеговано на другу таку конференцію та з'їзд фундаторів Міжнародного коопера-

тивного інституту. Разом з проф. М. Туган-Барановським, С. Бородаєвський найбіль-

ше відомий в наукових колах і в міжнародному кооперативному рухові як видатний 

учений-дослідник кооперації й співробітник багатьох кооперативних журналів, що 

виходили різними мовами світу [2, 405]. 

В 1932 р. в Найдорфі (Швейцарія) відбувся кооперативний семінар МКА, на 

якому Д. Коринець дав обширну інформацію про історію та тогочасний стан 

кооперативної освіти в Західній Україні. На початку 1937 р. відбувся XV конгрес 

МКА в Парижі, останній перед Другою світовою війною. Західноукраїнську 

делегацію на цьому форумі очолювали Ю. Павликовський і О. Луцький, які 

налагодили особисті взаємини з видатними представниками міжнародного коопера-

тивного руху – Гансером, Г. Меєм, доктором Дж. Фоке, Е. Пуасоном та іншими. 

Учасникам конґресу було роздано видану німецькою та французькою мовами 

ілюстровану інформаційну книжечку про західноукраїнський кооперативний рух. 

Член української делегації на останньому передвоєнному конгресі – О. Луцький був 

заарештований в 1939 р. і помер у концентраційному таборі біля Архангельська. В 

1951 р. представник московської Центроспілки домагався прийому до членів МКА 

окремо кооперативних організацій Української та Білоруської РСР, щоб мати більше 

голосів у цій міжнародній кооперативній організації, але цю вимогу відхилили. 27-30 

жовтня 1992 р. в роботі XXX конґресу МКА в Токіо брала участь і делегація 

споживчої кооперації незалежної України, очолювана головою Укоопспілки                          

С. Бабенком. Відбулося також засідання Виконкому МКА, який вирішив прийняти 

Центральну спілку споживчих товариств України – Укоопспілку до членів МКА. 

Отже, відкрилася нова сторінка в історії співпраці кооператорів України з міжнарод-

ним кооперативним рухом. Укоопспілка стала повноправним членом всесвітньо 

відомої міжнародної організації – МКА, що відкрило шлях до міжнародних зв'язків 

кооператорів України [6, 377]. 

Протягом XX ст. світовий кооперативний рух активно розвивався. Цей 

розвиток виявився у зростанні числа кооперативів та кількості їх членів; в укрупненні 

кооперативних організацій та концентрації кооперативних капіталів; збільшенні 

масштабів господарської діяльності кооперативів, поширенні кооперації за межі 

Європи, активному співробітництві кооперативів на національному й міжнародному 

рівнях, а також в усамостійненні кооперативного руху та зростанні впливу 

кооперативної ідеології. Співробітництво кооперативних організацій сьогодні 

відбувається у глобальному та континентальному масштабах. Кооперація проникає у 
все нові сфери людської життєдіяльності, зокрема, в освіту, охорону здоров'я, спорт, 

туризм, соціальну адаптацію неповносправних тощо. Роль світового центру 

кооперативного руху, який об'єднує, представляє й обслуговує кооперативи, відіграє 
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Міжнародний кооперативний альянс. Організаційна структура МКА де централі-

зована, що дозволяє йому ефективно проводити спрямовану на реалізацію основних 

цілей цієї організації політику. Міжнародний кооперативний альянс покликаний 

сприяти глобальному розвиткові кооперативного руху, захищати цінності та 

принципи кооперації, взаємовигідні для кооперативів – членів цієї організації – 

стосунки, у тому числі й економічні, піклуватися про розвиток людства, економічний 

і соціальний прогрес, ґендерну та расову рівність, мир і безпеку народів, зали-

шаючись при цьому незалежним від будь-якої політичної чи релігійної організації 

об'єднанням. Українські кооператори брали участь у діяльності Міжнародного 

кооперативного альянсу та створених ним структур з часу заснування цієї організації. 

З 1992 р. повноправним членом МКА є Центральна спілка споживчих товариств 

України. Національна кооперація сьогодні має реальний шанс стати органічною 

частиною міжнародного кооперативного руху. 
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В період пізнього середньовіччя Володимир втратив славу колишньої княжої 

столиці Волині та значення політичного і культурного центру краю, однак залишився 

економічним осередком регіону [1]. На місці давньоруського дитинця виникає 

старостинський замок, а в колишньому окольному граді – єпископський замочок та 

місто з органами самоврядування. Остаточно статус міста з магдебурзьким правом 

Володимир отримав 1509 року [2]. 

В XVI ст. Володимир був одним з найрозвинутіших міст Волині, про що 

свідчить, зокрема його інфраструктура. Для інфраструктури міста цього часу типо-

вою стає дворово-садибна забудова. На XVI ст. припадає формування центральної 

частини – ринкового майдану, в центрі котрого стояла ратуша, дозвіл на будівництво 

якої 1570 року надає польський король Сигізмунд Август [3]. Сам же ринковий 

майдан був оточений кварталами, поділеними вузькими вуличками. Основним 

елементом забудови вулиць Володимира були садиби, що складалися з хат, погребів, 

хлівів, майстерень тощо. Так у 1566 р. міщанин Олехно Воронович поблизу свого 

будинку спорудив кузню і лазню [4]. Будинки багатих міщан мали по кілька 

житлових і господарських приміщень. Так, під 1568 роком в одному з документів 

повідомляється, що в садибі Станіслава Граєвського, крім житлових приміщень були 

також дві комори, наповнені цінним майном [5]. Про це свідчать і археологічні 
розкопки, внаслідок яких на місці колишніх будівель виявлені кольорові пічні кахлі, 

бронзові та срібні вироби, дорогий посуд тощо. За даними люстрації 1552 р. у 

Володимирі було 450 будинків, серед яких 243 хати рядових міщан, а решта – інших 
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верств населення. Типи будинків відображали майновий та соціальний стан 

Володимирів того часу. В середині XVI ст. 21 будинок у місті належав міському 

патриціату та феодалам [6]. Осібно стояв палац єпископа. Духовні потреби населення 

задовольняли 18 культових споруд різних конфесій.  

Писемні та археологічні джерела дозволяють нам на основі різних об'єктів 

охарактеризувати господарську діяльність мешканців середньовічного Володимира. 

В середині XVI ст. в місті мешкало 25 кравців, 25 шевців, 15 лимарів, тобто майстрів 

з виготовлення кінської збруї, 7 ковалів, З сідельники, 2 підстригачі та 1 кушнір. 

Наведений перелік різних фахівців є яскравим свідченням значного розвитку 

міського ремесла. Взагалі, ремісниче виробництво було одним із найважливіших 

елементів економіки середньовічного Володимира. 

Найбільш масовими були спеціальності, які пов'язувалися з виробництвом 

одягу, взуття та харчових продуктів. Зрозуміло, що вичинка шкір ішла паралельно із 

забоєм тварин і наступним продажем м'яса. Так, під 1569 р. у 17 ремісників-м'ясників, 

що торгували на міському ринку, нараховувалось також понад 70 шкір биків, баранів 

і кіз [7]. Можливо, рештки шкіряного виробництва, які були виявлені в засипаних 

старих підвалах будинків на ринковому майдані в 50-х рр. XX ст., мають зв'язок із 

середньовічним часом. 

У Володимирі були і фахівці-зброярі. Зокрема, під 1561 р. згадується пушкар 

Костянтин, який ремонтував аркебуз київського шляхтича Станіслава Стужинського, 

а після пожежі 1566 р. майстрові було віддано на ремонт 29 гаківниць [8]. 

У середині XVI ст. як у середмісті Володимира, так і в його передмістях 

існували окремі цехи. Це підтверджує Грамота короля Сиґізмунда Августа від 12 

жовтня 1570 р. про дозвіл на організацію різних ремісничих цехів [9]. На той час в 

місті нараховувалось одинадцять різних цехів, які об'єднували шевців, кравців, 

м'ясників, купців, ковалів, теслів, кушнірів, гончарів та інших. 

Викликають інтерес цехи, пов'язані з виробництвом продуктів харчування, 

яких постійно вимагало населення кількатисячного міста. Очевидно, цим і пояс-

нюється наявність великої кількості мельників, пекарів, м'ясників, різників, броварів, 

солодовників, винокурів тощо. Варто зауважити, що попри значне поширення, галузі 

харчової промисловості знаходились ще в стадії виділення з домашнього промислу. 

Не виключно, що в ряді заможних господарств були свої броварні. Про це свідчить як 

назва вулиці Броварна в південно-західній частині Володимира, так і старі фун-

даменти, які є залишками давньої будівлі броварні, що колись була тут. Стіна її 

складена з великої брущатої цегли. В нижній частині стіни є п'ять амбразур, 

розташованих на відстані 80 см одна від одної. Безперечно, це дуже стара будівля, яка 

чітко відрізняється від пізніших прибудов до неї вже з інших будівельних матеріалів. 

В цей же час у передмісті поселяються професіональні винокури і солодовники. 

Наприклад, з люстрації 1552 р. довідуємось, що на східній околиці міста за валами 

існували винокурні, пивоварні та солодовні [10]. 

Про інші виробничі споруди Володимира цього часу повідомляв відомий 

археолог та історик О. Цинкаловський. Зокрема, він писав, що в результаті архео-

логічних розкопок виявлена стара вапнярня, де здавна були печі для випалу вапна. 

Залишки їх знаходились у південно-західній частині міста, в передмісті Білі Береги. 

Від тривалого використання печі всередині були міцно випалені, а стіни навіть 

ошлакувалися. Ями цих вапнярень були заповнені цеглою та шаром вапна [11]. 
Потреба в цеглі, облицювальній плитці та пічних кахлях зумовила виникне-

ння відповідних виробничих осередків. Згадки про цегельні свідчать, що одна з них 

знаходилася над р. Лугою в західній частині міста біля с. Федорівка. Друга цегельня 
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була в передмісті Білі Береги. Тут у результаті археологічних розвідок зібрано чимало 

цегли-пальчатки, так званої литовки, а також відкриті великі ями, що утворилися в 

результаті вибирання глини для виробництва цегли, черепиці, кахлів та печі для їх 

випалу. На східній околиці міста, за селом Острівок, також виявлені залишки таких 

печей. 

Нарешті на південь від міста, в урочищі Бірок, розташовувалась ще одна 

давня цегельня, що пізніше належала Василіанському монастиреві [12]. Чи не є 

свідченням керамічно-цегельного виробництва промовиста назва урочища Печисько, 

розташованого на лівому березі р. Рилавиці в східному передмісті давнього 

Володимира? Саме в цьому урочищі, за Проваллям, археологом виявлено багато 

орнаментованих полив'яних кахлів, датованих ним ХVІ століттям. Виробничий 

характер урочища Печисько підтвердили і порівняно недавні археологічні розкопки, 

які проводились тут нами. Було відкрито ще кілька ям, що утворилися внаслідок 

добування глини для виготовлення кахлів. Заповнення ям складалося з гумусу з 

домішками вугілля, різного сміття та бракованих відходів продукції з розташованих 

неподалік печей по випалу кахлів приблизно одного й того ж асортименту. 

Переважання кахлів із так званим "килимовим" орнаментом додатково підтверджує 

достовірність датування цього виробничого комплексу другою половиною XVI - 

початком XVII століття. Саме в означеному часі кахлі з подібним орнаментом 

набувають поширення в Речі Посполитій, в тому числі й на Волині. В передмісті 

Провалля було зафіксовано виробництво черепиці [13]. 

Традиційно у Володимирі розвивалось гончарство. Гончарі селилися з давніх 

часів в урочищі Зап'ятниче, за валами окольного міста, в північній частині 

Володимира. Про існування тут поселення ремісників-гончарів свідчать, крім кера-

мічних горщиків, і виробничі споруди. Одну з гончарних печей із невибраним з 

невідомих причин посудом ХVІ ст. було виявлено на вулиці Миколаївській [14]. Що 

цей район був пов'язаний з ремеслом і торгівлею, свідчить факт існування тут церков 

Св. Параскеви-П'ятниці та Св. Миколи Мерликійського, які вважалися покровите-

лями ремісників і купців.  

В урочищі Зап'ятниче в ХVІ ст. знаходилося не лише поселення гончарів, а й 

торговий майдан. Загальновідомо, що св. Параскева-П'ятниця вшановувалася ще з 

давньоруського часу як заступниця і ремісників, і торгівців. Саме ж передмістя За-

п'ятниче було розташоване на перехресті торгових шляхів, і це визначило місце-

знаходження названої церкви.  

З виробництвом продуктів життєвої необхідності пов'язується наявність у 

Володимирі водяних млинів, що знаходились на греблях, які згадуються в люстрації 

1552 року. Це є свідченням того, що важливу роль в економіці міста відігравала 

мукомельна справа. Гребля біля Білих Берегів із млином належала володимирській 

єпископії, як це видно з опису церковних маєтків у 1593 році [15]. На греблі, в 

урочищі Провалля, стояв млин, який був у власності Василівської церкви. На р. Лузі 

функціонував ряд водяних млинів, що належали міській верхівці. Зокрема, кілька 

млинів, власником яких був володимирський єпископ, в 1569 р. орендував міщанин 

Василь Капля [16]. 

З млинами була також пов'язана така важлива галузь господарства, як 

суконне виробництво. Терки, що терли сукно, або інакше - фолюші, після жорен і 

круп'яних ступ, були найбільш поширеними млиновими пристроями. Сукно в XVI ст. 
виготовлялося кваліфікованими фахівцями. В цей час існували вже окремі центри 

виробництва українського сукна, а на Волині таким центром був Володимир. Ступи, 

фолюші, з'єднані з водяним колесом, терли і м'яли сукно в дерев'яних коритах. Далі 
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його сушили і за допомогою щітки відбувалося підняття ворсу, а "постригачі" рівняли 

ворс ножицями. В одному з документів, датованому 1566 р., говориться, що замов-

лення на виконання такої роботи отримав від шляхтича Яковицького володимирський 

стригальщик [17]. 

З передмістям Володимира пов'язується наявність таких специфічних вироб-

ничих об'єктів, як верфі, де місцеві майстри будували великі вантажні човни. Так, у 

1566 р. володимирські торгівці Айзак і Зельман побудували на свої кошти три човни-

ком'яги і продали їх міщанинові Петру Діброві. Ком'яжні майстри будували човни на 

кошти замовників. Разом з тим, нові ком'яги були і у вільному продажу або здавалися 

в оренду. Так, володимирський міщанин Ганібель Влох здав у оренду шляхтянці 

Гольшанській ком'ягу для перевезення товарів у Гданськ. Цю ком'ягу він тримав в 

Устилузі [18]. Очевидно, це були не поодинокі випадки. 

У цей час продовжувала розвиватися й міська торгівля. Люстрація 1552 р. 

свідчить, що на ринковому майдані в середині XVI ст. були 24 кліті (комори) для 

краму, які належали місцевим торгівцям-євреям, а 1 - війтові; 6 різницьких комірчин, 

а 1 - війтова. Частина людей торгувала просто на столиках [19]. Останні, мабуть, були 

дрібні торгівці, які не мали на ринку визначених місць, за які обов'язково треба було 

платити.  

Звичайно ж, населення Володимира займалося також і зовнішньою торгівлею. 

Володимирські купці займалися головним чином експортом сировини: худоби, хутра, 

воску, прядива. Зокрема, у 1510 р. дозвіл на вивіз воску за кордон отримали 

володимирські восковничі Федько Лудович та Манко-жид. Із середини XVI ст. в 

економіці Володимира починає домінувати торгівля збіжжям.  

В цей час активна торгівля велася через Устилуг, що знаходиться на відстані 

12 км від Володимира. З нього великими суднами-ком'ягами перевозили зерно, поташ 

та інші товари в Гданськ, а далі в різні європейські країни. В XVI ст. Устилуг був 

значним річковим портом. Для зберігання вантажів у ньому були облаштовані 

склади. Так, володимирський городничий Михайло Козинський зберігав в Устилузі 

800 мац зерна і 25 лаштів поташу [20]. У Володимирі існувало об'єднання професій-

них фурманів. Наприклад, у 1569 р. для вивозу попелу до Устилуга із садиби 

шляхтича С. Граєвського було задіяно 13 володимирських фурманів. У Володимир 

же імпортувалися тканини, галантерея, столові прибори, предмети розкошу, коштов-

ності, що підтверджують археологічні знахідки. 

Торгова пристань була і в самому місті. Вона знаходилася на березі р. Луги, 

на Шихторських хуторах, навпроти с. Зимне. Тут, у місцевості з промовистою назвою 

Товарна гора, під час господарських робіт неодноразово траплялися різні матеріали, в 

тому числі й середньовічна кераміка. В 1570 р. королем Сиґізмундом Августом місту 

було надано право на проведення трьох ярмарків на рік [21]. 

В ХVІ ст., у Володимирі функціонували численні шинки та заїзди, що 

виконували роль готелів і були характерною рисою забудови торгово-ремісничих 

осередків. Щодо шинків і заїздів, то вони могли мати вигляд або звичайної хати, 

розділеної сіньми на дві половини, або заможного міщанського будинку, що 

складався з приміщення самої корчми, кухні, кімнат для гостей, світлиць на другому 

поверсі та огородженого подвір'я з різними господарськими будівлями: стайнями, 

шопами, погребами тощо. Зазвичай це залежало від статку власника закладу. 

Відповідним був і контингент постояльців. 
Старі заїзди і шинки, які традиційно залишались на своїх місцях, зафіксував у 

Володимирі в 30-х рр. XX ст. О. Цинкаловський. Один заїзд для гостей знаходився на 

початку Луцького тракту при в'їзді до міста зі сходу. Ще один заїзд знаходився на 
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Білоберезькій вулиці при в'їзді з південно-західної сторони. Що ж до шинків, то один 

із них був на вулиці Луцькій, а корчма - в урочищі Півник на Зимненській дорозі. 

Подібні заклади були в Федорівці, на західній окраїні міста. Вони належали 

здебільшого євреям. З документів видно, що таких закладів у місті було чимало. 

Так, за свідченнями люстрації 1552 р., тут налічувалось 47 корчмарів-міщан і 

5 корчмарів єпископської юридики. Інколи називаються і прізвища володимирських 

шинкарів. Зокрема в люстрації згадується корчма, власником якої був гармаш 

Грицько Сенькович, який за виконання певних повинностей на користь міста був 

звільнений від сплати податків.  

Звичайно, наведеними фактами не вичерпується господарська діяльність 

мешканців Володимира в русько-литовський період. Населення займалося також 

городництвом, тримало свійську худобу та птицю, які давали щоденний прибуток 

кожній родині. Не останню роль відігравало мисливство, рибальство, збиранням 

грибів, горіхів, ягід тощо. Це були традиційні побічні промисли й наявність їх у 

вигляді кісток і рогів звірів, кісток і риб'ячої луски, шкарлупи ліщинових  горіхів 

засвідчують археологічні розкопки. 

Необхідно бодай коротко зупинитись і на суспільно-політичному аспекті 

життя населення середньовічного Володимира. В кінці XV - на початку XVI ст. 

Володимир користувався статусом самоурядного міста, тобто магдебурзького права. 

Грамоти на магдебурзьке право в період пізнього середньовіччя проголо-

шували три принципи: по-перше, скасування попередніх звичаїв литовського і 

руського права; по-друге, відміну над міщанами влади і суду намісників, воєвод і всіх 

інших чинів державної адміністрації на місцях; по-третє, встановлення само-

управління (ради), яка обиралась городянами. При цьому великокнязівський суд 

зберігав за собою право розгляду справ міщан лише в якості апеляційної інстанції на 

рішення міського суду. Отже, міським общинам надавався серйозний імунітет у сфері 

управління і суду. 

Верховну владу в місті - магістрат, тобто міську, а заодно і судову, очолював 

війт. Володимирському війту було надано право збирати різні податки з торгово-

ремісничого населення міста. Війт не підлягав іншому суду, крім великокняжого. 

Свою посаду війт передавав по спадковості [22]. 

Що ж до магістрату, то його права були обмежені владою королівського 

старости, який міг скасувати будь-яке рішення магістрату. Про обмеженість прав 

ради міста свідчить хоча б те, що в середині XVI ст. окремі великі райони міста 

підлягали не їй, а духовним і світським магнатам. 

Так, в середині XVI ст. більше 20 феодалів мали на міській території 

юридики, причому окремі з них були досить великих розмірів. Наприклад, один лише 

володимирський староста мав понад 60 підданих, в тому числі 15 ремісників, які 

нічого на користь міста не робили [23]. Крім того, 20 хат було у власності господарів, 

що мешкали на юридиці князя Д. Сангушка, 8 - на ґрунтах князя Ковельського, інших 

поміщиків - 34 доми. Ще 60 господарів на передмісті за валами оселив названий вже 

князь Д. Сангушко. 

Поширеними у Володимирі були також юридики духовних феодалів. Так, у 

середині XVI ст. на єпископській юридиці було 45 будинків, на землях Спаського 

монастиря - 7, П'ятницької церкви - 18, Миколаївської - 9, Апостольської та 

Іллінської - по 10, Василівської - 7, Введенської - 4, Іоанна Златоустого - 3, 
Федорівського і Михайлівського монастирів - відповідно 13 і 4. У люстрації 1552 р. 

наголошується, що хоч повинностей на користь магістрату вони не виконують, але 

користуються всіма благами нарівні з іншими міщанами [24]. 
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Наявність у Володимирі юридик приводила до поглиблення соціально-

економічної диференціації міщанських громад. Юридики з'явилися у зв'язку з 

проникненням у міську економіку представників панівного класу, які намагалися 

збільшити кількість підданих на міських землях. Загалом же юридики мали нега-

тивний вплив на економіку міста. 
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ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

ПІДРАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ (1919-1939 РР.) 
 

У статті детально досліджуються характерні особливості новосформованої 

банківської системи України міжвоєнного періоду. Окрема увага приділена трансфор-

мації радянських банків, переродженню фінансових інституцій в установи особливого 

типу, які керувалися в своїй роботі не загальноприйнятими ринковими принципами і 

законами, а стали лише однією із важливих складових тоталітарної системи. 

Ключові слова: Державний банк, банківська система, фінансово-кредитна полі-

тика.  

 

Nikitenko K.V. 

THE DISTINCTIVE FEATURES OF THE BANKING 

SYSTEM OF UKRAINIAN IN THE CONDITION OF THE 

SOVIET SOCIETY 

The article gives a detailed analysis of the characteristic features, peculiarities of 

functioning of newly formed banking system in Ukraine in the interwar period. Special attention 

has been paid to the transformation of the soviet banking system into the institutions of the 

particular type, which were conducted by not generally accepted commercial principles and 

laws, but became one of the basis consolidation of the totalitar society.  

Key words: the State Bank, banking system, financial-crediting politics. 
 

Питання функціонування банківської системи, регулювання фінансово-кредит-

них важелів та механізмів є актуальними як із теоретичної, так і з практичної точки 

зору. Адже саме банківська система є основою управління економічними процесами в 

країні. Разом із тим, сучасна економічна ситуація в Україні переконливо доводить, що 

нехтування власним історичним досвідом, ігнорування всебічного аналізу його 

здобутків та прорахунків завжди має важкі наслідки. Так, унікальний в історії досвід 

періоду 1920-1930-х років, у тому числі й виведення економіки з глибокої кризи, 

відбудова дієздатної фінансово-банківської системи практично «з нуля» фактично 

проігнорований під час сучасного економічного реформування. Натомість сліпе 

копіювання західних взірців, не враховуючи жодних місцевих особливостей: істо-

ричних, ментальних, економічних, політичних, культурних тощо, або формування 

стратегії лише «наздогін» ситуації може тільки поглибити кризові явища.  

Незважаючи на те, що і непівська проблематика, і загалом міжвоєнний період 

досліджувалися С.Кульчицьким, Ю.Волосником, О.Пиріг тощо [1], питання особли-

востей функціонування банківської системи, її переродження і трансформації в 

умовах підрадянської України комплексно не розглядалися. 
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Метою статті є аналіз особливостей функціонування банківської системи 

України міжвоєнного періоду.  

Слід відзначити, що економічна політика більшовиків в Україні, а разом із тим і 

одна із її базових складових - ставлення до фінансово-банківської системи у між-

воєнну добу пережили ряд принципових трансформацій. Крах «воєнного комунізму», 

який довів неможливість вирішувати макроекономічні питання «кавалерійським 

наскоком», натомість фактично зруйнував економіку країни, і взагалі поставив під 

загрозу саме подальше існування радянської влади, змусив переглянути погляди на 

фінансову систему і відмовитися від буквальної побудови утопічної моделі 

суспільства (в класичному творі Т.Мора «Утопія» «ідеальна» економічна база була 

побудована на безгрошовій основі [2]). НЕП повернув до життя фінансово-банківську 

систему, але і він, як економічна модель з певними елементами ринкової економіки 

припинив своє існування наприкінці 1920-х рр. На зміну прийшло командно-

адміністративне керування «по-сталінськи». В новосформованому радянському 

порядку функціонування банківських інституцій стало доконаним фактом, але разом 

із тим, «радянський банк» набув своїх особливих рис, які принциповим чином 

змінили його природу.  

Головною і принциповою особливістю стало загальне колоніальне становище 

банківської системи України.  

Відсутність власної державної самостійності накладала свій відбиток на всі 

сфери фінансової політики України. Діяльність уряду звелася переважно до 

утвердження та поширення на територію України постанов, розроблених у Росії. У 

максимально безправному, підлеглому стані опинилася фінансово-банківська сис-

тема. Згідно з економічним договором, укладеним між Україною та Росією на-

прикінці 1920 р., фінансова політика розроблялася в Москві. Партійно-державне 

керівництво України скрупульозно дотримувалося букви і духу договору, фактично 

копіювало дії уряду Радянської Росії. 

Вищим керівним фінансовим органом України було Управління уповноваже-

ного Народного комісаріату фінансів РСФРР при Раднаркомі УСРР із місцем 

перебування в Харкові. (Постановою від 20 вересня 1923 р. Управління було 

реорганізовано в Наркомфін УСРР). НКФ Росії реалізовував та керував фінансовою 

політикою через свого уповноваженого: складав держбюджет, затверджував 

прибуткові і витратні кошториси об’єднаних комісаріатів, контролював грошові 

потоки тощо. Усі керівні директиви та вказівки уповноваженого НКФ РСФРР були 

обов’язковими для фінансових органів України. 

Постановою Всеросійського ЦВК у жовтні 1921 р. було відновлено Державний 

банк [3], а постанова РНК УСРР від 10 листопада відновила Всеукраїнську Контору в 

Харкові. За функціонуванням вона ставала філіалом Держбанку, розпорядження 

якого поширювались на територію України, а не самостійною фінансовою устано-

вою. У створенні самостійного банку московське керівництво Україні відмовило, а 

діяльність Всеукраїнської Контори звелася до беззаперечного виконання директив 

Держбанку РСФРР. 

І це стало характерною рисою далеко не тільки роботи Держбанку в Україні. 

Відповідно будувалася вся фінансова політика. Українські філії не сприймалися 

центром як самостійні фінансові установи. Місцеві особливості і специфіка зовсім не 

враховувалися в їх роботі. Так само і думки та плани керівництва українських 
відділень не цікавили московське керівництво, яке обмежувалося скиданням в 

Україну директив та вказівок, обов’язкових для виконання. Приміром, на нараді 

керівників Промбанку України наприкінці 1920-х років фіксувалося: «Філії не мають 
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інформації щодо роботи останнього з’їзду керівників у Москві. Там Україна була 

представлена однією людиною разом із таким же представництвом від дрібних 

відділень РСФРР» [4]. 

Як наслідок, розвиток роботи української банківської системи стримувала 

залежність від фінансування союзного центру. Майже ¾ всього кредитного обороту 

України було сконцентровано у філіях банків загальносоюзного значення. Відпо-

відно, і обігові капітали, які були виділені українським філіям управами банків майже 

вп’ятеро перевищували капітали «українського походження», що значно обмежувало 

фінансову самостійність та ініціативу українських фінансових інститутів. 

Другою характерною рисою стало те, що всі банки були одержавлені. 

В.Ленін ще на етапі підготовки жовтневого перевороту наголошував на 

принциповій важливості одержавлення банківської системи: «Необхідна негайна 

націоналізація банків…» [5]. Подальше ж функціонування фінансово-банківської 

системи Ленін уявляв так: «Без великих банків соціалізм був би нездійсненим… 

Єдиний найбільший з найбільших державний банк, з філіями в кожній волості, при 

кожній фабриці – це вже дев’ять десятих соціалістичного апарату. Це загаль-

нодержавне рахівництво, загальнодержавний облік виробництва і розподілу продук-

тів, це, так би мовити, щось на зразок скелета соціалістичного суспільства» [6]. 

На виконання наказів свого лідера більшовики в Україні активно зайнялися 

побудовою «скелета». Вже 18 грудня 1917 р. Народний Секретаріат Української 

Радянської Республіки відмінив усі розпорядження Центральної ради та її 

Генерального секретаріату, які встановлювали в Україні власну грошову систему і 

грошові знаки. Уряд Радянської України видав Декрет про націоналізацію банків та 

ревізію сейфів з конфіскацією всіх знайдених цінностей. На підставі цього декрету 

фінансові органи місцевих Рад розкривали банківські сейфи. Питання націоналізації в 

Україні знаходилися під пильним наглядом партійного керівництва. Так, за 

особистим дорученням В.Леніна – допомогти у справі націоналізації банків та 

створення Державного радянського банку в Україну прибув Г. Орджонікідзе. 

Утім перший прихід до влади більшовиків в Україні був недовгим. Як пізніше 

згадував один із членів першого більшовицького «уряду» В.Затонський: «… народні 

секретарі називали себе урядом, та самі до того ставилися трохи гумористично. Та й 

насправді: який же з нас був уряд без армії, фактично без території…» [7]. 

Однак, і такий «уряд» функціонував, керував і націоналізовував. Остаточне 

встановлення радянської влади в Україні ознаменувалося черговою спробою тоталь-

ного одержавлення фінансово-банківської системи. Декрет Тимчасового робітничо-

селянського уряду України «Про націоналізацію приватних, комерційних, акціонер-

них банків і банківських контор» та Постанова «Про ревізію сейфів у банках» від 22 

січня 1919 року [8] поклали край багатоукладності банківської сфери. Проте 

подальші події показали, що «кавалерійські» націоналізувати це одне, а налагодити 

якісне функціонування це зовсім інше. Націоналізовані банківські установи були 

зліквідовані. Їх відродження розпочалося лише з початком нової економічної 

політики. Разом із Державним банком та іншим спеціалізованим інституціями  

розпочали свою роботу і приватні банки – товариства взаємного кредиту (ТВК).  

ТВК були приватними фінансовими установами, організованими на пайових 

засадах. Одним із головних їх завдань було забезпечення обіговим капіталом 

приватного сектора. Товариства в Україні пройшли швидкий шлях своєї розбудови. 
Від виникнення першого у 1922 р. до функціонування понад 100 установ вже на 

середину 1920-х рр. Загалом 1925-1926 рр. були періодом найбільшого розквіту ТВК. 

Середній баланс на одне товариство складав понад 130 тис. крб., а обліково-позичкові 
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операції за два останні роки продемонстрували зростання у понад 1000%. Все це 

дозволило ТВК зайняти гідне місце в економіці країни. Так, на 1926 р. в Україні 

понад третина всіх діючих кредитових установ припадала на долю ТВК. 

Хоча і слід відзначити, що важко назвати ТВК повністю незалежними 

приватногосподарськими установами, які керувалися виключно ринковими законами. 

У своїй роботі товариства постійно відчували на собі тиск державних вказівок і 

адміністративного регулювання. Характерним приміром може стати телеграма НКФ, 

розіслана по всіх окружних фінвідділах від 4 квітня 1926 року: «Всім ТВК припинити 

кредитування, а також не видавати й гарантійних листів приватним особам та 

установам, які ведуть торгівлю вовною» [9]. Наприкінці того ж року НКФ України 

черговим циркулярним листом повністю заборонив кредитування приватних влас-

ників млинів, а 8 січня 1927 р. НКФ попередив ТВК про обмеження кредитування 

також і приватної шкіряної промисловості. Повністю було заборонено кредитування 

кустарів та дрібних промисловців-шкірників [10]. Також архівні матеріали свідчать, 

що були непоодинокі випадки, коли місцевий партійно-господарський актив 

намагався вимагали з ТВК гроші на будівництво залізничної магістралі, вста-

новлювати обмеження по заробітній платі працівникам, робив спроби у примусово-

наказному порядку призначати своїх людей на керівні посади в ТВК тощо [11]. 

Втім, навіть незважаючи на тиск і примус, а також і певні ускладнення на 

місцях, ТВК працювали і нарощували свій потенціал. Чергова ж зміна державної 

політики, проголошений курс на індустріалізацію і витіснення приватника з 

народного господарства, призвели до швидкого згортання діяльності ТВК. Абсолют-

но незважаючи як на реальну економічну ситуацію, так і на непоодинокі промови на 

захист багатоукладності у народному господарстві. Приміром, Е.Квіринг у статті 

«Економічна політика партії до ХV з’їзду» підкреслював, що з усієї банківської 

системи Радянського Союзу в приватних руках знаходяться лише найдрібніші (за 

капіталами і за оборотами) товариства взаємного кредиту, які до того ж знаходяться 

під пильним контролем державних органів і тому не можуть вважатися небезпечними 

для радянського суспільства і ладу [12]. Проте головна лінія була визначена жорстко і 

остаточно. Питання приватників вже давно вийшло за рамки суто економічної 

доцільності і переведене у політичну площину. На нараді, присвяченій питанням 

розвитку банківської системи (червень 1927 р.), наркомторг України М.Чернов 

наголосив: «У світлі перспектив звуження приватнокапіталістичного обігу за рахунок 

розширення усуспільненого, політика стимулювання розвитку ТВК з державних 

ресурсів є недоцільною й не відповідає як соціальній політиці держави, так і 

об’єктивним економічним тенденціям» [13]. Проведені наради на місцях повністю 

підтримали керівну лінію. Тільки за 1927 р. державне кредитування ТВК скоротилося 

майже на 20%, а в наступному році – взагалі майже на ¾.  

1930 рік поставив остаточну крапку на діяльності приватних ТВК. ХVІ з’їзд 

ВКП(б), що пройшов влітку 1930 р. проголосив «розгорнутий наступ на капі-

талістичні елементи по всьому фронту» і дав директиву «провести рішучу ліквідацію 

установ і форм управління як некритично запозичених у капіталізму, так і тих, які, 

хоч і мали значення в перші роки радянської влади, але втратили смисл в умовах 

переважання соціалістичних елементів в економіці країни…» [14]. Доля ТВК була 

вирішена. Відтепер фактично щотижня товариства ліквідовувалися та припиняли 

свою діяльність. Приміром, тільки у жовтні 1930 р. ліквідувалися одразу 10 ТВК 
(Запорізьке, Харківське, Семенівське, Жмеринське, Полтавське та ін.), у листопаді – 

ще 7 (Сталінське, Одеське, Глухівське та ін.) тощо [15].   
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Фінансова система країни знаходилася під постійним державним контролем, а 

значить і цілком залежала від політики партії. Доля приватних банків була вирішена 

не у конкурентній боротьбі, а виключно в режимі адміністративного регулювання та 

витіснення. 

Третьою особливістю новосформованої радянської банківської системи стало 

те, що принцип ринкової конкуренції повністю зникнув із банківської справи.  

Із самого початку Держбанк формувався як монополіст і фактичний володар 

банківської мережі України. Більше того, практично всі банківські установи 

кредитувалися у Держбанку, що дозволяло мати йому максимальний контроль над 

фінансовими інститутами. Була сформована пряма залежність активності банківської 

роботи від позик Держбанку. Приміром, на Полтавщині різке зменшення уполовину 

кредитування Держбанком філій Укрінбанку (до 5 тис. черв.) одразу викликало 

«мертвий сезон» на місцевому кредитному ринку [16]. Якщо у 1913 р. на долю 

Державного банку припадало близько 30% зведеного балансу всіх кредитових 

установ, то в умовах перших років НЕПу цей показник виріс майже до 98% [17].  

Там він завдячував не ринковій конкуренції, а адміністративним важелям 

впливу. На нараді керуючих промбанками України від 9 жовтня 1925 р. фіксувалося: 

«Конкуренція з боку Держбанку, який іде шляхом вибивання з Промбанку та інших 

спеціальних банків найбільш цікавої клієнтури, за допомогою засобів адміністра-

тивного впливу». Приміром, постанова Раднарком щодо переводу коштів Соцстраху 

на рахунки Державного банку одразу позбавила Промбанк 32 млн. крб. тощо [18].  

Завдяки активній підтримці і Раднаркому, і наркомату фінансів, і інших 

державних органів Держбанк мав і значні адміністративні переваги, і значну, недо-

сяжну для інших фінансових установ, фінансову потужність, що дозволяло проводити 

й сприятливу для клієнтів відсоткову політику, концентруючи у себе найбільш 

вагомих клієнтів, першочергово крупну державну промисловість. Інші банки безна-

дійно програвали змагання.  

Причому, слід враховувати, що не Держбанк, а саме Промбанк створювався як 

банк кредитування великої державної промисловості, що повинно було стати його 

основним завданням. Так, дванадцятий з’їзд РКП(б) наголосив, що система 

кредитування промисловості є не тільки фінансовим, банківським завданням, але й 

найважливішою частиною діяльності по організації та керівництву промисловістю. 

Підкреслювалася необхідність фінансування державної промисловості зосередити в 

одній кредитній установі, яка б знаходилася у тісному зв’язку із ВРНГ [19]. 

У рамках реалізації рішень з’їзду такою фінансовою установою і став Торгі-

вельно-промисловий банк (Промбанк), відновлений в радянській Росії у жовтні 1922 

р. А у січні 1923 р. відкрилася його контора і у Харкові. На 1 вересня 1924 р. банк мав 

в Україні вже 19 філій. Відповідно баланс зріс з 7851 тис. черв. до 42883 тис. черв. 

[20]. Але домінуючу роль у кредитуванні промисловості він так і не почав 

відігравати. Приміром, наприкінці 1925 року доля банку у кредитуванні промис-

ловості складала всього 27,6% [21]. Держбанк впродовж всього свого функціонування 

забирав на себе найбільш цінну клієнтуру. Заборгованість промисловості Держбанку 

становила суму вдвічі більшу.  

Кредитна реформа 1930-1931 рр. максимально посилила монополію Держбан-

ку. Був взагалі ліквідований комерційний кредит, натомість його замінили 

безпосереднім банківським кредитуванням. Усі операції, пов’язані із короткостро-
ковим кредитуванням і проведенням безготівкових розрахунків в роки перших 

п’ятирічок були зосереджені в Держбанку. Принцип будь-якої банківської ринкової 

конкуренції у 1930-ті роки був остаточно знищений.  
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Наступною особливістю радянської банківської системи став принцип форму-

вання банківської клієнтури.  

При виборі клієнтури банки завжди користуються принципом рентабельності, 

або отримання максимальних прибутків. Але в радянських умовах економічні 

міркування безнадійно програвали політичній доцільності. Так, у роки НЕПу з точки 

зору прибутковості приватна клієнтура була найвигіднішою для фінансових установ. 

Приватні підприємці сплачували найбільші відсотки за користування банківськими 

позиками. Приміром, якщо наприкінці 1925 року по Держбанку відсоток по 

вексельному та підтоварному онколю для державних та кооперативних підприємств 

складав 10-11%, то для приватників по цих же формах становив вже 13-14%. У той 

же період Промбанк з державних та кооперативних підприємств отримував за 

надання кредиту 12-16%, а з приватних 14-18%, для приватників також був значно 

вищим і відсоток комісії [22]. 

Однак, діяльність банків підрадянської України з самого їх відкриття набувала 

принципово нового змісту. Так, приміром, керівництво Полтавської філії Державного 

банку було змушене виправдовуватися за кредити, надані приватному сектору: «Банк 

не відмовляв у кредитуванні приватній промисловості та торгівлі, адже вони 

легалізовані і за своїм характером заслуговують на увагу» [23]. Приватники спла-

чували за користування кредитом найбільший відсоток, тож були відповідно 

найбільш вигідними клієнтами, однак, державна політика вимагала максимальну 

увагу приділяти державному сектору. Так, на VIII Всеукраїнській конференції 

КП(б)У (травень 1924 р.) у своїй доповіді Генеральний секретар ЦК Е.Квіринг звер-

нув увагу «на керівництво нашою банківською політикою для того, щоб банківську 

політику підпорядкувати загальним інтересам нашої політики, щоб банківський 

кредит направити, головним чином, в державне та кооперативне русло» [24]. 

Слід підкреслити, що НЕП все ж таки не став повноцінним поверненням до 

ринкової моделі економіки. Так і не з’явився клас рантьє, а приватні промисловці або 

торгівці, не сильно довіряючи державі, яка вже відзначилася «експропріацією 

експропріаторів», не поспішали нести свої гроші на банківські рахунки. Наприкінці ж 

1920-х рр., разом із проголошенням політики індустріалізації, взагалі зникли приватні 

підприємці, як банківська клієнтура.  

У 1930-ті рр. в умовах перших п’ятирічок банківські установи втратили взагалі 

будь-яку можливість конкурувати і боротися за вигідного клієнта, їх діяльність 

цілком і повністю стала підпорядкованою народногосподарському плану. Навіть самі 

кредитні плани фінансових установ базувалися на виробничо-фінансових планах 

підприємств і організацій.  

Також характерною рисою роботи банків стала відсутність будь-якої комерцій-

ної таємниці, таємниці вкладів, або навіть хоча б гарантії їх недоторканності. 

У період «наступу на капіталістичні елементи» в суспільстві були скасовані 

таємниця вкладів, поштових або телеграфних повідомлень, комерційна таємниця. 

Матеріали окружних фінвідділів свідчать, що фінансова інспекція та органи ДПУ 

наприкінці 1920-х рр. під приводом боротьби з ухилянням від сплати податків, 

прагнучи до якнайшвидшої експропріації нової буржуазії, нерідко без достатніх на те 

підстав вилучали в непманів ощадні книжки та накладали арешти на їх вклади та 

поточні банківські рахунки. Так, приміром, рішенням Харківського філіалу Держ-

банку було вилучено поточний рахунок місцевого підприємця А.Браво, звинува-
ченого у несплаті податків, та переведено всю суму вкладу (2484 крб.) на рахунок 

Харківського окрфінвідділу [25] тощо. 
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Не можна обійти й питання існування примусу, адміністративного тиску, що 

мав місце у радянській фінансово-банківській сфері. Примусові позики для буржуазії 

у 1920-ті рр., примусове розміщення державних позик серед держорганів у роки 

соціалістичної модернізації, методи впливу в реалізації держпозик серед робітників 

та службовців, пролетарський актив як найголовніший і безоплатний агент розпов-

сюдження позик, а також і обмеження продажів банкові позик – лише з дозволу 

низових громадських організацій – всі ці специфічно радянські методи, неможливі за 

умов функціонування нормальної, неспотвореної економічної моделі, стали 

невід’ємними елементами радянської  кредитової  акумуляції. 

З кожним роком цементування тоталітарної моделі тиск (у тому числі й 

фінансовий) на населення тільки посилювався. Приміром, саме завдяки таким 

кредитовим примусам-перекручуванням на 1937 рік  вдалося зібрати в цілому по 

СРСР вкладів від «добровільних» позик населення майже на 80% більше ніж у 1932 

році. В Україні вклади населення за цей же період зросли у 4,7 разу, майже втроє 

збільшилися вкладення у колективізованому селі [26]. 

Таким чином, новосформована і повністю одержавлена банківська система 

України перетворилася на потужний важіль регулювання народного господарства 

країни – важливу складову та підвладне знаряддя тоталітарної системи. Банківські 

інститути підрадянської України набули ряд суттєвих і принципових особливостей, 

нехарактерних і навіть неможливих за умов функціонування ринкової моделі 

регулювання економічних процесів. На кінець 1930-х рр. банки остаточно втратили 

свою первинну сутність, перетворившись у несамостійні, загнані у вузькі рамки 

державних політичних рішень, маріонеткові установи. 
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У статті розглядаються проблеми встановлення політології як чистої науки. 

Особлива увага акцентується на аналізі складових предмету політології та факторах, 
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In the article the problems of establishment of political science asa clean science are 

examined. The special attention is accented on the analysis of the constituents of the object of 

political science and factors which positively influence on this process. 
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Рівень політологічної думки на сьогодні в Україні далеко не відповідає 

нагальним суспільним потребам у об’єктивному аналізі політичних процесів та 

інститутів, а також якісних розробках у сфері обґрунтування стратегічних пріоритетів 

щодо демократичних політичних трансформацій. В цьому сенсі є актуальним питання 

про здатність політології як науки об’єктивно та неупереджено вивчати політичну 

реальність, абстрагуючись при цьому від інтересів політичних сил, ідеологічних 

цінностей, масових міфів та стеоретипів.  

Аналіз літератури [1, 2, 3] з даної тематики засвідчує наявність ряду 

методологічних проблем, пов’язаних із: визначенням об’єкту та предмету політології; 

уточненням дефініцій базових категорій політичної науки; вияву специфіки 

складових предмету на тлі інших суміжних наук (політичної філософії, політичної 

соціології, теорії держави і права, конституційного права); з’ясуванням  психоло-

гічних та інституційних передумов для розвитку політології як чистої науки. 

Мета статті полягає у визначенні об’єкту та предмету політології, вияву їх 

специфіки серед інших суміжних наук, а також у з’ясуванні психологічних та 

інституційних передумов її розвитку як чистої науки. 
Проблема чистоти гуманітарних наук за аналогією з природничими науками 

була сформульована в рамках соціології позитивізму. Найбільш глибоке обгрунту-

вання ця проблема знайшла у праці Г. Кельзена „Чисте правознавство”. Під чистою 
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теорією права визначний німецький правознавець розумів теорію „очищену від 

всілякої політичної ідеології та впливів природничих наук, а ще таку, що усвідомлює 

власну своєрідність... із притаманною лише їй системами законів, згідно з якими 

функціонує предмет теорії права” [1, С. 2]. Отже, чистоту правової теорії Г. Кельзен 

розуміє в трьох аспектах, а саме: має власний своєрідний предмет із притаманними 

лише їй системами законів; очищену від політичної ідеології; позбавлену впливів 

природничих наук. 

Використовуючи підхід Г. Кельзена як методологічний інструмент в процесі 

аналізу даної проблеми, хочу однак відзначити, що: по-перше, абсолютно чистої 

гумонітарної науки (в тому числі і політології) в принципі не може бути, оскільки над 

її творцями завжди тяжіють цінності епохи і їх власні оціночні судження; по-друге, 

чистота гуманітарної науки в значній мірі залежить від рівня суспільної\свободи, в 

рамках якої розвивається незалежне громадське експертне середовище. 

Для визначення предмету політології необхідно спочатку уточнити такі 

поняття як „об’єкт” і „предмет” науки, „закономірності”, „тенденції”, „політична 

сфера”, „політична система”. Без дефініцій цих понять читачеві буде складно 

з’ясувати суть і основні складові предмету політології, який не перетинається з 

іншими гуманітарними науками. 

Під об’єктом розуміється в цій статті вся сукупність процесів і явищ із 

притаманними тільки їй специфічними ознаками, на вивчення якої спрямована наука, 

а під предметом - з’ясування закономірностей і тенденцій функціонування і розвитку 

всіх складових даного об’єкту. В такому випадку об’єктом політології, в найшир-

шому розумінні цього слова, є політична сфера, яка якісно відмінна від економічної 

чи правової свери. 

Поняття „політична сфера” є найбільш широким, на мій погляд, поняттям 

політології, оскільки охоплює всю сукупність політичного, тобто інститути, процеси, 

цінності, ідеї, які мають політичну природу. Близьким поняттям до політичної сфери 

є  „політична система”, яка охоплює упорядковану сукупність елементів, функціо-

нально взаємозалежних [2, С 11]. Однак, якщо політична сфера включає  в себе все 

політичне, то політична система лише – типові елементи, характерні саме для даного 

її типу. Наприклад, якщо надто широкі повноваження глави держави є притаманні 

авторитарній політичній системі, то вони логічно не можуть бути атрибутом 

ліберально-демократичної системи. Водночас політична сфера включає не тільки 

системні елементи, але й такі, що дуже виразно контрастують із цією системою.  

Предмет політології, як науки, співпадає із її об’єктом, однак не зводиться 

повністю до нього. Адже, всяка наука досліджує певні закономірності та тенденції 

функціонування і розвитку власного об’єкту загалом чи окремих його складових 

зокрема. Під політичними закономірностями слід розуміти сталі, необхідні та 

причинно-наслідкові зв’язки між змінними політичної сфери або політичної системи. 

Для прикладу можна сказати, що атомізована партійна система є закономірністю 

функціонування авторитарного режиму, оскільки в ньому не партії формують 

виконавчу владу, а глава держави. Тому тут партії не можуть розвиватися як 

самостійні конкурентноспроможні політичні сили.  

Якщо з’ясування певних закономірностей є, як правило, змістом предмету 

природничих наук, то для гумонітарних наук суть їх предмету здебільшого 

виявляється через тенденції. Тенденції, на відміну від закономірностей, не є виявом 
причинно-наслідкових зв’язків між змінними; вони лише фіксують ймовірний 

сценарій розвитку, який емпірично спостерігається і може при певних обставинах 

відбутися або навпаки. Для прикладу можна послатися на те, що сучасний 
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поолітичний розвиток України характеризується як перехід до ліберально-демок-

ратичного режиму, хоч ніхто не може переконливо стверджувати про незворотність 

цього процесу. 

Уточнивши зміст базових понять, переходимо до чіткого виділення скла-

дових предмету політології, які мають власну специфіку і не перетинаються із 

аналогічними складовими предмету інших суміжних наук. В даній ситуації мова йде 

насамперед про такі науки як теорія держави і права, державне управління, історія 

політичної думки, які мають на перший погляд дуже подібні елементи предмету. 

Таким спільним об’єктом і предметом для названих наук є держава. Виникає 

запитання як виокремити серед спільного об’єкту специфічні елементи, які мають 

виняткову політичну природу. Виходячи із реальної практики функціонування 

держави у високорозвинутих країнах, структура якої передбачає чітке розмежування 

компетенції між політичними, правовими, адміністративними і військово-силовими 

органами, пропонується в цій статті окремо виділити політичні інститути державної 

влади. При цьому слід сказати, що тільки політичні інститути державної влади 

можуть бути елементами предмету політології, а не вся держава як це прийнято 

розглядати в контексті української навчально-політологічної літератури [3, С 158]. 

Політичні інститути держави на відміну від інших державних інститутів 

мають специфіку в тому, що: по-перше, обираються народом або парламентом; по-

друге, приймають рішення необхідні для виконання всім суспільством; по-третє, 

їхній термін повноважень закріплений в Основному законі; по-четверте, мають 

монопольне право на легітимний примус. 

Крім політичних інститутів держави, предмет політології включає аналогічні 

інститути на рівні регіону та місцевого самоврядування, а також інститути, які 

забезпечують формування та розподіл політичної влади (таких як виборча і партійна 

системи. 

Перелік складових предмету політології буде не повним, якщо не врахувати 

такі політичні явища, які мають не тільки інституційну основу, але й психологічну 

(ментально-поведінкову) або проміжну (інституційно-психологічну). До них можна 

віднести політичну культуру (ідеї, цінності, моделі поведінки) і форми політичної 

взаємодії (панування, конкуренцію, співпрацю).  

Що стосується розмежування предмету державного управління і політології, 

то воно зводиться до наступного. Державне управління вивчає структуру і функції 

органів виконавчої державної влади, а політологія тільки їх вищий рівень – 

політичний (глави держави, уряду); державне управління акцентує увагу на 

юридичних і адміністративних аспектах діяльності державної служби, а політологія – 

процесі розробки, прийнятті і реалізації політичних рішень державними органами. 

Державне управління з’ясовує обсяг і розподіл повноважень між ланками 

адміністративного апарату, а політологія – специфіку та зміст політико-управ-

лінського процесу, його взаємодію із органами адміністративного управління. 

Виведення історії політичної думки за дужки предмету політології має 

доцільність з огляду на такі моменти: по-перше, дуже складно виявити відмінності у 

філософських, соціологічних і власне політологічних концепціях щодо вивчення 

політичної сфери; по-друге, за великим масивом політичних ідей, концепцій, 

парадигм, втрачаються істотні ознаки конкретної політологічної проблематики; по-

третє, політологічні концепції слід використовувати в процесі розгляду окремої 
політологічної тематики. І нарешті історичний контекст політичної думки дозволяє 

лише з'ясувати генезис того чи іншого політичного явища, розширити методологічне 

поле політологічного аналізу шляхом проведення паралелей між подіями минулого та 
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сьогодення. Але він не дає відповіді на питанння про природу, закономірності та 

сучасні тенденції розвитку політичних інститутів. Постановка цього питання аж ніяк 

не означає, що необхідно повністю вивести історію політичної думки за межі 

предмету політології. Йдеться насамперед про відмову від традиції, згідно якої 

історія світової та української політичної думки розглядається від найдавніших часів 

до наших днів у всіх підручниках та посібниках з політології. 

Підсумовуючи сказане варто додати, що розглянуті в цій статті проблеми 

мають спірний характер, однак без їх аналізу не можливо стимулювати запит на чітке 

окреслення предмету політології. У зв’язку з цим видається за необхідне сформу-

лювати власне бачення складових предмету політологія, а саме : 1) політичні інсти-

тути 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; 8) між-

народна політика – глобальні, регіональні та національні інститути як суб’єкти між-

народних стосунків, сучасні геополітичні стратегії; 9) взаємодія елементів політичної 

сфери із різними сферами суспільного життя. 

Чистота політології, як вже було сказано, передбачає не тільке чітке 

виокремлення предмету політології, але й очищення її від ідеології, стеоретипів 

масової психології і маніпулятивних політтехнологій. Однак, реалізація двох останніх 

напрямків „очищення” української політології на нинішньому етапі ускладнюється 

рядом факторів, серед яких найбільше переважають: постоталітарна догматична 

традиція і обмеження інтелектуальної свободи в рамках функціонування чинних 

політичних та громадських інститутів. У першому випадку йдеться про те, що 

наукове мислення багатьох політологів ще перебуває в полоні посттоталітарного 

догматизму, який найбільш помітно виражений у формі національного і соціального 

етатизму. Національний етатизм, як ідеологічний принцип передбачає абсолютизацію 

державотворчих і націотворчих процесів, ролі національної держави як вирішального 

фактору у захисті національних інтересів. Водночас він нехтує необхідністю розвитку 

громадянського суспільства на основі розширення і правового закріплення свободи та 

соціальної справедливості. Соціальний етатизм, який зводиться до абсолютизації ролі 

державі у регулюванні економіки та забезпеченні високих соціальних стандартів 

життя, недооцінює ролі ринкових стихійних регуляторів та глобальних інтеграційних 

процесів як необхідної умови набуття вищої інституційної та культурної якості. 

До сказаного слід додати, що етатиський підхід значно звужує методо-

логічне поле аналізу, оскільки не дозволяє вченому, апріорі орієнтованому на 

перебільшенні ролі держави у суспільних процесах, враховувати вплив на політичні 

явища всієї сукупності факторів (культурно-історичних, геополітичних, економічних, 

громадсько-політичних). Керуючись таким підходом, представник гумонітарної 
науки схильний здебільшого пояснювати залежність змісту та вектору політичного 

процесу не стільки від цивілізаційного рівня та структури політичних інститутів, 

скільки від культурного рівня еліти та лідерів. 
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Зворотньою стороною медалі по відношенню до посткомуністичного 

догматизму є вульгарний методологічний плюралізм, суть якого полягає у намаганні 

вчених використовувати багато методів, які часто-густо суперечать логічній та 

консептуальній структурі дослідження. Вульгарний методологічний плюралізм в 

сучасних українських умовах слід трактувати як своєрідну реакцію на методо-

логічний монізм, який протягом тривалого періоду функціонував у вигляді марксиз-

му. Але для утвердження справжнього методологічного плюралізму в Україні 

необхідні школи, які спеціалізуються на дослідженнях в рамках тої чи іншої пара-

дигми (конфліктології, біхевіоризму чи символічного інтеракціонізму). Такі школи 

формують власну методологічну та емпіроичну базу, а також наукові кадри, які 

спроможні на цій основі розв’язувати різноманітні політологічні проблеми. 

Підкреслюючи негативну роль посттоталітарної догматичної традиції у її 

різних формах, необхідно додати, що вона поряд з іншими негативними ментальними 

явищами закріплювалася сучасними та громадськими інститутами в рамках 

олігархічної моделі суспільства. Ця модель істотно обмежує свободу та конкуренцію 

у всіх сферах суспільного життя (особливо у інтелектуальниій). Тут визначальним 

принципом є пріорітетність „шапки” (владного статусу) над „головою” (інтелектом).  

Після послаблення авторитаризму президенської влади, спричиненого 

політичною реформою 2004 р. (незавершеної і  на сьогодні) значно розширився 

діапазон свободи  (особливо у ЗМІ) і політичної конкуренції. Однак, правові межі цієї 

свободи є ще не настільки відповідними стандартам країн із розвинутою політичної 

демократією, щоб стимулювати вільну і чесну конкуренцію у інформаційному 

просторі. Крім цього, посилення державного контролю над ВНЗ значно ослаблює 

потенціал критичної та інноваційної політичної думки. Тому і надалі політологія 

залишається під тиском маніпулятивних політтехнологій, які спотворюючи політичну 

реальність, оживлюють масові архетипи, міфи та стереотипи. 

Маніпулятивні політтехнології використовують політичні екпертні середо-

вища, які обслуговують лідерів провідних політичних сил. Сьогодні не треба бути 

великим аналітиком, щоб легко ідентифікувати позицію експерта з позицією тієї чи 

іншої політичної сили. Таке явище є цілком закономірним, оскільки політика грун-

тується здебільшого на здобутті та збереженні політичної влади, а не на розв’язанні 

суспільних проблем. В цьому контексті політика (точніше політиканство) заахочує 

спекуляції навколо символічних проблем, аби відволікти тим самим увагу від 

об’єктивного аналізу справжніх причин суспільних негараздів та цивілізаційних 

алгоритмів їх розв’язання. І тому основна увага  акцентується на загострення 

суперечностей, які мають яскраво виражені регіональні та етнокультурні відмінності. 

Ці відмінності передусім виражені у ставленні до мовного статусу, церкви, розуміння 

історії та геополітичного вектору. 

Для розвитку політології, як чистої науки необхідно створити сприятливі 

правові умови для розширення політичної, громадянської і інтелекуальної свободи, 

що має забезпечити чесну і вільну конкуренцію у політиці, громадянському секторі 

та системі вищої освіти.  

З цією метою необхідно законодавчо закріпити: 

 збалансований механізм стримувань і противаг у системі державної влади; 

 пропорційну виборчу систему із відкритими регіональними списками і 5 % 

виборчим бар’єром для партій та 8 % бар’єром для партійних блоків; 

 жорсткий правовий порядок, в рамках якого буде забезпечено право 

громадян на отримання об’єктивної інформації про доходи та майно політи-
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ків і чиновників, а такаож про ухвалення політичних, адміністративних та 

правових рішень; 

 статус незалежної громадської експертизи; 

 легальне громадське лобіювання; 

 законодавчу народну ініціативу, а також законодавче народне вето; 

 статус громадського телебачення та радіомовлення, в рамках якого, полі-

тики зможуть виступати тільки у форматі дебатів із обов’язковим залу-

ченням незалежних громадських експертів; 

 автономію університетів, що дає змогу самостійно формувати навчальні 

плани підготовки фахівців для потреб ринку праці та присвоювати вчені 

ступені та звання (доктора філософії та професора); 

 широке 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; 

 сучасний механізм мотивації до навчання, який би передбачав для 

найбільш успішних студентів винагороду із фондів підтримки талановитої 

молоді у вигляді високої стипендії або часткової компенсації оплати за 

навчання і додаткову оплату для студентів із незадовільними оцінками; 

 перехід на два типи вищих навчальних закладів: коледж, який має право 

присвоювати кваліфікаційний рівень бакалавра і університет — бакалавра, 

магістра і доктора філософії; 

 вільний вибір студентами варіативних дисциплін як в межах основного 

закладу навчання, так і за його межами; 

 скасування відомчої підпорядкованості ВНЗ, яка сприяє монополізації 

освітянського процесу і гальмує застосування уніфікованих цивілізованих 

стандартів у вищій школі; 

 новий порядок державного фінансування ВНЗ (в обсязі від 100 до 25 %) за 

результатими їх місця у загальнонаціональному рейтингу, який буде 

визначатися кожних чотири роки на підставі критеріїв, передбачених 

світовою та європейською системою оцінки якості. 

Таким чином, створення належний правових умов для забезпечення свободи та 

чесної конкуренції у названих сферах буде стимулювати попит на об’єктивну фахову 

громадську думку. А це в свою чергу надасть додаткові імпульси для розвитку 

політології як науки, вільної від ідеологічних догм та масових стереотипів, які 

успадковані як від тоталітарного минулого, так і обумовлені сучасною інституційною 

природою олігархічного суспільства. 

Висновки. Об’єкт політології охоплює всю сферу політичного, яка включає 

політичні інститути, політичні процеси, політичну культуру, міжнародну політику, а 

предмет - закономірності та тенденції функціонування і розвитку всіх складових 

цього ж об’єкту. Психологічними передумовами розвитку політології як науки є 

подолання посткомуністичної догматичної традиції у вигляді соціального та етніч-

ного етатизму, вульгарного методологізму. Інституційними передумовами є: розши-

рення інтелектуальної свободи шляхом запровадження збалансованої моделі 

державного управління; розмежування політики і бізнесу; створення ефективного 
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механізму державного та громадського моніторингу за майном; доходами і видатками 

політиків та чиновників;  узаконення громадського телебачення і радіомовлення та 

широкої  автономії університетів. 
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Горбач О. Н. 

ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ  

ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН 
 

У статті досліджуються окремі аспекти етнонаціональних відносин у розрізі 

політичної теорії та історії. Формування етносу та нації нерозривно пов’язане з 

історично-культурними традиціями, політичним розвитком. Сьогодення демонструє, що 

становлення української державності прямо залежить від внутрішньополітичної ситуа-

ції, яка залишається насиченою складними національними проблемами. 

Ключові слова: етнонаціональні відносини, політична теорія та історія, історич-

но-культурні традиції.  

Gorbach О. N. 

HISTORICAL – POLITICAL ASPECTS  

OF ETHNONATIONAL RELATIONS 

The article deals with separate aspects of ethnonational relations in a section of the 

political theory and history. Formation of the ethnos and nation is inextricably related to 

historical and cultural traditions, political development. It is obvious today that becoming of the 

Ukrainian statehood directly depends on an internal political situation which remains full of 

complex national problems.  

Key words: ethnonational relations, the political theory and history, historical and 

cultural traditions. 
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Перебування України під пильним оком цензури радянської влади спотво-

рило розуміння основних положень політології. Радянський період в історії України 

послабив національну свідомість та самосвідомість народу, саме тому сьогодні 

актуалізується переосмислення та глибоке вивчення політології в цілому та проблем 

етносу, нації, етносвідомості зокрема. 

Історія становлення української державності свідчить, що на формування 

держави неабиякий вплив мають різні чинники: економічні, правові, політичні, духов-

ні. Цей перелік доповнюється чинниками зовнішньополітичними, релігійними, націо-

нальними. 

Окремі аспекти етносу, проблеми формування, розвитку українського Етно-

су є досліджені низкою знаних вчених. До цієї когорти слід віднести праці львівських 

провідних вчених С.Гелея та С.Рутара, які розробили шляхи виходу з української 

етнічної кризи. Значну роль у даній галузі знань відіграють наукові доробки 

професора А.Колодій, яка на сьогоднішній день вважається одним із кращих фахівців 

націології. Також слід відзначити унікальне дослідження Є.Наконечного, що 

послідовно, методично та ґрунтовно розглядає історичну взаємодію українського та 

російського етнонімів. 

Проблеми етносу вивчаються різними науками, які часто прямо, а іноді 

дотично окреслюють проблеми внутрішньополітичних та зовнішньополітичних про-

цесів. Окремі грані етносу досліджують такі науки, як філософія, культурологія, 

психологія, релігієзнавство, що свідчить про надзвичайну актуальність досліджень у 

цій царині. Основним завданням цієї наукової розробки – є намагання окреслити 

окремі проблеми українського етнополітичного руху. 

До нещодавнього часу поняття “нація” і “етнос” дещо нівелювалися, глибо-

ке дослідження їхнього змісту було вкрай забороненим, крім того радянською владою 

нація розглядалася як пережиток буржуазії, капіталістичної формації. Тому, на 

сьогоднішній день, дуже важко окреслити зміст цих понять, оскільки у багатьох 

теоріях і концепціях вони трактуються по-різному, відсутній також єдиний підхід 

щодо розмежування цих термінів. 

Філософія охоплює практично весь суспільно-історичний досвід, весь 

спектр людської діяльності. Основою філософського вчення є формування світогляду 

та його вплив на формування світогляду інших народностей, наприклад на історич-

них територіях нашої держави зароджувалися та розвивалися такі археологічні 

культури як Трипільська, білогрудівська, зарубинецька, формувалися перші старо-

давні державні утворення – Кіммерія, Скитія та інші, які були певним етапом 

етногенезу українського народу. Поглиблюючи знання філософії, культурологія 

ключовою проблемою ставить взаємодію етнічних і національних факторів, 

релігієзнавство через релігійну свідомість вивчає націю у розрізі проблем релігії.  

Політологія вивчає етнос та його проблематику у розрізі суб’єктивного 

впливу етнічних спільнот, груп, націй на політичні процеси, державні інститути влади. 

Таким чином, етнополітика розуміється як галузь наукових знань і безпосередня 

політична практична діяльність. 

Вчені “етнополітику розрізняють у двох значеннях: 1) як галузь політології, 

яка вивчає політичну суб’єктність таких спільнот, як етнос, етнічні групи, нація; 2) як 

політику держави в сфері етнічних відносин, формування і консолідації нації [2, с. 265]. 

 Етнічне та національне хоча й дуже близькі за своєю сутністю, мають окремі 
значення. Етнос (від грецького – народ, плем’я) – це стійка спільнота людей, що 

історично склалась на певній території, має відносно стабільні особливості культури, 

спільну мову та етнічну самосвідомість. “Етноси як історичні спільноти – попередники 
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націй – проходять певні стадії формування, розвитку, культурного і політичного 

дозрівання: від згуртування споріднених племен у ширші етно-культурні 

об’єднання і аж до перетворення цих об’єднань у самосвідомі спільноти, а потім - у 

суб’єктів політичного життя, що творять або прагнуть утворити держави, тобто - у 

нації. А сама нація у цих випадках є не чим іншим, як етносом на вищій стадії його 

політичної зрілості” [3, с. 13]. 

Для визначення поняття „нація” важливими є економічний та державний 

фактори. „Єдиний ринок і держава формують таку історичну спільність, в якій усі 

складники, притаманні етносу, переломлюються через політико-державницьку свідо-

мість. Отже, 1) нація є вищий етап розвитку народу, коли завдяки спільному ринку і 

державі формується усвідомленння національної приналежності; 2) нація об’єднує 

народи, які не є автохтонами на даній території; 3) у нації всі ознаки етносу набувають 

значно досконалішого розвитку” [4, с. 63]. 

Провідний політолог А.Колодій, дослідник проблем нації, етносу, визначила 

основні ознаки, притаманні усім спільнотам та визначила основні підходи їх ха-

рактеристик. “Онтологічна нація – це етнос на найвищому, сучасному ступені 

розвитку; етнос, що є зрілим у соціально-політичному і культурному розуміннях; етнос, 

що відповів на виклик модернізації. Структурна нація – це громадянське суспільство 

плюс національна (тобто створена культурно спорідненим народом) держава. 

Функціональна нація – це суб’єкт політичного процесу, наслідок соціальної мобілі-

зації, захисник інтересів і архітектор майбутнього певного суспільства. Окрім того, 

щоб деякою мірою примирити різноманітні тлумачення суті нації і одночасно 

врахувати позитивні моменти багатьох підходів до її визначення, корисно роз’єд-

нати такі характеристики, як джерела націй, об’єктивні передумови форму-

вання, суб’єктивні передумови формування та формальні ознаки нації [3, с. 20]. 
Основними елементами етносу, що історично формуються, і без яких сама 

етнічність втрачає будь-який сенс, є: спільна територія, мова, релігія, історія, 

культурні надбання, свідомість. 

Територія як складова етносу – це певна територія, на якій тривалий термін 

формувався та розвивався етнос. Територіальний зв’язок етносу найбільш прояв-

ляється коли “члени етносу перебувають у діаспорі” та зберігають у пам’яті окремі 

елементи, образи, символічні знаки [1, с. 196]. Територія розуміється як джерело 

походження предків, релігійних, політичних, суспільних поглядів. 

Мова як елемент етносу – важливий чинник його існування. Вона 

проявляється у збереженні національного колориту, у піснях, літературі, фольклорі 

тощо. З допомогою мови відбувається передача етнічного нащадкам, обмін етнічним 

із іншими культурами світу. 

Релігія, „надаючи нормам співжиття етносу священного змісту, закладає 

культурну основу етнічної ідентичності. Світова релігія, хоч і виходить за межі 

етнічного, однак через обрядовий колорит, забезпечує основну функцію етнічної 

інтеграції” [1, с. 197]. 

Важливу роль у формації етносу відіграє історія, історична пам’ять. Будь-

який етнос береже у своїх серцях історію держави, культуру, намагається розвинути 

та донести їх у світ. Наприклад, українці – нащадки Київської Русі, володарі глибокої 

історії, яка тягнеться ще від глибокої трипільської культури.  

Культурна нація формується впродовж багатьох століть, формується її 
світогляд, свідомість, національна культура. Процес утворення нації взаємозалежний 

із процесом становлення культури. Із зникненням народу зникає і національна 

культура, і, навпаки, занепад культури веде до зникнення нації. 
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Кожна окрема нація характеризується своїми неповторними історично-

культурними цінностями, які безпосередньо впливають на формування національного 

менталітету, розуміння державності, політичних процесів. Зазіхання  на будь-який 

елемент етносу, чи будь-які культурні цінності із сторини іншого етносу може 

призвести до надсерйозних конфліктів. Прикладом такого зазіхання може слугувати 

політика сьогоднішньої Московії, яка надалі намагається провадити свої імперські 

амбіції в Чечні, Грузії і навіть в Україні. 

„До головних інтересів, що перетворюють народ у націю, у суб'єкта 

політичного процесу, належать: збереження своєї ідентичності й культурно-мовної 

самобутності, свобода самовияву, подальша консолідація, утвердження і захист 

власного суверенітету, створення і захист своєї державності, налагодження 

стосунків з іншими націями і державами” [3, с. 19]. 

Львівський вчений Є. Наконечний дослідив функціонування українського та 

російського етнонімів у їх історичній взаємодії, простежив передумови і наслідки 

утворення етноніма „Україна”, як назву нації, яка визначає її ідентичність. У своїй 

праці чітко, послідовно та фахово довів, що „У „москалів” панує неєвропейська за 

типом, деспотична форма правління, побутує азіатська колективістська община, існує 

нахил до кочівництва, зумовлений практикою підсічного, кочового землеробства. Як 

плем’я туранське москалі незаконнно присвоїли собі назву „Русь”, яка належить 

тільки українцям” [5, с. 29]. 

До об’єктивних передумов формування сучасних націй належать: станов-

лення ринкових відносин в економіці і подолання станового поділу суспільства; 

перехід до демократичних форм урядування; виникнення нової, уніфікованої, 

єдиної для усього суспільства високої культури й мови; формування грома-

дянського суспільства, перехід від підданської до громадянської політичної 

культури, поширення ідей політичної рівності і народного суверенітету. 

До суб’єктивних чинників формування націй належить консолідуюча 

діяльність держави (панівних політичних еліт), інтелектуально-духовних еліт та 

політичних контреліт [3, c. 49]. 

Із початком нинішнього відроджененя України, наша держава поступово 

розпочала процес включення у загальнополітичний процес. Від самого початку Брати 

Кличко, співачка Руслана, футболіст Андрій Шевченко, Чорнобиль стали асоціатив-

ними елементами малознаної України. Завдяки Помаранчевій революції, яка стала 

новою хвилею політичного знайомства на міжнародній арені, сьогодні вже можна 

говорити про сяке-таке місце України у світі.  

“За своєю територією, економічним та інтелектуальним потенціалом, 

етнічним складом населення (72,7 % — українці) Україна також має усі підстави 

претендувати на самостійний розвиток. І це було визнано світовим співтовариством 

дуже скоро” [3, c. 37]. 

Становлення і утвердження нашої держави на міжнародному ринку процес 

складний і довготривалий, проте він прямо залежить від внутрішньополітичної 

ситуації, яка залишається в Україні досить складною. Серед основних внутріш-

ньополітичних проблем – етнополітичні. Україна і далі залишається „на волосині” від 

втрати своїх позицій завдяки існуючим політикам, що пропагують лозунги возєд-

нання з Росією, введення другої державної російської мови і таке інше. 

Територіальна етнічна проблема проявляється найбільше у Південних 
областях України, основним агресором щодо цього є Росія, яка голодним поглядом, із 

слюнами на губах щораз намагається загострити проблему теритріальної цілісності 
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нашої держави. Мовна проблема стоїть надзвичайно гостро вже років сімдесять і 

вимагає негайного вирішення. 

“Найскладнішою проблемою залишається Крим — складова частина Украї-

ни, сьогодні заселена на 2/3 росіянами, що творять в Україні найчисленнішу 

національну меншину, але в минулому — це етнічна територія кримських татар, 

депортованих сталінським режимом під час Другої світової війни. Повернення татар 

та інших депортованих народів Криму на свою історичну батьківщину, розвиток 

півострова як поліетнічного автономного утворення у складі України, рівноправний 

розвиток усіх мов і культур, побудова ефективної економічної структури – таким 

бачать демократично налаштовані політичні сили України майбутнє Криму” [3, с. 34]. 

Шляхом виходу із етнічної кризи є негайне впровадження низки заходів та 

принципів державотворення: „1) визнання українського етносу українською нацією 

та єдиним суб’єктом державотворення; 2) юридичне закріплення пріоритетів корінно-

го народу у порівнянні з національними меншинами в усіх сферах суспільного життя; 

3) надання українського громадянства всім українцям, незалежно від місця їхнього 

проживання; 4) представники національних меншин отримують громадянство, якщо 

вони знають українську мову, лояльно ставляться до Української держави, шанують її 

закони; 5) заперечення принципу двомовності в державних установах за будь-яких 

умов, а також принципу державного фінансування навчальних закладів нацменшин; 

6) конституційне закріплення правоспадковості Української держави; 7) заперечення 

ідеологічного плюралізму і конституційного визнання державної ідеології, яка б 

грунтувалася на національній ідеї; 8) прирівняння статусу Криму до області” [1, с. 206]. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що поняття „етнос” та „нація” означають 

певну спільноту людей, проте термін “нація” розуміє цю спільноту у більш ширшому, 

юридично-правовому полі, як державу, об’єднану спільною територією, економіч-

ними та культурними надбаннями, а термін “етнос” розуміє спільноту у вужчому 

сенсі, як складову державності, в культурно-духовному спрямуванні, як соціальність, 

історично сформовану із притаманною лише їй ментальністю. 

Впродовж багатьох століть формується культурна нація, її світогляд, 

свідомість, національна культура. Процес утворення нації взаємозалежний із проце-

сом становлення культури. Із зникненням народу зникає і національна культура, і, 

навпаки, занепад історично-культурних традицій веде до зникнення нації. 

Основні ідеї даного дослідження можуть бути використані для подальшого 

поглибленого вивчення проблем націо- та етногенезу українського народу; для 

розробки навчальних лекцій, посібників та нормативних курсів з політології; окремі 

аспекти можуть бути корисними для аналізу векторів зовнішньополітичної діяльності 

України. 
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КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ДЕМОКРАТІЇ 
 

Висвітлено сутність демократії як сукупності політичних, правових і моральних 

цінностей. Досліджено основні оціночні критерії демократії. Проведено аналіз співвідно-

шення демократії, свободи, рівності, справедливості, моралі. Уточнено погляди на ці 

проблеми відомих філософів. 

Ключові слова: демократія, критерії демократії, свобода, рівність, мораль. 
 

Borodiy O. W. 

CRITERIA OF DETERMINING OF THE LEVEL OF 

DEMOCRACY 

The sense of democracy as a complex of political, legal and moral values was 

described. The basic valued criteria of democracy are investigated. The analysis of correlation 

of democracy, freedom, equality, justice and moral is conducted. The points of view to these 

problems of the well-known philosophers were used. 

Key words: democracy, criteria of democracy, freedom, equality, justice, moral. 
 

Українське суспільство перебуває сьогодні у стадії транзитного переходу від 

тоталітарного стану до політичного плюралізму й демократії та від державно-

командної до ринкової економіки. Відповідно перехідний характер вносить істотні 

корективи в систему формування самої демократії. Для детального дослідження 

сутності демократії необхідно розкрити її, перш за все, через взаємодію політичної 

системи з громадянським суспільством. Саме у такій взаємодії вона набуває значення 

політичної цінності. 

Щодо наукового опрацювання теми, то перші спроби визначення критеріїв 

демократії було зроблено Арістотелем, розвинуто Дж. Локком, Г.Гегелем, Ш.Монтеск’є, 

Ж.-Ж.Руссо. 

В Україні останні два десятиліття питання сутності демократії досліджували 

В.Бабкін, В.Бебик, Г.Боярчук, І.Воронов, Г.Зеленько, В.Пазенюк, Р.Сербін, О.Скрипнюк, 

В.Селіванов. Критеріям оцінки рівня демократії в 2007–2010 р.р. присвятили свої праці 

українські вчені О.Бабкіна, М.Бойчук, В.Горбатенко, М.Дмитренко, А.Карась, В.Кахача, 

Ф.Рудич та інші. Концепції свободи, як ціннісному ідеалу демократії приділено 

багато уваги у працях вчених кафедри філософії Львівського національного універ-

ситету ім. Івана Франка під керівництвом професора А.Карася. але комплексних 

досліджень критеріїв визначення рівня демократії науковцями України проведено 

недостатньо. 

Метою статі є висвітлення базових засад демократії та розкриття найважли-

віших філософських принципів і критеріїв які в контексті вільного волевиявлення 

громадян конкретизують зміст демократії та її ціннісні виміри. 

За визначенням короткого філософського енциклопедичного словника 

демократія – це організація політичної влади більшості населення, що забезпечує не 

пригноблення меншості, а захист її інтересів, досягнення її консенсусу усіх частин, 
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верств, груп населення та перехід до ситуації реального та безперешкодного 

здійснення основних прав і свобод нації і окремої людини [16]. В трактуванні 

категорії «демократія» існують розбіжності. Її потрібно сприймати як політичну, 

економічну та суспільну системи і розглядати у взаємодії з громадянським 

суспільством. У такому взаємозв’язку вона набуває, насамперед, значення політичної 

цінності. 

Для детального дослідження позитивних рис демократії необхідно розкрити її 

зміст як сукупності моральних, політичних і правових цінностей. Передусім сама 

демократія є цінністю цивілізованого суспільства. Ці цінності поза людським буттям 

не існують, вони стають соціальними орієнтирами і принципами поведінки особи та 

людських спільнот через соціальну свідомість, усвідомлення власних інтересів і 

здатність захищати та реалізовувати їх. Це означає, що демократія припускає 

наявність свідомого і активного громадянина здатного до самоорганізації і 

самоуправління. Проте це не означає, що інституціоналізація системи демократичних 

цінностей передбачає їх одномірне сприйняття всіма членами суспільства. Соціальне 

розшарування, ідеологічний плюралізм, специфіка психіки людини не можуть 

забезпечити ідентичне для всіх сприйняття ідеалів демократії. Головним для 

демократичного розвитку суспільства, забезпечення народовладдя, дотримання і 

реалізації цінностей демократії є підтримка більшістю її основоположних принципів. 

Залучаючи людей до різноманітної політичної діяльності, лемократія сприяє 

розвитку людини, як особи, формує в ній почуття власної гідності, що є головною 

умовою існування громадянина у його стосунках з державою і владою. Отже, 

демократія, має, без сумніву, моральне значення. 

Проблеми визначення рівня демократизації набули особливої гостроти в 

останні два десятиріччя. В 2002 році на Форумі демократичних держав у Сеулі в 

черговий раз постала проблема визначення критеріїв, як дали б змогу класифікувати 

рівень розвитку демократії у різних країнах, але вона так і не була вирішена. На мою 

думку, ціннісний вимір демократії необхідно розглядати через категорії свободи, 

рівності, справедливості, моралі, індивідуальності, колективності. 

Найважливішою цінністю та ідеалом демократії є свобода – особиста, со-

ціально-економічна, політична, національна, мовна, культурна. Класичне визначення 

свободи дав Дж. Локк: «Свобода людей в умовах існування системи правління 

полягає у тому, щоб жити відповідно до сталого закону, загального для кожного у 

цьому суспільстві й установленого законодавчою владою, яка створена у ньому: це – 

свобода чинити за своїм власним бажанням в усіх випадках, коли цього не забороняє 

закон, і не бути залежним від непостійної, невизначеної. невідомої волі іншої людини ...» 

[10, с. 274]. 

Подібну інтерпретацію зустрічаємо і у Ш.-Л. Монтеск’є: «Політична свобода 

полягає зовсім не в тому, щоб робити те, що хочеться. В державі, тобто у суспільстві, 

де є закони, свобода може полягати лише у тому, щоб мати можливість робити те, 

чого не потрібно хотіти… Свобода – це право робити все, що дозволено законами. 

Якби громадянин міг робити те, що цими законами заборонено, то він не мав би 

свободи, тому що те ж саме могли б робити і інші громадяни» [11, с. 289]. 

Цю думку чітко сформулював видатний німецький філософ Е.Кант: «Ніхто не 

може примусити мене бути щасливим за своїм бажанням, але кожен може шукати 

щастя шляхом, який він сам вважає за найкращий» [6, с.186]. 
Історичний досвід підтверджує, що свобода може успішно розвиватися, 

поглиблюватися і розширюватися лише в лоні демократії що її буттям є демократія, 

що рівень демократизму, досягнутий суспільством, визначає і ступінь свободи цього 
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суспільства та його членів. Своєю чергою, свобода – не пасивний зліпок демократії, а, 

навпаки, актив ний стимул її розвитку.  

Відомий український сучасний вчений А.Карась зазначає: «Якщо ж справді 

існують неповторні шляхи до свободи, то вони мають історичний і культурний сенс; 

неповторним є радше шляхи, а не сама свобода, що має універсальний характер і 

скеровує людей, незважаючи на їхні різноманітні відмінності, в спільному етичному 

напрямку» [7, с.184]. Тобто свобода спонукає суспільство до самоорганізації. 

Отже, винятково важливим чинником справжньої демократії і проявом її 

сутності є ступінь суспільної та індивідуальної свободи. Цінність демократії полягає 

не в тому, що вона є владою всіх, а в тому, що вона є свободою для всіх і через це 

виступає як благо для тих, хто потребує свободи. Демократії, які існують нині в 

західному світі, тією чи іншою мірою грунтуються на принципах класичної 

ліберальної демократії, що сформувалися у ХVІІІ ст. Шляхом тривалого пошуку 

політична думка знайшла в ній форму організації влади, яка найкраще покликана 

поєднати свободу, народовладдя і закон. І це відображено в її принципах. Лібералізм 

демократії означає свободу особи, визнану і гарантовану державою [12, с. 155]. 

Поняття свободи взагалі та свободи особи зокрема, має суперечливий зміст, 

зумовлений ідеологічними принципами, моральними ідеалами та устремліннями. 

Свобода особистості – ключова, визначальна, первинна цінність щодо всіх законо-

мірних правил і свобод. Демократія – форма і процес втілення невідчужуваних прав і 

свобод громадянина, що отримує правове закріплення у Конституції і конституційних 

законах. Конституціоналізм – юридична база демократії. Свобода перебуває у прямій 

залежності від економічної системи суспільства, таких факторів, як приватна форма 

власності, вільний ринок і вільна конкуренція. Тільки високий ступінь розвитку цих 

факторів, тільки економічно розвинуте суспільство може бути гарантією реалізації 

прав і свобод громадян. Безперечно, можна погодитися з тими дослідниками, які 

визначають прямо пропорційну залежність між часткою сукупного суспільного 

продукту, що припадає на душу населення, і ступенем розвитку демократії. Насправ-

ді, не існує абсолютних стандартів рівня валового національного продукту на душу 

населення, але він повинен бути достатньо високим і прогресуючим.  

Демократія не може існувати поза рівнем соціальної, економічної і політичної 

рівності. Своєю чергою, ця рівність, така суттєва для демократії, загрожує свободі. 

Демократія потребує рівності, однак її рівень, необхідний для існування, несе 

ймовірність несвободи і можливість переродження демократичного режиму, навіть у 

форму деспотії. Тобто реальна тенденція є такою, що демократичні системи будуть 

прагнути до самознищення, заміщення авторитарним режимом, при цьому за 

ухвалення і підтримки з боку народу [4, с 34]. 

Досліджуючи співвідношення демократії і свободи Арістотель стверджував: 

«Основною засадою демократичного ладу є свобода. На загальну думку, тільки за 

цього ладу всі громадяни користуються свободою, оскільки до неї. як стверджують, 

прагне будь-яка демократія. Однією ж з умов свободи є почергові слухняність і 

володарювання. Справді, засада права за демократії полягає в тому, що рівність у ній 

здійснюється на підставі кількості, а не чесності. І коли зрозуміти демократичне 

право саме так, то верховна влада в демократії має зосереджуватися в руках народу. І 

те, що буде схвалено більшістю, повинно вважатися остаточним рішенням, і воно 

вважатиметься справедливим. Говорять-бо, що всі громадяни повинні користуватися 
рівними правами; цим пояснюється й те. що в демократичних державах злидарі 

мають більше верховної влади в своїх руках, ніж заможні, – адже злидарі становлять 

більшість, тому й верховну силу має рішення більшості» [1, с. 166]. 
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Оскільки в сучасному світі більшість людей, не вагаючись, поміняли б полі-

тичну свободу, яка є здебільшого віртуальною декларацією, на стабільне, безпечне і 

матеріально забезпечене існування, то проголошення свободи в якості найважливішої 

загальнолюдської цінності є вельми сумнівним з погляду обґрунтування демократії в 

цілому. Крім того, у реальному житті свобода, передусім політична, підмінена на 

диктат більшості над думкою особистості є проявом автоитаризму і тиранії. 

Тому єдиним аспектом свободи, який є доступним усім громадянам, зали-

шається право участі у виборах влади. Проте і ця безумовна цінність демократичного 

суспільства не є необхідною для усіх членів суспільства. Значна його частина взагалі 

ніколи не бере участі у вибоpax, залишаючись байдужою до інституту політичної 

свободи в формі волевиявлення на виборах. Це зумовлено тим. що життєво важливі 

інтереси людей лежать поза політичним процесом, а їх досягнення не пов'язане з 

демократією. Більшість людей не бачить особистої користі від реалізації своїх прав і 

свобод. Окрім того, в деяких випадках ця свобода може перешкоджати їх реалізації. 

Сам механізм підкорення меншості може бути використаний для обмеження 

індивідуальної свободи. У цілому, політична свобода мас невисоку значущість для 

більшості населення, тому сумнівно ставити її в якості ціннісного обґрунтування 

соціальної справедливості. 

Для сучасної демократії надзвичайно важливим є співвідношення, взаємо-

зв'язок свободи і рівності. «Цілком можливо, – писав Алексіс де Токвіль, – уявити 

собі ту крайню точку, в якій свобода і рівність перетинаються і поєднуються... Хоча 

люди, не будучи цілковито вільними, не можуть бути абсолютно рівними і хоча, 

відповідно, рівність у своєму крайньому вияві збігається зі свободою, є важлива 

причина бачити різницю між цими поняттями» [15, с. 371]. Демократична рівність 

робить можливим, вірогідним обмеження та, ймовірно, знищення свободи. Але тільки 

вірогідним. Тобто, хоча рівність і є принципом демократії, вона є загрозою для 

свободи, яка включає і особисте невід'ємне право власності. Ці фундаментальні 

ідеали, що суперечать один одному, завжди загострюватимуть внутрішні колізії 

демократії. Ця проблема турбувала ще античних мислителів. Арістотель запитував: 

«Яким же чином досягти цієї рівності? Чи потрібно статки п'ятисот осіб поділити між 

тисячею так. щоб ця тисяча могла зрівнятися у правах із п'ятистами? Чи, навпаки, не 

слід установлювати рівності у таких осіб, але якщо зберегти поділ за статками, потім 

узяти порівну із числа п'ятисот і з числа тисячі й передати в їхні руки верховну владу 

в справах, пов’язаних із обранням посадових осіб і суддів? Виникає питання: чи буде 

такий держаний лад задовольняти повною мірою засади справедливості при 

демократії, чи скоріше він буде ближчий до справедливості у тому разі, коли 

верховна влада належатиме всьому народові?» [1, с. 168]. 

Моя точка зору, що конфлікт між свободою та рівністю необхідно розглядати 

в аспекті зіткнення цінностей лібералізму та демократії. Якщо лібералізм робить 

ставку на свободу за рахунок фактичної цінності, то демократична концепція висуває 

на передній план проблему рівності людей, розуміючи під цим насамперед майнову 

рівність. Але в цьому – одна з суперечностей демократичної парадигми, оскільки така 

рівність веде у свою чергу, до пригнічення індивідуальної свободи. 

Всезагальну рівність можна розглядати як надання усім людям однакових 

шансів на досягнення поставлених ними життєвих цілей. І цю тезу можна трактувати 

як рівноправне використання усіх благ, створених суспільством, усіма його членами в 
однаковій мірі. 

Тому демократія, з погляду забезпечення всезагальної рівності і соціальної 

справедливості, є здебільшого формальне, юридичне встановлення цих цінностей. 
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Наприклад, західні теоретики демократії визнають очевидність протиріччя 

між свободою і рівністю. Спроби вирішення цього протиріччя здійснюються 

постійно. Ю. Габермас вважає, що «нормативна напруженість зв’язків між рівністю і 

свободою може бути вирішена лише тоді, коли ми відмовляємося трактувати 

принцип народного суверенітету в дусі сугубої конкретності» [3, с.71]. Виявляється, 

що народна воля має відокремлений, абстрактний характер. На практиці це теоретич-

не уявлення філософа підтверджується повністю, оскільки конституції демократич-

них країн усього лише декларують, але рідко забезпечують практично волю народу. 

Важливим морально-ціннісним компонентом демократії є соціальна, політик-

на, загальнолюдська справедливість. Ідея справедливості сягає своїми витоками 

Стародавнього світу. Платон називав справедливістю доброчесність, що означає 

правильне ставлення до інших людей, а також суму всіх чеснот взагалі. Аристотель 

пов’язував справедливість із заслугами членів суспільства, на основі яких можна 

розподіляти певні блага. Юстиніан визначав її як постійну і вічну волю віддавати 

кожному належне. Середньовічні мислителі намагалися узгодити справедливість з 

ідеєю перерозподілу надлишкового багатства. Фома Аквінський навіть вважав, що 

людина в крайній нужді має право претендувати на чужу власність. На думку                  

Е. Канта, те. чого вимагає справедливість, має бути виконано незалежно від будь-

яких обставин суспільного розвитку [6, с.14]. Б. Кістяківський писав: «...Людині 

завжди і всюди притаманне прагнення до справедливості. Тому для будь-якої 

нормальної людини існує певний примус не лише судити про справедливість і 

несправедливість того чи іншого соціального явища, а й визнавати, що ідея 

справедливості повинна здійснюватися у соціальному світі. Це примушування 

пояснюється невід'ємністю прагнення до справедливості від нашого духовного світу і 

загальнообов’язковістю його для кожної нормальної свідомості. Отже, судження на 

підставі категорії справедливості не лише стоять рівнобіжно до суджень з категорії 

необхідності, а й наділені такою ж невід'ємністю і загальнообов'язковістю для нашої 

свідомості, як і ці останні» [9, с. 179]. Справедливість як головна цінність демократії 

у її сучасній інтерпретації поповнюється положенням про «диференційовану 

рівність»; соціальна справедливість допускає «обмеження рівності», якщо це 

відповідає загальносуспільному благу. В даному випадку можна говорити про «рівну 

нерівність», або певну невідповідність критеріям демократії. 

На рубежі XXI сторіччя демократія зіткнулася з новими випробуваннями. У 

багатьох розвинутих країнах утвердилася влада корпорацій, далека від справжньої 

демократії. Фактично політична та економічна влада належить вузькому корпоратив-

ному прошарку суспільства, який здебільшого керується егоїстичними, корисливими 

прагненнями і нехтує інтересами народу. Таку суспільну систему називають 

корпоратократією, тобто це влада нечисленної групи людей, які її приватизували. 

Внаслідок цього виникає можливість концентрації необмежених економічних 

ресурсів у руках небагатьох, і вони можуть поставити під свій контроль політичні 

процеси та обмежити політичну рівність громадян, свободу, справедливість. В такому 

випадку демократичний процес позбавляється змісту. З нашого погляду, основні 

права людини не є в антагоністичних відносинах між собою, влада і власність 

нерозривні та не суперечать фундаментальним основам демократії. Суспільство і 

держава повинні бути чутливими до тих умов і причин, що породжують глибоку 

нерівність у розподілі власності. При цьому слід враховувати, що чим менше 
надмірно багатих, тим більше середнього класу. Навряд чи можна знайти достатньо 

обґрунтований критерій рівноправності чи справедливості у розподілі економічних 

ресурсів, модель багатства і доходів, яка б відповідала вимогам рівноправності. Спра-
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ведливої економічної нерівності не може бути, хоча категорія розподільчої справед-

ливості має право на існування. 

Отже, класична демократія не усуває протиріччя між такими фундамен-

тальними положеннями її змісту і повсякденними проблемами людського буття, як 

свобода і рівність, свобода і справедливість, індивідуалізм і колективізм. 

Демократія і бідність народу – несумісні. Таке розуміння випливає ще з 

традиції соціальної філософії, яку заклали Арістотель, мислителі епохи Просвіт-

ництва, Ш.-Л. Монтеск’є, І Кант. Вони стверджували, що за будь-якої форми 

демократії дії окремих людей, соціальних груп, а також інститутів влади повинні 

бути спрямовані на досягнення загального блага і узгоджуватися при цьому з певни-

ми цінностями і моральними нормами. Свобода від злиднів і бідності – один з її пос-

тулатів. Тільки стійкий економічний прогрес відкриває шлях до демократичного 

розвитку. Водночас свобода в істинному сенсі у своєму потенціалі не має нічого 

політичного і соціально-руйнівного, а навпаки, є умовою, гарантом вільного суспіль-

ства і міцної держави. 

Важлива цінність демократії – пріоритет прав людини щодо прав держави. 

Демократія як політична система виникла і розвивається передусім у межах держави, 

з якою пов'язані її основні інститути. Тому питання про співвідношення прав людини 

і прав держави пов'язане з соціально-правовою природою держави. Так, ідея правової 

держави передбачає обмеження її могутності на користь громадянського суспільства і 

гарантування пріоритету прав громадян щодо прав держави, а соціальний характер 

держави спрямований на забезпечення прав для всіх членів суспільства. Проблему 

правової держави докладно розробив Б. Кістяківський. який писав: «Основний 

принцип правової, або конституційної, держави полягає у тому, що державна влада в 

ній обмежена. У правовій державі владі визначено межі, які вона не повинна і не 

може порушувати. Обмеженість влади у такій державі створюється визнанням за 

особистістю невід’ємних, непорушних і недоторканих прав. Насамперед, у правовій, 

або конституційній державі, визнається, що є визначена сфера самовизначення і 

самовияву особистості, в яку держава не має права втручатися» [9, с. 560]. 

Однією з найвищих цінностей демократії є висока моральність суспільства, 

без чого не може повною мірою реалізуватися жоден з принципів демократії. Мораль 

– це світорозуміння, цілісна система поглядів на суспільне життя і буття людини. її 

основою є свобода людини, її пріоритет у всіх суспільно-політичних структурах, 

соціальна справедливість у суспільних відносинах. Визначальним у сутності 

демократії є людський фактор – люди зі своїми інтересами, потребами, поглядами, 

емоціями. Це, своєю чергою, визначає і сутність моралі, а тому вона і демократія – 

категорії нерозривні. Суспільна мораль, психологія, культура, традиції – складові 

демократії. її цінності та моральні чесноти – гідність, справедливість, відповідаль-

ність, порядність, повага взаємопов'язані та взаємозумовлені, утворюють особливий 

духовний простір, у якому найкращі соціальні та моральні якості особистості можуть 

розкритися, а негативні – нейтралізуватися і блокуватися. 

Варто зазначити, що ідеали політичної демократії та практика реалізації 

демократичних принципів і цінностей найчастіше не збігаються. На сьогодні не існує 

жодної демократичної країни з усіма параметрами й ознаками демократії. Хоча 

соціально орієнтований розвиток суспільства далеко просунув реалізацію демокра-

тичних принципів, особливо у країнах Західної Європи та США, демократія не може 
бути вищою і кінцевою формою людського співжиття і політичного розвитку, яка 

забезпечувала б усім людям стабільне та благополучне існування. Вона має багато 

недоліків, щоб повною мірою задовольняти сучасні надії людства. 
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Ще апостол демократії Ж.-Ж. Руссо стверджував: «Якби взяти поняття 

демократії у всій точності його значення, то істинної демократії ніколи не було і не 

буде» [14, с 213]. Це. звичайно, не означає, що сьогодні немає відносно досконалих 

демократичних форм політичного устрою. Проте вона все ще залишається завданням, 

яке належить досліджувати. 

Отже, демократія може мати деякі переваги над іншими полігамними 

системами за наявності певних передумов. До таких можна віднести готовність 

народу до індивідуальної свободи, сформованість у громадян почуття соціальної 

відповідальності за рішення, які приймають, здатність більшості до самообмежень і 

до поваги прав та інтересів співгромадян, прищеплене з дитинства почуття поваги до 

закону. І тоді демократія насправді здатна зробити все необхідне для динамічного 

соціального розвитку та втілення проголошених демократичних цінностей.  

Реалізація цих ідей можлива лише тоді, коли буде існувати надійний 

механізм контролю над владою і обмеження суспільства від її деградування, 

внаслідок якого виникає свавілля стосовно індивідуальної свободи громадян, їх 

творчого початку і самовираження. Однією з форм реалізації ідеалів соціальної 

справедливості може бути саме демократія. Вона є доцільною там, де її механізм 

найбільш дійовий і не дозволяє використовувати себе для маніпулювання суспільною 

свідомістю з метою досягнення корисливих інтересів окремих соціальних груп і 

кланів, є ефективною при раціональному сполученні з іншими засобами державного 

управління, зокрема, на основі жорстких механізмів вертикалі державної влади. 

Таким чином, суспільство, яке не забезпечує свободи, рівності, справе-

дливості, не виражає життєві інтереси більшості людей, а прислуговується впливовій 

меншості, позбавляється підтримки і втрачає ознаки демократії. У випадку, коли 

демократичні за намірами і заявами дії політиків-керівників держави не сприяють 

поліпшенню життя людей, а навпаки приводять до розшарування суспільства, поси-

лення соціальної напруги, приводять в кінцевому варіанті, до загибелі демократії. 
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СТУДЕНТІВ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

У статті обґрунтовуються значення і сутність компетентнісного підходу в 

цілому та при оцінюванні знань зокрема. Акцент ставиться на важливості 

використання даного підходу для отримання позитивного кінцевого результату 

навчання, який передбачає періодичний контроль за досягненням такого результату на 

певних етапах цілого процесу навчання. 

Hyshpil L. I. 

COMPETENCE APPROACH TO ASSESSMENT OF 

EDUCATIONAL ACHIEVEMENTS STUDENTS IN 

LEARNING A FOREIGN LANGUAGE. 

The article covers the importance and essence of the competence approach in general 

and while evaluating knowledge in particular. The importance of using the mentioned approach 

for achieving positive ultimate results is emphasized, which suggests periodic control of 

achieving such results at certain stages of the teaching process as a whole. 
 

Підготовка фахівців з поглибленим фахово-спрямованим вивченням іноземної 

мови є однією із найважливіших складових системи вищої освіти. Метою поглиб-

леного навчання фахово-спрямованій іноземній мові є оволодіння іноземною мовою 

як засобом комунікації, набуття професійно-спрямованої іншомовної компетентності 

для успішного виконання подальшої професійної діяльності. Сама ж компетентнісна 

освіта у такому  висвітленні проблеми зорієнтована на практичні результати, досвід 

особистої діяльності, вироблення ставлень, що зумовлює принципові зміни в 

організації навчання, яке стає спрямованим на розвиток конкретних цінностей і 

життєво необхідних знань і умінь. 

Впровадження компетентнісного підходу передбачає обов’язкове прогнозу-

вання результативної складової змісту, що вимагає адекватних змін у системі 

оцінювання навчальних досягнень. У контексті цього змінюються і підходи до 

оцінювання результатів навчальних досягнень студентів як складової навчального 
процесу. Оцінювання має ґрунтуватися на позитивному принципі, що передусім 

передбачає врахування рівня досягнень студента, а не ступеня його невдач. 
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Результати навчальної діяльності студентів на всіх етапах освіти не можуть 

обмежуватися знаннями, уміннями, навичками, метою навчання мають бути сфор-

мовані компетентності, як загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді та 

цінностях особистості. Компетентності не суперечать знанням, умінням, навичкам, 

вони передбачають здатність осмислено їх використовувати. Удосконалення 

освітнього процесу з урахуванням компетентнісного підходу полягає в тому, щоб 

навчити студентів застосовувати набуті знання та уміння в конкретних навчальних та 

життєвих ситуаціях. 

І.О. Пометун в своїх дослідженнях розглядає компетентнісний підхід з точки 

зору формування ієрархії компетентностей:  

Предметні – формуються засобами навчальних предметів. Міжпредметні – 

належать до груп предметів або освітніх галузей. Компетентнісна освіта на 

предметному та міжпредметному рівнях орієнтована на засвоєння особистістю 

конкретних навчальних результатів – знань, умінь, навичок, формування ставлень, 

досвіду, рівень засвоєння яких дозволяє їй діяти адекватно у певних навчальних і 

життєвих ситуаціях. Найбільш універсальними є ключові компетентності, які 

формуються засобами міжпредметного та предметного змісту.  

Міжнародна спільнота компетентнісний підхід вважає дієвим інструментом 

поліпшення якості освіти. На підставі компетентнісного підходу основними 

функціями оцінювання навчальних досягнень студентів є:  

контролююча – визначає рівень досягнень кожного студента, готовність до зас-

воєння нового матеріалу, що дає змогу викладачеві відповідно планувати й викладати 

матеріал; 

навчальна – сприяє повторенню, уточненню й поглибленню знань, їх система-

тизації, вдосконаленню умінь та навичок; 

діагностико-корегувальна – з’ясовує причини труднощів, які виникають у 

студентів в процесі навчання; виявляє прогалини у засвоєному, вносить корективи 

щодо їх усунення; 

стимулювально-мотиваційна  –  формує позитивні мотиви навчання; 

виховна – сприяє формуванню умінь відповідально й зосереджено працювати, 

застосовувати прийоми контролю й самоконтролю, рефлексії навчальної діяльності. 

При оцінюванні навчальних досягнень повинні ураховуватися: 

 характеристики відповіді студента: правильність, логічність, обґрунтованість, 

цілісність; 

  якість знань: повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; 

 сформованість загально-навчальних та предметних умінь і навичок; 

  рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, 

порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо; 

  досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми та розв’язувати їх, 

формулювати гіпотези); 

  самостійність оцінних суджень. 

Характеристики якості знань взаємопов’язані між собою і доповнюють одна 

одну. 

повнота знань – кількість знань, визначених навчальною програмою; 

глибина знань – усвідомленість існуючих зв’язків між групами знань; 

гнучкість знань – уміння застосовувати набуті знання у стандартних і 
нестандартних ситуаціях; знаходити варіативні способи використання знань; уміння 

комбінувати новий спосіб діяльності із вже відомих; 
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системність знань – усвідомлення структури знань, їх ієрархії і послідовності, 

тобто усвідомлення одних знань як базових для інших; 

міцність знань – тривалість збереження їх в пам’яті, відтворення їх в необхід-

них ситуаціях.  

Видами оцінювання навчальних досягнень студентів є поточне, тематичне, 

семестрове та підсумкове. 

Поточне оцінювання – це процес встановлення рівня навчальних досягнень 

студента в оволодінні змістом предмета, уміннями та навичками відповідно до вимог 

навчальних програм. 

Об’єктом поточного оцінювання рівня навчальних досягнень студента є 

знання, вміння та навички, самостійність оцінних суджень, досвід творчої діяльності 

та емоційно-ціннісного ставлення до навколишньої дійсності. Поточне оцінювання 

здійснюється у процесі поурочного вивчення теми. Його основними завданнями є: 

встановлення й оцінювання рівнів розуміння і первинного засвоєння окремих 

елементів змісту теми, встановлення зв’язків між ними та засвоєним змістом 

попередніх тем, закріплення знань, умінь і навичок. Формами поточного оцінювання 

є індивідуальне, групове та фронтальне опитування, виконання різних видів письмо-

вих робіт, взаємоконтроль студентів у парах чи групах, самоконтроль тощо. В умовах 

впровадження Болонської системи освіти особливого значення набуває тестова форма 

контролю. Інформація, отримана на підставі поточного контролю, є основною для 

коригування роботи викладача. 

Тематичному оцінюванню навчальних досягнень підлягають основні результа-

ти вивчення теми (розділу). Тематичне оцінювання навчальних досягнень студента 

забезпечує: 

 усунення безсистемності в оцінюванні; 

 підвищення об’єктивності оцінки знань, навичок і вмінь; 

 індивідуальний та диференційований підхід до організації навчання; 

 систематизацію й узагальнення навчального матеріалу; 

 концентрацію уваги студента до найсуттєвішого в системі знань з даного 

предмета; 

Тематичне оцінювання здійснюється на підставі результатів опанування сту-

дентом матеріалу теми впродовж її вивчення з урахуванням поточного оцінювання, 

різних видів навчальних робіт (практичних, творчих), навчальної активності студента 

та написання проміжного тематичного тесту. 

Перед початком вивчення чергової теми всі студенти мають бути ознайомлені: 

з тривалістю вивчення теми (кількість занять), кількістю та тематикою обов’язкових 

робіт і термінами їх проведення, умовами оцінювання. 

Семестрове оцінювання виставляється за результатами тематичного оціню-

вання, за результатами оцінювання самостійної роботи студентів та за результатами 

написання модульних контрольних робіт. Доповненням до цього всього є ще 

врахування і творчих проектно – дослідницьких особистісних соціально значущих 

результатів, уміння розв’язувати проблеми, що виникають у різних життєвих ситуа-

ціях.  

Підсумкове оцінювання включає в себе результати семестрового оцінювання та 

результати складання іспиту з даного предмету.  

У процесі навчання, зокрема під час оцінювання, викладачеві важливо виявляти 
доброзичливість, вимогливість поєднувати з індивідуальним підходом, тобто порів-

нювати виявлені досягнення не тільки з нормою, а з його попередніми невдачами чи 

успіхами. 
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Отже, освіта людини не встигатиме за новими відкриттями й науковими 

тенденціями, не відповідатиме вимогам часу, практики, якщо вона не спиратиметься 

на активність і самостійність особистості та розвиток її творчого потенціалу. Тому від 

якості пропонованих методів навчання та контролю за самим процесом навчання 

залежить успішність окремої людини і загалом позитивний розвиток всього 

суспільства.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПОНЯТТЯ “ФЛЕШ-МОБ” В 

УКРАЇНОМОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
 

У статті йдеться про поняття “мережений флеш-моб” – явище, що передбачає 

виконання наперед запрограмованих і запланованих дій задля розваги натовпу випадкових 

людей. Автори аналізують також причини подібних акцій та розглядають перспективу 

такого виду Інтернет-спілкування. 

Ключові слова: Інтернет, електронна пошта, блог, флеш-моб, мобер, акція.  

Dumashivskyy J. E. 

Hulkevych S. P. 

FEATURES TERM "FLASH MOB" B-SPEAKER 

ENVIRONMENT 

The article deals with the concept "networking flash-mob" – phenomenon  which 

provides the execution of previously programmed and previouly planned actions for entertaining 

occasional crowd of people. The authors also analyze reasons of the same actions and suppose a 

perspective of such kind as Internet-communication.  

Key words: Internet, e-mail, blog, flash-mob, mobber, action. 
 

Флеш-моб (Flash mob) – “миттєвий натовп” або, за твердженням деяких 

фахівців, “розумний натовп” – модна пошесть, що отримала пафосний ярлик 

“першого масового захоплення XXI століття”, з’явивилася влітку 2003 року і 

буквально за лічені тижні облетіла всю земну кулю [1]. Суть цього явища полягає в 

тому, що незнайомі люди домовляються через електронну пошту або на форумах тих 
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чи інших веб-ресурсів (наприклад, на www.flocksmart.com або www.livejournal.com) 

про зустріч у визначеному місці і проведенні якоїсь акції за обумовленим наперед 

сценарієм. Там, не спілкуючись один з одним, в обумовлений час всі учасники 

дійства одночасно починають робити щось несподіване і безглузде: танцювати, 

надувати різноколірні кульки, щось декламувати або фарбувати один одному губи. 

Для того, щоб не було розбіжностей у часі, годинник звіряють на спеціальному сайті.  

Flash mob – це масова акція, в якій бере участь група людей після попереднього 

узгодження своїх дій. Сенс і мета у флешмобах заборонені, тому що флешмобінгом 

займаються для сміху [2]. Соціолог Говард Рейнгольд у книзі “Smart mobs: the next 

social revolution” застеріг читачів від небезпек, які таять у собі Інтернет і мобільний 

зв’язок, бо “розумний натовп” є звичайно, незручним для тих, кого оточують, тому 

що це непередбачувано [3]. Проте, якщо організація людей у натовп і виконання 

ними дій відбуваються за волею самих учасників, то така акція не є небезпечніша, 

ніж, скажімо, звичайнісінька черга за хлібом.  

Що потрібно для того, щоби взяти участь у флешмобі? Зрозуміло, що 

насамперед – вільний час і почуття гумору. Зазначимо, однак, що весь цей квітник 

виріс за якихось декілька місяців. Перші флэшмоб-акції були організовані в Америці 

влітку 2003 р. за допомогою e-mail-розсилання. Незабаром після цього Роб  Зазуета, 

послідовник Говарда Рейнгольда створив сайт FlockSmart.com [3]. Відтоді в багатьох 

містах світу відбулась низка маштабних акцій, успіх яких безпосередньо залежав від 

конспірації і дисциплінованості учасників, точні інструкції до дій яким видавались у 

наперед обумовленому місці. 

Так у просторому вестибюлі паризького музею Лувр відвідувачі несподівано 

взяли в руки мобільні телефони, почали телефонувати і швидко бігати уздовж 

периметра вестибюлю. Через декілька хвилин вони раптом лягли на мармуровому 

підлогу і нерухомо застигли. Реакція глядачів на це дійство була дуже захопленою і 

бурхливою. У Римі 300 чоловіків увійшли до одного і того ж книжкового магазину і 

по черзі питали у продавців чи є у продажу неіснуюча книжка. В Дортмунді 

(Німеччина) натовп людей із бананами в руках підійшов до виставки пральних машин 

і почав їсти банани. В Цинциннаті люди на три хвилини зібралися біля акваріуму, 

піднявши руки вгору. Вони без зупинки говорили фразу “Дельфін – це ссавець чи 

риба?”. В Берліні близько 250 осіб зібралися поряд з американським посольством, 

одночасно відкрили безліч пляшок шампанського і виголосили тост “за Наташу”. В 

Денвері 400 чоловіків вийшли на різні поверхи будівлі. Ті, що стояли внизу, кричали: 

“Пінг!”, а зверху відповідали: “Понг!”. При цьому всі одночасно рухали руками, 

неначе граючи в настільний теніс. У Кембриджі 250 молодиків зайшли в книжковий 

магазин і почали просити у здивованої продавщиці листівку “для Білла”. В Москві 

група людей прийшла на Ленінградський вокзал і кожен учасник 11 хвилин тримав у 

руках папір-табличку з написом “Володимир Володимирович”. На питання “Що ви 

тут робите?” мобери відповідали: “Зустрічаю Володимира Володимировича з Пітера”. 

Інша московська акція – “Фізкульт-привіт!” – пройшла в одному з виставкових 

центрів. Група людей із номерами на грудях закричали “Фізкульт-привіт!” і рівно 2 

хвилини зосереджено бігли на місці. Потім вони крикнули “Фізкульт-пока!”… і 

розійшлися. 

Вдаліша і масовіша акція (близько 100 людей) пройшла на Пушкінській площі 

біля рекламного ТБ-щита. Учасники прийшли з пультами дистанційного керування і 
10 хвилин намагалися перемкнути на щиті канал. 
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Ще флешмобери в різних містах світу відкривали парасольки в суху погоду і 

читали під ними книги, покладали квіти до ніг клоуна з Макдональдса і синхронно 

аплодували, заздалегідь звіривши годинники. 

Чітко класифікувати мережеві моби, як і напрям у будь-якому масовому русі, 

навряд чи можливо через те, що їх різновиди в кожному конкретному випадку 

можуть мати різне мотиваційне і цільове забарвлення. Їхні жанри постійно 

перемішуються, тому тут можна говорити лише про певний “варіант класифікації” 

[4]. Таким чином, визначають: 

1) класичні флешмоби. Це акції, що проводяться за попередньою домовленістю 

і ставлять перед собою єдину мету – розважити учасників. 

2) спам-моби або моби, спрямовані на конкретну особу чи певний ресурс. 

3) соціал- і політ-моби - дії соціальної і політичної спрямованості, ідеї яких 

можуть бути скеровані на підтримку певних структур або ресурсів. 

4) моби в блогах. Прикладом подібного флеш-мобу (ФМ) може слугувати акція, 

яка зробила знаменитим термін “албанська мова”. “Зачеплений” пихою 

американського користувача scottishtiger’а, котрий щиро вважав, що “бути 

американцем”  означає ніби решта світу повинна його “обслуговувати”, якийсь 

oпepaтор організував у блозі “кривдника” показовий ФМ. Після цього записи блогу 

scottishtiger’а були завалені російськомовними коментарями,  найпопулярнішими 

серед яких були побажання типу: “Вивчай албанську!”. Фраза стала крилатою і 

американець був змушений допускати до коментарів свого щоденника лишень 

близьких друзів. 

5) ICQ-моби. Найчастіше метою тут є введення, за допомогою ICQ-розсилання, 

в абсурдний стан конкретного користувача (як випадкового, так і того, хто чимось не 

догодив). 

6) SMS-моби. Це доведення адресата до абсурдного стану за допомогою SMS-

розсилання, що є мобільним аналогом ICQ-мобів. Основна відмінність полягає в 

тому, що при проведенні ICQ-мобу потрібно бути впевненим, що “жертва” 

знаходиться в онлайні, тобто сидить за комп’ютером і в неї працює “аська”, тоді як в 

SMS-мобі необхідне лиш перебування телефону, що “атакується”, в зоні дії мережі. 

7) е-mail-моби. Це масове розсилання якоїсь безглуздої інформації певній 

людині (або декільком людям) на адресу електронної пошти. 

8) сhat-моби характеризуються тим, що для “атаки” вибирається будь-який чат. 

Учасники мобу можуть реєструватися під схожими ніками (наприклад: «Зуб», 

«Зубило», «Зубастик» і под.) і починати “відпалювати”, “огризатися”. Подібним 

“огризанням” може бути все, що завгодно: від простенького колективного “Бу!” до 

активного “засмічення” чату розмовою між собою. Тема такої бесіди або вибирається 

заздалегідь, або ж з’являється спонтанно. 

9) news-моби. Це підвид i-мобу, що здійснюється в новинному розділі сайтів. 

Так адміністрації сайту компанії Rexona було явно не до сміху, коли рекламна акція 

“Академія Впевненості” замість залучення потенційних клієнтів спричинила нашестя 

так званих “падонкаф” з ресурсу http://udaff.com/, який просто рясніє ненормативною 

лексикою. Велика кількість таких, нецензурного змісту, висловлювань врешті-решт 

змусили адміністрацію закрити “Академію”. 

10) Voting-моби. Це свого роду I-моби, тільки здійснюваний в розділі голосу-

вання. Наочний приклад таких акцій – “атака” інтернет-моберами опитувальника 
сайту http://www.valenok.ru/. Із пропонованих варіантів відповідей на питання: “Де Ви 

носите валянки?” учасники акції вибирали: “На роботі”. В результаті цей варіант 
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відповіді отримав 75% голосів, чим дуже спантеличив маркетингову службу підпри-

ємства, яка займалася збиранням інформації про попит на свій товар. 

Voting-моби нерідко набувають стихійних форм і проводяться без попередньої 

домовленості, а їхньою передумовою є “партизанський маркетинг”, тобто посилання, 

“кочування” мережею “з рук у руки” тощо. Прикладом спонтанної акції можна 

вважати нашумілу історію з Оленою Піскловою, яка виставила свою кандидатуру на 

російський відбірковий тур “Міс Всесвіт 2005”. Зовнішні дані Олени не дозволяли їй 

розраховувати на хоч якесь високе місце в конкурсі. Проте несподівано для всіх (у 

тому числі і для організаторів конкурсу) дівчина почала набирати інтернет-голоси 

(10.000 – в перший же день), залишивши позаду решту конкуренток. Створювалися 

навіть цілі мережеві співтовариства на підтримку Олени. Однак із “попелюшки” 

принцеси не вийшло і у фінал Олена не потрапила попри те, що за підсумками 

голосування залишилася на першому місці. Представники Rambler’a в своїх 

коментарях назвали подію “жартом арт-директора одного московського PR-агентства, 

підхопленим масами”, а саму Олену – “віртуальною дочкою двох школярок, які 

створили її образ”. 

Ще одним із проявів мережевих мобів є так зване “Моб-прохання”. Це своєрідні 

акції, ініційовані на прохання когось із користувачів. Зазвичай, хтось просить інших 

користувачів передати привітання, привітати зі святом або висловити осуд стосовно 

третьої особи. Найчастіше вони виглядають приблизно так: “Хлоп’ята, напишіть, 

будь-ласка, ось на цю адресу (аську, стільниковий, блог і т.д.), що “А” нудьгує за “В” 

і дуже чекає її (його) дзвінка” або: “Давайте всi привітаємо “N”. Вам не складно, а їй 

(йому) приємно” і под. 

Слід зауважити, що на початку зародження Флеш-мобінгу термінології і 

класифікації досліджуваних акцій справді не існувало, тому процес їх формування 

продовжується понині. Оскільки цей рух виник в США, в мережі часто зустрічаються 

кальки саме з англійських слів: Mob-place – Мобплейс, After-party – Афтерпаті і т. і. 

Саме слово “Flash mob” увійшло до української мови майже без зміни фонетичного 

звучання, але дуже часто зустрічаються різні варіанти його написання: флеш моб, 

Флеш моб, флеш-моб та інші.  

 Попри всю свою різноманітність та розмаїтість форм, мережеві різновиди ФМ 

усе ж не такі яскраві, як їхні оффлайнові аналоги. Це пояснюється, насамперед тим, 

що вони не завдають ніякої шкоди самим учасникам, не будучи для них ні 

психологічним тренінгом, ні джерелом “свіжого” адреналіну. Від них не вимагається 

ні сміливості, ні особливої винахідливості для того, щоб приєднатися до якої-небудь 

віртуальної акції [5].      Проте не можна не відзначити і наявні плюси подібних акцій. 

Будучи уміло і розумно зрежисованими, вони можуть принести масу позитивних 

емоцій навіть стороннім спостерігачам. Без них віртуальний світ, як засвідчує 

реальність, дійсно був би трішки нудніший. 
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ПЛАНУВАННЯ ЯК ФУНКЦІЯ КЕРОВАНОСТІ 

НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ 
 

У статті розглядається планування як функція керованості навчальним процесом 

без взаємодії з іншими функціями. Коротко висвітлюється стан планування з іноземних 

мов у нашому виші за 50 років. Також йдеться про планування навчального процесу за 

кредитно-модульною системою. 

Zanichkovskyy M. O. 

PLANNING AS THE FUNCTION OF THE EDUCATIONAL 

PROCESS CONTROLLABILITY 

The article deals with the planning as a function of the educational process 

controllability without interacting with other functions. The state of curriculum planning in 

foreign languages in our Academy during the last 50 years is shortly given. The planning of the 

educational process according to the credit-module system is also analyzed. 
 

Планування виступає важливим чинником навчального процесу. Воно придає 

йому цілеспрямованості і чіткості. По суті планування – це стрижень навчального 

процесу. Разом з тим воно виступає функцією керованості навчальним процесом. 

Планування не можна замінити іншою функцією, бо кожна функція виконує 

притаманне лише їй завдання. Правда, планування нерозривно пов’язане з функцією 

контролю, завдяки чому виявляється ефективність планування. Продумане планува-

ння полегшує контроль засвоєного матеріалу студентами. І. І. Бакалдіна вважає, що в 

організації навчального процесу з іноземної мови перше місце займають питання 

планування (8, с. 17), хоча цьому мала б бути присвячена велика кількість публікацій. 

На жаль, цього не сталося. Вважається, що планування – річ зрозуміла, бо ним 
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практично займається кожен викладач. Однак це далеко не так . Це можна судити 

хоча б з того, що за останні 50 років, які мені судилося пропрацювати у виші, 

побачили світ порівняно мало публікацій, присвячених цьому ключовому питанню 

методики викладання іноземних мов. Приємним винятком можуть слугувати хіба-що 

тези доповідей Всесоюзної науково-методичної наради-семінару завідувачів кафедр 

іноземних мов економічних вишів і економічних факультетів університетів та технічних 

інститутів з проблем вишівського курсу. Ця нарада проходила у 1973 році в Куйбишеві. 

Серед інших публікацій 7 було присвячено різним аспектам планування. 

Та що ж таке планування? Визначення вдалося виявити не в посібниках з 

методики викладання іноземних мов, а в посібниках з педагогіки. У "Педагогіці"               

Н. Є. Мойсеюк читаємо: "Плануванням називається функція управління, що полягає у 

визначенні мети навчального закладу та розробці програм її досягнення " (1, с. 581).  

C. П. Максимюк це поняття визначає: "Планування – основний визначальний 

момент управління, який означає проектування навчально-виховного процесу і 

процесу керівництва ним, визначення мети і завдань" (2, с. 520). Зауважимо, що 

посібники згаданих авторів орієнтовані на середню школу і в цьому своя специфіка. 

На нашу думку, планування – це науково обґрунтоване дозування матеріалу для 

досягнення поставленої мети. Саме завдяки дозуванню досягається керованість 

навчальним процесом. В ході планування досягається конкретний результат: план або 

програма, точніше календарний план і робоча чи навчальна програма. Довгий час на 

озброєнні був календарний план як основний методичний документ, який регулював 

навчальний процес. Але із впровадженням у навчальний процес технічних засобів 

навчання календарний план перестав задовільняти навчальні потреби, особливо у 

функції керованості. Роль календарних планів як регулятора навчального процесу 

поступово перебрали робочі програми. Вперше поняття “робоча програма” появилася 

у 1965 р. Воно було запропоноване одеситами В.А. Параїлом і Л.П. Петровим (7, с. 9-

13). Цей документ дозволив відобразити всі види навчальної роботи. Робоча програма 

можлива за комплексного планування. В комплекс входили 8-10 занять, що за 

теперішнього кредитно-модульного планування нагадує змістовий модуль. А ще 

фігурувало у плануванні на кафедрі іноземних мов львівського торговельно-

економічного інституту поняття "цикл", який охоплював в середньому 10 занять (5, 

с.84). Кафедра іноземних мов почала використовувати у плануванні робочу програму 

у 80-х роках минулого століття. Спочатку до кожного заняття планувалась також 

самостійна робота студентів. Але невдовзі самостійна робота як розділ у вигляді 

додатку була подана після самої програми. А взагалі робоча програма з самого її 

впровадження  у навчальний процес містила 8 колонок: № заняття, вид заняття, 

кількість годин, текст підручника, граматичний матеріал, розмовна тема, інші види 

робіт, форма контролю. Згодом "інші види робіт" було замінено на "види робіт на 

занятті". В додатки, крім самостійної роботи, були винесені перелік навчально-

методичної літератури, перелік граматичних тем, перелік розмовних тем. В розділах 

текст підручника, граматичний матеріал, розмовна тема, види робіт на занятті до 

кожного заняття подавався номер і сторінки використаного джерела методичного 

забезпечення. Отже, такий вигляд мала робоча програма на час переходу предмета до 

кредитно-модульного планування у 2006 році. Зауважимо, що певним недоліком 

останнього виду планування є те, що кафедра поки-що не в стані використати у 

плануванні, а отже у навчальному процесі комп’ютерів. Не менше 20 років на кафедрі 
паралельно з робочою програмою укладаються і календарні плани. Останні – 

скорочений варіант робочої програми. Вони відображають лише зміст роботи. 

Календарні плани виступають переважно інструментом контролю викладача з боку 
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деканату. Завдання робочої програми ширше – вона служить інструментом 

керованості навчального процесу завдяки тексту програми і додаткам. 

Кредитно-модульна навчальна програма подає організаційне забезпечення на 

весь період вивчення предмета іноземна мова, в той час як попередні навчальні 

робочі програми укладались, як правило, на семестр. Крім того, кредитно-модульна 

навчальна програма більш повно відображає навчальний процес. 

До переходу на кредитно-модульне планування в ЛКА старанно готувались. У 

2005 році була проведена наукова конференція під назвою "Болонський процес: 

проблеми реалізації у Львівській комерційній академії". На цій конференції було 

порушено великий спектр питань, пов’язаний з переходом на нову для нас систему 

навчання. Порушено також і нові підходи до планування навчального процесу. 

Конференція дала поштовх до написання  Положення про Болонську систему 

організації навчального процесу і оцінювання знань студентів. Цим положенням 

керувалась і наша кафедра при плануванні навчального процесу в дусі Булонської 

декларації. Ініціативна група кафедри романо-германських мов у складі С. П. Гулке-

вич, Н. В. Ковалик та А.М. Синявська розробили досить-таки вдалий зразок 

кредитно-модульної програми, на яку перейшла кафедра у 2006/7 навчальному році. 

На титульній сторінці робочої програми вказується навчальна дисципліна: 

відповідно іноземна мова професійного спрямування, іноземна мова за професійним 

спрямуванням та іноземна професійного спілкування. В дужках подається конкретна 

іноземна мова: англійська, німецька чи французька. Програма розрахована на 

підготовку бакалаврів за конкретним напрямом. Тут же вказується, що програма 

виконується за кредитно-модульною системою організації навчального процесу. 

Після цього подається назва факультету, де проводяться заняття, і кафедра, яка 

організує навчальний процес. На окремій сторінці фіксуються нормативні дані, форма 

навчання, кількість годин на весь період навчання, кількість годин на самостійну 

роботу, в яких семестрах здаються заліки і екзамен. На наступних сторінках 

подається прізвище укладача програми, прізвища рецензентів, дата затвердження 

програми Вченою радою факультету. Дальше подається опис предмета навчальної 

дисципліни з вказівкою кількості кредитів, що відповідають ЕСTS, кількість модулів і 

змістовних модулів, загальна кількість годин з розбивкою по семестрах, вид 

контролю. Тоді слідує мета навчальної дисципліни, основні завдання курсу. Потім іде 

характеристика вмісту дисципліни за аспектами. Все це служить організаційною 

підготовкою до розбивки навчального матеріалу за змістовими модулями. До 

кожного змістового модуля подається коротка характеристика. Нарешті подаються 

структура залікового кредиту навчальної дисципліни, завдання для самостійної 

роботи, завдання для індивідуальної роботи, методи навчання, форми контролю, 

шкала оцінювання та методичне забезпечення. 

Підсумовуючи трьохрічний досвід роботи за кредитно-модульним плануванням 

навчального процесу, можемо сказати, що воно себе виправдало. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО МЕТОДИКУ ТА ТЕХНОЛОГІЮ 

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
 

У статті проводиться аналіз методики та інформаційних технологій, їхньої 

ролі у сучасному житті. Стверджується, що сучасні інформаційні технології є 

необхідною частиною процесу викладання іноземної мови, сприяють ефективності 

навчального процесу та підвищують мотивацію студентів.  

Fedun Z. S. 

Malaniuk M. S. 

Barnych I. I. 

ON METHODS AND TECHNOLOGIES LANGUAGE 

TRAINING 

The article deals with the methods and the informational technologies, their role in 

modern life. It is stated that modern ITs are the necessary part of teaching process of foreign 

language, as they encourage the effectiveness of teaching process and heighten the student's 

motivation. 
 

Методика викладання іноземних мов – як теорія й практика організації й 

реалізації навчального процесу, – тривалий час формувалась у рамках проблемного 

питання "чому вчити і як вчити?" І якщо зусилля дослідників у напрямі вирішення 

питання "чому вчити?" привели методистів та викладачів до постанови 

конституйованих уявлень видів мовної діяльності - мовлення, читання, аудіювання, 

письмо, - то пошук і відповідь на друге питання "як учити?" в умовах технічно 
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інформаційної "мімікрізаціі" в освітній системі, очевидно, ведуть до парадигматичної 

педагогіки, яка зветься в даний час "технологією навчання". 

На перший погляд, односпрямовані й прозорі для розуміння категорії 

педагогічного процесу, "технологія й методика" при більш детальному аналізі 

функціонування процесу навчання й пошуку шляхів його осучаснення виявляються в 

багатьох аспектах як наукових суджень, так і в реальності побудови моделей 

навчання досить суперечливими й такими, що вимагають поділу їх "сфер впливу" в 

теорії й практиці удосконалення викладання іноземних мов. 

На відміну від засвоєння дисциплін, що базуються на знаннях рідної мови, 

специфіка пізнання й оволодіння іноземними мовами, згідно із законом "повторності 

мови" (Берман УМ., Бухбіндер В.А.), спонукала багатьох учених світу спільними чи 

/та паралельними зусиллями розробити й створити особливу в педагогіці автономну 

науку -"методику викладання іноземних мов" з численними розгалуженнями й 

напрямами залежно від особливостей мов, спільних і окремих виявів у них подібності 

і відмінностей. 

У ході становлення й розвитку "Методика викладання іноземних мов" у 

різний час зазнавала відчутних впливів інших наук. Ці впливи виявлялись часом 

настільки значними, що виникала небезпека "розчинення" методики в цих науках з 

відведенням їй ролі й місця прикладного інструменту в подібному симбіозі. Мова 

йшла про її лінгвізацію, дидактизацію, психологізацію, кібернетизацію (М. В. Ляховицький, 

1981р.). У даний час знову виникає питання: чи не відбувається з методикою щось 

подібне? А саме - її технологізація, оскільки рух у світовій і вітчизняній педагогіці за 

технологією навчання настільки широкий і інтенсивний, що він вільно проникає і в 

сферу теорії навчання іноземних мов. Проблема "розведення" понять "методика" й 

"технологія" має смисл ще й тому, що в сучасній педагогічній літературі обидва 

явища подаються часто так, що читачеві досить складно виділити методичну чи 

технологічну суть питання, яке розглядається під час навчання. 

Для вирішення поставленого на порядок денний завдання природним і 

закономірним було б з'ясування питання, що таке "технологія навчання", звідки вона 

з'явилась, як розвивалась і який статус придбала на даний момент у педагогіці взагалі 

і в навчанні іноземних мов зокрема. 

"Технологія навчання", як поняття педагогічного змісту, з'явилась у ході 

науково-технічної революції в момент посиленого забезпечення навчального процесу 

досягненнями техніки й технічної думки. Під впливом стабільності місця й 

незвичності впливу технічних засобів як таких, що заново виникли, так і під впливом 

уже усталених способів, прийомів і методів засвоєння знань і придбання вмінь і 

навиків, вона стала претендувати на певну відокремлену педагогічну наукову галузь 

(Янушкевич Д., Кларш М.В.,Сердюк П.І.). 

Важливо підкреслити, що до цього часу університетська дидактика, 

спираючись на багатовікову практику, сформувала так зване традиційне навчання, що 

базується на одухотворенні усного й писемного слова. Тому "отехнізація" цього 

традиційного навчання мала справді революціонізуюче значення для практики чи 

перегляду канонізованих до того часу деяких теоретичних суджень науки методики. 

Для вирішення висунутої проблеми слід здійснити розгорнутий аналіз 

"історичного" шляху "завоювання" науково-технічним прогресом сфери навчального 

процесу з одночасною реакцією педагогіки й методики на діючу технізацію освіти й 
навчання. Прийняття сферою освіти технічних засобів не було й не є самоціллю чи 

даниною моді науково-технічного прогресу. В навчальному процесі це завжди 

підпорядковано пошуку шляхів підвищення ефективності навчання. Тому розпочатий 
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нами розгляд питань виникнення, формування й сучасного місцеположення 

"технології навчання" здійснюється, з одного боку, з метою вияву реальної 

відмінності його змісту від змісту методики, а з другого боку - з метою розробки 

проблеми результативності навчання з використанням інформаційних технологій і 

лінгво-дидактичного змісту. 

 Ознайомлення з інформаційними технологіями під час вивчення іноземних 

мов є просто необхідним. 

Що ж таке інформаційні технології або Information Technology (скорочено 

IT)? Це, насамперед, ті засоби і технології, які призначенні для роботи з інформацією 

(її збирання, обробка, передача та ін.). 

Якщо говорити про інформаційні технології, то сюди, перш за все належать 

телекомунікації і все, що з цим пов'язано. І важко знайти ще щось більш яскраве для 

демонстрації прогресу і користі ніж Інтернет. Мало хто міг би охарактеризувати, хоча 

б абстрактно, десяток років те місце, яке посяде електронна мережа у суспільному 

житті, а також у освітній галузі, при викладанні іноземних мов.  

Сьогодні Інтернет-це доступ до: 

 широкої мережі інформації для дослідження теми і розширення 

знань студента про світ;  

 джерела автентичних письмових та усних текстів різними мовами; 

 автентичних моделей письмової та усної мови, що дає прекрасну 

можливість аналізувати мову, що вивчається, за потреби звертаючи особливу 

увагу на її граматичні та лексичні особливості; 

 веб - сайтів, присвячених міжнародному досвіду вивчення/викла-

дання сучасних мов. 

Щоб покращити безперервний процес викладання - іноземних мов необхідно 

застосувати електрону пошту, CD-ROM, Інтернет, комп'ютеризоване викладання мов, 

телеконференції і таке інше. Впровадження можливостей і ресурсів інформаційних 

технологій у навчальний процес полягає в тому, щоб знайти достатньо часу для 

освоєння відповідних навичок роботи з комп'ютером, а особливо продумати 

ефективне їх застосування в контексті навчального плану, практично інтегрувати, а 

також специфічні методи і моделі, щоб мати змогу поєднати навчальний план і 

реальний навчальний процес. 

Більшість викладачів в цілому усвідомлюють, що the World Wide Web (www) 

має безкрайню і найсвіжішу інформацію з будь-якої теми, і що мультимедійні CD - 

ROM, на разі, корисні для практичних занять або для того, щоб передавати 

інформаційні зв'язки у привабливішому вигляді. А Інтернет є дуже багатим джерелом 

потенційних навчальних ресурсів, що мультимедійні засоби і моделі пропонують 

цікавий. Імпресивний, інтерактивний, навчальний інструментарій, і що вже багато 

їхніх колег знаходять шляхи впровадження навчальних можливостей інформаційних 

технологій в навчальному контексті. 

В якості комунікаційного інструмента Інтернет розширює процес дистан-

ційного навчання. Різноманітні комунікативні можливості від є - mail - груп до чата 

забезпечують контекст взаємодії на таких сайтах для викладачів для обговорення 

можливих проектів, а для студентів - виконання проектів. 

Усе це Інтернет - багатство можна легко використовувати у навчанні 

іноземної мови, але потребує ретельного планування і підготовки. Схема підготовки 

може бути приблизно такою: вибір теми – веб - дослідження - презентація теми. 

Завдання слід давати студентам заздалегідь, з тим, щоб на наступному занятті вони 
мали можливість представити свої доповіді/звіти/презентації та провести дискусію. 
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Завдання можна ускладнити додатковими граматичним чи лексичним матеріалом, 

залежно від рівня підготовки студентів. 

 Ключовими цілями інтеграції інформаційних технологій до системи вив-

чення іноземних мов є впровадження ефективного дослідження і спілкування, а та-

кож професійного і особистого розвитку студентів і викладачів; забезпечення зв'язків 

між аудиторною роботою і реальним життям; досягнення балансу між оволодінням 

фактичними знаннями і практичними навичками і вміннями та взагалі якнайширше 

прищеплення студентам навичок ефективного навчання і креативного мислення. 
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РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯДИ 

 

 
Д.і.н., проф. Гелей С. Д. 

Рецензія на монографію к.і.н., доцента кафедри культурології та 

історії Полтавського університету споживчої кооперації України 

Оніпко Тетяни Володимирівни «Торговельна діяльність споживчої 

кооперації України в період  непу (історико-економічний аспект)». – 

Полтава:  РВВ ПУСКУ, 2010. – 345 с. 

 
У сучасних умовах, коли формування ринкових інституцій стало вимогою 

часу й об’єктивною реальністю, роль торгівлі невпинно зростає. Кризовий стан 

сучасної економіки України безпосередньо позначається і на стані торговельної 

діяльності споживчої кооперації, яка через різні фактори не може повніше реалі-

зувати свої потенційні можливості, задовольнити запити суспільства, а, отже, вико-

нати свою основну функцію – функцію соціального захисту населення. Відтак 

наукове дослідження історичного досвіду торговельної діяльності споживчої 

кооперації України в умовах становлення соціально-ринкових відносин у нашому 

суспільстві диктується потребами життя. 

Монографія Т. Оніпко присвячена актуальній в науковому відношенні проб-

лемі – торговельній діяльності споживчої кооперації України в період непу. Вона ви-

гідно вирізняється своїм спрямуванням від інших праць. У ній вперше проаналі-

зовано еволюцію торговельної галузі споживчої кооперації України від державного 

товарообміну на початку непу до монополізації оптового і роздрібного ринків в кінці 

1920-х років.  

Спираючись на документальні матеріали, автор зуміла довести, що успіх 

торговельної галузі споживчої кооперації України в умовах конкурентної боротьби за 

ринок, обумовлений не лише фінансовою податковою підтримкою влади, а й госпо-

дарською ініціативою безпосередньо самих кооператорів та пайовиків. 

В роботі чітко визначені та обґрунтовані предмет, об’єкт, мета, хронологічні 

межі та завдання дослідження. Об’єктом дослідження є політика держави щодо 

споживчої кооперації України в умовах становлення ринку в 1920-ті рр. Предмет 

дослідження – це торговельна діяльність споживчої кооперації України в ринковому 

середовищі, яка відіграла важливу роль у відбудові народного господарства країни, у 

вирішенні продовольчої проблеми та забезпеченні потреб населення у промислових 

товарах повсякденного вжитку. 

До уваги читачів запропоновано широкий історіографічний огляд, в якому 

проаналізовано дослідження вітчизняних і зарубіжних істориків та економістів, які 

стосуються окресленої проблеми. 

Автор вивчила, систематизувала і узагальнила значну кількість документів та 

матеріалів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління 
України, Центрального державного архіву громадських об’єднань України, держав-

них архівів Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Київської, Чернігівської та 
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Одеської областей, відомчого архіву Укоопспілки, а також маловідомі у наукових 

колах статистичні збірники та періодичні кооперативні видання 1920-х років.  

Монографія Т.Оніпко має чітку логічну структуру, складається з чотирьох 

розділів, зокрема: “Історігорафічний аналіз проблеми та джерельна база дослід-

ження”; “Налагодження торговельної діяльності споживчої кооперації України у 

1921–1923 рр.”; “Активізація торговельної діяльності споживчої кооперації в 1924–

1925 рр.”; “Державна політика щодо торговельної діяльності споживчої кооперації 

України в 1926–1928 рр.”.  

З метою повнішого висвітлення торговельної діяльності споживчої кооперації 

в зазначений період автор не обмежилася лише історичними чи економічними 

методами дослідження. Вона використала міждисциплінарний підхід вивчення 

проблеми, який дав можливість глибше проаналізувати тему, визначити пріоритети і 

перспективи розвитку споживчої кооперації України. 

Аналіз торговельної діяльності названої галузі української кооперації, 

висвітлення складного процесу завоювання ринку та максимального задоволення 

потреб як сільського, так і міського населення дозволив автору сформулювати ряд 

практичних пропозицій щодо підтримки кооперативного сектору економіки та 

відродження кращих традицій господарювання споживчої кооперації, зокрема в 

галузі торгівлі. Вона пропонує при розробці економічної стратегії України врахову-

вати потенціал кооперативного сектора економіки; отримати від державних органів 

необхідні гарантії щодо дотримання раніше ухвалених законодавчих актів, які 

стосуються діяльності споживчої кооперації. На підставі проведеного аналізу 

історичного досвіду торговельної діяльності споживчої кооперації України в роки 

непу та з огляду на суспільні перетворення в економіці України, на думку Т.Оніпко, є 

нагальна потреба в продовженні реформування системи, спрямованої на збільшення 

обсягів діяльності організацій і підприємств, зміцнення їх конкурентоспроможності 

та підвищення ефективності господарювання. Зважаючи на рішення уряду щодо 

передачі більшої частини місцевого бюджету сільським та районним радам, 

актуальним видається допомога передусім сільській споживчій кооперації, яка за 

фінансової та моральної підтримки спроможна відродити безперебійне забезпечення 

населення товарами широкого вжитку у найвіддаленіших куточках країни. Створення 

нових споживчих товариств не лише в селах, а й в містах дозволить підвищити 

зайнятість населення, зменшити безробіття, збільшити доходи сімей та поповнити 

ресурси місцевих бюджетів.  

Накопичений досвід переконливо свідчить про те, що споживча кооперація 

України має все необхідне для того, щоб зробити помітний внесок у насичення ринку 

якісними продовольчими та промисловими товарами. Збереження якості заготов-

лених овочів, фруктів, молочних та м’ясних продуктів, їх систематична перевірка у 

власних лабораторіях кваліфікованими фахівцями та своєчасна доставка споживачеві 

через мережу магазинів у містах сприятиме підвищенню рейтингу споживчої 

кооперації; Торговельним підприємствам споживчої кооперації необхідно перейти від 

продажу імпортної продукції до випуску власних товарів.  

Видається актуальною пропозиція автора щодо проведення регулярних 

кооперативних виставок, на яких можна було б проводити дегустацію зразків якісної 

харчової продукції та демонстрацію-продаж промислових товарів, виробів народних 

промислів тощо. Важливим фактором до розширення обслуговування споживчою 
кооперацією населення та поглиблення інтересу до неї з боку ділових партнерів є 

активізація участі організацій системи в роботі міжнародних, всеукраїнських, 

регіональних та місцевих ярмарків, поширення передового досвіду, стажування в 
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країнах, які традиційно були торговельними партнерами українських кооператорів. 

Назріла необхідність видання та перевидання праць визначних теоретиків та 

практиків кооперативного руху, зокрема М.І. Тугана-Барановського, М.Зібера, 

Ф.Щербини, С. Подолинського, Б.Мартоса, О.Билимовича П.Височанського, В.Целларіуса, 

С.Зарудного, П.Пожарського, О.Моргуна, І.Витановича, А.Жука, К.Левицького, 

Ю.Павликовського, С.Бородаєвського, В.Доманицького та ін.  

Т.Оніпко рекомендує включити до шкільної програми, сільських та 

районних загальноосвітніх шкіл такий предмет, як “Основи української кооперації”; 

посилити теоретичну та практичну підготовку студентів у вищих кооперативних 

навчальних закладах. На її думку, потрібна державна кооперативна політика, 

програма пропаганди кооперативної ідеї, переваг кооперативного способу госпо-

дарювання, природи кооперативних форм самодопомоги, особливостей розвитку 

кооперації в Україні. Кооперативним структурам слід широко залучати наукові 

кадри, і в першу чергу, висококваліфікованих фахівців, до проведення наукових 

досліджень з питань теорії і практики кооперативного будівництва, особливостей 

кооперативного руху в окремих регіонах країни, внесення конкретних пропозицій 

щодо відродження української кооперації, зокрема, зосередити увагу вчених на 

розробці таких актуальних проблем, як взаємодія кооперації з органами влади, 

оптимізація торговельної діяльності з метою задоволення потреб населення у 

недорогих, але якісних товарах, зростання конкурентоздатності споживчих товариств 

та їх спілок, поглиблення консолідації споживчої кооперації з іншими гілками 

української кооперації, вихід на світовий ринок.  

Була б надзвичайно корисною інформаційно-просвітницької праця засобів 

масової інформації про значимість кооперативного руху й ефективність кооперації 

для соціального захисту населення, її впливу на суспільні відносини і економіку 

держави.  

Стверджуючи високий науковий рівень монографії, звернемо лише увагу на 

відсутність іменного та географічного покажчиків, більш розлогих додатків у вигляді 

окремих документів, спогадів, світлин та ілюстрацій.  

Однак, незважаючи на висловлені зауваження, рецензована книга дає змогу 

по новому поглянути на господарський потенціал споживчої кооперації України в 

1921–1928 рр. та його використання державою не лише для відбудови економіки, а й 

для реалізації широкомасштабних більшовицьких проектів індустріалізації країни в 

надзвичайно короткі терміни. Політичний досвід держави щодо споживчої кооперації 

України в умовах становлення ринку в 1920-ті рр. ХХ ст. може бути використаний 

сьогодні при пошуку виходу з економічної кризи. 

Теоретичне узагальнення кооперативного досвіду, який зробила Т.Оніпко в 

названій монографії дає можливість визначити кілька основних властивостей, 

характерних для української кооперації. По-перше, кооперація здатна вирішувати 

масштабні і багатопланові економічні завдання. По-друге, кооперативні організації 

можуть сприяти вирішенню складних соціальних проблем суспільства, насамперед, 

підвищити зайнятість населення, підтримати найменш захищені його верстви. По-

третє, кооперативні організації сприяють формуванню в широкого загалу людей 

особистої відповідальності за результати своєї праці, відновленню кращих принципів 

моральності. Все це може позитивно позначитися не лише на розвитку сучасної 

української економіки, а й на морально-психологічній атмосфері в суспільстві. 
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Шкраб’юк П. 

 

ТРИ ПОСТАТІ НА ТЛІ УКРАЇНИ 

 

ПРАПРАВНУК ГЕТЬМАНА ІВАНА СКОРОПАДСЬКОГО 

(Дещо про походження Льва Ніколаєвіча Толстого) 

 

У цьому єсеї я розкажу про Льва Ніколаєвіча Толстого та його напівукраїнське 

коріння. Для цього нам потрібно здійснити подорож у грудень 1899 року, бо саме 

цього місяця професор Дмитро Іванович Яворницький закінчив у Московському 

університеті курс лекцій і їхав на південь – в Україну... 

Але надамо слово самому Яворницькому, спогад якого 1928 року опублікував 

київський журнал “Життя і революція” (№ 10), а передрукував Іван Шаповал у своїй 

книзі-бестселері  “В пошуках скарбів” (1965). “Ледве я всунувся у вагон  другого 

класу, – згадував знаменитий дослідник історії українського козацтва, – ледве усівся 

на першій лаві вагона, як ось дивлюся – крізь двері вагона теж уступає якийсь старий 

чоловік з невеличким парусиновим чемоданом, перев’язаним навхрест мотузкою… Я 

глянув на того старого – і очам не вірю: Лев Миколайович Толстой. Він чи не він?” 

Яворницький не втримався і запитав, чи це справді Лев Ніколаєвіч? Той 

підтвердив: так, це він. Коли ж учений сказав, що у них є спільний друг – художник 

Ілья Рєпін, Толстой зразу ж упізнав Яворницького – адже Дмитро Іванович 

зображений у ролі писаря в картині Рєпіна “Запорожці пишуть листа турецькому 

султанові”. Зав’язалася невимушена розмова. Яворницький розпочав з наболілого: 

чому росіяни забороняють вчити українських дітей рідною мовою? Внаслідок цього 

діти не знають як слід ні української, ні російської – “якась мішанина”, як висловився 

Яворницький, каліцтво. “А хто вам забороняє вчити ваших дітей вашою мовою? – 

риторично відповів Толстой. – Забороняє вам не російський народ, а державний 

російський уряд на чолі з Побєдоносцевим... Щодо мене, то я дуже люблю вашу 

народну українську мову, гучну, цвітасту й таку м’яку. У вашій мові стільки ніжних, 

сердечних, поетичних слів: ясочко, зіронько, квітонько, серденько...” 

Всі присутні, що юрмилися довкола лави – студенти, курсистки, гімназистки, 

які їхали на Різдвяні вакації, – всі вони завмерли. “Тут Лев Миколайович, – провадить 

далі Яворницький, – почав читати напам’ять поему Шевченка “Наймичка”, і читав 

гарно, з доброю вимовою і з правильними на словах наголосами, як би її читав 

природний українець”. Яворницького це приємно вразило. “Я, – каже він, – був 

здивований, тому й спитав Льва Миколайовича, де й від кого він навчився по-

українському? На те він мені відповів, що українська мова остільки легка, остільки 

близька з одного боку до російської, а з другого – до польської, що, знаючи російську 

й польську мови, можна швидко навчитися читати по-українському, особливо живучи 

а такому місті, як Москва, де багато українців”. 

Відтак Толстой сказав, що навчився читати і по-староєврейськи – а це далеко 

важче, як по-українськи. Щоправда, староєврейську опанував з практичною метою – 

“щоб, як зазначив, розуміти Біблію”. А українську? Вочевидь, це була потреба душі, 

естетичне почуття. А може, то обізвалися гени? Адже, підкреслює Яворницький, 

класик російської літератури читав Шевченкову “Наймичку” як “природний украї-

нець”. 
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Щоб знайти конкретніше пояснення, зробимо ще один екскурс в минуле, і в 

більш віддалене – у 17 листопада 1708 року. Цього осіннього дня, після недавнього 

(13–14 числа) жахливого погрому Батурина, в Глухові було обрано нового гетьмана – 

стародубського полковника Івана Скоропадського. Шістдесятирічний прихильник 

Мазепи аж ніяк не прагнув булави, та й козаки жадали бачити на цій посаді 

чернігівського полковника Павла Полуботка, але Пйотр І мав свої резони: Полубот-

кові не довіряв, а Скоропадський імпонував йому і поважним віком, і сумирною 

вдачею. Як наслідок, цар ще дуже зміцнив свій контроль над гетьманом: призначив 

при ньому свого міністра – стольника Ізмайлова, а згодом узагалі заснував 

паралельний уряд – Малоросійську колеґію, роздавав своїм клевретам українські 

землі, а полковниками в різні полки присилав або московитів, або чужинців. Так 

Ніжинський полк – тут йдеться про адміністративно-територіальні одиниці – отримав 

ад’ютант царя Пйотр Андреєвіч Толстой. 

“Петро Толстой, – уточнює один із дослідників (Олександр Луговий в книзі 

“Визначне жіноцтво України”), – здобув довір’я Петра тим, що привіз з Неаполя 

царського сина-втікача, Олексія Петровича, 25 червня 1718 р. покараного на смерть у 

Петропавловській фортеці з наказу батька-царя. За цю прислугу Толстого нагород-

жено титулом графа, надано Ніжинський полк і призначено начальником тайної 

канцелярії (тобто страшної охранки, давного чеки царських часів)”. Але доля 

мінлива, і здебільшого справедлива. “По смерті Петра І, – продовжує Луговий, – 

титул у нього відібрано і разом з сином Іваном заслано на Соловки, де оба вони через 

два роки й повмирали у 1729 році”. 

В обсяжній книжці Віктора Шкловського “Лев Толстой”, що вийшла в серії 

“Жизнь замечательных людей” 1967 року, цій події присвячено один абзац: “Было 

известно, что первый граф Толстой, Петр Андреевич, был умен и коварен, смел и 

неверен с друзьями; умер он в жестокой тюрме Соловецкого монастиря, где узников 

смиряли битьем и голодом”. І ані слова про те, що дружиною цього першого графа 

Толстого була дочка гетьмана Скоропадського – Уляна. 

Іван Скоропадський зазнав сімейного щастя аж двічі. Дочка від першого 

шлюбу – Ірина – побралася з бунчуковим товаришем Семеном Лизогубом, що 

походив із славного роду, який вже під час Хмельниччини й пізніше дав чимало 

помітних діячів. Другою дружиною Скоропадського була Анастасія Маркович – 

жінка владна, з роду Герциків; про неї навіть приказку склали: Іван носить плахту, а 

Настя булаву. 

Дочка Анастасії та Івана Скоропадського – Уляна – вийшла заміж за Петра 

Толстого. Але чи добровільно? “Справа ця й досі зістає невияснена, – зазначає 

Луговий. – Цар Петро вимагав в української старшини, щоб своячилася з 

московськими родами”. То що ж міг вдіяти старий гетьман? “Наші історики, – каже 

Луговий, – за це подружжя нападають на Івана й Анастасію Скоропадських, але, 

здається, що вершителем долі й недолі України був у ті часи не гетьман, а всесильний 

князь Меншіков, колишній торгівець булками. Він-то й настояв на подружжі Уляни з 

Толстим і, мабуть, гетьманша Анастасія”. 

Чи раділа гетьманівна від цього шлюбу – невідомо; а якщо й раділа, то недовго: 

1722 року помер її батько, Іван Скоропадський, а через п’ять літ (1729) – на Соловках 

упокоїлися чоловік і син Іван. Сама ж Уляна Скоропадська померла пізніше від Петра 

Толстого і похована коло Глухова у Гамаліївському монастирі, до спорудження якого 
причетні її батьки. У цьому ж монастирі знайшла вічний спочинок і Анастасія 

Маркович-Скоропадська. Тим часом від шлюбу Уляни з Петром Толстим залишився 

внук Андрєй. Нащадки цього внука – Андрєя Івановіча – йдуть у такому порядку: 
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Ілья Андреєвіч (1757–1820) та Ніколай Ільіч (1794–1837), тобто батько славетного 

Льва Ніколаєвіча. 

Але чи знав геніальний письменник про своє далеке – в четвертому поколінні – 

напівукраїнське походження? На це натякає хіба що вивчення української мови, 

зацікавлення поезією Шевченка, українською історією й театром, в якому грала 

незрівнянна Марія Заньковецька. Якось у Москві Лев Ніколаєвіч так був захоплений 

її грою, що після вистави послав за лаштунки свого сина, аби неперевершена 

артистка подарувала йому червону хустку, яку мала на плечах. Заньковецька без 

надуми тут же віддала хустку, навіть забувши запитати, хто її просить. Аж через 

багато літ довідалась, що це був сам Толстой. (“Вінок спогадів про Заньковецьку”. – 

К., 1950). 

На закінчення необхідно сказати, що з роду Скоропадських вийшли три відомі 

російські літератори, а також будівничий Української Держави – гетьман Павло 

Скоропадський. Натомість рід Толстих, родоначальницею якого була українка Уляна 

Скоропадська, дав, крім Льва Ніколаєвіча, ще двох славних літераторів: поета 

Алєксєя Константіновіча Толстого та прозаїка Алєксєя Ніколаєвіча Толстого, який 

уславився як автор романів “Ходіння по муках”, “Петро Перший”, “Золотий ключик, 

або Пригоди Буратіно”, “Аеліта” і взагалі перших в СССР творів наукової 

фантастики. 

Та найвидатніший, звичайно, Лев Ніколаєвіч – той, хто знав напам’ять поему 

Шевченка “Наймичка” і дав урок українофобам, у тому числі й сучасним, як треба 

любити Україну та її задушевну мову. 

 

АНТОН ЧЕХОВ: “ХОЧЕТЬСЯ ПРИЙНЯТИ 

КАТОЛИЦТВО…” 

 

Релігійний аспект у житті і творчості письменника 
 

Багато написано про благотворний вплив на душу людську самого вигляду 

церков, вплив суто зовнішній, та ще більший ефект має вплив внутрішній, вплив 

Богослужень, церковної музики, співу. Про це, зокрема, говорить промовистий 

випадок, який стався з Антоном Павловичем Чеховим. 

У березні 1891 року великий письменник поїхав на лікування до Італії. І 24 

числа пише до брата переповненого емоціями листа. Бо надзвичайно вражений: адже 

“чудовішого міста, аніж Венеція, я у своєму житті не бачив. Це суцільне зачарування, 

блиск, радість життя”. Чехов згадує письменника Дмітрія Мережковского – до речі, 

автора знаменитої книги “Грядущий хам”, в якій той ще у 1905 році прозірливо 

вловив суть майбутнього соціалістичного ладу, – так- от, зазначає Чехов, – 

“Мережковскій, якого я зустрів тут, мало не збожеволів від захоплення. Російській 

людині, убогій та упослідженій, тут, у світі красоти, розкоші і свободи, неважко 

втратити розум. Кортить залишитися тут назавжди, а коли стоїш у церкві і слухаєш 

орган, то хочеться прийняти католицтво”. 

Так, цей вишуканий майстер тонкої психологічної прози, сатирик і лірик, був 

невіруючим. Про це він сам майже через десять літ – 28 січня 1900 року – писав із 

Ялти М. О. Меншікову. Чехов зізнавався, що боїться смерті Толстого. І на це були 
причини. “По-перше, – каже Чехов, – я жодної людини не шанував так, як його; я 
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людина невіруюча, але зі всіх вір найбільш близькою і догідною для мене вважаю 

саме його віру”. 

Але чи міг Чехов бути віруючим в умовах казенного російського православ’я, в 

умовах фальші, сірості, неправди? Он чому так вразила його Венеція, зокрема її 

храми. “Чудові, – відзначає він, – гробниці Канови і Тиціана. Тут великих художників 

ховають, мовби королів, у церквах; тут мистецтва не зневажають, як у нас; статуї і 

картини знаходять притулок у церквах, якими б голими вони не були”. 

Тому-то він хоче стати віруючим, прийняти католицтво. А ще тому, що за 

національністю був українцем. Чехов народився в Таганрозі, що на березі Азовського 

моря. А Таганрог у часи княжої Русі належав Києву; 1918 року, в період 

гетьманування Павла Скоропадського, вирішувалося питання про входження 

Таганрога до складу Української Держави. У часи Чехова тут проживало чимало 

українців, власне, й мати письменника, Євгенія Яківна, була українкою. А водевіль 

Івана Котляревського “Москаль-чарівник” – один з перших домашніх спектаклів, в 

якому брав участь майбутній письменник як актор та режисер. (Див.: Левченко М. 

Чехов у зв’язках з Україною. – К., 1960; Овечко І. Чехов і Україна. – Мюнхен; Ґрилі, 

1973). 

Напівукраїнським було і село Княже, що за вісімдесят кілометрів від 

Таганрога. Туди раніше Чехов приїжджав на канікули. Бо там жив дід Антона 

Павловича – Єгор Михайлович Чех – виходець із Воронезької губернії, колишній 

кріпак, якому пощастило викупитися на волю. Син Єгора – Павло – додав до 

прізвища Чех суфікс “ов” – і маємо “Чехов”... 

Зрештою, сам Чехов жартівливо називав себе “хохлом”, точніше – “ледачим 

хохлом”, хоча насправді був напрочуд працьовитим: говорячи – 

образно, оселю або гуртожиток його прози населяють вісім тисяч дійових осіб. І 

кожен зі своєю біографією, характером, особливостями. І поселились вони в цьому 

багатоголосому гуртожитку, – а це п’ятсот оповідань, упродовж 24-х літ, себто у 

1880–1904 роках. У світовій літературі Чехов, мабуть, найвелелюдніший письменник. 

Навіть гігант Бальзак – і то відстав: його епопея “Людська комедія” нараховує 

близько трьох тисяч персонажів. (Чехов А. П. В человеке должно быть все 

прекрасно… – М., 1980. – С. 79). 

Отож Чехов – цей українець з роду – примруженим і пильним оком дивився на 

російську дійсність. Фарби його оповідань похмурі, безрадісні, – не випадково його 

називали “поетом сутінок”. Та коли він торкається України, то барви його, принаймні 

в листах, світлі і чисті:  

“Люба країна, села величезні, тягнуться верст за шість, сім. Яка чистота, які 

тони, малюнок! Білі хатки тонуть у зелені по самі димарі, а через тини дивляться на 

проїжджих вродливі жінки і діти. Що за народ!” Або: “Крім природи, ніщо так не 

вражає мене в Україні, як... народне здоров’я, висока ступінь розвитку тутешнього 

селянина, який і розумний… і музикальний, і тверезий, і моральний...” 

Чехов любив подорожувати по Донеччині, про що написав духм’яну повість 

“Степ”; любив відпочивати в селі Лука, що на березі Псла неподалік Сум у садибі 

поміщиків Линтварьових. “Псьол пречудовий. Це така поезія, хоч відбавляй. Тепло, 

                                                 
 Княже – це вже Вороніжчина, де близько половини області належить до Слобідської 

України. У часи Чехова число українців досягало мільйона, а вже у 20-х рр. ХХ ст. – понад мільйон. 

І було тут 413 українських шкіл. Принагідно зазначу, що внаслідок асиміляторської політики число 

українців зменшилося до 250 тисяч. Саме Вороніжчина дала Україні таких видатних діячів, як 

Микола Костомаров, Євген Плужник, Кость Буревій… 
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просторо, сила води і зелені і предобрі люди… Народ все ситий, веселий, балакучий, 

дотепний. Жебраків нема. П’яних я ще не бачив, а матерщину чути рідко, та й то у 

формі більш-менш художній”.  

Цікаво зазначити, що старшій дочці Линтварьових, Наталії Михайлівні, яка 

відкрила у маєтку школу і вчила по-українськи, Чехов писав, що “Аббація і 

Адріатичне море чудові, але Лука і Псьол кращі”, що Венеція “надзвичайно нагадує 

Луку”. Це та сама Венеція, де письменника так вразив у костелі орган, що йому 

хотілося прийняти католицтво. Чехов навіть шукав на Полтавщині хутір, де зміг би 

оселитися. В одному листі пише, що і його батьки “кинулися в лірику”, хочуть 

попрощатися з Москвою; наче діти, мріють про Україну (“Хохландію”). В іншому 

листі він так її і називає: не Малоросія чи зневажливо Хохляндія – а Україна.  

У вересні 1894 року – проїздом до тої ж таки Аббації (це село в Італії) – Чехов 

побував у Львові, відвідав крайову виставку, купив два томи Шевченка... Варто також 

сказати і про потрясіння Чехова українським мандрівним театром, і насамперед грою 

Марії Заньковецької, яку письменник називав “королевою, яку Україна не забуде”, 

листувався з нею, навіть збирався написати спеціально для славетної актриси п’єсу, в 

якій одна роль була б українською мовою. “Україна дорога і близька моєму серцю, – 

сповідався Чехов у листі до Агатангела Кримського. – Я люблю її літературу, музику, 

її чудову українську пісню, сповнену чарівної мелодії. Я люблю український народ, 

який дав світові такого титана, як Тарас Шевченко...” (Литературное наследство: 

Чехов. – М.,1960. – Т. 68. – С. 241).* 

Саме українська ментальність, совісність, правдолюбство поривали Чехова до 

виснажливої поїздки на острів Сахалін, де він пробув три місяці. Ще готуючись до 

неї, Антон Павлович писав: “Із книг, що я їх прочитав і читаю, бачу, що ми згноїли в 

тюрмах мільйони людей...” Щодо інтелігенції, то оцінка її вельми нерадісна. “Я не 

вірю в нашу інтелігенцію, облудну, істеричну, невиховану, ледачу, не вірю навіть 

тоді, коли вона страждає і скаржиться, адже її гнобителі виходять із її ж надр”. І 

справді: ця відірвана від народу, але псевдонародолюбна інтелігенція провокувала 

революцію, яка й помстилася своїм нерозважним мрійникам. 

Без сумніву, за суттю своєї творчості Чехов – істинний християнин. Бо він на 

боці покривджених, він викриває зло, їдко висміює його, він шукає*гармонії, вічних 

цінностей, вічних істин – і знаходить їх, але в оповіданні “Студент”. Про що цей 

невеличкий, але такий місткий твір? Про студента духовної академії, сина дячка Івана 

Великопольського (до речі, дуже цікаве прізвище дав письменник своєму персо-

нажеві). Цей студент у страсну п’ятницю, увечері, повертаючись додому, побачив 

коло села вогнище, біля якого грілася вдова Васіліса та її донька Лукер’я. Вогонь 

нагадав Великопольському ніч у Гетсиманському саду, і він почав розповідати про 

апостола Петра, який коло такого ж вогню тричі зрікся Іcyca, а потім, коли обізвався 

півень, згадав слова Спасителя – і гірко заридав. 

                                                 
* *Можливо, це зізнання в особливій любові до України було підсвідомою відповіддю на 

докір Заньковецької, чому він, українець, не пише рідною мовою. “Он тоже уговаривал меня перей-

ти на русскую сцену, а я в свою очередь стыдила его, что он сам, украинец, а подговаривает 

меня к измене. Журила его, что он не пишет на родном языке (виділення моє – П. Ш.). А он мне 

возражал, что грешно зарывать талант, что на русской сцене дорога шире. Обещал написать пьесу, в 

которой для меня будет одна роль исключительно на украинском языке”. (Литературное 

наследство: Чехов. – М., 1960. – Т. 68. – С. 593). 
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І тут же заплакала вдова, а її дочку теж зсудомив біль. “Тепер, – пише Чехов, – 

студент думав про Васілісу: якщо вона заплакала, то, значить, усе, що відбувалося в 

ту страшну ніч з Петром, має якийсь стосунок і до неї... І радість нараз схвилювала 

його душу, і він навіть зостановився на хвильку, щоб перевести подих. “Минуле, – 

думав він, – пов’язане з сучасним безперервною вервечкою подій, які випливають 

одна з одної”. І йому здалося, що він тільки щойно угледів два кінці цієї вервечки: 

торкнувся одного кінця, як здригнувся другий”. 

Якраз цей перегук віків i подій облагородив думки студента, якому було 

двадцять два роки, – і “неймовірно солодке очікування щастя, незнаного, таємничого 

щастя, поволі опановувало його, і життя видалося йому чародійним, чудесним і 

повним високого сенсу”. 

По дорозі до Храму, тобто до Бога, сорокачотирирічного Чехова спіткала 

смерть. А те, що він був на такій дорозі, свідчать слова, які він за два з половиною 

роки до відходу у вічність – в середині 17 грудня 1901 року – сказав у листі до 

В. С. Міролюбова: “Треба вірити в Бога, а якщо віри нема, то не займатися шумихою, 

шукати самому, віч-на-віч зі своїм сумлінням”. Тому й оповідання “Студент”, за 

свідченням Івана Буніна, було улюбленим твором Чехова. І написав він його 1894 

року – через три роки після повернення з Венеції, яка так вплинула на його релігійні 

почуття.  

 

ВИБІР НІКОЛАЯ І СЕРГІЯ БЕРДЯЄВИХ 
 

Як ми знаємо, людина створена на образ і подобу Божу. Йдеться насамперед 

про її душу, про сферу духу, де людина, творячи, можна сказати, продовжує справу 

Божу – впорядковує світ, гармонізує і його, і саму себе. Господь не нав’язує себе 

прямо, – він виявляє велику довіру до людини: він дав їй можливість вибору. 

Вибирай: добро чи зло, любов чи ненависть, вірність чи зрада, віра в Творця чи 

невизнання Його. Цей вибір триває вічно: кожен день і кожну мить. Від вибору 

залежить і все наше теперішнє й подальше життя, наша пам’ять чи забуття.  

Це ж стосується і літератури. Шевченко беззастережно вибрав літературу 

українську, а Гоголь – російську. Панас Мирний вибрав письменство рідне, 

українське, а Короленко – російське. Так само Чехов… і цілий ряд інших. І не можна 

їх огульно осуджувати: на це були як об’єктивні, так і суб’єктивні причини. А се і 

брак національної свідомості, і заборона української мови, і перевага російської 

літератури... Одне слово, більшість наших обдарованих краян ступали широкою 

дорогою, а не вузькою, як до того закликав Христос. Проте було чимало випадків, 

коли люди, всупереч неприхильним обставинам, моді, осуду, вибирали український 

шлях, а точніше – українську стежку, яка була колючою, порослу тернами, менш 

помітною і водночас – прекрасною. Промовистий приклад – вибір Ніколая і Сергія 

Бердяєвих.  

Багато з вас знають або принаймні чули про знаменитого російського філософа 

Ніколая Бердяєва. Він автор книг “Истоки и смысл русского коммунизма”, “Фило-

софия неравенства”, “Письма к недругам по социальной философии” (1923), статей 

“Духи русской революции”, “Пикассо” та багатьох інших, які стали окрасою філо-

софської думки і які мали вплив на багатьох зарубіжних мислителів – скажімо, таких, 

як славнозвісний письменник, лауреат Нобелівської премії Альбер Камю.  

А народився Ніколай Бердяєв у Києві 1874 року, в аристократичній родині: 

мати – княгиня (О. Кудашева), батько – офіцер. Тому й Ніколай навчався в 
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кадетському корпусі, але офіцера з нього не вийшло, бо вступив на природничий 

факультет Київського університету, а відтак перейшов на факультет юридичний. 1898 

року його заарештували, відрахували з університету та заслали на три роки до 

Вологди.  

Ніколай мав брата Сергія, який був старший від нього на чотирнадцять літ. І от 

на це переслідування Сергій відгукнувся віршем, який називається: “Братові (Перед 

засланням його до Вологди)”:  

  За те, що любив ти трудящого брата, 

  За те, що на працю для нього ти став, 

  Велика прийшла тобі мука і втрата: 

  Лишивсь заповідніших прав.  
 

  І мусиш не там, де бажається, жити... 

  До краю чужого прикований ти: 

  Туди засилаються ліпшії діти 

  Святої, чесної мети! 
 

  Народові щиро від лиха та згуби 

  І втіхи, і щастя від дитячих літ 

  В науці шукаєш, Миколо мій любий, – 

  Темноту виводиш на світ... 
 

  І має велике братерство надію: 

  Здобути не бунтом свободу людям! 

  Утомлений, я пособити не вмію,  

  Сучаснії лицарі, вам... 
 

  І тільки дивлюся на тих я з любов’ю, 

  Хто бідному ближньому жертвує всім: 

  І смілою мислю, і силою й кров’ю, – 

  Як треба, то й життєм своїм! 

Звичайно, цей вірш не відзначається якимись особливими художніми 

знахідками, але він цікавий тим, що – як і всі інші вірші Сергія Бердяєва – написаний 

по-українськи. І це не просто мода чи гра в українофільство, – це серйозно. Бо якщо 

Ніколай Бердяєв пов’язав свою долю з російськими революціонерами, а потім, коли 

усвідомив їхню нігілістично-руїнницьку суть, зійшовся з російськими філософами, і 

головно з тими, хто дотримувався релігійного напрямку та засудив революцію, – то 

Сергій Бердяєв, як зазначає дослідник його творчості Михайло Рибаков, “свідомо й 

беззастережно оголосив себе українцем і протягом усього життя, в усіх галузях своєї 

різноманітної діяльності послідовно відстоював інтереси України, переймався бідами 

її багатостраждального народу”.  

Які чинники спонукали Сергія присвятити себе не російській, а українській 

справі – однозначно відповісти важко, але, зрозуміло, це були чинники і суб’єктивні 

(які діяли на генному рівні), і об’єктивні, пов’язані з українським культурно-мовним 

середовищем, із закоріненням в українській історії та природі. У вірші “На чужині” 

Сергій пише: 

  В Бадені гарно! А тільки шкода, 
  Все-таки сумно і гірко: 

  Дивиться з неба на землю звізда,  

  Та не українська зірка! 
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І далі: 

  Місто веселе на пишних горах 

  Віє чужою красою, – 

  В київськім лісі чудовний є шлях, 

  Ліпший під тінню густою!  

Оскільки українська періодика у Великій Україні була заборонена, то Сергій 

Бердяєв друкував свої вірші в галицьких українських виданнях. Він листувався з 

Осипом Маковеєм та Іваном Франком, ще в студентські роки зблизився з Михайлом 

Драгомановим, Михайлом Павликом. І перекладав твори українських письменників 

на російську та німецьку мову. Адже був поліглотом. Ось перелік іноземних мов, що 

їх він знав – і знав досконало: англійська, французька, німецька, іспанська, шведська, 

норвезька, польська, чеська, угорська, новогрецька, португальська. І з цих мов 

перекладав... 

Проживаючи в Києві, Сергій Бердяєв співпрацював у Літературно-артистичнім 

товаристві з Миколою Лисенком, Михайлом Старицьким, Оленою Пчілкою, Лесею 

Українкою. Коли у квітні 1900 року Леся організувала вечір, присвячений 

німецькому поетові Генріхові Гайне, то запросила й Сергія Бердяєва, і він, як 

сповіщала сестру Лілю, “теж читав порядно”... Дружні взаємини підтримувала Леся і 

з дружиною Сергія – Оленою Григорівною, також письменницею, дівоче прізвище –

 Ґродзька. До речі, Олена та Сергій видавали в Києві журнал “По морю и суше”, 

потім – газети “Киевская заря” і “Работник”.  

За свою правдолюбну видавничу діяльність Бердяєви мали попасти під суд, 

тому змушені були переїхати до Москви, де не мали ні праці, ні засобів для 

нормального життя. Так вони промучилися п’ять виснажливих літ – і, очевидно, ці 

обставини відображені у вірші Сергія Бердяєва “Москва”, з підзаголовком “Моїм 

синам”. Вірш гострий, але в ньому йдеться про Москву царську, минулу, тому-то 

наведу його повністю: 

  Сумно, хлопчата, за вами 

  В клятій навісній Москві: 

  Се – не Паліївка мила, 

  Де ми весняними днями 

  Радості знали живі. 

  Місто се – наче могила! 

 

  Мов на монгольськім цвинтарю 

  Ліг я тепер у труну, 

  Ворогом вбитий лукаво... 

  Все ж рідну пісню я вшкварю,  

  Сміливим голосом втну: 

  Як ще живе наша слава! 

 

  А на нікчемній чужині 

                                                 
 На цьому місці варто зазначити і таке. Тітка Ніколая та Сергія – княгиня Марія Кудашева – 

вийшла заміж за останнього поета “пушкінської плеяди” Андрія Подолинського. Їхній єдиний син 

Сергій Подолинський – а він був на десять літ старший від Сергія Бердяєва, – так само пов’язав своє 

життя з українством, був лікарем, економістом та соціологом, видавав за кордоном журнали й 

окремі популярні брошури українською мовою, які поширювалися у Галичині... 

Подолинський і опублікував у Женеві перші україномовні вірші Сергія Бердяєва. Опісля 

Сергій друкував свої твори головно в галицьких виданнях. 
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  Жодної втіхи нема 

  Вашому батькові, діти, – 

  Наче у мертвій пустині, 

  Нібито грізна тюрма 

  Хоче мене задавити.  

 

  З нею мириться не можу: 

  Бо не родився рабом, 

  Як непутячі москалі; 

  Правду шануючи Божу, 

  Битись жадаю зі злом, 

  А не терпіть його далі... 

 

  Слухать кацапськую мову, 

  А не козацькую річ 

  Стратив охоту і силу: 

  Духом воскрес би я знову, –  

  Звідси б лиш вирватись пріч 

  На вітчизну мою милу! 

 

  Справді слав’янського роду, 

  Лицар земляк наш – і днесь: 

  Знов забажається сину 

  Неньці здобути свободу, – 

  Й нарід повстане увесь,  

  Визволить з рабства Вкраїну! 

На щастя, 1912 року Сергій Бердяєв повернувся з Москви до Києва. Але 

повернувся фізично та морально виснажений, хворий – і в листопаді 1914 року життя 

його обірвалося. Він мав п’ятдесят чотири. Натомість брат Ніколай пережив його на 

тридцять чотири роки: він помер в еміґрації (1948), де написав свої кращі твори, в 

яких осмислив передумови і суть російської революції, проаналізував її духів і бісів. 

Він також з 1925 по 1940 рік видавав у Парижі релігійний журнал “Путь”, був членом 

“Братства св. Софії”. І здобув світову славу. Віддаючи йому належне, ми, однак, 

повинні знати і шанувати його менш знаного, а проте для нас, українців, ще більш 

дорогого брата Сергія Бердяєва, який все своє життя присвятив справі українського 

самоутвердження й визволення. Це ж він написав такий невеликий, але місткий вірш, 

у щирості якого годі сумніватися. Вірш звернений – він так і називається – “До сина”: 

  Молися, сину, за Вкраїну, 

  Молися, сину мій! 

  Щоб він підняв її з руїни, 

  Щоб дав він волю їй! 

 

  Щоб сонце правди і свободи 

  Над нею сяло день і ніч; 

  Щоб всякі свари і незгоди 

  Повік втекли від неї пріч... 
Вже за один цей вірш Сергій Бердяєв вартий нашої шани і любові. Щодо 

інших, цитованих у тексті, то вони 19 вересня 1991 року були опубліковані в 

“Літературній Україні”. І таких віршів у нього – сотні. 
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