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Олег Рафальський, Ігор Цепенда 
 

НАУКОВА КООПЕРАЦІЯ У ВИРІШЕННІ СУЧАСНИХ 
ЗАВДАНЬ ЕТНОПОЛІТОЛОГІЇ 

 
У статті відзначено роль наукової кооперації для розвитку 

політичної науки, наголошено на зв’язку фундаментальної науки, 
освіти та етнополітичної практики. Розкривається сучасний 
стан етнополітичного знання, виокремлюється складова 
регіональних досліджень – етнополітичний вимір Галичини.  

Ключові слова: етнополітика, етнополітологія, Галичина, 
наукова кооперація, етнополітичні процеси.  

Oleg Rafalsky, Igor Tsependa. Academic cooperation for solving 
contemporary tasks of ethnopolitology. In the article was defined the 
science cooperation role for the politics science development, the 
fundamental science connection, education and ethnic and political 
practice was described. The modern ethnic and political situation, the 
part of regional researches is singled out – Galychina ethnic and 
political dimension. 

Key words: ethnic and political, ethnic policy, Galychina, science 
cooperation, ethnic and political process.  

 
Ознакою сучасного розвитку соціогуманітарних наук в Україні 

стала їхня міждисциплінарність, використання новітніх наукових 
методів досліджень, формування спільного понятійного апарату, 
пошук нового предметно-об’єктного поля. Становлення незалежності 
України як держави невідривне від розвитку якісно нової 
незаангажованої системи наукових знань щодо закономірностей 
суспільно-політичних трансформацій. Прогноз державотворчих 
процесів, що будуть відбуватися у нашій державі, неможливий без 
глибокого аналізу міжнародного та власного українського історико-
політичного досвіду. На перший план наукового розвитку вийшло 
питання наукової кооперації, плідної, тривалої співпраці між 
представниками різних наук, науки та освіти.  

Така багаторічна співпраця як у науково-дослідницькій діяль-
ності, так і освітньо-педагогічній повсякденній роботі склалася між 
Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Ку-
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раса НАН України (до 1997 р. – Інститут національних відносин і 
політології) та Прикарпатським національним університетом  
ім. В. Стефаника. З 1993 р. у Львівському національному університеті 
ім. І. Франка, Прикарпатському національному університеті ім. В. Сте-
фаника та Ужгородському національному університеті розпочали 
свою роботу і діяли до утворення в них кафедр політології 
регіональні відділи Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Їх працівники поряд із 
науковцями Інституту та викладачами інших вузів України брали 
участь у підготовці колективних праць, зокрема таких, як 
«Національні відносини в Україні у ХХ ст.», «Національні меншини 
України у ХХ столітті: політико-правовий аспект» та ін.  

В Інституті політичних і етнонаціональних досліджень  
ім. І. Ф. Кураса НАН України за роки незалежності навчалися в 
аспірантурі, докторантурі, захистили кандидатські та докторські 
дисертації близько 20 викладачів Прикарпатського національного 
університету ім. В. Стефаника. Можна сказати про науковий 
вишкіл, планову підготовка кадрів для вишів зусиллями 
академічної науки. Крім того, Державні екзаменаційні комісії в 
університеті у різні роки очолювали працівники Інституту 
політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН 
України, зокрема доктор політичних наук В. Войналович, доктор 
політичних наук В. Котигоренко, доктор історичних наук  
М. Панчук. М. Панчук обраний почесним доктором Прикарпатсь-
кого національного університету ім. В. Стефаника. 

 Поглибленню наукової кооперації між Інститутами НАН та 
вишами України, зокрема, в галузі фундаментальних та прикладних 
політичних досліджень, розширенню наукової діяльності та обміну 
досвідом для підвищення якості підготовки фахівців сприяло 
підписання Угоди про співпрацю між Прикарпатським національним 
університетом ім. В. Стефаника та Інститутом політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Нашими 
завданнями є спільні наукові проекти, програми, їхня реалізація, 
обмін науковими та науково-педагогічними працівниками.  

Новою сторінкою спільних наукових заходів став круглий 
стіл, який відбувся 27 жовтня 2016 року на базі Прикарпатського 
університету ім. В. Стефаника. В центрі обговорення науковців 
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були вузлові проблеми суспільно-політичного розвитку повоєнної 
Галичини: питання політичних умов та чинників формування 
специфіки етнічної, етносоціальної і поселенської структури 
населення та культурного простору краю; ролі полікультурного 
населення краю в процесах суверенізації Української РСР; 
складових та тенденцій змін в етнодемографічній, етносоціальній 
структурі населення Львівської, Тернопільської та Івано-Фран-
ківської областей України в пострадянський період; етнополітичні 
аспекти сучасного стану та перспектив розвитку культури, освіти, 
мовної і релігійної сфер; зв'язок етнічного і політичного в 
суспільній поведінці та особливостях регіональної самоіденти-
фікації населення в процесі становлення сучасної української 
держави; вірогідності та підстав «галицького автономізму»; 
становища тимчасово переміщених осіб (біженців); аналіз центр-
периферійних та міжрегіональних відносин; пропозиції, актуальні 
для етнополітичної науки, оптимізації освітнього процесу та 
діяльності центральних і регіональних властей, а також органів 
місцевого самоврядування в сфері етнонаціональних відносин.  

 Сучасному етапу етнополітологічних досліджень в Україні 
властива реалізація складних завдань розуміння самоцінності усіх 
етнонаціональних спільнот, їхнього зв’язку із політичними про-
цесами, національними інтересами, виокремлення взаємозалеж-
ності особистісних, етнічних, соціальних, державних і цивілі-
заційних інтересів та цінностей, що є новаторським внеском до 
загального суспільствознавства. Така актуалізація етнополітичної 
компоненти суспільних відносин великою мірою зумовлена 
відмінностями в історичному минулому, етнічній структурі 
регіональних спільнот України та різноспрямованістю пов’язаних 
із феноменом етнічності особистісних і групових інтересів та 
переваг людей. Найбільш затребуваною складовою етнополітології 
стало з’ясування причин загострення і пошук шляхів врегу-
лювання етнополітичних конфліктів. 

Визначальним для учасників Круглого столу залишається 
переконання, що попри геополітичні трансформації та регіо-
нальні виклики лише орієнтація українського політикуму на 
реалізацію національних інтересів України сприятиме загально-
національній консолідації. 
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В умовах сучасних суспільно-політичних трансформацій в 
Україні важливого значення набув дискурс щодо врахування 
історичних, соціально-економічних, культурно-духовних особли-
востей її регіонів у подальшому розвитку держави. Україна 
належить до типу переважно моноетнічних держав. Близько 80% її 
території – це ареал розселення одного етносу за наявності 
порівняно невеликих ареалів компактного розселення етнічних 
меншин та невеликих корінних народів. Вивчення етнополітичних 
процесів засвідчує, що серед сукупності чинників життєдіяльності 
та політичної активності етнонаціональних спільнот і груп 
визначальне значення у етнополітичних процесах має насамперед 
територіальна організація етнонаціональної сфери. 

Регіоналізм є наслідком нерівномірності політичного, еконо-
мічного, культурного розвитку окремих територій. Поряд із 
етнічною мозаїчністю окремих областей необхідно враховувати й 
ті етнонаціональні особливості, які є відображенням політико-
регіональних процесів і мають геополітичне значення. Це насам-
перед мовна структура населення, ступінь асиміляції етнона-
ціональних груп, особливості їхньої політичної активності, ступінь 
інтегрованості в українське культурно-політичне середовище, 
різнобічність орієнтирних настроїв. Етнополітичному регіоналізму 
в Україні все ще сприяють певні стереотипи: відмінності 
сприйняття історичного минулого, усталених правил поведінки, 
зовнішньополітичних орієнтацій жителями різних регіонів держави. 

Доводиться констатувати, що такі важливі для розвитку 
держави питання, як територіальний устрій, територіальне 
районування, віднесення населених пунктів до певних категорій і 
підлеглості тривалий час вирішувалися в Україні під впливом 
політичних та ідеологічних чинників, виключався плюралізм 
думок, ігнорувалися рекомендації науковців. Ігнорування 
центральною владою потреб та проблем регіонів часто призводило 
до звинувачень у небажанні владних структур вирішувати 
проблемні ситуації у регіонах. У той же час, занадто велика 
поступливість перед регіональними вимогами тягнула за собою їх 
поступове нераціональне збільшення. Обидві крайності сприяли 
загостренню конфліктної ситуації у відносинах між центром та 
регіонами. Рівень такого конфлікту виявився мірилом у визначенні 
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меж задоволення центром потреб регіонів та вимог центральних 
органів влади та управління до регіональних еліт. Поступово 
набули поширення спроби використання регіональних етнопси-
хологічних та етнокультурних відмінностей населення українських 
регіонів для реалізації певних політичних завдань. Провокації 
щодо дезінтеграції українського суспільства супроводжувалися 
численними спекуляціями з історичною пам’яттю, заснованими на 
штучному протиставленні уявлень та оцінок мешканців однієї 
території думкам і судженням мешканців іншого регіону. 

Тому дослідження феномену українського регіоналізму стало у 
ряд найважливіших завдань наукової спільноти України. Незаанга-
жовані наукові пошуки у цій царині виявилися надзвичайно 
важливими для гарантування національної безпеки держави. Без 
урахування регіоналізму, як чинника, який багато в чому визначає 
рівень стабільності й цивілізованості, виявилося неможливо 
повноцінно вирішувати питання міжрегіональної консолідації, 
міжнаціональних відносин, гуманітарного розвитку, економічних 
перетворень, створення ефективної системи державного управління і 
самоврядування, протидії деструктивним зовнішнім впливам. 
Вивчення специфіки етносоціального та етнокультурного розвитку 
окремих регіонів України стало одним із засобів пошуків шляхів 
раціоналізації процесу інтеграції українського суспільства на основі 
спільних для всіх громадян інтересів. 

Україна як самостійна незалежна держава у її сучасному 
географічному вимірі охоплює різноманітні історико-етнографічні 
території буття українського етносу: Подніпров’я, Поділля, Полісся, 
Прикарпаття, Закарпаття, Південь, Волинь, Слобожанщину, Крим 
тощо. Кожен історико-етнографічний район України має особливості 
історичного та соціокультурного розвитку, економічної специфіки, 
етнічного складу населення, ментальності та самоідентифікації. 
Вивчення етнополітичного розвитку України, у тому числі в 
регіональному розрізі, в умовах відновлення української державності 
стало одним із актуальних напрямів міждисциплінарного наукового 
пошуку. З’ясовуючи специфіку українського етнічного масиву, вчені-
етнологи звертають увагу на його сконцентрованість у центральній 
Україні та деяке розмиття у прикордонних землях, де століттями 
відбувалася міжетнічна комунікація із сусідами.  
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З відновленням державної незалежності України активі-
зувався процес усвідомлення української етнонаціональної іден-
тичності. Її соціополітичні та регіональні виміри з’ясовані в 
працях М. Вівчарика, І. Зварича, В. Кулика, О. Майбороди,  
Л. Нагорної, М. Панчука, М. Рябчука та ін. В Інституті політичних 
і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України вже 
реалізовано комплексні дослідження етнополітчних процесів на 
Закарпатті, в Криму та Донбасі. Вони засвідчили, що подальший 
розвиток України неможливий без збереження міжрегіонального 
порозуміння та єдності громадян як ресурсу державотворення, 
джерела толерантності та суспільної злагоди.  

Одним з унікальних прикордонних регіонів України є Східна 
Галичина. Східна Галичина як історико-політичний та соціокуль-
турний регіон України, яку вважають українським П’ємонтом, 
століттями, поряд зі збереженням власної українськості, 
демонструвала толерантне ставлення до представників інших 
народів, до держав, до складу яких вона входила.  

У сучасних політичних реаліях гібридної війни Росії проти 
України Галичина стала одним із регіонів України, історія та 
теперішній стан розвитку якого часто були об’єктом інформаційних 
атак. Причиною цього стало те, що Галичина протягом ХХ століття 
була оберігачем української національної ідеї. І саме на території 
регіону українське населення виступило за єдність українців у 
справі відновлення та розбудови Української держави. 

В історико-політологічній науці сучасна Галичина розуміється 
як осередок право-центристської ідеології, державницьких та 
патріотичних настроїв. Об’єднання українських земель, 
досягнення Україною цілісності за підсумками Другої світової 
війни сьогодні видається чи не єдиним досягненням радянського 
політичного режиму. Інтеграція в єдине ціле регіонів, що мали 
різний досвід функціонування владно-політичних організмів, 
відмінні конфесійно-духовні орієнтації кардинально не змінили, 
але все ж дещо призупинили асиміляційні процеси русифікації в 
УРСР. Галичина стала важливим осереддям збереження 
етнокультурної самобутності українців та представників інших 
етнічних груп, прихованої та активної опозиції компартійній владі. 
Після «обміну» населенням між УРСР і ПНР, примусового 
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виселення з України 790 тисяч колишніх польських громадян, у 
тому числі 746 993 етнічних поляків, Галичина втратила свій 
поліетнічний характер. Навпаки, радянська влада започаткувала 
процеси прискореної радянізації та русифікації краю. 

Галичина в адміністративно-територіальному розумінні охоплює 
Львівську, Івано-Франківську та Тернопільську області, для яких 
властиві певні спільні тенденції історичного розвитку, формування 
господарського комплексу, деякі подібні особливості самоусвідом-
лення населення. З’ясування особливостей політичного контексту 
етнічної історії Галичини відбувається на часовому відрізку відносно 
стабільної етносоціальної структури населення регіону – від 
завершення Другої світової війни до відновлення незалежності 
України, побудови нового етнополітичного та етнокультурного 
простору на засадах демократичного розвитку країни. 

Дослідження етнополітичного простору сучасної Галичини 
має актуальне значення в контексті досліджень з історичної та 
політичної регіоналістики. Етнічні, етноконфесійні аспекти полі-
тичних процесів у Галичині, розвитку місцевого самоврядування, 
промисловості та підприємництва, транспорту та зв’язку, сільсь-
кого господарства, освіти, медицини, культури становлять інтерес 
із огляду на формування локальної політичної специфіки краю, її 
економіко-географічних, соціокультурних, ментальних проявів. 

Ще одним аспектом вивчення сучасної Галичини є її 
геостратегічний вимір як регіону, що об’єднує Україну з родиною 
європейських демократичних країн. Транскордонність та транс-
культурність Галичини забезпечує можливість поглиблення 
співпраці з батьківщинами етнічних меншин у науково-освітній 
галузі, ЗМІ, збереженні культурної спадщини, реставрації місць 
національної пам’яті, підтримці музейної справи, масових 
культурних заходів (фестивалів, конкурсів, окремих колективів).  

Транскордонна гуманітарна співпраця Галичини з регіонами 
сусідніх держав охоплює питання спільної культурної спадщини 
як одного із дієвих чинників збереження історичної пам’яті і 
подолання негативних стереотипів, проведення культурних 
заходів, наукових конференцій, впровадження молодіжних проек-
тів, екуменічних молитов і панахид, вшановування місць пам’яті, а 
також подолання психологічних бар’єрів, успадкованих від мину-
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лого. Як засвідчує практика, стереотипи, пов’язані з історичним 
минулим територій порубіжжя, відсутність психологічної готов-
ності частини жителів до співробітництва, ментальні відмінності 
тощо негативно впливають на результативність транскордонної 
співпраці. Значний внесок у розвиток цієї співпраці роблять 
колективи Львівського національного університету ім. І. Франка, 
Тернопільського національного економічного університету та 
Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. 

Наголошуючи на важливості взаємодії політичної науки в 
Україні, необхідності розширення наукових контактів та обміну 
інформацією між її представниками, відзначимо інтегруючу роль 
Української академії політичних наук, яка на поточний момент 
об’єднує близько 200 відомих вітчизняних дослідників, регулярно 
проводить Конгреси політологів. Членами Академії є викладачі 
вузів Прикарпаття, зокрема С. Дерев’янко, В. Климончук, О. Кра-
сівський, В. Марчук, М. Нагорняк, С. Сворак, І. Цепенда.  

Результатом спільної праці українських політологів став 
двотомник «Політична наука в Україні». В цій праці, над реалізаціє 
котрої працювали десятки представників різних наукових та 
науково-освітніх установ, розкрито тематичну спрямованість 
політологічних досліджень, проведених суспільствознавцями 
України протягом 1991–2016 рр., розвиток теоретико-мето-
дологічних засад вітчизняної політичної науки, її концептуальні 
здобутки, її внесок у розв’язання суспільно-політичних проблем, які 
поставали в процесі розбудови незалежної Української держави. 
Висвітлено результати вивчення українськими науковцями 
найбільш значимих об’єктних сфер політичної науки – спрямо-
ваності суспільно-політичної трансформації нашої країни, інсти-
туціоналізації її політичного простору, залученості до нього 
суспільства на рівні його активності, у т. ч. у форматі громадських 
організацій, досягнення консенсусної етнополітичної моделі, 
пошуку Україною своєї ніші у глобалізованому світі та інших 
аспектів національного політичного буття. 

Додатково актуалізують політико-регіональні дослідження 
процеси децентралізації – передачі повноважень та бюджетних 
надходжень від державних органів до органів місцевого самовря-
дування. Децентралізація надає нові імпульси розвитку політичних 
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відносин, сприяє мобілізації внутрішніх резервів політикуму та 
його консолідації. Результати політико-регіональних досліджень, у 
тому числі й такої складової українства, як Галичина, повинні не 
лише сприяти у осягненні наявного, здобутті нового та формуванні 
системного наукового знання про історію, сучасний стан етно-
політичного комплексу, особливості регіональної ідентичності і 
суспільної поведінки його населення, а стати в пригоді для 
впровадження консенсусної етнополітичної моделі розвитку України.  

На часі розроблення й реалізація всеукраїнських, регіональних і 
місцевих програм розвитку міжкультурного діалогу і просвітництва, 
поширення через систему освіти, засобами масової інформації, а 
також іншими комунікативними ресурсами знань про історію, 
культуру, релігію і традиції всіх національно самобутніх груп 
населення України для їх взаємопізнання і порозуміння, а також 
формування в суспільстві атмосфери терпимості, поваги до 
цінностей, толерантності й співпраці осіб та груп, що відрізняються 
етнічною, культурною, мовною та релігійною своєрідністю, 
ціннісними орієнтаціями. Державна етнонаціональна політика 
потребує збільшення ресурсних можливостей і коригування в 
напрямі культивування загальнонаціональної історичної пам’яті та 
громадянського самоусвідомлення людей.  

 
Олег Калакура 

 
КОМУНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНИХ 
ПРОЦЕСІВ У ГАЛИЧИНІ ЯК ЗАСІБ 

ДЕНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ КРАЮ 
 

У статті розкрито складові комунізації освітньо-культурного 
життя у Галичині у повоєнну добу, його обумовленість утвер-
дженням тоталітарного режиму і насадженням комуністичної 
ідеології. Розглянуто характер, зміст та напрями культурної 
політики радянської влади, спрямованої на спотворення 
національної пам’яті, висвітлено наслідки діяльності окупаційного 
режиму. З’ясовано етнічні, ідеологічні, соціогуманітарні чинники 
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розгортання руху галичан за відновлення незалежності України та 
місце в ньому політики декомунізації.  

Ключові слова: комунізація, культура, освіта, денаціона-
лізація, тоталітарний режим, Галичина, незалежність України, 
ідентичність, національна пам'ять, декомунізація.  

Oleg Kalakura. Communization educational and cultural 
processes in Galicia as a means of denationalization of the land. The 
article describes the components of educational and cultural life 
communization in Galicia in the post-war days, his conditionality by 
approval of the totalitarian regime and spreading of communist 
ideology. We consider the nature, content and direction of cultural 
policy of the Soviet authorities aimed at the national memory distortion, 
highlight the consequences of the occupation regime. It was found 
ethnic, ideological, socio-humanitarian factors Galician deployment 
movement for the restoration of Ukraine's independence and the place 
of decommunisation policy in it.  

Key words: Communization, culture, education, denationalization, 
totalitarian regime, Galicia, Ukraine's independence, identity, national 
memory, de-communization.  

 
Революція Гідності, євроатлантичний інтеграційний вибір 

України, путінська війна проти неї, декомунізація суспільного 
життя актуалізували науковий дискурс національної політики 
СРСР на окупованих ним західноукраїнських землях у ході та за 
результатами Другої світової війни. Так звані «золотий вересень 
1939-го» і «об’єднання українських земель» започаткували 
майже півстолітній період насильницької комунізації краю, яка 
охопила всі сфери, включаючи культуру, освіту і духовність. З 
включенням Східної Галичини до радянського етнополітичного 
простору її населення стало учасником усіх соціально-політич-
них і культурних експериментів, зазнало репресій, депортацій і 
масових переслідувань.  

 Проблема радянізації, а точніше комунізації суспільно-
політичного та культурно-духовного життя Галичини, належить до 
актуальних проблем історико-політологічних та етнонаціональних 
досліджень. Ряд її аспектів уже набув висвітлення в історіографії  



 
 

14 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ           Випуск 1(87)
 

[1; 2; 3; 4], однак з відновленням незалежності України почався 
процес її нового, поглибленого і критичного переосмислення, 
спростування фальсифікацій і спотворень, подолання багатьох сте-
реотипів, насаджуваних у гуманітаристиці і суспільній свідомості.  

Метою цієї статті є, з одного боку, окреслення самого 
поняття «комунізація етнокультурного життя», загальних і 
специфічних способів і методів комунізації освітньо-культурного 
життя галичан, а з другого – обґрунтувати періодизацію цього 
процесу та проаналізувати його наслідки. Перш за все, що ми 
розуміємо під комунізацією етнокультурного життя? Сам термін 
«комунізація» належить В. Леніну і розглядався як пріоритетний 
елемент совєтизації суспільства, починаючи від захоплення і 
узурпації влади і завершуючи встановленням тотального контролю 
з боку комуністичної партії у політичній, економічній, військовій, 
дипломатичній, культурній, національній та інших сферах. Ідеться 
про планомірне і цілеспрямоване насадження комуністичного 
диктату та марксистської ідеології, про так звану 
інтернаціоналізацію та атеїзацію суспільства, про пролетаризацію 
культури та обмеження національних прав і свобод людини. 
Сценарій комунізації УРСР 1920–1930 рр. був механічно перене-
сений до Галичини і мав тут не менш жорстокий і насильницький 
характер, оскільки наштовхнувся на шалений спротив, у тому 
числі й збройний, національно-патріотичних сил. Основними 
складовими процесу комунізації Галичини стали: 

а) деформація свідомості різних верств місцевого населення, 
втягування дітей і молоді до діяльності піонерських і комсо-
мольських організацій, дорослих – до членства в КПРС, висування 
його представників на партійні та державні посади, обрання до 
складу керівних органів; система різного роду нагород і відзначень;  

б) міфологізація комуністичного руху і переваг соціалізму, 
реабілітація окремих діячів КПЗУ;  

в) демонізація ворожого образу націоналістичного руху і 
образу «буржуазно-поміщицької, панської» Польщі як одвічного 
спільного ворога українців і росіян;  

г) деформація історичної пам’яті шляхом критики або 
замовчування історичної схеми М. Грушевського, діяльності 
Наукового товариства імені Шевченка та «Просвіти», спотворення 
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історії національно-визвольного та революційного руху з акцентом 
на соціальні аспекти та інтернаціоналізм;  

д) депортації та репресії найбільш свідомої частини населення, 
заохочування міграції молоді і спланована схема збільшення присут-
ності неукраїнського, насамперед російського, чинника в Галичині; 

є) тотальний контроль та ідеологічна спрямованість освітнього 
процесу, засобів масової інформації, кінофільмів, репертуару театрів, 
філармоній, колективів аматорського мистецтва і т. д. ;  

е) служба в армії, переважно за межами СРСР, виконання 
«інтернаціонального обов’язку» в інших країнах, зокрема в Афга-
ністані, залучення до ліквідації трагедії Чорнобиля тощо.  

 Простежується декілька етапів суспільно-політичних перет-
ворень у контексті політики комунізації Галичини, радянської 
уніфікації етнокультурного життя, започаткованих восени 1939 р. і 
перерваних німецько-радянською війною. Перший повоєнний етап 
найбільш трагічний і кривавий. Він охоплює період з літа 1944 р. 
до середини 1950-х рр. , тобто з початку повторної окупації 
Галичини – до смерті Сталіна і перших спроб десталінізації 
суспільства. Порівняно з політикою радянізації у 1939–1941 рр. , 
яка за змістом мала деякі елементи політики українізації 1920-х рр. 
(відкривалися українські школи, училища, вищі навчальні заклали; 
освіта оголошувалася доступною, але була наскрізь 
ідеологізованою), це період відвертої денаціоналізації, русифікації 
та атеїзації краю. Друга радянська окупація Галичини характе-
ризувалася форсованою інтеграцією західноукраїнського регіону 
до системи радянського казарменого соціалізму, супроводжу-
валася насильницьким насадженням колгоспів, масштабними 
збройними репресіями проти учасників націоналістичного 
підпілля, масовими розстрілами, порушеннями законів і прав 
людини. Не можна оминути підігрівання польсько-українського 
протистояння і так званий «обмін населенням» УРСР і Польщі  
[5, с. 45]. . Примусового виселення з України зазнали 790 тисяч 
колишніх польських громадян, у тому числі 746 993 етнічних 
поляків. Усе це здійснювалося під партійно-державним керів-
ництвом репресивно-каральними органами. Великих втрат зазнали 
галичани в ході спланованих депортацій і виселень на Схід СРСР, 
які торкнулися понад 230 тис. осіб. У перших ешелонах репресо-
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ваних були не тільки члени родин учасників руху ОУН та УПА, 
але й інші «антирадянські» елементи: священики, заможні селяни, 
освічені спеціалісти, учителі, вчені, письменники.  

Суттєвою перешкодою процесу впровадження на західно-
українських землях тоталітарного режиму для радянської влади 
виступала Українська греко-католицька церква (УГКЦ). Зважаючи 
на міжнародний авторитет митрополита Андрея Шептицького, 
Москва деякий час утримувалася від прямої заборони Церкви. 
Ситуація змінилася після його смерті 1 листопада 1944 р. , коли 
розгорнувся масштабний наступ із метою ліквідації УГКЦ. 
Доведено, що союзником у репресивних заходах влади стала 
Російська православна церква (РПЦ), яка діяла під контролем 
органів держбезпеки. Процес ліквідації Греко-католицької церкви 
юридично закінчився Львівським «собором» 8–10 березня 1946 р. 
Однак більшість духовенства не прийняла рішень Львівського 
«собору», вважаючи їх неканонічними і протиправними. У від-
повідь репресивні органи НКВС розпочали масові арешти, в ході 
яких було вислано в Сибір 1 400 парохів та 800 монахів і монахинь, 
а 200 осіб розстріляли, закрито частину церков. УГКЦ опинилася у 
підпіллі, розпочалося її катакомбне існування до середини 1980-х 
років. Греко-католицькі священики були змушені таємно здійсню-
вати релігійні обряди на прохання вірних. Переслідувалися також 
католицькі і протестантські громади [6, с. 466]. Після заборони 
УГКЦ почалася насильницька атеїзація всього населення.  

Ліквідувати будь-які сили національного спротиву, задушити 
опір українського населення під проводом підпільників ОУН та 
УПА й утвердитись у західних областях України лише силою зброї 
було неможливо. Одночасно із карально-репресивними заходами 
влада запровадила низку стимулюючих заходів у сфері культури, 
освіти і духовності для їхньої комунізації й пристосування до 
сталінського режиму. Тоталітарна влада СРСР розглядала куль-
туру як одну з найважливіших ділянок комунізації суспільства. 
Саме під таким кутом зору проводився весь комплекс її заходів у 
сфері освіти, науки, культури, мистецтва та ін. Недарма в повоєнні 
роки набув популярності термін «культурний фронт» на тлі 
зловісної «ждановщини». Національна культура і її носії нищились 
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як буржуазно-націоналістичні елементи, а на їхнє місце найчас-
тіше приходили так звані соціалістичні, інтернаціональні кадри, а 
насправді – російські або зросійщені.  

Для відновлення і налагодження роботи державного апарату в 
західні регіони України присилалися радянські спеціалісти – 
росіяни і значною чисельністю російськомовні українці – понад 1 
млн осіб [7]. Формально для забезпечення потреб їхніх дітей 
розпочалося формування мережі російськомовної освіти. Власне 
серед перших заходів радянської влади на окупованих землях 
Галичини була докорінна реорганізація навчальних закладів, 
оновлення педагогічного апарату за рахунок учителів зі Сходу 
України та навчальних програм загалом. Розгорнувся так званий 
«перевишкіл» учителів на Заході Україні, 2/3 з яких визнавалися 
невідповідними радянським вимогам. Між 1945 і 1951 рр. їм на 
зміну було прислано близько 36400 вчителів зі східних областей. 
Керівники різних рівнів, скеровані до Галичини, не були обізнані з 
місцевими особливостями, але запопадливо сприяли комунізації та 
російщенню – творенню російськомовного управлінського сере-
довища. Арешти, звільнення «неблагонадійних», виїзд до Польщі 
значної кількості викладачів польського походження визначили 
зміни в національному складі цієї групи інтелігенції, що призвело 
до зростання кількості викладачів-росіян та розширення вживання 
російської мови у вишах краю. Виразно простежувалася тенденція 
до розміщення у соціально та економічно престижнішому 
міському середовищі абсолютної більшості прибулих росіян та 
євреїв, тоді як українці, поляки, представники інших етнічних 
меншин проживали переважно на селі.  

Непоодинокими були факти, коли приїжджі російськомовні 
спеціалісти з погордою й зневагою ставилися до української мови. 
Так, у 1949 р. декан вокального факультету Львівської консер-
ваторії С. Шилтов заявив, що не має наміру вивчати українську 
мову [8, с. 80]. На жаль, і на 26-му році незалежності серед 
громадян України непоодинокою залишається така позиція серед 
етнічних росіян, насамперед Сходу та Півдня, яка всіляко під-
живлювалася російськими політичними силами.  

У руслі політики комунізації вищих навчальних закладів 
Львова 3 червня 1949 р. наказом міністра вищої освіти України 
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кафедру історії УРСР у Львівському університеті було приєднано 
до кафедри історії СРСР. Зростанню ваги російської мови в 
системі загальноосвітньої школи сприяло масове завезення 
російських підручників. Паралельно зі зростанням обсягів 
надісланої радянської літератури, насамперед російськомовної, 
спостерігалося тотальне вилучення наукової та художньої літера-
тури, підручників, виданих у дорадянський час, а нові проходили 
жорстку цензуру. Інструментом комунізації було скерування 
значної частина випускників вузів за межі краю, їхній відрив від 
природного середовища та традиційного оточення. Так, в 1953 р. за 
межі регіону було скеровано більше 22% випускників Львівського 
державного університету ім. І. Франка, понад 56% – політехнічного 
інституту, дві третини – торгово-економічного інституту. Зали-
шивши край, вони опинялися в російськомовному середовищі, де 
частина з них русифікувалася. За таких умов й надалі помітний 
відсоток серед молодих спеціалістів становили прибулі спеціалісти, 
які спілкувалися переважно російською мовою.  

У листопаді 1947 р. на зборах письменників м. Львова нищів-
ному морально-політичному цькуванню були піддані члени 
Спілки радянських письменників України (СРПУ) П. Кармансь-
кий, М. Рудницький та А. Патрус-Карпатський, а після цього на 
відкритому засіданні президія СРПУ виключила їх зі своїх лав  
[9, с. 298–299]. У липні 1951 р. в газеті ЦК ВКП(б) СРСР «Правда» 
вийшли погромні статті проти «націоналістичних ухилів в 
українській літературі» з різкою критикою вірша В. Сосюри 
«Любіть Україну» та лібрето опери «Богдан Хмельницький»  
О. Корнійчука і В. Василевської.  

Під жорстким ідейно-політичним та кадровим контролем 
працювали й інші творчі спілки, зокрема Спілка художників, яка 
об’єднувала видатних митців: О. Куриласа, О. Новаківського,  
І. Труша, А. Монастирського. Значну частину їхніх творів із 
Львівського музею українського мистецтва надовго заховали у 
спецфонди. Спеціальна комісія з Києва за участю представників 
Львівського обкому партії на початку 1952 р. детально перевірила 
художні твори музею, яким керував відомий діяч І. Свєнціцький, 
який всіляко захищав експонати. Проте було відібрано і 1 серпня 
1952 р. знищено (спалено) 299 картин, серед них 40 творів  
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О. Куриласа, 17 – І. Іванця, 12 – О. Новаківського, 8 – І. Труша та 
інших відомих у регіоні та Європі митців [10, с. 144].  

Ідеологічний наступ тоталітарного режиму наприкінці 1940-х 
– на початку 1950-х рр. був зумовлений низкою внутрішніх і 
зовнішніх чинників. «Ждановщина», викриття космополітів і 
націоналістів, погромні ідеологічні кампанії були способом 
посилення культурно-ідеологічної ізоляції України від зовніш-
нього світу, зокрема, від діаспори; формою посилення ідеоло-
гічного контролю за суспільними процесами; засобом формування 
образу внутрішнього й зовнішнього ворога – важливого фактора 
функціонування тоталітарного режиму; методом нейтралізації 
активної патріотично налаштованої національної еліти, її ізоляції 
від повстанського руху. Все це гальмувало розвиток внутрішніх 
сил українського народу, дало змогу режимові пристосовуватися, а 
командно-адміністративній системі закріпитися і стабілізуватися.  

Другий етап комунізації пов'язаний з відомою хрущовською 
«відлигою» (середина 1950-х – середина 1960-х рр.). Він розпочався 
під гаслами відзначення 300-річчя «возз’єднання» України з Росією, 
передачі Кримської області до складу УРСР. Возвеличування 
дружби з російським народом маскувало інтенсивне російщення 
всіх регіонів України, включаючи й Галичину. Деяка лібералізація 
суспільно-політичного життя, критика культу особи Сталіна, 
декларативні заяви про повернення до ленінської національної 
політики не зачепили фундаментальних засад тоталітаризму. 
Дороговказом організації етнокультурного життя в Галичині мала 
слугувати ухвалена у травні 1953 р. Постанова ЦК КПРС «Питання 
західних областей Української РСР», в якій на основі доповідної 
записки Л. Берії декларативно піддавалися критиці «факти грубого 
викривлення ленінсько-сталінської національної політики», у 
відповідь на яку 4 червня була ухвалена постанова Пленуму  
ЦК КПУ, в якій підтверджувалися факти русифікації – переведення 
багатьох сфер життя західних областей України на російську мову 
функціонування [11, с. 222–223]. Однак реальних кроків щодо 
припинення денаціоналізації українців не було.  

Як «торжество ленінської національної політики» подавалися 
окремі показники представництва західноукраїнської молоді серед 
місцевого студентства: якщо у 1946 р. вона становила лише 37% 
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студентства регіону, то в 1953 р. – вже понад 57%. Водночас 
російщення вишів продовжувалось. У Львівському державному 
університеті з 295 викладачів українською мовою лекції читали 
лише 49 (17%).  

Характерною рисою розвитку освіти у повоєнній Галичині 
стала невідповідність між етнічним складом населення і мовою 
освіти. Так, у 1958/59 навчальному році у Станіславі (в 1949 р. 
обговорювалося перейменування Станіслава в Сталінокарпатськ, а 9 
листопада 1962 р. його перейменували у Івано-Франківськ) учнів 
українських шкіл було 2,7 тис. (39,4% усіх учнів, а українське 
населення становило 66% населення міста), учнів російських шкіл 
4,1 тис. (60,6%, а росіяни становили лише 25,4% мешканців міста). 
У Львові мешкало 112 тис. росіян (27,3% мешканців міста), а 
російськомовних шкіл було 27 з 58 – майже половина [12, с. 132]. У 
Коломиї обидві повні середні школи були російськими [13, с. 50].  

Одним із головних чинників комунізації та русифікації 
залишалася обов’язкова служба галичан у Радянській армії. Як 
правило, за межами України. Водночас, частина українців після 
служби в армії остаточно визначалась у своїй інакшості, окре-
мішності і зберігала власну українську ідентичність.  

Хрущовська «відлига» і десталінізація дали поштовх до 
розвитку культури «соціалістичної за змістом та національної за 
формою», перш за все, літератури, в якій заявило про себе молоде 
покоління письменників і поетів, серед яких галичани Д. Пав-
личко, І. Калинець, Р. Іваничук, Р. Федорів та ін. Проте як Москва, 
так і Київ вбачали у пробудженні національно-культурного життя, 
особливо бурхливого в західних областях, загрозу радянському 
комуністичному режиму. У вересні 1956 р. на урочистому засіданні в 
Дрогобичі з нагоди 100-річчя з дня народження І. Франка поет  
А. Малишко з гіркотою зауважував: «Хіба ж Ленін міг говорити в 
Кремлі французькою мовою, або певне ж Мао-Дзе-Дун міг співати 
колискову своїм дітям іншою мовою, ніж китайською?» Поет дорікав 
партійному керівництву, яке не розуміло питань української культури 
і вважало, що «шматок хліба і свиняча шкіра на чоботи для селянина 
важливіше культури і мови» [8, с. 79].  

Водночас, владу дедалі більше непокоїло пробудження 
національно-духовного життя, особливо в західних областях, рух 
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молодої генерації інтелігенції – шістдесятників. Галичина стала 
осердям опозиційного руху в межах України в умовах наростаючої 
системної кризи радянського ладу, яка не зуміла відійти від 
принципів «казармового» соціалізму, відмовитися від засобів 
терору як методу державного управління. У регіоні і за його 
межами розповсюджувалися видані т. зв. «самвидавом» твори  
Л. Костенко, В. Симоненка, І. Драча, В. Чорновола, І. Калинця,  
І. Дзюби, Є. Сверстюка, які цензура заборонила [2, с. 212–219].  

У січні 1961 р. у Львові відбувся закритий суд над членами 
Української Робітничо-Селянської Cпілки, які обстоювали право 
виходу УРСР зі складу CРСР. Л. Лук’яненка було засуджено до 
смертної кари, яку замінили 15-річним ув’язненням.  

У жовтні того ж року було ухвалено нову програму КПРС, яка 
проголошувала політику «злиття націй» у рамках побудови 
комунізму. Головною метою комунізації стало формування «нової 
історичної спільноти» – так званого радянського народу з 
комуністичною ідеологією, російською мовою й культурою.  

Пожвавлення громадської активності та культурного життя 
було характерним і для інтелігенції етнічних меншин, зокрема, 
поляків. У 1958 р. було створено Українське відділення Това-
риства радянсько-польської дружби, яке очолив М. Рильський. 
Польська інтелігенція підтримала зародження в Україні руху 
шістдесятників, а згодом дисидентів і правозахисників, до якого 
долучилися й представники польської громади. Від 1959 р. у 
Львові функціонує польський аматорський театр у невеличкій залі 
обласного Будинку вчителя.  

У 1962 р. у Львові було засновано Клуб творчої молоді 
«Пролісок», діяльність якого не вписувалася у радянську 
ідеологічну систему. Він об’єднав 30 молодих талановитих 
письменників і митців, борців за рідну мову, серед яких були  
М. Косів, М. Ільницький, Б. Горинь та ін. У культурно-мистецьких 
заходах клубу брали участь актор Б. Ступка, художник І. Крислач, 
поет Б. Стельмах, письменниця І. Вільде. Тодішній секретар 
Львівського обкому партії В. Маланчук небезпідставно назвав 
його «Клубом націоналістів». Арешти активістів «Проліску» у 
1965 р. припинили його діяльність [14, с. 327–330].  
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Хоч дисидентський рух за своїм змістом формально не був ані 
антирадянським, ані антикомуністичним, проте він підривав устої 
тоталітарної системи. У складеній у грудні 1969 р. програмі 
«Українського вісника» зазначалося, що видання «не буде 
друкувати документи, які заперечують демократичним чином 
обрані Ради як форму участі громадян у керівництві держави, або 
антикомуністичні, тобто ті, які відкидають загалом комуністичну 
ідеологію як таку». Критику окремих осіб, органів, установ 
видавці не розглядали як антирадянську діяльність, а як гаран-
товане соціалістичною демократією і Конституцією право і 
почесний обов’язок кожного повноцінного громадянина [15].  

Третій етап комунізації етнокультурного життя Галичини 
пов’язаний з добою «брежнєвщини» – подальшою кризою 
радянської системи (1965 – 1985 рр. ), так званим «застоєм». З 
1965 р. в Україні розпочався процес нищення залишків хрущовсь-
кої лібералізації у сфері культурного життя. Ця доба нанівець 
звела реформи, елементи дозованої свободи творчості, згорнула 
реабілітацію жертв тоталітаризму, позначилася жорстоким 
придушенням будь-яких проявів національного пробудження. 
Специфікою України стало те, що за сприяння тодішнього керів-
ника республіканської компартії П. Шелеста влада пішла на ряд 
суттєвих пом'якшень у своїй культурній політиці, навіть почався 
новий, щоправда, дуже поміркований варіант «українізації»: 
секретар ЦК КПУ з ідеології А. Скаба висловився за перехід 
викладання у вузах республіки українською мовою в тримісячний 
термін, що наразилося на спротив місцевої партноменклатури. Так, 
В. Маланчук, у 1964–1967 рр. – секретар Львівського обласного 
комітету КПУ з ідеології, самочинно призупинив на території 
області рішення про обов'язкове введення української мови у вищих 
навчальних закладах. У розріз з політикою тодішнього керівництва 
ЦК КПУ він надрукував у Москві кілька статей, а відтак книгу про 
торжество інтернаціоналізму, в яких боротьба з націоналізмом 
визначалась як ключове завдання Компартії України.  

За роки керівництва Львівським обкомом КПУ І. Грушецького та 
В. Куцевола (1961–1973 рр.) найголовнішим завданням Львівської 
партійної організації була боротьба з проявами «українського 
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буржуазного націоналізму». Це період «розквіту» в Галичині 
дисидентства, правозахисного руху, самвидаву та судових процесів 
над українськими патріотами. В. Куцевол у 1973 р. повідомляв у ЦК, 
що, починаючи з 1956 р. , тільки до Львівської області повернулося 
55 тис. членів ОУН, які відбули свої терміни ув’язнення.  

Період перебування В. Маланчука на посаді головного 
ідеолога ЦК КПУ (1972–1979 рр.) дістав назву «маланчукізму», 
для якого характерними були різке зростання політичних репресій, 
ідеологічний пресинг на творчу інтелігенцію, діячів української 
культури. В. Маланчук став одним з ініціаторів здійснення заходів, 
спрямованих на штучне звуження сфери вжитку української мови, 
натхненником перманентних ідеологічних «чисток» у Спілці 
письменників України, академічних установах і вишах республіки. 
За його поданням партійне керівництво на чолі з В. Щербицьким 
усувало з органів культури й освіти прибічників української мови 
та пропагандистів національної культури. Розпочалася нова 
масштабна кампанія русифікації всіх сфер суспільно-політичного і 
культурно-освітнього життя. Зокрема, український театр дедалі 
більше втрачав свою національну особливість. Наприклад, з семи 
Театрів юного глядача лише львівський залишався україномовним. 
У засобах масової інформації, публічних виступах державних 
діячів поняття «український народ» заступив недолугий термін 
«народ України». Нерідко запопадливими виконавцями кому-
нізації виступали партійні й радянські працівники українського 
походження, керуючись кар'єрними мотивами і прагненням 
посісти керівні посади в партійно-урядовій ієрархії.  

У 1970 р. третина українців Галичини (майже 34% у 
Львівській і Тернопільській та 30% в Івано-Франківській областях) 
«знала» російську мову, у містах більше українців володіли 
російською мовою. До 1989 р. ці показники зростали і зменшилися 
у 2001 р.: 22% етнічних українців Івано-Франківщини вільно 
володіли російською мовою, по 18% Львівщини та 
Тернопільщини. На Львівщині, порівняно з Івано-Франківською та 
Тернопільською областями, найбільшою була дистанція між 
«російським» містом і «українським» селом. В умовах радянської 
дійсності знання російської мови було потрібним для фахового 
зростання. Внаслідок таких настанов виросло декілька поколінь, 
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які володіють обома мовами, однак втрачають зв'язок з власним 
національним світом. Для них російська мова стала не тільки 
другою мовою вжитку, а досить часто визнавалася як рідна. Серед 
пріоритетних завдань сучасної етнонаціональної політики 
важливим залишається подолання наслідків русифікації та 
акультурації, успадкованих від імперських і радянських часів. 
Актуальним залишається питання відновлення функції української 
мови як рідної для більшості українців, адже серед українців, за 
даними перепису населення 2001 р., досить значна частина – 
14,8% визнали рідною російську мову.  

 Суспільно-політичне і етнокультурне життя в Україні на цьому 
етапі протікало надзвичайно суперечливо. З одного боку, це 
посилення репресій, подальше насадження комуністичної ідеології, 
а з іншого – зростання національної свідомості, наростання 
дисидентського і правозахисного руху. Починаючи з 1960-х pp. 
помітно підвищилася національно-культурницька активність 
студентів і посилилися переслідування (арешти, виключення з 
університетів). У Львівському державному університеті ім. І. Франка 
було налагоджено видання підпільного журналу «Поступ». 
«Значення самвидаву важко переоцінити, – наголошує О. Му-
равський, – оскільки: по-перше, вони піднімали рівень національної 
свідомості населення, пропагували державницькі гасла, сприяли 
відновленню забутої історії та піднесенню культурного рівня 
населення; по-друге, самвидавча періодика політичного спряму-
вання стала однією з основних ударних сил у боротьбі із правлячою 
КПУ, перетворилася у своєрідну «трибуну» діячів національно-
демократичних сил; по-третє, попри розквіт політики гласності в 
УРСР, лише самвидав подавав достовірну інформацію, незважаючи 
на суб’єктивізм в оцінці окремих подій та фактів» [16, с. 643].  

Відтак, у 1974 р., видано таємну інструкцію приймати до 
вишів західних областей України не більше 25% місцевої молоді. 
Тут відзначився І. Скиба, у 1978 – 1983 р. перший секретар Івано-
Франківського обкому КПУ, який наголошував на загостренні 
ідеологічної боротьби, непримиримості до буржуазної ідеології, 
ролі політичної освіти. У 1979 р. різними формами масової пропа-
ганди в області охоплено 265 тис. чоловік, що на 25 тис. більше, 
ніж було в 1975 р. Масштабні ідеологічні кампанії «промивання 
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мізків» присвячувались усім радянським святам та подіям у житті 
правлячої Комуністичної партії.  

У квітні 1970 р. ЦК КПУ ухвалив постанову про недоліки в 
роботі партійних і радянських органів Львівської області щодо 
припинення протизаконної діяльності залишків уніатського 
духовенства. У ній йшлося і про контакти «уніатів з Ватиканом». 
Водночас, за даними Ради у справах релігій, на Львівщині діяло 10 
костьолів, було зареєстровано 13 громад РКЦ із загальною 
кількістю віруючих 6 тис. осіб [17, с. 370–371].  

Окремим, багато в чому особливим, видається четвертий 
етап комунізації – часи горбачовської «перебудови» і «гласності». 
На стартовому етапі суспільної модернізації в центрі уваги 
опинилися саме етнокультурні проблеми: відновлення прав і 
позицій в суспільстві української мови та культури, мов і культур 
усіх етнічних груп, історичної пам’яті, релігійний ренесанс й 
активізація суспільного життя. У процес боротьби за незалежність 
і національно-культурне відродження включилися представники 
всіх етносів. Діяльність українських етнокультурних товариств – 
Української мови ім. Т. Шевченка, «Меморіалу», Товариства Лева 
та інших – невдовзі розширила базу демократичного руху й 
поступово надавала йому виразно політичного акценту, як це 
сталось із Народним Рухом України. У 1989 р. він уже мав десятки 
осередків у регіоні, а його соціальна база в Україні, за даними 
ідеологічного відділу ЦК КПУ, охоплювала близько 12 млн осіб. У 
складі Великої Ради НРУ, згідно зі Статутом організації – його 
керівного органу, діяла Рада національностей. Варто зазначити, що 
Галичина повторила в історії роль П’ємонту, на цей раз у 
розгортанні руху за суверенітет і незалежність України.  

Тим не менше, на період проголошення незалежності України 
привілейоване становище російської мови залишалось у багатьох 
сферах суспільного життя, воно зумовлювалося наявністю 
розвиненої мережі російськомовних шкіл, російськомовної преси, 
телебачення, політичними настановами правлячої партії. 
Наприклад, наприкінці 1980-х рр. у Львові діяли 24 школи з 
російською мовою викладання, тобто четверта частина всіх шкіл 
міста. У них навчалося близько 23,5 тис. дітей, серед яких близько 
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5 тис. були з українських та змішаних сімей. Ще 12 російських 
шкіл функціонували в інших містах Львівської області.  

Одним із яскравих показників русифікації освіти є дані про 
кількість шкіл в обласних містах з українською та російською 
мовами викладання та змішаних (російсько-українських) на 1987 р., 
опубліковані Комісією Спілки письменників України для зв'язку з 
навчальними закладами УРСР. В Івано-Франківську працювало 18 
українських, 6 російських, 2 змішані школи, у Львові, відповідно, – 
66, 26, 11, у Тернополі – 20, 3, 0. В комісії вважали, що змішані 
школи є практично російськими або згодом такими стануть, і в 
головних містах УРСР є тільки 16% українських шкіл, решта 84% – 
російських. Але й ці відсотки не відбивали дійсного, значно гіршого 
стану, бо українські школи звичайно чисельно малі й гірше від 
російських устатковані, до того ж багато предметів і в них, за 
браком українських підручників, викладалися російською мовою.  

 Підсумовуючи, видається доцільним застерегти деяких 
сучасних дослідників етнокультурних процесів від однозначно 
негативної оцінки включення західних областей до СРСР і його 
національно-культурної політики на території України в середині 
та другій половині ХХ ст. Дійсно, етнокультурні процеси в 
Галичині після встановлення тоталітарного режиму характе-
ризувалися значним зовнішнім впливом, адмініструванням усього 
освітньо-культурного життя, формувався закритий тип культури. 
Водночас, не слід ігнорувати те, що українські землі опинились у 
складі однієї держави, що послужило основою формування 
загальноукраїнської ідентичності. За роки панування тоталітар-
ного режиму в Галичині відбулися помітні зрушення в освітньо-
культурному житті, в підготовці національної інтелігенції, у 
суспільній свідомості. Разом з тим, комунізація, російщення та 
атеїзація краю деформували ментальність галичан, утверджували 
подвійну лояльність, синдром меншовартості, совкову свідомість і 
маргінальність мислення. Але при цьому режим наштовхнувся на 
неприйняття та спротив його політиці з боку різних верств 
населення, насамперед інтелігенції та молоді.  

Сучасна агресія путінської Росії проти України активізувала 
подальшу боротьбу за незалежність і соборність, засвідчила 
розрив українців з комуністичним минулим. Масштабна деко-
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мунізація, започаткована на Галичині одразу після серпневого 
путчу і проголошення незалежності, нарешті охопила всю країну і 
набула законодавчого оформлення на тлі Революції Гідності. 
Символічним стало завершення декомунізації у топоніміці 
Галичини 25 листопада 2015 р., коли постановою Верховної Ради 
було перейменовано один з останніх населених пунктів – село 
Радянське Кременецького району Тернопільської області у Великі 
Млинівці [18]. Декомунізація повинна поширитися на питання 
цінностей, сприяти відновленню справедливості, історичної 
правди у спільному минулому як з Російською Федерацією, так і з 
іншими сусідами. Разом з тим, симптоми «синдрому комунізації» 
виявилися досить живучими, вони не відмерли автоматично разом 
із крахом тоталітарної системи, демонструють властивість 
успадковуватись і передаватись як новим поколінням науковців, 
так і владі в її політиці. Чимало симптомів цього синдрому, 
зокрема, стереотипи щодо «пріоритету ідеології і політики над 
науковістю», звичка «ставити політичну доцільність вище 
історичної правди» все ще циркулюють у сучасній гумані-
таристиці, в тому числі і в етнополітології.  
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Юрій Ніколаєць  
 

ОСОБЛИВОСТІ ЕТНОСОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ  
У ГАЛИЧИНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ  

1960-Х – 1991 РР. 
 

Стаття містить аналіз змін етнічної та етносоціальної 
структури населення Галичини у другій половині 1960-х – у 1991 
роках. Визначено чинники, які справляли найбільший вплив на 
міграції населення. Висвітлено вплив українського середовища 
Галичини на етносамоідентифікацію росіян, які прибували в 
регіон. Проаналізовано специфіку урбанізаційних процесів на 
території Галичини. 

Ключові слова: Галичина, демографія, міграції, урбанізація, 
етнічна структура населення, соціальні групи, русифікація, 
українізація. 

Yurii Nikolaets. Ethnic structure of populations of Galicia is 
presented in the second half of 1960th – in 1991. In the article the 
analysis of changes of ethnic structure of population of Galicia is 
presented in the second half of 1960th – in 1991. Factors that carried 
out most influence on migrations of population are certain. Influence of 
the Ukrainian environment of Galicia is lighted up on selfdefinition of 
Russians that arrived in region. The specific of urbanization processes 
is analysed on territory of Galicia. 

Key words: Galicia, demography, migrations, urbanization, ethnic 
structure of population, task forces, rusification, ukrainization. 

  
 Постановка проблеми. Етносоціальна історія Галичини 

другої половини ХХ ст. тісно пов’язана із втіленням у життя 
радянським керівництвом політики, покликаної забезпечити 
уніфікацію суспільно-політичного життя країни. Різке скорочення 
кількості польського населення краю протягом повоєнного періоду 
та зростання кількості росіян на території Галичини мало сприяти 
посиленню русифікації. Форсована урбанізації із її гіпертро-
фованими формами не оминула й Галичини, краю, де порівняно 
велика частина жителів мешкала у невеликих містечках та на 
території хуторів. Концентрація населення завдяки виокремленню 



 
 

30 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ           Випуск 1(87)
 

перспективних поселень і, відповідно, капіталовкладень у розви-
ток їх інфраструктури мала посилити економічну складову контро-
лю за населенням, значна частина якого свого часу підтримувала 
діяльність УПА. Багато мешканців міст походили з сільської 
місцевості, залишати яку змушували пошуки роботи, необхідність 
навчання тощо. Трудова міграція сільського населення до міст 
сприяла зростанню кількості українців серед міщан, що не могло 
не позначитися на розвитку асиміляційних процесів. Міграції, 
асиміляція призводили до змін етнічної та етносоціальної 
структури населення Галичини.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти 
демографічної динаміки населення Галичини представлені у 
роботах Н. Блажко, Ю. Пітюренка, П. Коваленка, А. Степаненка,  
М. Тимчука, І. Фоміна, які вивчали урбанізаційні процеси, а також 
Г. Рогожина, Ф. Фтомова, О. Кочерги, М. Паробецького, В. Загород-
нього, які зосередили свою увагу на аналізі територіальних особли-
востей розселення сільського населення України, а також виявили 
групу чинників, сприятливих для розвитку сільських поселень. 
Вивченням геопросторових аспектів етнонаціональних взаємин 
займався М. Дністрянський, а для дослідження етнонаціональної 
структури населення, територіальної організації українського 
етносу та розміщення національних меншин вагомим залишається 
науковий доробок В. Наулка, С. Макарчука, Г. Боднар.  

Виклад основного матеріалу. На середину 1960-х років в 
Українській РСР була сформована цілісна концепція щодо 
перспективності й не перспективності сіл, їх модернізації, яка 
охоплювала соціальну, економічну та демографічну сфери життя 
суспільства. Тіньовими сторонами її було: зменшення державної 
дотації селам, що не одержували нової категорії; визначення 
збитковими насамперед малих колгоспів, заборона тримати худобу 
тим, хто не працює в колективному господарстві; злиття сільських 
рад і ліквідація рад у невеликих селях; фактичне стимулювання 
закриття восьмирічних та початкових шкіл, дитсадків, мед-
закладів; зняття зі статистичного обліку малих сіл та хуторів, 
об’єднання їх з великими під новою назвою [2, с. 425].  

28 червня 1965 р. Президія Верховної Ради УРСР своїм 
указом затвердила «Положення про порядок перетворення, обліку, 
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найменування та реєстрації населених пунктів, а також розв’я-
зання деяких інших адміністративно-територіальних питань в 
Українській РСР». Сільські поселення, людність яких коливалася 
від кількох до 10000 осіб, не диференціювалися. Поряд з цим, 
перехід населеного пункту від категорії сільського поселення до 
міського супроводжувався занесенням у систему фінансових 
дотацій з боку держави для підтримки й забезпечення сталого 
розвитку. На села такий порядок не поширювався [2, с. 425]. Проте 
мешканці багатьох малих сіл і хуторів часто відмовлялися 
переселятися на центральні садиби колективних господарств і 
будь-що намагалися емігрувати в міста, на будови, створюючи тим 
самим у господарствах напругу із забезпеченням трудовими 
ресурсами [4, с. 446]. 

Сучасники відзначали, що до 1960 р. до Львова переселялися 
насамперед люди з різних областей Радянського Союзу, які 
працювали на новозбудованих промислових підприємствах, а після 
1960 р. до Львова щораз більше стали переселятися українці 
з Західної України. Приїжджі прибували в основному своєму загалі 
з сіл та містечок і не лише в пошуках роботи. Багато приїжджали на 
навчання чи підвищення кваліфікації. У зв’язку з цим значно зросла 
кількість нових мешканців Львова, які не мали зв’язку з урбані-
зованим способом життя [8]. Але соціалізація прибулих до 
галицьких міст росіян і українців мала свої особливості.  

Переселенці зі східноукраїнських областей прагнули осели-
тися насамперед у Львові, у крайньому разі – в одному із районних 
центрів, але категорично відмовлялися проживати у галицьких 
селах [1]. Росіяни, які прибували жити на територію Галичини, 
намагалися формувати коло для спілкування, яке обмежувалося, як 
правило, середовищем російського або російськомовного насе-
лення. При цьому належність до керівництва різного рівня 
спричиняла певною мірою зверхнє ставлення до місцевих жителів, 
яке у окремих випадках виражалося у принциповому небажанні 
розмовляти українською мовою.  

Порівняно великого розголосу набув, наприклад, випадок, 
який трапився під час святкування річниці народження Т. Шев-
ченка у Львові. 28 березня 1965 р. на заводі верстатів-автоматів ім. 
О. Горького без погодження із партійним комітетом підприємства і 
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президією Спілки письменників України відбувся вечір поезії, 
присвячений пам’яті видатного українського поета. Як вважали 
працівники місцевих партійних органів, на вечорі декламувалися 
«тенденційно підібрані» твори Т. Шевченка та авторські твори 
учасників «сумнівного змісту». До декламуючих власні вірші 
українською мовою російською мовою звернувся голова завкому 
Г. Глазирін із пропозицією «припинити читання віршів ідейно 
хибного змісту». У відповідь з натовпу почувся голос: «Ми вас не 
розуміємо. Кажіть українською мовою». Г. Глазирін розумів 
українську мову, але не розмовляв нею, і на таке зауваження 
відповів: «Я вашу бандерівську балаканину не розумію» [13,  
арк. 33–34]. Це викликало обурення учасників вечора поезії, які 
розцінили його слова як зневагу до української нації. З часом це 
питання розглядалося на засіданні ЦК КП України. При цьому, у 
матеріалах до цієї справи зазначалося, що присутні на вечорі поезії 
працівники обкому підтримали позицію Г. Глазиріна, звину-
вачуючи учасників у антирадянській позиції.  

Усвідомлення загрози з боку галицького населення політиці 
русифікації відобразилося у багатьох офіційних документах 
партійних органів. Після прийняття постанови ЦК КПРС «Про 
політичну роботу серед населення Львівської області» партійне 
керівництво всіх областей УРСР звітувало про вжиті заходи, 
спрямовані на допомогу очільникам Львівщини виховувати 
населення «у дусі пролетарського інтернаціоналізму». Один із 
наріжних каменів цього виховання полягав саме у посиленні 
русифікації, в тому числі й через масштабні перевірки якості 
викладання російської мови [18, арк. 47].  

Протидії українському національному руху на галицькій землі 
мало сприяти й виселення колишніх членів ОУН та УПА, які 
повернулися до Галичини після відбуття покарання. 20 лютого 
1973 р. було прийнято Постанову ЦК КП України «Про роботу 
КДБ при Раді Міністрів УРСР з припинення ворожої націона-
лістичної антирадянської діяльності і ході слідства на осіб, заареш-
тованих за ці прояви». Йшлося про необхідність органами КДБ 
вжити заходів для вивчення процесів, які мали місце у середовищі 
колишніх учасників ОУН та УПА, а МВС УРСР мало впоряд-
кувати облік колишніх учасників ОУН та УПА, які «повернулися з 
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місць ув’язнення, та їх пособників» [12, арк. 40]. Однак таких 
масштабних депортацій, як у сталінські часи, вже не проводилося. 
У листопаді 1975 р. за даними, наведеними у Постанові бюро 
Львівського обкому Компартії України «Про досвід партійних 
організацій області з викриття буржуазної пропаганди та 
організації контрпропаганди», у Львівській області проживало 
близько 40000 осіб у минулому репресованих за антирадянську 
діяльність у ОУН та допомогу УПА [21, арк. 4].  

Зростання кількості українців у складі міського населення 
Галичини завдяки специфіці їх соціалізації супроводжувалося 
поширенням укладу життя, характерного для сільських поселень 
(частина міщан навіть займалася городництвом на підходящих 
ділянках землі поблизу своїх помешкань). Колишні селяни у 
міському середовищі (так само як і у сільській місцевості) в 
основному досить уважно ставилися до святкування традиційних 
свят та обрядовості. 

Однією із характерних рис та парадоксів урбанізації в УРСР, у 
тому числі й Галичині, було дотримування сільської культури та 
побуту в міському середовищі, коли значна частина колишніх 
сільських жителів, перетворюючись на міщан, зберігала більшість 
звичок, притаманних мешканцям сільської місцевості. Це 
пов’язано із особливостями перебігу «радянської урбанізації», 
зокрема, її гіпертрофованим та форсованим характером. На 
території міських поселень зберігалися значні масиви, забудовані 
будинками, характерними для сільської місцевості.  

Українське галицьке середовище виявилося більш потужним, 
аніж вплив русифікаторів, що сприяло поступовій українізації 
російського населення краю. Порівняно велика питома вага 
представників розумової праці серед тих, хто відстоював українські 
національні інтереси, попри всі зусилля керівництва КПРС сприяла 
поширенню відповідних поглядів серед населення Галичини, а 
також зміцненню впевненості у необхідності відродження 
Української держави у нащадків тих, хто боровся за неї зі зброєю в 
руках. При цьому важливо, що подібні переконання досить успішно 
поширювалися в середовищі молодих людей: студентства та навіть 
школярів, про що свідчили численні факти «антирадянських 
проявів» за їх участі впродовж досліджуваного періоду. Велике 
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значення також мало те, що у регіоні проживала значна кількість 
тих, хто свого часу брав участь в українському повстанському русі 
зі зброєю в руках. Українське середовище сприяло українізації 
нащадків тих, хто приїжджав на роботу до Галичини зі східно-
українських областей. При цьому близько третини росіян, які 
проживали в Галичині у першій половині 1980-х років, тут уже 
народилися, що не могло не вплинути на формування їхнього 
світогляду. Неформальне спілкування студентів, учнів шкіл, як 
свідчили матеріали КДБ при Раді Міністрів УРСР, свідчило про 
формування у молодіжному середовищі, схильному до бунтарства, 
проукраїнських поглядів. Це врешті привело до поширення вжи-
вання української мови у побутовому спілкуванні та зростання 
кількості українців, у тому числі й за рахунок записаних українцями 
дітей від міжетнічних шлюбів. 

Видається, що протидії русифікації сприяла й можливість 
спрощеного перетинання державного кордону для населення 
прикордонних районів Галичини. Ще у 1953 р. за ініціативи 
Головного Управління прикордонних військ і КДБ при РМ СРСР 
було відмінено 800-метрову прикордонну смугу і прикордонну 
зону. Спілкування з іноземцями сприяло формуванню ідентич-
ності, орієнтованої на європейські ідеали та цінності. Поступово 
поширення набувала й трудова міграція. Частина галичан, 
орієнтуючись на тимчасове перебування за межами СРСР, з часом 
віддавала перевагу постійному проживанню, в основному, на 
території Польщі. Видається, що місцеве партійне керівництво з 
пересторогою ставилося до спрощення правил перетинання 
кордону насамперед через можливість звинувачення у поширенні 
антирадянських проявів на ввіреній території. Це могло тягнути за 
собою, серед іншого, й звільнення із займаної посади. Можливо, 
саме небажання відповідати за антирадянські виступи й стало 
причиною порушення питання про посилення охорони державного 
кордону перед загальносоюзним керівництвом. Проте у ході 
посилення охорони державного кордону відбувалося й виокрем-
лення перспективних поселень, що мало тягнути за собою 
відповідні міграційні процеси. 

ЦК КП України і Рада Міністрів УРСР Постановою від 28 
грудня 1965 р. «Про впорядкування західних прикордонних 



 

35 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

районів Української РСР» зобов’язали Держбуд УРСР розробити 
протягом 1966–1968 рр. проекти районного планування західних 
прикордонних районів УРСР з визначенням перспективних 
сільських населених пунктів, а також генеральні плани міст і 
селищ міського типу та генеральні плани перспективних сіл. 
Розроблені відповідно до вказаної постанови генеральні плани 
міст і селиш міського типу передбачали першочергову розбудову 
перспективних населених пунктів. У Львівської області до 
перспективних були віднесені Нижанковичі і Краковець. У Івано-
Франківській області перспективними було визначено селища 
міського типу Верховина, Кути, Яблунів. Згідно з доповідною 
запискою голови Держбуду УРСР М. Бурки серед перспективних 
сіл у прикордонних районах на час прийняття згаданої постанови 
було визначено 245. З них у Івано-Франківській – 33, Львівській – 
47. М. Бурка зазначав, що із завершенням у 1968 р. розробки 
проектів районного планування прикордонних районів було 
додатково виявлено у цих областях 73 перспективні села, з них у 
Івано-Франківській – 8, Львівській – 43. На ці села передбачалося 
скласти генеральні плани протягом 1969 р., причому для 50 сіл – за 
кошти бюджету і для 23 сіл – за замовленнями колгоспів [15, арк. 
41–42]. Можливо, що саме зусилля місцевих керівників 
господарств, які були готовими забезпечити оплату складення 
генеральних планів для їх населених пунктів, або небажання 
створювати джерела соціальної напруги у місцевостях, де серед 
жителів були колишні бійці УПА, у зв’язку із можливим 
визнанням населених пунктів неперспективними, й змусили 
переглянути кількість перспективних сіл у прикордонних районах.  

Однак протягом 1970-х років і надалі вживали заходів для 
збільшення концентрації сільського населення за рахунок пере-
селення селян з хуторів. Вважалося, що міжгосподарське коопе-
рування і агропромислова інтеграція залишалися потужним важелем 
концентрації сільського населення і ліквідації хутірської системи 
розселення. Підкреслювалося, що у разі розміщення в адміністра-
тивному районі агропромислових підприємств рівень концентрації 
сільського населення мав зростати у 2–2,5 раза [9, с. 21]. 

Механічний приріст міського населення за рахунок сільських 
місцевостей був характерний для всіх без винятку областей 
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України, проте за його темпами Львівська область перебувала 
серед лідерів [11, с. 14]. У Тернопільській області кількість 
сільського населення також скорочувалася значними темпами [10, 
с. 11]. Збільшення кількості жителів міст поставило на порядок 
денний питання про будівництво житла і покращення благо-
устрою. Частина жителів Галичини проживала у непридатних для 
житла приміщеннях: бараках, землянках, підвалах, аварійних 
будинках. Складною залишалася ситуація, наприклад, у Львові, де 
у непристосованих для житла помешканнях проживало 3588 сімей 
[25, арк. 26]. Проблемою розселення міщан залишалося обмеження 
технічних можливостей у сфері спорудження будинків, вищих 
п’яти поверхів, за відсутності потрібного ліфтового обладнання та 
підйомних механізмів. Це призводило до нераціонального 
використання міських територій, розтягнення комунікацій та 
зростання транспортних витрат населення. З галицьких областей 
тільки на Львівщині можна було на той час організувати спо-
рудження будинків, які були вище п’яти поверхів, що й було зробле-
но за ініціативи Держбуду УРСР і Держплану УРСР [26, арк. 197].  

Урбанізаційні процеси призвели до зростання кількості 
населення великих міст, що становили в основному робітники 
(значна частина яких була вихідцями із сільської місцевості). 
Прибутки частини робітників дозволяли замислюватися про 
придбання кооперативної квартири, але темпи спорудження житла 
в Галичині, як і у всіх регіонах України, не відповідали потребам 
населення. Цей факт відзначався вже у доповідній записці про 
доходи і видатки населення до ЦК Компартії України та Ради 
Міністрів УРСР вже у січні 1972 р. [17, арк. 73–74]. Для обласних 
центрів Галичини, особливо для Львова, було характерним 
залучення для виконання робіт працівників із найближчих сіл, які 
по буднях їздили на роботу. При цьому радянські чиновники 
неодноразово відзначали їх вплив на формування поглядів міщан у 
контексті процесу українізації. 

З метою певного обмеження темпів урбанізації у 1978 р. ЦК 
Компартії України і РМ УРСР ухвалили Постанови «Про подаль-
ший розвиток будівництва індивідуальних житлових будинків і 
закріплення кадрів на селі» №373 і «Про передчасне віднесення 
багатьох сіл республіки до неперспективних і подальше покра-
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щення забудови сільських населених пунктів Української РСР» № 
536. Цими постановами було змінено правила забудови сіл за 
рахунок зняття обмежен на будівництво одноповерхових 
одноквартирних будинків у селах, де розміщувалися центральні 
приміщення колгоспів і радгоспів. Були встановлені пільгові 
умови кредитування колгоспників і працівників радгоспів для 
індивідуального будівництва [24, арк. 3–4]. А згідно із Постановою 
РМ СРСР від 10 листопада 1979 р. № 1029 союзним республікам 
було дозволено організовувати для працівників Крайньої Півночі і 
прирівняних районів, які пропрацювали там не менше 15 років, 
житлово-будівельні кооперативи, крім адміністративних центрів 
республіки і курортних місцевостей [24, арк. 6]. При цьому частина 
молодих галичан виїжджала саме до північних районів СРСР у 
пошуках заробітку, а повертаючись, вкладала зароблені кошти у 
будівництво житла чи придбання автотранспорту. Однак обсяги 
індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості 
могли бути суттєво збільшені у разі отримання дозволів на 
спорудження кількаповерхових будинків, а також за рахунок 
розбудови дачних кооперативів, де було заборонено будувати 
двоповерхові споруди. У містах віддавали перевагу будівництву 
невеликих типових квартир. Квартири поліпшеного планування (як 
правило, зі збільшеною житловою площею, кількома лоджіями та 
санвузлами) передбачалися лише для чиновників, як і спецмагазини.  

У другій половині 1960-х років досить гостро постала проблема 
повернення до попереднього місця проживання осіб, які свого часу 
переселилися до СРСР із Чехословаччини і були в основному 
розселені на території західноукраїнських областей (зокрема, на 
Львівщині). Згідно з угодою між СРСР і Чехословаччиною про 
Закарпатську Україну від 29 червня 1945 р. і угодою від 10 липня 
1946 р. про переселення громадян чеської і словацької національ-
ностей колишньої Волинської губернії до Чехословаччини і 
українців, росіян та білорусів з Чехословаччини до СРСР на 
територію Рівненської, Волинської, Закарпатської, Львівської та 
інших областей було переселено 2841 сім’ю у складі 12404 осіб. 
Через деякий час частина з них стала порушувати питання про 
повернення до Чехословаччини, мотивуючи це прагненням 
об’єднатися із родичами, які проживали там. У зв’язку зі 
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збільшенням кількості листів про виїзд до Чехословаччини, які 
надійшли до ЦК КПРС і ЦК КП України від колишніх переселенців, 
ЦК КП України 29 березня 1963 р. розглянув це питання і визначив 
подальші заходи для посилення масово-політичної роботи серед цієї 
категорії громадян та у сфері покращення їх матеріально-побутових 
умов [16, арк. 3]. Незважаючи на вжиті заходи, частина переселенців 
вимагала дозволу на виїзд до Чехословаччини. Їх прохання розгля-
далися в індивідуальному порядку органами МВС, а дозволи на виїзд 
видавалися тільки особам, які мали в ЧРСР членів сім’ї чи близьких 
родичів. При цьому остаточне вирішення питання про виїзд залежало 
від згоди чехословацької сторони, яка видавала відповідні візи. 
Протягом 1948–1970 рр. з різних областей України дозволи на виїзд 
на постійне проживання в ЧРСР отримали 6905 радянських громадян. 
За цей час органи МВС УРСР відмовили у дозволі на виїзд 3805 
особам з огляду на відсутність достатніх підстав. Крім того, протягом 
1964–1969 рр. Генеральне консульство ЧРСР у Києві відмовило у 
отриманні візи для в’їзду 1204 радянським громадянам [16, арк. 3]. 

За даними міністра внутрішніх справ І. Головченка кількість 
осіб, які виїжджали до ЧРСР на постійне проживання, збільшу-
валася до середини 1960-х років. Протягом 1965–1970 рр. виїхало 
4731 особа. Якщо у 1965 р. виїхало 623 особи, то у 1966 р. – 2356, 
у 1967 р. – 1215 осіб [16, арк. 13].  

Починаючи з 1968 р. кількість звернень про виїзд різко 
скоротилася. Для зменшення кількості виїжджаючих керівництво 
МВС УРСР запропонувало розглядати звернення радянських 
громадян про виїзд до ЧРСР на постійне проживання тільки після 
надання ними до органів МВС СРСР письмових повідомлень 
посольства або Генерального консульства ЧРСР про згоду на 
видачу їм віз для в’їзду, тобто аналогічно існуючому порядку 
оформлення і розгляду звернення радянських громадян про виїзд 
на постійне проживання до Угорської Народної Республіки, 
Польської Народної Республіки і Соціалістичної Федеративної 
Республіки Югославія. Пропонувалося також встановити, що 
Міністерства внутрішніх справ СРСР та союзних республік, їх 
органи на місцях приймали б позитивні рішення про виїзд 
радянських громадян на постійне проживання до ЧРСР тільки з 
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метою об’єднання їх сімей, а також у випадку виїзду одинаків до 
своїх рідних [16, арк. 2–3]. 

Проте вже з 1969 р. кількість бажаючих повернутися до 
Чехословаччини поступово зростала. І хоча більшість тих, хто 
прагнув виїхати до Чехословаччини, проживала на території Волині, 
з Галичини, а точніше з Львівської області, також були бажаючі 
виїхати. Більшість з них були селянами, які розчарувалися у 
радянській колгоспній системі. Критика радянської системи 
господарювання з боку тих, хто повернувся до Чехословаччини, 
викликала незадоволення місцевого керівництва, оскільки саме воно 
уособлювало у країні перетворення, продиктовані Радянським 
Союзом. Крім того, незадоволення викликала й необхідність для 
чехословацької сторони виплачувати прибулим особам пенсійного 
віку пенсію, оскільки відповідно до угоди між СРСР і ЧРСР про 
пенсійне забезпечення необхідно виплачувати пенсію у розмірах, 
встановлених чехословацьким законодавством [16, арк. 22]. 

27 червня 1970 р. до Генерального консула СРСР в Братиславі 
М. Дєєва звернувся Голова Уряду Словацької Соціалістичної 
Республіки П. Цолотка, який у ході розмови визначив проблему 
міграцій як «назрілу». Він наголосив, що деякі особи, сім’ї і навіть 
групи, щоб добитися дозволу на виїзд, стали звертатися за 
допомогою до радянських, чехословацьких органів, а також до 
дипломатичних представництв західних країн і навіть до ООН. 
Після того, як було досягнуто угоду між СРСР і ЧРСР про обмін 
туристів, деякі особи, які прибули до ЧРСР як туристи, ставили 
питання про те, щоб залишитися на постійне проживання. Окремі 
громадяни рішуче відмовлялися від повернення до СРСР, і справа 
доходила навіть до силового повернення. Поступово влада ЧРСР 
почала задовольняти ці прохання з метою «об’єднання сімей». 
Причому, за тими громадянами, які отримали дозвіл на постійне 
проживання в ЧРСР, потягнулися й інші родичі, які проживали в 
СРСР. Потім чехословацькі та радянські органи стали задо-
вольняти прохання про повернення до Чехословаччини цих осіб 
шляхом видачі їм радянських закордонних видів і чехословацьких 
віз, отриманих у Генеральному консульстві у Києві. Таким чином, 
з 1966 р. особи, оптовані у 1947 р. у радянське громадянство, 
почали цілими сім’ями повертатися до ЧРСР. П. Цолотка зазначав, 
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що переважна більшість переселенців проживала у Східній 
Словаччині. Він повідомив, що їх прибуття в основному лише до 
Східнословацької області викликало постановку низки полі-
тичних, економічних та соціальних проблем, які доводилося 
розв’язувати словацьким органам. Досить часто переселенці 
критично висловлювалися щодо порядків у СРСР і прагнули вийти 
із радянського громадянства. Більшість громадян поверталися до 
тих сіл, звідки вони були переселені у 1947 р., вимагаючи повер-
нення їм землі і майна, за які вони отримали свого часу компен-
сацію. Як радянські громадяни, вони не мали права на отримання 
позики на будівництво житла. П. Цолотка наголосив, що 
чехословацькі органи «не мали політичного інтересу щодо 
подальшого переселення радянських громадян до ЧРСР», але 
звернувся із проханням до радянської сторони визначити кількість 
тих, хто бажав повернутися до ЧРСР, їх віковий склад та 
професійну структуру [16, арк. 20–22].  

Аналізуючи ситуацію, що склалася, секретар ЦК КП України 
Ф. Овчаренко 7 серпня 1970 р. зазначив, що прохання про визна-
чення кількості бажаючих виїхати з СРСР до ЧРСР виконувати не 
слід. Свою позицію він пояснив тим, що обстеження умов життя 
переселенців в УРСР показало, що умови життя колишніх 
переселенців не відрізнялися від умов життя «інших трудящих 
республіки». При цьому Ф. Овчаренко відзначив, що «проблеми 
масового виїзду радянських громадян до ЧРСР взагалі не 
існувало» [16, арк. 8]. Така позиція спричинила відповідні вказівки 
органам внутрішніх справ, що різко скоротило кількість тих, хто 
отримував дозвіл на виїзд.  

Поряд із виїздом до ЧРСР частина мешканців Галичини також 
прагнула виїхати й до Ізраїлю. У 1967 р. з УРСР до цієї країни 
виїхало 453 євреї, у тому числі з Львівської області 72. Водночас, 
тільки на Львівщині було розглянуто 228 клопотань про виїзд. 
Проте подальше клопотання про виїзд до Ізраїлю припинялося у 
зв’язку з попередженням про можливість втрати громадянства 
СРСР. Але загалом виїзд радянських громадян до Ізраїлю було 
припинено через розрив дипломатичних відносин [14, арк. 75]. 

Невелику частину населення Галичини становили громадяни, 
які прибули на постійне місце проживання до УРСР із-за кордону. 
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За даними звіту про рух, побутове і трудове влаштування 
громадян, які прибули з-за кордону на постійне проживання до 
УРСР, начальника паспортного відділу Управління адмінслужби 
міліції МВС УРСР П. Олексієнка із початку репатріації й до кінця 
1975 р. до УРСР прибуло 13936 осіб, у тому числі з-за кордону 
12701, та переїхало з інших республік – 1235 осіб. За цей час 
виїхало за кордон 1822 особи, за межі республіки – 2687 та 
померло 670 осіб. На 1 січня 1976 р. залишилося проживати в 
УРСР 8754 особи, з них репатріантів – 4015, реемігрантів – 4492 та 
іноземців – 247 осіб [22, арк. 17]. Найбільше репатріантів прибуло 
з Аргентини, Західної Німеччини, Польщі та Франції [22, арк. 14–
15]. А вже на 1 січня 1978 р. до УРСР з початку репатріації прибуло 
1972 сім’ї у складі 8571 особи. З них до Івано-Франківської області 
– 90 сімей (485 осіб), до Львівської – 110 (669 осіб), до 
Тернопільської – 67 (510 осіб) [23, арк. 20]. Львівська область, поряд 
із Одеською, Донецькою та Волинською, була місцем для 
постійного проживання найбільшої кількості прибулих [23, арк. 8]. 

Згідно з даними перепису населення 1970 р. у Львівській 
області проживало 2428868 осіб, з них у містах – 1148649, у селах 
– 1280219, у Івано-Франківській області – 1249271 особа, з них 
міських жителів – 384232 особи, сільських – 865039, у 
Тернопільській області проживало 1152668 осіб, з яких у містах – 
268723, у селах – 883945 [5, с. 17]. Упродовж 1959–1970 рр. 
кількість населення Івано-Франківська збільшилася з 66456 осіб до 
104971 (158% до кількості жителів 1959 р.), Коломиї – з 31303 до 
41054 (131%), Калуша – з 12873 до 40728 (316%), Надвірної – з 
8751 до 161155 (185%). Чисельність населення Львова зросла з 
410678 осіб до 553452 (135 % до кількості жителів у 1939 р.), 
Дрогобича – з 42145 до 56048 (133%), Стрия – з 36180 до 47983 
(133%), Червонограда – з 12241 до 44008 (360 %), Борислава – з 
28603 до 33800 (118%), Самбора – з 23649 до 29253 (124 %), 
Трускавця – з 8482 до 18392 (217%), Бродів – з 10243 до 15948 
(156%), Золочева – з 10513 до 15281 (145%). Кількість населення 
Тернополя збільшилася з 52245 осіб до 84663 (162% до кількості 
жителів у 1939 р.), Кременця – з 16438 до 19731 (120 %), Чорткова 
– з 15294 до 19183 (125 %) [5, с. 17].  
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Згідно з даними перепису населення 1970 р. більшість жителів 
Галичини становили українці. У Івано-Франківській області 
кількість українців, порівняно із 1959 р., збільшилася з 1032994 
осіб до 1186839, росіян – з 36750 до 46545, поляків – з 3019 до 
6463 [6, с. 177], у Львівській області кількість українців збільши-
лася з 1786587 до 2134400 осіб, росіян – з 178303 до 199794, 
поляків – з 29851 до 41518 [6, с. 181], у Тернопільській області 
кількість українців збільшилася з 1026822 до 1106954 осіб, росіян 
– з 25448 до 26349, поляків – з 2462 до 14690 [6, с. 186]. 

На початку 1970-х років у ряді українських міст постало 
питання про необхідність їх розукрупнення у зв’язку зі зростанням 
кількості населення. Потреби культурно-побутового обслуго-
вування вимагали створення нових управлінських структур, які б 
могли забезпечити виконання відповідної роботи. На території 
Галичини передбачалося втілити у життя певні зміни адміністра-
тивного устрою Львівської області.  

12 вересня 1972 р. Львівський обком КП України та виконком 
обласної ради внесли до ЦК КП України пропозицію створити 
додатково у області два адміністративні райони за рахунок 
розукрупнення існуючих Жидачівського та Нестерівського районів. 
Згідно із цією пропозицією мали утворитися Ходорівський і Рава-
Руський райони [20, арк. 2]. Проте процес узгодження меж районів 
вніс свої корективи. Так, уже у доповідній до ЦК Компартії України 
секретаря ЦК І. Лутака від 28 листопада 1972 р. вказувалося на 
необхідність розукрупнити Нестерівський, Сокальський та Яво-
рівський райони Львівської області із населенням 101–112 тис. осіб 
та відновити лише Рава-Руський район [19, арк. 7]. У цей час 
планувалося також і виділення на території Львова п’ятого 
адміністративного району, як це було до 1956 р. 12 вересня 1972 р. 
до ЦК КП України звернувся Львівський обком КП України, 
виконком обласної ради з проханням розглянути питання про 
додаткове створення у Львові одного адміністративного району. 

У зверненні зазначалося, що Львів із підпорядкованими йому 
населеними пунктами Винники, Брюховичі і Рудно станом на  
1 січня 1972 р. займав територію 137,5 км2. Автори звернення 
вказували, що протягом 1955–1972 рр. населення Львова збільши-
лося на 220,9 тис. осіб, що значно перевищувало кількість 
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населення, яке було у будь-якому із існуючих на той час адмі-
ністративних районів [20, арк. 48–50]. Важливо, що, крім зроста-
ння населення і площі міста, у зверненні Львівського обкому до 
ЦК Компартії України містилася ще одна причина, яка, на думку 
партійних працівників, вимагала виокремлення п’ятого району 
міста і, відповідно, збільшення кількості управлінців. Львівський 
обком КП України відзначав порівняно високий рівень релі-
гійності населення міста та наявності так званих «елементів 
національної обмеженості». Крім того, вказувалося, що, окрім 
постійного населення міста, на будівництвах і підприємствах 
працювали більше 60000 робітників, які щоденно приїжджали із 
навколишніх сіл. Ці обставини, на думку працівників обкому, 
вимагали «постійного підвищення ідейно-виховної роботи серед 
населення» [20, арк. 50].  

Усі наведені вимоги та їх аргументація були підтримані у 
доповідній записці до ЦК Компартії України секретаря ЦК І. 
Лутака від 28 листопада 1972 р. [19, арк. 5]. А вже 10 квітня 1973 
р. була ухвалена Постанова ЦК КП України № ІІ-39/8 «Про 
створення нових районів у містах Дніпропетровськ, Донецьк, Київ, 
Львів, Харків, у Київській області і про віднесення селища 
міського типу Іллічівськ Одеської області до категорії міст 
обласного підпорядкування» [19, арк. 2].  

Аргументація партійних чиновників щодо необхідності 
протидії «елементам національної обмеженості» була ще одним 
підтвердженням усвідомлення ними загрози процесу русифікації 
саме з боку Галичини. Галичина розглядалася як перепона на шляху 
уніфікації суспільно-політичного життя республіки. І саме така 
уніфікація була однією із вагомих причин змін адміністративно-
територіального устрою, керування міграціями населення та 
організації псевдопротидії злочинності, у рамках якої продовжу-
валося виселення з регіону колишніх вояків УПА, які повернулися 
до рідних сіл після відбуття покарання, а також переслідування 
представників інтелігенції, які виступали з проукраїнських позицій.  

Перепис населення 1989 р. засвідчив, що на території Івано-
Франківської області проживало 1413211 осіб, з яких українців 
було 1342888, а росіян – 57005 [7, с. 80]. Кількість населення 
Львівської області становила 2727410 осіб, з яких українців було 
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2464739 осіб, росіян – 195116, поляків – 26876, євреїв – 14240  
[7, с. 84]. На Тернопільщині проживало всього 1163974 осіб, з них 
українців – 1126395, а росіян – 26610 [7, с. 86]. Порівняно із 
даними перепису 1970 р., спостерігалося збільшення кількості 
українського населення у всіх областях регіону. Водночас, на 
Львівщині відзначалося скорочення кількості росіян з 199794 осіб 
до 195116. Однак, незважаючи на поширене твердження, що саме 
Львівщина виступила найбільш потужним осередком українізації 
російського населення, вважаємо, що інші області Галичини могли 
б відіграти у цьому процесі не меншу роль, якби більша кількість 
росіян проживала на Тернопільщині чи Івано-Франківщині. 
Зосередження російського населення на Львівщині в основному 
зумовлювалося економічними причинами. Попри переважання 
українського населення більшість керівних посад різних рівнів на 
території Галичини обіймали росіяни, що було одним із наслідків 
відповідної політики правлячої партії. Саме тому найбільша 
частина російського населення Галичини проживала на території 
Львівщини, і, зокрема, безпосередньо у Львові.  

Найбільш швидкими темпами серед міст Галичини впродовж 
досліджуваного періоду розвивався саме Львів. У другій половині 
1980-х років Львів був одним із небагатьох центрів, де було таке 
важливе і передове наукомістке виробництво, виробництво на 
основі високоточних технологій. У Львові діяли потужні наукові 
центри, функціонували унікальні лабораторії та потужні центри 
освіти. Однак культурно-ментальна самобутність галичан, потуж-
ність Галичини як осередку українізації викликали велике занепо-
коєння радянського керівництва, яке намагалося перешкодити 
розгортанню процесу суверенізації України. 

Входження західноукраїнських земель до складу Української 
РСР, а по суті, інкорпорація її СРСР – державою з докорінно 
відмінними політичним, суспільно-економічним устроєм, культурно-
релігійними (вірніше антирелігійними) орієнтаціями тощо призвело 
до кардинальних змін у всіх сферах буття західноукраїнського 
суспільства, у тому числі й в етнополітичній. Однак потрібно 
зазначити, що хоча, з одного боку, радянська доба і наклала певний 
відбиток на етнополітичне обличчя західноукраїнських земель, з 
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іншого – завдяки особливостям, що сформувалися упродовж століть 
перебування західноукраїнських земель у інакшому цивілізаційному 
просторі – слушно говорити не так про набуття ними нових, 
«радянських» рис, як про збереження старих, сталих, віками 
сформованих, що вирізняли західні терени УРСР попри всі 
уніфікаційні намагання влади [3, с. 93]. Таким чином, процес 
радянізації Галичини загалом виявився невдалим, а українське 
середовище краю, позбавлене суперництва з боку польського 
населення, незважаючи на масштабне переселення росіян, особливо 
на територію Львівщини, виступило ядром українізації і не лише для 
значної частини прибулих, й для всієї території України.  

Наприкінці 1990-х – на початку 1991 рр. ЦК КП України 
констатував факт того, що комуністам Львівської обласної партійної 
організації не вдалося перехопити політичну ініціативу у 
«антикомуністичних сил» в умовах, коли переслідування 
здійснювалося «за єдиною ознакою членства в КПРС». У зв’язку з 
цим поряд з підвищенням рівня соціального забезпечення кому-
ністів на Львівщині пропонувалося рекомендувати комуністам-
керівникам республіканських міністерств і відомств регулярно 
присилати відповідальних працівників з тим, щоб не допускати 
звільнення з посад комуністів [27, арк. 144–145]. Проте ініціатива 
переміщення комуністів до Галичини з інших областей України, як 
це було у часи радянізації краю, на цей час вже була запізнілою в 
умовах різкого зменшення довіри українського населення до 
комуністичної ідеології загалом і до КПРС зокрема з огляду на 
тривале розвінчування міфів про правлячу партію і висвітлення 
«білих плям» як в історії КПРС, так і у історії створення й існування 
СРСР. Крім того, наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років у 
більшості партійних організацій вже вимагали відміни ст. 6 
Конституції СРСР про керівну і спрямовуючу роль партії та 
висували вимогу передбачити у Статуті КПРС вільний вихід з партії 
[28, арк. 112–113]. Тому в умовах занепаду СРСР не вдалося 
забезпечити масштабне переміщення комуністів до Галичини для 
посилення протидії «антикомуністичним силам». 

Не варто скидати з рахунку й перестороги частини комуністів 
щодо їх переміщення до Галичини задля протидії українському 
національному руху. Можливо, справа була в певних топіках 
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історичної пам’яті щодо діяльності УПА, а можливо, й небажання 
залишати керівні посади у інших регіонах. Але навіть у декларації 
Київської організації Соціалістичної партії України (СПУ) з 
нагоди обговорення проекту Платформи ЦК КПРС до ХХХVIII 
з’їзду партії відзначалося поширення «національної нетерпимості» 
[29, арк. 50]. Тобто навіть та частина колишніх комуністів, які, 
критикуючи привілеї керівництва КПРС уже у рядах СПУ, все ж 
бажала зберегти і примножити свій вплив у владних структурах, 
усвідомлювала масштаби поширення українського національного 
руху у республіці і насамперед в Галичині. 

Навіть досить примарні перспективи масштабного пере-
міщення комуністів з інших регіонів України до Галичини для 
протидії українському національному руху і процесу суверенізації 
було фактично перекреслено рішеннями галицьких рад. Уже 
протягом березня–квітня 1990 р. перші сесії Львівської обласної, 
районної і міських рад, за винятком Мостиської, Нестерівської, 
Городоцької, Самбірської та Турківської, прийняли рішення про 
український національний жовто-блакитний прапор і вивісили такі 
прапори на будинках виконкомів, а також на приміщеннях, де 
проводилися сесії місцевих рад. Крім того, тимчасовим регла-
ментом роботи сесії Шевченківської районної ради м.Львова, 
затвердженим 2 квітня 1990 року, було заборонено обрання членів 
КПРС на посади голови районної ради, його заступника, голови 
райвиконкому та голови комітету народного контролю [30, арк. 49].  

12 липня 1990 р. сесія Тернопільської міської ради прийняла 
«Перший універсал міської ради народних депутатів про владу», 
проголосивши міську раду вищим органом державної влади на 
підпорядкованій території, який може приймати рішення, 
продиктовані вимогами часу навіть у тому випадку, коли б вони не 
узгоджувалися «із застарілими законами СРСР і УРСР». Універ-
салом визначалося, що органи суду, прокуратури, КДБ і МВС на 
території міста підконтрольні і підзвітні міській раді. При цьому 
перебування у будь-яких партіях чи громадсько-політичних 
організаціях працівників цих органів визнавалося недопустимим 
[30, арк. 174–175], що насамперед завдавало удару позиціям Ком-
партії України. Крім того, у липні 1990 р. Тернопільською міською 
радою було прийнято Постанову «Про виділення житла військово-
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службовцям, звільненим у запас», якою передбачалося взяття на 
квартирний облік лише тих звільнених у запас військово-
службовців, які до призову в армію проживали на території 
Тернопільської області. За даними органів місцевого військового 
управління кілька військовослужбовців у зв’язку з прийняттям 
радою відповідного рішення не реалізували своє бажання 
залишитися на постійне проживання у Тернополі [30, арк. 176].  

Згідно із даними Міноборони СРСР про виділення житла 
військовослужбовцям Прикарпатського військового округу за 
рахунок місцевих рад станом на 1 січня 1991 р. на території Івано-
Франківської області житлом було забезпечено лише 37% осіб, 
Львівської – 46 %, Тернопільської – 78% [32, арк. 98]. А згідно з 
даними про забезпечення житлом звільнених у запас офіцерів, 
прапорщиків станом на 1 січня 1991 р. у Івано-Франківській області 
стояло на обліку 140 сімей, прибула у 1990 р. 81 сім’я, але були 
забезпечені житлом протягом 1990 р. лише 28 сімей, хоча залишилося 
незабезпеченими 192 сім’ї. У Львівській області стояло на обліку 360 
сімей військовослужбовців, прибуло у 1990 р. – 132, забезпечено 
житлом у 1990 р. – 77, залишилося незабезпеченими – 415. У 
Тернопільській області стояло на обліку на 1 січня 1990 р. 118 сімей, 
прибула протягом 1990 р. –101 сім’я, було забезпечено житлом 
протягом 1990 р. – 58, а залишилася незабезпеченою 161 сім’я. 
Відповідно до даних на 1 січня 1991 р. про переселення з військових 
містечок осіб, які втратили зв’язок зі Збройними силами, КДБ і МВС, 
продовжувався процес переселення із військових містечок колишніх 
військовослужбовців. Так, на території Івано-Франківської області 
мало бути переселено 12 сімей, Львівської – 204, Тернопільської – 24 
[32, арк. 99]. Таким чином, рядом рішень місцевих рад Галичини було 
суттєво уповільнено, а в деяких випадках і повністю призупинено 
виділення житла на території краю військовослужбовцям Збройних 
сил СРСР, які вийшли у відставку. 

У липні 1990 р. Тернопільською міською радою також було 
ухвалено Постанову «Про виділення житла громадянам, які 
переселяються із зони радіоактивного забруднення». Згідно з цією 
постановою ця категорія громадян була позбавлена права на 
позачергове отримання у Тернополі житлової площі, як це було 
передбачено постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради № 
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115 від 21 травня 1990 р. Своїм рішенням міська рада запропо-
нувала обласній раді забезпечувати таких громадян житлом за 
рахунок приміщень у сільській місцевості, в яких ніхто не 
проживав [30, арк. 177].  

У офіційних виданнях того часу дії рад Галичини намагалися 
представити виключно як екстремістські і спрямовані проти 
російського і російськомовного населення краю. У доповідній 
працівників правоохоронних органів до ЦК КП України наголо-
шувалося на загостренні «релігійної обстановки» у Львівській, 
Івано-Франківській і Тернопільській областях і захопленні 
«уніатами» 200 культових приміщень православної церкви, що 
спричинило порушення проти «екстремістів» 28 карних справ та 
притягнення до адміністративної відповідальності 1125 осіб [30,  
арк. 42]. А вже у проекті Постанови Президії Верховної Ради УРСР 
«Про заходи зі зміцнення соціалістичної законності та правопорядку 
в республіці» відзначалося, що у Львівській, Тернопільській, Івано-
Франківській, Полтавській, Кримській, Житомирській, Харківській, 
Донецькій, Хмельницькій, Чернігівській областях та м. Києві 
«екстремістські та націоналістичні елементи» намагалися деста-
білізувати суспільно-політичну обстановку, в тому числі «про-
вокуючи конфлікти» між греко-католиками і православними 
віруючими. Тому пропонувалося оголосити до 1 липня 1990 р. 
мораторій на будь-які політичні акції, «спрямовані на дестабілізацію 
обстановки на національному, релігійному ґрунті», та вживати 
«рішучих заходів щодо недопущення несанкціонованих мітингів, 
демонстрацій, процесій та пікетів»[31, арк. 44–45]. 

У доповідях правоохоронних органів України про суспільно-
політичну обстановку в західних областях республіки зазначалося, 
що серед російськомовного населення поширювалися побоювання 
за можливий розвиток подій та безпеку сімей [31, арк. 37]. Досить 
часто у повідомленнях працівників правоохоронних органів зазна-
чалася начебто існуюча загроза для життя і здоров’я російського і 
російськомовного населення УРСР в умовах посилення 
відцентрових течій. І саме це висувалося як обґрунтування можли-
вих «рішучих» дій, у тому числі й застосування силових методів 
збереження влади.  

Абсолютна більшість жителів Галичини розуміла російську 
мову, проте попри переважне спілкування українською мовою 
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українці Львова за потреби частіше, аніж мешканці Тернополя чи 
Івано-Франківська, переходили на російську, якщо того вимагали 
обставини.  

У часи існування СРСР мало хто із жителів регіону іденти-
фікував себе передовсім галичанином за домінування усвідом-
лення цих земель як західноукраїнських. У той же час, історично 
склалося так, що саме Галичина взяла на себе роль лідера 
національно-визвольного руху України. Її внесок у здобуття 
незалежності, укріплення державності та захисту територіальної 
цілісності нашої країни є неоціненним. Населення краю виявилося 
найбільш стійким до згубного русифікаторського впливу. Пере-
важання українського населення в краї, яке великою мірою 
диктувало умови соціалізації, сприяло зростанню кількості тих, 
хто вважав рідною українську мову. Урбанізаційні процеси 
спричинилися до збільшення кількості колишніх селян у містах. 
При цьому значна частина колишніх сільських жителів не 
поривала зв’язків із рідними селами, що виступало одним із 
чинників українізації.  

Галичина залишилася чи не єдиним регіоном України, де 
населення послідовно відстоювало європейські цінності. Можливо, 
саме через це ніяких погромів російського населення на території 
Галичини в процесі суверенізації України не було, як не було й дій, 
спрямованих проти російського чи російськомовного населення у 
інших регіонах України. Високий рівень толерантності населення 
України у міжетнічних відносинах став запорукою тривалого 
мирного співіснування представників різних націй. А порушити мир 
на українських землях Російській Федерації вдалося лише шляхом 
збройної агресії.  

 

_____________________ 
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НА ШЛЯХУ ДО ПРОГОЛОШЕННЯ  
НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ: 

ІДЕЯ «ГАЛИЦЬКОЇ АВТОНОМІЇ» І 
ПРОПАГАНДИСТСЬКІ СПЕКУЛЯЦІЇ НАПРИКІНЦІ 

1980-Х – ПОЧАТКУ 1990-Х– РОКІВ 
 

У статті аналізується пропагандистська політика комуніс-
тичної партії щодо дискредитації демократичного суспільно-
політичного руху України наприкінці 1980-х – початку 1990-х рр. 
Визначено, що стрімкий розвиток суспільно-політичних рухів в 
Україні викликав занепокоєння у компартійного керівництва, яке 
усіляко намагалося стримати розпад СРСР, a КПУ вступила в 
жорстку боротьбу з демократичними силами, задіявши при цьому 
антинаціоналістичну риторику пропагандистської машини. 
Компартійне керівництво особливе місце відводило Галичині, де 
культивувалася ідея утворення «галицької автономії», стиму-
лювавши розпалювання міжнаціональної ворожнечі, громадянського 
протистояння. Доведено, що відверто брудна інформаційна 
кампанія України лише посилила об’єднавчі тенденції серед 
демократичних сил, які відіграли провідну роль у здобутті Україною 
незалежності. 

Ключові слова: Галичина, комуністична пропаганда, 
суспільно-політичний рух, Україна, інформаційна кампанія, НРУ, 
КПУ, Галицька автономія. 

Vitaliy Kotsur. On the way to the proclamation of independent 
Ukraine state: idea of «Galician Autonomy» and political speculation 
in 1980–1990. This article analyzes the propaganda policy of the 
Communist Party defamation democratic socio-political movement in 
Ukraine in the late 1980s - early 1990s. Determined that the rapid 
development of social and political movements in Ukraine caused 
concern in the Communist Party leadership, which tried in every way to 
restrain collapse USSR. CPU has entered a tough fight against the 
democratic forces throughout Ukraine, while employing anti-
nationalist propaganda. Most attention was directed to Galicia, where 
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the incitement of ethnic hatred in the Ukrainian society was conducted 
on speculation the so-called idea of the formation of "Galician 
autonomy." Proved that frankly dirty information campaign of the 
Communist Party forced the democratic unite to further play a leading 
role in securing Ukraine's independence. 

Key words: Galicia, communist propaganda, socio-political 
movement, Ukraine, information campaign, Galician autonomy. 

 
Актуальність. На початку 1980-х рр. в СРСР наростала гостра 

соціально-економічна й політична криза. Перебудовчі процеси, 
започатковані М. Горбачовим, стали лише черговим кроком 
розпаду радянської держави. Більшість союзних республік, насам-
перед країни Балтії, Закавказзя й Україна, визначилися з утво-
ренням незалежних держав. Водночас стрімкий розвиток 
суспільно-політичних рухів викликав занепокоєння у компар-
тійного керівництва, яке усіма силами намагалося стримати розпад 
СРСР. Унаслідок цих процесів КПУ фактично вступила в жорстку 
конфронтацію з демократичними силами на теренах України, 
задіявши при цьому антинаціоналістичну пропаганду. Особливе 
місце відводилося Галичині, де розпалювання міжнаціональної 
ворожнечі будувалося на ідеї утворення «Галицької автономії». 

Частково цій проблемі увагу приділили такі вітчизняні 
науковці, як А. Головенко, Г. Ястребцов, В. Деревінський, В. Хоп-
тян, К. Левчук, С. Адамович, М. Апальков, В. Семків, І. Хаврук. 
Водночас ідея «Галицької автономії» як інструмент комуністичної 
пропаганди фактично залишилася поза увагою як вітчизняних, так 
і зарубіжних дослідників. 

Демократичний суспільно-політичний рух України наприкінці 
1980-х рр. виник у лавах української інтелігенції, яка стояла на 
засадах патріотизму і державництва. Чільне місце у процесі 
формування демократичних настроїв відводилося Галичині, 
оскільки там чинився найбільший опір комуністичній владі. Саме на 
цих теренах рух за незалежну Україну набув найбільшого розмаху. 
Вже на початковому етапі демократичний рух наштовхнувся на 
протидію з боку КПРС та КПУ, які розгорнули інформаційну 
пропагандистську кампанію з дискредитації «неформалів». 
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Складовою відвертої інформаційної війни стала передвиборча 
кампанія до Верховної Ради УРСР, яка розпочалася у середині 
1989 р., в ході якої демократичні сили здобули низку перемог. 
Тому республіканські засоби масової інформації однобічно і 
тенденційно висвітлювали обстановку в регіоні, свідомо дезінфор-
муючи населення східних областей України про події у західних 
регіонах, особливо у Львівській, Тернопільській, Івано-Фран-
ківській областях, та звинувачували населення цих регіонів у 
«політичному екстремізмі». Особливої гостроти у партійній пресі 
набула ідея «Галицької автономії», тобто гіпертрофованого 
уявлення про значення Львова у відновленні української держав-
ності, культури, мови, розвитку європейської цивілізації [5; 21, 
арк. 5; 6]. Наслідком такої політики мала стати міжнаціональна 
ворожнеча в державі та повна дискредитація демократичних сил. 

Водночас перемога представників демократичних сил на 
виборах у березні 1990 р. у Львівській, Івано-Франківській та 
Тернопільській областях дозволила демократичним силам 
реалізувати свої програмні засади: впровадження національної 
символіки, релігійних і національних свят; зміни у питаннях влас-
ності та земельних відносин; відновлення прав греко-католицької 
церкви; створення демократичних ЗМІ; розширення партійної 
багатоманітності та деідеологізація в усіх галузях суспільного 
життя; введення місцевого часу; визнання вояків УПА ветеранами.  

Це змусило комуністичну владу активізувати свої пропаган-
дистські зусилля в Галичині, де влітку 1990 р. населення 
підтримувало національні ідеї та сприяло їх поширенню в 
центральних та південно-східних областях УРСР [17; 16]. 

На тлі бурхливих подій в Україні вимога Народної ради була 
реалізована, і 16 липня 1990 р. поіменним голосуванням Верховна 
Рада УРСР, де були депутати й від Галичини, майже одноголосно 
висловилася «за» прийняття Декларації про державний суверенітет 
України. 

Чергову інформаційну кампанію проти демократичних сил 
комуністи розгорнули наприкінці літа та восени 1990 р. у зв’язку з 
обговоренням проекту нового Союзного договору, який перед-
бачалося підписати у 1991 р. Зокрема, 12 жовтня 1990 р. у газеті 
«Правда» було запущено міф про прагнення Західної України до 
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створення своєї окремої держави, а то й приєднання до Польщі. 
Наголошувалося, що націонал-демократична влада західно-
українських областей закликає до відокремлення Західної України 
від Східної [8, с. 3]. А Президія Верховної Ради УРСР ухвалила 
низку постанов про обмеження застосування або відміну деяких 
ухвал як Львівської обласної ради, так й інших обласних рад [9,  
с. 53; 13], що викликало стихійні масові протести [20]. 

Події 2‒17 жовтня 1990 р., а саме: голодування 158 студентів з 
24 міст України [1], викликали неоднозначне ставлення у 
населення. Тогочасна влада задовольнила лише частково вимоги 
протестувальників під час Революції на граніті. Водночас 
радянська преса висвітлювала демократичний рух як такий, що 
загрожував розвитку республіки. Зокрема, кореспондент газети 
«Правда» у репортажі від 17 жовтня 1990 р. писав: «Нинішні дії 
деякої частини керівників Руху і Народної ради дуже вже 
змахують на удавку, яку вони приготувалися накинути на шию 
демократії» [18]. Будь-яка діяльність демократичних організацій 
активно засуджувалася комуністичною партією і знаходила 
однобоке відображення у пресі, радіо та на телебаченні. Саме така 
політика комуністичних сил була спрямована на формування 
негативного політичного іміджу Народному Руху України. 

Значним ударом по репутації НРУ та демократичного руху стали 
події 7 листопада 1990 р., під час яких службовці київської міліції 
вступили в сутичку з протестувальниками, серед яких був присутній і 
народний депутат С. Хмара. Ці події набули широкого розголосу в 
пресі і на телебаченні, оскільки були висвітлені прорадянською 
пресою в спотвореному вигляді [15]. Підсилив антидемократичні 
настрої й замах у Москві на президента СРСР Михайла Горбачова, 
який також відбувся 7 листопада 1990 року [12]. 

Інциденти у Києві та Москві взяла на озброєння компартія, 
яка у потрібному для себе світлі інтерпретувала ці події. Зокрема, 
публікації у пресі та відеозаписи (програма «Три кольори» та ін.) 

[15], які транслювалися населенню 12 листопада 1990 р. про 
перебіг цих подій, негативного вплинули на імідж прихильників 
демократичного руху і, як наслідки, – в УРСР значно посилилися 
антирухівські настрої. Окрім того, комуністам вкрай важливо було 
понизити рейтинг депутатів, які представляли Галичину [22, 
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арк. 186], оскільки у відеоматеріалах як «злочинці» фігурували 
здебільшого депутати цього регіону, зокрема, С. Хмара. Пізніше 
комуністи звітували, що після перегляду цих фільмів «…з’явились 
нові нюанси в оцінці галичан, як «елітних» представників 
української нації. В Черкаській, Запорізькій, Київській та інших 
областях поширилася думка, що галичани не українці, а 
спадкоємці поляків і австрійців, котрі знову бажають відвоювати 
Україну від її істинних братів-росіян… Слід мати на увазі, що не 
сталося значних змін у свідомості молоді, особливо студентської 
та учнівської… Потрібно використати виграний час на свою 
користь» [22, арк. 187]. 

Інформаційна кампанія комуністичних сил проти галичан та 
постійні спекуляції довкола «Галицької автономії» змусили 
демократичні сили у Львові створити Комітет громадської згоди, 
до якого увійшли представники обласної ради, облвиконкому, 
НРУ, УРП, ХДПУ, страйкому, Студентського братства, СНУМу – 
загалом близько 40 організацій. Головою обрали В. Чорновола. 
Комітет створили з метою консолідації та координації 
демократичних сил Львівщини в умовах ускладнення політичної 
ситуації. Передбачалося створити також відділення Комітету в 
усіх районних центрах і на підприємствах. Комітет громадської 
згоди у своєму «Зверненні до українців, галичан» закликав не 
піддаватися на провокації, не дати себе втягнути у штучне 
розпалювання міжконфесійної ворожнечі; саботаж рішень 
представницьких органів влади, протистояння між різними 
верствами населення, демократичними організаціями, партіями; 
неузгоджені і нескоординовані акції; захоплення будь-яких 
офіційних установ. На прес-конференції в облраді 24 листопада 
1990 р. В. Чорновіл заявив: «Ситуація дуже тривожна, навмисно 
нагнітається атмосфера довкола Західної України, включається нас 
у перелік тих регіонів, де справді ллється кров. Можна чекати 
будь-чого, аж до введення військового стану або окупації Західної 
України та усунення демократичної влади» [9, с. 54]. 

На пропозицію В. Чорновола 29 листопада 1990 р. розпочала 
роботу позачергова сесія Львівської обласної ради, на якій 
депутати прийняли Ухвалу «Про політичну ситуацію на Львівщині 
та захист демократії» [7]. Депутати підтримали утворення 
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Комітету громадської згоди і тимчасово надали голові облради й 
одночасно голові Комітету право ухвалювати рішення від імені 
облради за виняткових обставин, зокрема, «при насильницьких 
діях щодо органів влади, демократичних рухів і організацій, 
введення військового стану чи підписання проти волі народу 
імперського Союзного договору». У разі насильницького усунення 
керівництва облради громадян області закликали керуватися 
рекомендаціями Комітету. На надзвичайній сесії Львівської 
обласної ради, що відбулася за участю керівництва Івано-
Франківської і Тернопільської областей, депутати погодилися 
обговорити ідею про створення Галицького комітету громадської 
згоди, до якого належали б представники трьох областей. Окрім 
того, на сесії ухвалили провести в області референдум щодо 
ставлення населення до Союзного договору та КПРС (КПУ). Від 
імені облради було спрямоване звернення до Верховної Ради 
УРСР з вимогою звільнити з ув’язнення С. Хмару і зняти з посади 
Генерального Прокурора УРСР М. Потебенька за відкриття 
кримінального провадження проти С. Хмари. Утворення Комітету 
було суто морально-політичним актом, розрахованим на полі-
тичний ефект у разі вжиття з боку центральних органів влади 
контрзаходів для пропагандистської атаки, що могла мати не лише 
внутрішні, а й зовнішні наслідки [9, с. 54].  

Львівський обком КПУ різко негативно сприйняв рішення 
надзвичайної сесії облради. В листі до ЦК КПУ В. Секретарюк 
писав, що «справжньою метою скликання сесії було прагнення 
антикомуністичних політичних сил на чолі з головою облради  
В. Чорноволом зупинити процес прозрівання широких верств 
населення Львівщини щодо дійсних намірів так званих демократів; 
розгромити свого основного політичного опонента – обласну 
партійну організацію, яка була і лишається найбільш впливовою 
суспільно-політичною силою в області; продемонструвати 
Верховній Раді УРСР міцність своїх позицій на державному рівні 
Західноукраїнського регіону та залякати український парламент 
своєю готовністю йти на крайні заходи, якщо він не задовольнить 
їх вимоги». Ухвалу облради щодо проведення референдуму  
В. Секретарюком було названо «антидемократичною, антико-
муністичною, протизаконною», такою, що межує із «провокацією 
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підняти людей проти партії комуністів», тобто є «прихованим 
закликом до громадянської війни». У ході загострення про-
тистояння з компартією облрада прийняла чергову низку ухвал, 
спрямованих на послаблення впливу КПУ в області. Райвикон-
комам та міськвиконкомам було доручено провести інвента-
ризацію всього нежилого фонду та майна КПРС (КПУ), ВЛКСМ 
(ЛКСМУ) та інших громадських і політичних організацій, 
товариств, спілок, а також встановити джерела надходження майна 
та прибутків, наявність правових актів власності й оренди.  
29 листопада 1990 р. прийняли положення про заборону закріп-
лення виробничих і адміністративних приміщень підприємств, 
господарств, установ та навчальних закладів за парткомами й 
іншими функціональними організаціями політичних партій і 
громадських організацій [9, с. 54‒55].  

Демократичні сили, які проводили національно-просвітницьку 
роботу в східних областях України, на ХХVІІ з’їзд Компартії 
України в грудні 1990 р. були розцінені як такі, що «являють 
собою сьогодні найбільшу небезпеку для суспільства, для 
збереження територіальної цілісності республіки, для утвердження 
її державного суверенітету». Водночас, як засвідчили виступи 
перших секретарів обкомів КПУ: Чернігівського – В. Лісовенка, 
Житомирського – В. Федорова, Одеського – Р. Боделана, натиск 
«галицьких емісарів» отримував все більш «рішучий спротив». 
Нерезультативність агітації жителів східних і південних областей 
щодо участі у самостійницькому русі базувалася на тому, що 
«галицькі десанти», за словами українського письменника Р. Іва-
ничука, поширювали національні ідеї як місіонери, домагалися 
«насильного їх втілення в тих регіонах України, де національна 
свідомість стоїть нижче». У свою чергу, голова Івано-Франківської 
облради М. Яковина закликав галичан позбутися стереотипів і 
штампів, відійти від міфологічних однозначних, лінійних форм 
свідомості, які здатні навіть «стосунки між рідними братами 
звести до позиції «свій‒чужий» [2; 3] 

4 січня 1991 р. В.Чорновіл на конференції у Львові 
«Українсько-російські взаємини в суверенній Україні» засудив 
спроби партократів штучно роз’єднати Україну на автономії і 
нав’язати націонал-демократам думку про «Галицьку автономію», 
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але водночас задекларував: «Ми, три області, де перемогли 
демократичні сили, будемо співпрацювати, утворимо Галицьку 
асамблею депутатів трьох областей» [4, с. 3]. 

Такі заяви про утворення Галицької асамблеї були виму-
шеними, оскільки на порядку денному стояло важливе питання – 
статусу Української держави, який мало б бути визначено 
внаслідок референдуму 17 березня 1991 р. Оскільки формулю-
вання питань на референдум, про статус України, не передбачало 
незалежність держави внаслідок підписання нового Союзного 
договору, то Львівська облрада на початку лютого 1991 р. прийня-
ла Ухвалу «Про збереження політичної стабільності в області і 
ставлення до референдуму щодо Союзного договору», в якій 
звернулася до ВР УРСР з вимогою не проводити референдум до 
прийняття нової Конституції і створення суверенної правової 
держави [2]. У разі ж прийняття рішення про проведення 
референдуму пропонувалося винести на голосування ще й такі 
питання: «Чи хочете ви, щоб Україна стала незалежною державою, 
яка самостійно вирішує всі питання внутрішнього і зовнішнього 
життя? («Так» – «Ні»); Чи відповідає в даний момент діяльність 
КПУ як загону КПРС інтересам народу України? («Так» – «Ні»)» 
[19, с. 43]. Ідея проведення двох референдумів викликала 
суспільний резонанс та дискусії серед їх ініціаторів. 

Зокрема, зволікання Верховної Ради України з прийняттям 
рішення щодо проведення референдуму в УРСР змусило винести 
ставлення до нього на обговорення спільної сесії трьох обласних 
рад – Львівської, Івано- Франківської та Тернопільської [19, с. 43]. 

16 лютого 1991 р. в приміщенні Львівського оперного театру 
відбулося спільне засідання депутатів Львівської, Тернопільської 
та Івано-Франківської обласних рад, яке журналісти назвали 
«Галицька асамблея» (ГА). На засіданні були присутні також 
депутати Рівненської, Волинської, Житомирської, Чернівецької та 
Закарпатської областей, представники громадських організацій, 
делегація народних депутатів УРСР. На ній депутати схвалили 
ініціативу депутатів Верховної Ради включити до бюлетеня 
питання, яке б відповідало Декларації про суверенітет, а сесія 
вирішила, спираючись на норми Закону СРСР «Про всенародне 
голосування (Референдум СРСР)», провести обласні референдуми 



 

59 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

17 березня 1991 р., на які винести питання: «Чи хочете Ви, щоб 
Україна стала незалежною державою, яка самостійно вирішує всі 
питання внутрішньої і зовнішньої політики, забезпечує рівні права 
громадянам, незалежно від національної та релігійної прина-
лежності?» [19, с. 41‒45]. 

На засіданні асамблеї В. Чорновіл зазначив: «Ми відпо-
відально заявляємо, що Галичина мислить себе тільки у складі 
Української держави… І нам не дуже хотілося б, щоб нас силоміць 
ставили на роздоріжжі. Якщо буде обрано курс національно-
державницький, то відпаде й окремішність Галичини, і певна 
осібність її політичної лінії – залишиться географічний термін та 
ще, може, назва федеральної землі при можливому майбутньому 
земельному устрої незалежної Української держави… Галичина – 
не сама за себе, Галичина – не сама по собі, Галичина сьогодні – 
остання фортеця української нації, здавати яку ми не маємо права 
й не будемо цього робити» [14]. 

В. Чорновіл в інтерв’ю газеті «За вільну Україну» [11, с. 1] 
серед причин об’єднання назвав «жорстку розгнуздану кампанію, 
яка ведеться проти Галичини комуністичною пресою республіки і 
союзного рівня», невизначеність статусу України і потребу 
заявити на міжобласному рівні про територіальну недоторканність 
України і спроби економічної блокади. Головний результат сесії 
політик вбачав у створенні міжобласної структури для еконо-
мічного і політичного об’єднання краю. Проявом прагнення 
західноукраїнських політиків зберегти єдність країни стала 
прийнята на асамблеї Ухвала «Про єдність українських земель» 
(під час голосування утрималося лише по 2 депутати від Івано-
Франківської та Львівської областей). У ній галичани засудили 
«будь-які намагання порушити територіальну цілісність України» 
[2], зокрема, стверджуючи, що основою для возз’єднання 
українських земель у кордонах однієї держави є Акт злуки УНР і 
ЗУНР від 21 січня 1919 р. [10]. 

Лідери галицьких областей підкреслювали відсутність 
сепаратистських планів в ініціаторів асамблеї. Так, голова 
Тернопільської облради В. Олійник в своєму виступі заявив, що 
Галицька асамблея не буде «робити кроків у бік якогось сепа-
ратизму», а співпрацюватиме, «керуючись суспільно вигідними, 
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загальнонародними інтересами, діючи в рамках договорів і законів 
України». Він задекларував відкритість діяльності асамблеї, яка 
«не робитиме нічого тихцем, авантюрними методами» [4, с. 4‒5]. 

Діяльність Галицької асамблеї була піддана жорсткій критиці 
у загальносоюзних ЗМІ, які подавали викривлену інформацію про 
асамблею. Зокрема, у випуску Телевізійної служби новин 
Центрального телебачення 17 лютого 1991 р. було повідомлено, 
що об’єднана сесія трьох обласних рад висловилася за Союзний 
договір. Крім того, у повідомленні про асамблею, переданому 
загальносоюзною радіохвилею «Маяк», серед інших чомусь не 
була згадана Ухвала «Про єдність українських земель», а навпаки, 
створювався образ галичан-сепаратистів [4, с. 7‒8]. 

18 квітня 1991 р. державно-партійна номенклатура з метою 
протидії демократичним силам оприлюднила спільну Заяву ЦК 
КПУ, Президії Верховної Ради, Ради Міністрів УРСР. У ній владу 
західних областей звинувачували в спекуляціях на національних, 
релігійних почуттях людей, нав’язуванні ідеї «Галицької 
автономії», розгортанні широкомасштабної кампанії проти КПУ, 
підбурюванні молоді до відмови від служби в Радянській армії. Ця 
заява викликала бурхливу реакцію населення у Західному регіоні. 
Так, у заяві Івано-Франківської облради у відповідь на цей 
документ зазначалось: «Обзиваючи народних обранців екстре-
містами, зводячи на них брудні наклепи, автори заяви чинять якраз 
те, в чому силкуються звинуватити депутатів. Саме ця заява, 
антиконституційні випади її авторів проти законної влади «деста-
білізують ситуацію». Підписанти зазначали, що про автономію 
«ми вперше довідалися із заяви в пресі, тому вважаємо, що вона 
нав’язується нам якраз ЦК КПУ, Президією Верховної Ради та 
Радою Міністрів УРСР» [2]. 

Незважаючи на потужний тиск з боку партійних структур, про 
свою співпрацю в Галичині заявили також колективи обласних 
газет. Так, на зустрічі представників редакцій івано-франківської 
«Галичини» та львівської «За вільну Україну» 21 травня 1991 р. 
було прийнято рішення розробити підготовчі документи для 
залучення до спілки українських журналістів з інших демокра-
тичних видань. Планувалось об’єднати зусилля журналістів щодо 
підготовки і поширення інформації, випуску англомовного 
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бюлетеня для дипломатичних представництв багатьох країн і 
представників світових ЗМІ [4, с. 10]. 

А 16 червня 1991 р. на мітингу в м. Тернополі перший 
заступник голови Тернопільського облвиконкому Б. Бойко так 
визначав порядок денний політичних рішень: «Якщо підпишуть 
Союзний договір, змушені будемо ставити питання про Галицьку 
республіку», – заявив політик у своєму виступі. 18 червня 1991 р. 
Координаційна рада на підставі результатів референдуму в 
Галичині прийняла звернення до ВР УРСР. У ньому було заявлено, 
що розгляд парламентом питання про Союзний договір, як і його 
підписання, є недопустимим. Акцентувалася увага на результатах 
референдуму в трьох областях, які свідчили, що за незалежність 
проголосувала б більшість населення України, якби йому поставили 
аналогічне чітке запитання і забезпечили вільну агітацію [4, с. 11]. 

На других зборах Галицької асамблеї, що відбулися за два тижні 
після проголошення незалежності України, 5 вересня 1991 року,  
В. Чорновіл висловив своє бачення адміністративної реформи. Його 
пропозиції стосувалися розподілу повноважень за умови збереження 
областей у чинних межах. Зокрема, Чорновіл запропонував обирати 
керівників села, міста, району та області на прямих виборах, щоб ці 
обранці становили «вертикальну структуру виконавчої влади». 
Місцеві ради при тому виконували б другорядну роль. «Якщо ми в 
майбутньому, після зміцнення основ Української держави, прийдемо 
до адміністративного поділу України на більші за область території 
на зразок краю, землі чи провінції, то місцеві парламенти матимуть 
значно ширші функції, аж до прийняття крайових законів, які не 
входять у суперечність із законами єдиної держави». Також на 
другому засіданні асамблеї В. Чорновіл заявив, що проголошення 
незалежності стало втіленням раніше висловлених прагнень 
Галицької асамблеї. Політик запропонував згорнути активність у 
Галичині і перемкнутися східніше: «Вважаю, що політична боротьба 
в Галичині сьогодні закінчується, усі демократичні політичні сили 
мають об’єднатися навколо органів влади, повернувши свою 
активність на роз’яснювальну роботу серед населення Східної та 
Південної України» [14]. 

Отже, наприкінці 1980-х демократичний суспільно-політич-
ний рух в України становив потужну силу, яка практично на 
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рівних могла конкурувати з Комуністичною партією УРСР. Чільне 
місце у процесі формування демократичних настроїв відводилося 
саме Галицьким землям, оскільки на цих територіях рух за 
незалежну Україну набув найбільшого розмаху. Відтак демокра-
тичні сили наштовхнулися на протидію з боку КПРС та КПУ, яка 
на той час мала всі важелі впливу та інструменти для того, щоб 
розгорнути антидемократичну, антиукраїнську інформаційну 
кампанію. Об’єктом комуністичної пропаганди стала ідея 
Галицької автономії. У всіх тогочасних партійно-радянських медіа 
висвітлювалися перекручені, неправдиві факти про ідеї 
демократичних сил створити Галицьку автономію. Водночас така 
відверто брудна інформаційна кампанія КПУ змусила 
демократичні сили об’єднатися, зокрема створити Галицьку 
асамблею, на порядку денному якої вже стояло важливе питання – 
статусу Української держави. Демократичні сили Галичини відіграли 
важливу роль у процесах суверенізації УРСР і здобутті Україною 
державної незалежності. Ідеї незалежної України стрімко 
поширювалися і на східні регіони, здобували нових своїх 
прихильників завдяки активній суспільно-політичній діяльності 
демократичних сил Галичини та публічному обговоренню подаль-
шого розвитку країни. 

______________________ 
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Сергій Адамович 
 

ГАЛИЦЬКИЙ П’ЄМОНТИЗМ  
У ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 
 

У статті з’ясовано витоки галицького п’ємонтизму та його 
сутність, проаналізовано обстоювання галичанами власної 
концепції будівництва сучасної української державності. Автор 
стверджує, що мешканці Галичини не уявляють себе поза межами 
соборної держави і докладають максимальних зусиль для 
розбудови проєвропейської, правової та заможної країни. 

Ключові слова: галицьке месіанство, націонал-демократичні 
організації, галицька еліта, Львів, українська нація, автономісти, 
п’ємонтизм, соборність. 

Sergiy Adamovych. Galician Pyemontyzm in the process of the 
Ukrainian independent state formation. The origins of the Galician 
pyemontyzm and its gist are revealed in the article. The assertion of the 
Galician concept of the modern Ukrainian state is analyzed. The author 
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argues that the inhabitants of Galicia do not imagine themselves 
outside the united Ukraine and make maximal efforts for building of the 
pro-European, legal and prosperous state. 

Key words: the Galician messianism, national-democratic 
organizations, Galician elite, Lviv, Ukrainian nation, autonomists, 
pyemontyzm, unity. 

 
Розгортання національно-визвольних процесів у СРСР у кінці 

80-х рр. знайшло активне відображення на землях Галичини. 
Національне відродження галичан і процес здобуття Україною 
незалежності набули висвітлення в дослідженнях В. Литвина,  
О. Бойка, Я. Грицака, С. Кобути, М. Рябчука. У свою чергу, автор 
ставить перед собою завдання проаналізувати уявлення галичан про 
незалежну Україну та свою місійну роль у державотворчих процесах. 

Сприйняття перебудови в Галичині визначалися успадко-
ваними з епохи Австро-Угорщини особливостями галицької 
автентичності. Формотворчим чинником галицької ідентичності 
називають «міфологізовані уявлення про львівську «багатокультур-
ність», ідеалізований образ Цісаря і уявну приналежність до Європи, 
де ми завжди були і до якої мусимо повернутися» [1, с. 200]. 

Менталітет жителів Західної України також включав ідею 
галицького месіанства для решти русифікованої України. На 
думку Я. Грицака, бути галичанином – «означає бути вкрай 
знаціоналізованим, не лише свідомим своєї національної ідентич-
ності, але й уважати її за центральну вісь, навколо якої крутиться 
весь твій світ» [2, с. 275]. 

Ідеологічні підвалини галицького п’ємонтизму були, імовірно, 
закладені вже в «Ukraina irredenta» Ю. Бачинського (1895), а до 
певної міри інституціалізовані під час Першої світової війни, у 
проголошенні незалежної України 30 червня 1941 р. у Львові та 
спорядженні похідних груп УПА на Схід України і, зрештою, у 
створенні «Антибільшовицького блоку народів», що мав боротися 
«за нашу і вашу свободу» в повоєнній ситуації. Однак по-
справжньому на роль «П’ємонту» Львів і Галичина стали 
заслуговувати в 50–60-ті роки ХХ ст. через стрімке перетворення 
польського міста на україномовне та антирадянський рух опору в 
регіоні [1, с. 197–198]. 
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Зазначимо, що Львів був найменш російським містом у 
європейській частині СРСР. На думку Р. Шпорлюка, м. Львів і 
область в 1990–1991 рр. становили аномалію і рухалися в проти-
лежному напрямі від решти республіки, але могли задавати темп і 
подавати приклад для Західного регіону [3, с. 325, 333]. 

Створені у кінці 80-х рр. ХХ століття націонал-демократичні 
організації Галичини отримали значну підтримку з боку населення 
регіону й ініціювали боротьбу за злам партійно-радянської владної 
системи та досягнення національного суверенітету. Майбутнє 
незалежної Української держави націонал-демократи та націо-
налісти бачили як механічне поширення своїх уявлень та ідеалів 
на всю територію України й на всі суспільні групи [4, с. 3]. 

Партійно-радянські органи уже на початку 1990 р. інфор-
мували ЦК Компартії України, що населенню Львівщини 
нав’язується ідея так званої «галицької винятковості», тобто 
гіпертрофованого уявлення про значення Львова у збереженні 
української державності, культури, мови, розвитку європейської 
цивілізації [5, арк. 92]. Результати соціологічного дослідження, 
проведеного аналітичною групою відділу національної політики 
ЦК КПРС у Західній Україні 14–18 лютого 1991 р., показали, що в 
Галичині підтримка незалежності України значно сильніша, аніж в 
інших областях [6, арк. 5–22]. 

Націонал-демократичні лідери вважали Галичину полігоном, 
де відпрацьовувалася тактика дій боротьби за незалежність 
України. Так, під час мітингу на стадіоні у Львові 15 травня 1990 
р. голова Львівської облради В.Чорновіл заявив, що «доля України 
вирішується у Львові» [7, арк. 5]. 

На березневих виборах 1990 р. до ВР УРСР і місцевих рад 
демократичні сили у Львівській, Івано-Франківській, Терно-
пільській областях здобули більшість і перехопили в комуністів 
владні повноваження. Це дозволило опозиції розпочати впро-
вадження національної символіки, релігійних та національних 
свят; внести зміни у питаннях власності і земельних відносин; 
відновити права греко-католицької церкви; створити демократичні 
ЗМІ; розширити партійну багатоманітність і деідеологізувати 
суспільне життя тощо. 
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Крім того, галицькі націонал-демократи розгорнули активну 
національно-просвітню діяльність у східних та південних областях 
України. Просвітницькі заходи західноукраїнської інтелігенції у 
багатьох випадках ініціювалися як етнографічні та історико-
культурні акції. Так, для єднання української нації опозиційні сили 
на початку 90-х рр. ХХ ст. використовували святкування Дня 
злуки ЗУНР і УНР 22 січня 1919 р., організовуючи символічний 
«живий ланцюг» єднання за маршрутом Івано-Франківськ – Львів 
– Київ [5, арк. 34, 171]. 

Однак партійно-державні органи східних і південних областей 
чинили всілякі перепони агітації, не завжди діяльність галичан 
мала підтримку з боку населення [8, с. 10]. Нерезультативність 
агітації для жителів східних і південних областей базувалася на 
тому, що «галицькі десанти», за словами відомого українського 
письменника Р. Іваничука, поширювали національні ідеї як 
місіонери, домагалися «насильного їх втілення в тих регіонах 
України, де національна свідомість стоїть нижче» [9, с. 2]. 

Ради Західного регіону республіки активно змінювали зако-
нодавство. Підґрунтям цього було поєднання законодавчого 
радикалізму з наївним правовим романтизмом, суть якого полягала 
у вірі, що достатньо того чи іншого рішення місцевої ради для зміни 
правового поля на території області, району, міста чи села. Так, 
Тернопільська міськрада ухвалила «Перший універсал міської Ради 
народних депутатів про владу», що проголошував раду «вищим 
органом державної влади на підлеглій території, який може 
приймати рішення відповідно до вимог часу, хоча вони і не 
узгоджуються з «застарілими законами СРСР та УРСР». Зазначимо, 
що лише за перше півріччя 1990 р. радами було ухвалено понад 600 
незаконних правових актів [10, с. 141, 158–159]. 

В умовах економічної і політичної блокади влада опозиційних 
областей розпочала координувати свою діяльність. У підсумку, 
інтеграційна діяльність спричинилася до скликання 16 лютого 
1991 р. у Львові спільної сесії облрад Івано-Франківської, 
Тернопільської і Львівської областей, яку назвали Галицькою 
асамблеєю. Серед причин об’єднання називалися «жорстка 
розгнуздана кампанія, яка ведеться проти Галичини», 
невизначеність статусу України як країни і потреба заявити на 
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міжобласному рівні про територіальну недоторканність України і 
спроби економічної блокади [11, с. 1]. 

Виявом прагнення західноукраїнських політиків зберегти 
єдність країни стала прийнята на асамблеї Ухвала «Про єдність 
українських земель», у якій галичани засудили «будь-які намагання 
порушити територіальну цілісність України» [12, арк. 109]. 

Невдача заколоту ДКНС і проголошення Акта незалежності 
України 24 серпня 1991 р. дали змогу галичанам зосередити сили 
на всеукраїнській політиці, що стало найкращим свідченням їх 
соборницьких устремлінь. Однак здобуття Україною незалежності 
не виправдало сподівань більшості галичан. Самостійність дер-
жави на початку 90-х рр. ХХ ст. не внесла українськість у всі 
сфери суспільно-політичного життя, не зробила Україну замож-
ною і впливовою в міжнародній спільноті, а навпаки, занурила 
громадян в економічний безлад і владний хаос. 

Галичина в 90-х рр. ХХ ст. багато втратила і в промисловому 
ресурсі, й узагалі в розвитку. Накопичення багатства, яке в ті роки 
відбулося в деяких східних регіонах, обійшло край. Причинами 
цього І. Коліушко називає насамперед різку зміну галицької 
управлінської еліти в 1990 р., яка не вміла й не хотіла по-старому 
лобіювати інтереси в Києві, та структурні особливості терито-
ріального розміщення виробництва в постколоніальній Україні 
[13, с. 325]. У м. Львові як столиці Галичини рівень корупції став 
чи не найвищим в Україні, у ньому «бракувало висоти духу» і 
буяла «лукава агресивна сірість» [14, с. 435–436]. 

Увійшовши в роль українського П’ємонту, м. Львів довго не 
помічав, що його надмірні гонори стали вже недоречні. А за 
кількістю стереотипів, які майже не відповідали реальності, Львів 
міг дати фору й самому Донецьку [14, с. 433]. Після здобуття 
незалежності частина галицької еліти усвідомила, що їхній 
патріотизм просто використовувався, а ідеал України ніколи не 
буде реалізований. Проросійська преса саркастично стверджувала, 
що Галичина, творячи Українську державу, надірвалася. Регіон 
порівнювали з Радянським Союзом, який розвалився, роздавлений 
важкістю ноші, що перевищила його можливості [15, с. 7]. 

Ситуацію в регіоні в 90-х рр. ХХ ст. яскраво охарактеризував 
М. Маринович. Він вважав, що Галичина «однією з перших регіонів 
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СРСР пережила свій пасіонарний спалах, вся енергія якого пішла на 
те, щоб розтрощити місцеву комуністичну стіну. Сили, щоб 
переламати хід подій в усій Україні не виявилося» [16, c. 124]. 

Населення Галичини протягом трьох президентських 
кампаній утримувало першість в Україні за ознакою грома-
дянськості і політичної свідомості. Але не можна не помітити 
падіння рівня електоральної активності. Так, у Львівській області в 
1991 р. активність дорівнювала 95,23%, у 1994 р. – 91,46%, а у 
1999 р. – 88,01% (у Тернопільській області відповідні показники 
становили – 97,07%; 91,57%; 90,28%, а на Івано-Франківщині – 
95,72%; 89,42%; 89,58%) [17, с. 4]. 

Галицька еліта, яка уявляла майбутню Україну як «Велику 
Галичину», не була готова до того, що наддніпрянці, які колись 
пасивно спостерігали за революційними процесами в Україні, 
зможуть перехопити ініціативу в процесах державного будів-
ництва [18, с. 231]. Центр, уособлений в понятті «Українська 
держава», характеризувався в баченні галичан недемократичністю 
влади, неефективною економікою, несправедливим розподілом 
бюджетних коштів між регіонами, невизначеністю в зовнішній 
політиці [19, c. 768]. Російська мова ставала дедалі популярнішою, 
а російський бізнес могутнішим у самій Галичині. В. Костирко 
образно зазначив, що до 1991 р. галичани гостро відчували злидні і 
русифікацію, а в період незалежності – відчувають три речі, але 
вже солодко: злидні, русифікацію та велике задоволення від 
незалежної України [20, с. 243]. 

«Негалицький варіант» розвитку України провокував галичан 
до збайдужіння в політичній сфері, а окремі інтелектуали 
розпочали дискусію про шляхи осібного від України державного 
розвитку. Проте будь-які ознаки автономістських настроїв у 
Галичині були знівельовані масовою підтримкою жителями 
Західної України кандидата від опозиції В. Ющенка і виступами за 
збереження територіальної цілісності України. 

Галицькі облради першими визнали В. Ющенка своїм 
Президентом і засудили фальсифікації виборів. До того ж, трудові 
колективи й інтелігенція Галичини в численних зверненнях та 
рішеннях мітингів засудили розпалювання ворожнечі між регіонами 
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та дії, спрямовані на розкол цілісності Української держави [21,  
с. 2]. Спеціальні рішення, присвячені недопустимості розколу в 
державі, ухвалили обласні ради Західної України [22, с. 3.]. 

Зокрема, 29 листопада 2004 р. на 50-тисячному вічі в м. Івано-
Франківську було прийнято звернення «Нас не роз’єднати». У 
ньому заперечувалося прагнення жителів Західної і Центральної 
України роз’єднати Україну, а натомість звучав заклик: 
«Прислухаймось один до одного! Ми хочемо того, чого й ви: щоб 
Україна була вільною і процвітаючою державою, щоб був 
заможним простий люд, щоб у мирі і спокої жили наші сім’ї, росли 
наші діти» [23, с. 3]. 

Як зазначає В. Расевич, «галичани» так масово рушили до 
Києва на Майдан, що завмирали цілі міста на Заході України [24]. 
Але відсутність відчутних наслідків після перемоги Помаранчевої 
революції і відверта здача національних інтересів у часи  
В. Януковича знову викликали в середовищі галицької молоді 
розчарування загальноукраїнською політикою і звертання до 
галицького міфу. На думку К. Бондаренка, галицька еліта почала 
розуміти, що її інтересами після Помаранчевої революції, яку вона 
підтримувала, знехтували [25, с. 21]. 

Однак під час Революції Гідності 2013–2014 рр. галичани 
відкинули попередні розчарування, згадали про свою місійність і 
склали осердя протестів проти тоталітарного режиму В. Яну-
ковича. Зазначимо, що спроби російської пропагандистської 
машини подати події на Майдані у 2013–2014 рр. як повстання 
галичан були спростовані підтримкою українцями з усіх регіонів 
держави ідеалів Революції Гідності. 

Фактично, ті державотворчі засади, що пропонував галицький 
П’ємонт – орієнтація на Європейську спільноту, декомунізація та 
будівництво україноцентричної держави, – були прийняті 
українським суспільством у 2014 р. Однак третина Героїв Небесної 
сотні і активна участь галичан у призупиненні російської 
військової інтервенції стала даниною Галичини у боротьбі з 
Російською імперією за Українську державу. Лише з Івано-
Франківщини серед Героїв Небесної сотні виявилося 7 загиблих, 
десятки краян отримали травми різного ступеня важкості, понад 50 
стали інвалідами [26, с. 40]. 
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Отже, ідея галицького п’ємонтизму стала визначальним 
фактором у сприйнятті жителями Галичини змін в умовах розпаду 
СРСР. Якщо для більшості населення України перебудова і 
процеси розпаду країни супроводжувалися розгубленістю і 
очікуванням невідомого, то для галичан розпад СРСР став шансом 
реалізувати своє бачення майбутнього і нав’язати свій проект 
державотворення. Незважаючи на розчарування шляхом розвитку 
країни в 90-х рр. ХХ ст. і в період президентства В. Януковича, 
галичани відіграли значну роль під час Помаранчевої революції та 
Революції Гідності, а до того ж, зберегли потенціал та готовність 
бути основою для подальшого поступу Української держави. 

 

_____________________ 
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«ГАЛИЦЬКИЙ ПРОЕКТ» РЕЛІГІЙНОГО 

ВІДРОДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 1970–1980 РОКІВ 
 

У статті проаналізовано характер і зміст радянської релі-
гійної політики в умовах її орієнтаційної кризи, виявлено 
особливості її реалізації в Україні. Доведено, що саме в Галичині 
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опір викоріненню інституційної і масової народної релігійності 
відзначався найвищим рівнем. Обґрунтовано висновок, що активне 
релігійне відродження в 1970–1980 роках на теренах Галичини 
стало наслідком суттєвих деформацій її інституційно-конфе-
сійного простору, спричинених наслідками партійно-радянської 
релігійної політики. 

Ключові слова: партійно-радянська релігійна політика, 
національне і релігійне відродження, православно – греко-като-
лицький конфлікт, Галичина. 

Victor Vojnalovych. The «Halychyna’s Project» of Religious 
Renaissance in Ukraine during 1970–1980. The character and the 
essence of the Soviet religious policy during the crises of orientation and 
specific features of its implementation in Ukraine are under analysis. It is 
stated that it was in Halychyna that resistance to institutional and mass 
popular religiosity gained the highest level. It is proved that active 
religious renaissance in Halychyna during 1970–1980 was caused by 
serious deformations in the field of religion and was a consequence of 
the Soviet and Communist party’s religious policy. 

Key words: the Soviet and Communist party’s religious policy, 
national and religious renaissance, Orthodox–Greek-Catholic conflict, 
Halychyna. 

 
Авантюрна антирелігійна політика партійного й державного 

керівництва в кінці 1950-х – першій половині 1960-х рр. у 
більшості мирян і духовенства персоніфікувалася з особою 
першого секретаря ЦК КПРС М. Хрущова та його найближчим 
оточенням. Тому цілком природно, що рішення жовтневого  
(1964 р.) Пленуму ЦК Компартії щодо звільнення М. Хрущова з 
усіх посад було сприйняте мільйонами віруючих з надією на 
швидку зміну її курсу стосовно релігії і церкви. 

Брежнєвське двадцятиліття стало, в певному сенсі, періодом 
орієнтаційної кризи в радянській релігійній політиці. Для централь-
ного партійного й державного апарату ставала дедалі очевиднішою 
неможливість подальшого тотального придушення релігійної 
активності. Звідси релігійна політика почала коригуватися владою у 
бік послаблення тиску держави на релігію та церкву. Із неї було 
вилучено відверту антирелігійність та брутальність, що мали місце в 
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попередні роки. В середині 1960-х рр. владні структури визнали за 
доцільне реєстрацію великих підпільно діючих громад деяких 
заборонених релігійних течій. 

Водночас загальна спрямованість цієї політики залишалася 
незмінною. Радянський режим, відмовившись від одіозних методів 
форсованої ліквідації інституційної релігії, зосередився на вста-
новленні максимального контролю над церквами, викоріненні 
релігійного підпілля та створення «системи науково-атеїстичного 
виховання».  

На тому етапі партійно-державної церковної політики найбільш 
очевидною стає контрадиктивність двох полюсів, між якими 
впродовж усієї радянської історії коливався партійно-державний курс 
щодо релігії, церкви і віруючих. На одному з цих полюсів були 
ідеологічні принципи, які виходили з необхідності безкомпромісної, 
послідовної і безперервної боротьби з релігією в усіх, навіть 
прихованих її виявах. На необхідності такої боротьби партійні 
документи наголошували аж до припинення існування КПРС у 1991 
р. Другий полюс цієї політики був представлений прагматичним 
підходом до релігії і релігійних інституцій. Релігія розглядалася як 
серйозний чинник соціальної мобілізації (насамперед, під час війни), 
зміцнення націонал-патріотизму, канал ефективної комунікації та 
індоктринації. Релігія мала не викорінюватися, а існувати у 
виокремленому для неї соціально-культурному гетто, її вияви – від 
інституційного до особистісного – мали бути тотально контро-
льованими державними органами, а структури – інфільтровані 
агентами органів держбезпеки. Церква у цьому підході могла б 
виконувати додаткові функції соціального контролю, а також 
розв’язувати деякі з історично притаманних їй завдань (наприклад, 
боротьба з девіантною поведінкою підлітків, опіка невиліковно 
хворими тощо, чого їй так і не було дозволено). 

«Українська редакція» радянської церковної політики була 
спрямована на беззастережне розділення релігійних і національних 
аспірацій, унеможливлення будь-якої інституціалізації націо-
нально-релігійних рухів та використання централізованих релі-
гійних інституцій для асиміляції в них української складової.  
В самій Україні баланс сил у проведенні церковної політики був 
помітно зміщений на користь ідеологічного апарату ЦК Компартії 
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України, який орієнтував місцеві партійні комітети на «реальне 
зменшення кількості віруючих, викорінення релігійного 
екстремізму й фанатизму, нейтралізацію впливу релігійних громад 
на сім’ї віруючих <…> неухильне скорочення релігійної 
обрядовості» [1, c. 6]. Традиція значно непримиреннішого став-
лення до національних і релігійних рухів, вільнодумства серед 
інтелігенції, аніж того вимагали з центру, і далі переважала в 
практичній діяльності політичного керівництва республіки. Його 
очільники неодноразово висловлювали занепокоєння непро-
порційно великою питомою вагою релігійних згромаджень в 
Україні і рішучий намір змінити такий стан речей. 

Релігійна мережа України на 1 січня 1967 р. становила 5918 
зареєстрованих релігійних громад, у тому числі православних – 
4535, римо-католиків – 101, старообрядців – 54, реформатів – 81, 
ЄХБ – 1042, АСД – 91, юдеїв – 14. Крім того, в республіці фактично 
діяли без реєстрації 212 груп, серед яких: 3 старообрядницькі,  
3 реформатські, 8 православних, 11 римо-католицьких, 81 юдейська, 
60 ЄХБ, 45 АСД та 1 громада молокан [2, оп. 3, спр. 10, арк. 61; 3, 
oп. 2, спр. 8, арк. 105]. 

Нереальність здійснення уніфікованої релігійної політики в 
межах України була офіційно визнаною і стала частиною 
реальної політичної практики насамперед не через усвідомлення 
величезної культурно-релігійної строкатості регіонів республіки, 
а у зв’язку з різним ступенем опору викоріненню інституційної і 
масової народної релігійності. Саме наявність такого спротиву 
зробила Львівську, Івано-Франківську та Тернопільську області, 
тобто регіон, де на конфесійній сцені до 1946 р. безроздільно 
домінувала Греко-католицька церква (окрім Кременеччини), 
найбільшим у всьому СРСР православним анклавом. А 
відсутність цього спротиву після кампанії з викорінення релігій-
ності залишала по собі цілі «атеїстичні райони» у Запорізькій, 
Кримській, Дніпропетровській та інших областях, особливо на 
Сході та Півдні України. 

Так, з 4535 православних громад, зареєстрованих в Україні на 
кінець 1966 р. (60,8% їх загальносоюзної кількості), 1575 функціону-
вало в Галичині, у тому числі, в Івано-Франківській області – 374, 
Львівській – 689, Тернопільській – 512, що становило майже 35% від 
їх загальної кількості в республіці (див. Таблиця 1).  
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Таблиця 1. 
Мережа зареєстрованих та знятих з реєстрації  
культових споруд РПЦ у Галичині та Україні  

(станом на кінець 1966 р.) 
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4535 930 238 4847 1653 794 209 1209 

Галичина в 
цілому 

1575 480 148 1322 177 335 - 732 

Івано-
Франківська 

374 105 87 354 * 105 * 203 

Львівська 689 193 30 655 47 230 - 369 
Тернопільська 512 182 31 313 130 - - 160 

 

* Відсутні дані 
Статистичні дані наведено за: ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 5. – Спр. 

3. – Арк. 67. 

 
За офіційними даними на вказаний період лише в трьох 

галицьких областях за повоєнні роки, переважно в часи хру-
щовської антирелігійної кампанії, було знято з реєстрації близько 
третини православних громад та культових споруд від їх загальної 
кількості в Україні. Цю сумну статистику вже у найближчій 
перспективі мали поповнити і ті церкви (480), у яких вже понад 
року внаслідок вжитих адміністративних заходів не проводилися 
релігійні служби. Більшість функціонуючих церковних споруд краю 
(55,4%), зберігаючи культове майно, не використовувалися в жод-
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них цілях. Тож не випадково, що 62% православних громад в 
Україні, віруючі яких домагалися дозволу на відновлення діяльності 
церков, було зосереджено в Галичині. 

Попри всі зусилля влади, спрямовані на нищення інститу-
ціоналізованих виявів релігійного життя та атеїстичної індоктри-
нації населення, саме релігія в період брежнєвської стагнації 
дедалі більше сприймалася суспільством як чи не єдина альтер-
нативна система цінностей, здатна безкомпромісно протистояти 
офіційній ідеології, неспроможність якої ставала чимраз очевид-
нішою. Проте відверте несприйняття населенням атеїстичної 
пропаганди та її неефективність були визнані самими пропа-
гандистами, опитаними Інститутом наукового атеїзму Академії 
суспільних наук при ЦК КПРС, лише після проголошення  
М. Горбачовим курсу на «гласність» [3, c. 88–89]. 

Виявилося, що СРСР аж ніяк не може претендувати на статус 
«країни масового атеїзму». Серйозні методологічні хиби радянської 
емпіричної соціології релігії, підпорядкованої політичному курсові 
на подолання релігії, призводили до істотної аберації реальної 
картини релігійності в країні. Показово, що в спеціальній колек-
тивній монографії «Конкретные исследования современных 
религиозных верований» (Москва, 1967) автори не лише уникають 
оцінювати рівень релігійності в усьому СРСР, а й не повідомляють 
підсумкових результатів тих досліджень, що були проведені в 
регіонах. У такий же спосіб було представлено й результати дос-
ліджень, проведених Інститутом філософії АН УРСР у Сумській, 
Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій та 
інших областях України, які сильно дисонували з «правильними» 
теоретичними схемами. 

Звіти й доповідні записки уповноважених у справах релігій 
свідчили, що народна релігійність не тільки не була знищена, а й 
виявлялася в цей час дедалі наочніше. Зрештою, на кінець 1970-х рр. 
у закритому партійному обігу вкоренилася евфемістична характе-
ристика релігійних процесів, за якою «зниження рівня релігійності 
майже зупинилося». При цьому керівні ідеологічні органи і далі 
вимагали реального зменшення кількості віруючих і показників 
релігійної обрядовості, що провокувало спрямування до Москви і 
Києва відвертих фальсифікованих даних. 
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Особливі ж вимоги щодо радикальних заходів на подолання 
«рецидивів українського буржуазного націоналізму», релігійних 
пережитків та обрядовості стосувалися Західної України. Та навіть 
прагнення партійних і радянських органів «прикрасити» відповідну 
статистику, поширена практика неофіційного (без занесення до 
церковних книг) уділення релігійних таїнств та здійснення їх на 
приватних квартирах і священиками забороненої Греко-католицької 
церкви не могли приховати реального стану речей. За даними 
статистичного звіту Ради у справах релігій при Раді Міністрів СРСР 
за 1984 р. церква в Україні проводжала в останню путь 41,2% 
померлих, а в Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській 
областях – їх переважну більшість (69,6%, 62,9% та 65,7%, 
відповідно). Галицькі області традиційно входили у перелік тих 
регіонів, які відзначалися високим рівнем хрещень новонароджених 
(Львівська область – 35,0%, Івано-Франківська – 29,4%, за 22,8% у 
цілому в Україні) та вінчань (Львівська область – 22,2%, Івано-
Франківська – 8,8%, Тернопільська – 6,4%, у цілому в Україні – 
2,6%) [4, c. 109, 111, 112, 113]. 

Офіційна статистична звітність фіксує тенденцію до збільшення 
кількості скарг та заяв віруючих на адресу уповноважених Ради у 
справах релігій. Із 1742 подібних звернень, що надійшли до 
уповноважених по Україні лише за 1984 р., 230 були надіслані 
вірними Львівської області, 125 – Тернопільської, 55 – Івано-
Франківської. Значна частина з них надходила повторно (Україна – 
31,0%, Тернопільська область – 50,4%, Львівська – 40,0%, Івано-
Франківська – 36,4%). Більшість з них стосувалися питань реєстрації 
та відновлення діяльності релігійних громад, культових приміщень і 
священнослужителів, порушення законодавства з боку посадових 
осіб тощо [4, c. 98, 122]. 

Традиційне зволікання з запитами віруючих, відверте 
ігнорування режимом їхніх віросповідних прав спричиняли й 
відповідні наслідки: в десятках населених пунктів України віруючі 
самочинно відмикали офіційно закриті храми й молилися в них. 
Так, у 1979 р. тільки на Тернопільщині богослужіння регулярно, 
упродовж років, проводилися в знятих з реєстрації храмах 65 
населених пунктів, на Львівщині – 59-ти, в Івано-Франківській 
області – 19-ти. Як зазначалося у доповідній записці відділу у 
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справах РПЦ Ради у справах релігій при Раді Міністрів УРСР від  
2 липня 1979 р., головними ініціаторами несанкціонованого 
використання у богослужбових цілях раніше знятих з реєстрації 
культових приміщень виступали «колишні уніати», що не 
возз’єдналися з православними громадами, а також «екстремісти з 
числа колишніх оунівців, бандпосібників, поліцейських» [5, оп. 2с, 
спр. 65, арк. 81, 82]. 

Тривалий експеримент з викорінення інституціоналізованої 
релігійності віднайшов своє продовження у постанові Політбюро 
ЦК Компартії України від 30 червня 1981 р., якою вище політичне 
керівництво республіки зобов’язувало партійні та радянські органи 
на місцях розробити та реалізувати комплексні плани освоєння 
культових споруд, звільнених внаслідок зняття з реєстрації 
релігійних об’єднань, що «розпалися». 

Підводячи перші підсумки виконання партійних директив, Рада 
у справах релігій при Раді Міністрів УРСР постановою від  
23 листопада 1983 р. визнала «багатоплановість» роботи, здійсненої з 
метою освоєння культових споруд та упорядкування мережі 
релігійних об’єднань у цілому ряді областей, у тому числі і в окремих 
районах Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської. Так, 
починаючи з 1980 р. понад 660 раніше пустуючих культових споруд 
було переобладнано під об’єкти соціально-культурного та 
господарського призначення, а 366, як аварійні – розібрано. 
Водночас, «серйозну стурбованість» контролюючого органу 
викликав той факт, що подібна робота здійснювалася без «належної 
підготовки громадської думки», з застосуванням «засудженого 
партією адміністрування». Як наслідок, у цілій низці населених 
пунктів Тернопільської, Львівської, Рівненської, Хмельницької 
областей мали місце «небажані факти» опору віруючих 
здійснюваним заходам [5, оп. 2с, спр. 65, арк. 6, 7]. 

Усі наведені вище факти переконливо доводять, що саме в 
Галичині, яка після хрущовської антирелігійної кампанії стала 
регіоном найвищої в СРСР концентрації православних громад, 
зберігалися елементи національної і релігійної ідентичності, 
формувався спротив радянській церковно-національній політиці і, 
поряд із консолідацією «невозз’єднаних» священиків, ченців і 
черниць, відбувалася «тиха українізація» православ’я. 
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Аналізуючи релігійну ситуацію, яка склалася в Західній Україні 
і, зокрема, в Галичині, голова Ради у справах релігій при Раді 
Міністрів УРСР М. Колісник, зокрема, констатував: «Тут не лише 
справа в залишеній від минулого складній релігійній спадщині, а і в 
тому, що ця спадщина розвивається, трансформується якісно і 
суттєво позначається на релігійному житті в масштабах всієї 
республіки» [6, оп. 25, спр. 2980, арк. 45]. Цей висновок державний 
керманич підтверджував даними про склад православного 
духовенства: за період 1984–1986 рр. кількість священиків по Україні 
збільшилася на 100 осіб, у тому числі в західних областях – на 87; 
процес омолодження духовенства в Західному регіоні відбувався 
значно інтенсивніше, ніж в інших областях республіки (лише зі 
Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської та Закарпатської 
областей за 1980–1982 рр. було подано 679 заяв для вступу до 
духовних семінарій, або 68% від їх загальної кількості); вихідці з 
західних областей становили значну частку священнослужителів у 
православних єпархіях Центру, Сходу та Півдня республіки (зокрема, 
у Полтавській області – 50%, Херсонській – 30%, Сумській – 25%) [6, 
оп. 25, спр. 2980, арк.46; спр. 2510, арк. 2]. 

Вагомим чинником, що суттєво посилював галицький потенціал 
опору радянській релігійній політиці, залишався греко-католицький. 
Попри твердження офіційної пропаганди, що в Галичині поступово 
йдуть у небуття останні «уламки уніатизму», у документах під 
грифом «для службового користування» або «таємно» йшлося про 
«активізацію протизаконної діяльності прибічників відродження 
уніатської церкви».  

У спеціальній постанові Ради у справах релігій при Раді 
Міністрів СРСР від 20 серпня 1968 р. відзначалася активна 
діяльність греко-католицьких священиків з «обробки віруючих», 
таємне і відкрите влаштування ними богослужінь, здійснення 
підготовки кадрів духовенства. Лише у Львівській і Тернопільській 
областях під їх впливом перебували віруючі понад 150 населених 
пунктів. Помітну роль у роботі серед віруючих відігравали й ченці 
та черниці зліквідованих греко-католицьких монастирів. За виснов-
ком союзного центру, «розпалюючи релігійний фанатизм, уніати 
проповідували ідеї українського націоналізму, навіювали віруючим 
думки про особливу національну місію української католицької 
церкви східного обряду» [5, оп. 2с, спр. 9, арк. 1]. 
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Рада у справах релігій при союзному уряді зобов’язувала 
уповноважених по Українській РСР, зокрема, Львівській, Івано-
Франківській, Тернопільській та Закарпатській областях спільно з 
місцевими органами влади розробити конкретні заходи з припинення 
«підривної діяльності уніатів; посилити контроль за діяльністю 
церковників, особливо ж тих, хто раніше був пов'язаний з Греко-
католицькою церквою та оунівським підпіллям; виявити «злісних 
порушників» законодавства та притягнути їх до адміністративної та 
кримінальної відповідальності. Враховуючи, що «уніатський рух, по 
суті своїй, носить політичний, ворожий радянському ладу характер, є 
агентурою імперіалістичних кіл і Ватикана», Рада вимагала від 
уповноважених «непримиримого ставлення до будь-яких спроб 
відродження уніатської церкви» [5, оп. 2с, спр. 9, арк. 3]. 

Значний вплив на пожвавлення руху вірних греко-католиків 
справили повернення з таборів після відбуття покарання групи 
духовенства на чолі з єпископом В. Величківським, події в 
Чехословаччині, де греко-католики, скориставшись процесом 
демократизації, домоглися відновлення рідної церкви. У 1968 р. 
кардинал Й. Сліпий надіслав до Президії Верховної Ради УРСР 
ультимативного листа з вимогою відновлення Греко-католицької 
церкви та реабілітації її незаконно засудженого духовенства і 
вірних. 1973 р. український католицький священик з Литви  
В. Пропоків особисто доправив до Москви петицію про 
скасування заборони УГКЦ, яку підписали 12 тисяч віруючих 
Львівської області. У вересні 1982 р. Й. Тереля створив 
«Ініціативну групу з захисту прав віруючих та Церкви».  

Усі зазначені вище, як і інші численні факти активізації греко-
католицького підпілля не залишалися поза увагою правлячого 
режиму. Аж до другої половини 1980-х рр. тривало брутальне 
вилучення з галицьких церков служебників, виданих іще за митро-
полита А. Шептицького, нищення всіх греко-католицьких слідів в 
опорядженні храмів та богослужбовій практиці. 

                                           
 Митрополит Й.Сліпий 1963 р. був звільнений з радянських таборів і виїхав 

до Риму 22 грудня 1963 р. Висланого з СРСР митрополита Й. Сліпого Папа Павло 
VI проголосив Верховним архієпископом Львівським УГКЦ, а 22 лютого 1965 р. 
– кардиналом.  
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У 1970-х рр. майже чверть усіх антирелігійних публікацій у 
пресі УРСР була присвячена критиці «неіснуючої» унії, а на 
Львівщині такі матеріали становили половину всіх атеїстичних 
дописів [7, с. 183–184]. Як і в попередні роки, не відмовлявся 
режим і від застосування радикальних заходів – арештів, притяг-
нення до кримінальної відповідальності, ув’язнення греко-
католицького духовенства та активу віруючих. 

Попри згадані обставини греко-католицький анклав відігравав 
особливу роль у формуванні та зміцненні духовної опозиції 
існуючому режиму в релігійному відродженні в Україні 1970–1980 
рр. Через тридцять років після Львівського «собору» 1946 р. 
православний дисидент А. Левітін-Краснов констатував, що «унія 
в Західній Україні є масовий народний рух. Її переслідування 
означає не лише релігійне гноблення, а й обмеження національних 
прав західних українців» [8, c. 108]. 

Щодо конфесій національних меншин: юдаїзму (євреї), като-
лицтва (поляки), Реформатської церкви (угорці) на Закарпатті – 
політика влади, як і раніше, була зорієнтована на відокремлення 
етнічного компонента від конфесійного, недопущення консо-
лідації національних груп на релігійному ґрунті й нейтралізацію 
впливу закордонних релігійних центрів. «Така політика, – як 
зазначає В. Єленський, – об’єктивно мала сильний антина-
ціональний характер, адже більшість етнічних меншин не мала 
офіційних світських національно-культурних структур, і голов-
ним чинником етнічної ідентифікації для них були саме релігійні 
інституції» [9, c. 347]. 

Безпрецедентна антисіоністська кампанія, розгорнута після 
ізраїльсько-арабської війни 1967 р. і розриву дипломатичних 
відносин з Ізраїлем, не припинялася до кінця 1980-х рр. Детальний 
аналіз морально-політичної ситуації в колективах, де спосте-
рігалися випадки просіоністських та еміграційних настроїв, набув 
свого логічного продовження в планах дій ідеологічних служб 
режиму щодо посилення «класового загартування трудящих та 
підвищення їхньої політичної пильності». Тотальний контроль за 
діяльністю синагоги мав упередити використання юдейських 
релігійних об’єднань просіоністськи налаштованими елементами. 
У численних інформаціях кінця 1960-х рр. буквально демонізувалася 
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активізація релігійного життя юдейських громад, масштаби 
поширення нелегальних релігійних груп. Подібні факти стали 
предметом ретельного аналізу відділів Ради у справах релігії при Раді 
Міністрів СРСР і були узагальнені в доповідній записці «Про деякі 
негативні явища в релігійних об’єднаннях юдейського культу і 
заходах щодо їх ліквідації» від 21 вересня 1971 р. [10, c. 25, 26].  

Ознайомлення з її змістом засвідчує намагання авторів надати 
відверто політичного відтінку тим «негативним явищам», які були 
виявлені в діяльності юдейських релігійних громад. Саме так 
розцінювалася тенденція перетворення релігійного свята Йом-Кіпур 
(Судний день) на день національної жалоби, а свята Сімхас-Тора – 
на національне свято радощів. Подібні факти використання синагог 
«для розпалювання націоналістичних і сіоністських настроїв серед 
єврейського населення, перетворення їх на своєрідні націона-
лістичні клуби», як зазначалося в документі, вимагали не лише 
детального вивчення, але й здійснення продуманих заходів, 
спрямованих на їхню ліквідацію.  

Хоча в синагогах не було рабинів і не читалися проповіді, 
синагога в 1970–1980 рр. за відсутності національних освітніх, 
культурних закладів була в Україні інститутом універсальним, ніж 
будь-коли раніше. Тому в дні великих юдейських свят, особливо в 
містах з порівняно високим відсотком єврейського населення, 
синагоги були заповнені публікою, яка здебільшого не мала 
елементарних релігійних уявлень й керувалася, насамперед, 
національною свідомістю. Як єдиний легальний єврейський 
інститут, синагога виконувала найрізноманітніші функції: тут 
обговорювалися проблеми єврейського життя, зав’язувалися 
знайомства, відбувався обмін новинами і літературою тощо. 

Плачевний стан синагог, а в багатьох регіонах, як у Галичині, 
і їх повна відсутність, незадоволення змістом і динамікою 
релігійного життя стали каталізатором розвитку в юдаїзмі 
паралельних (зокрема, гуртків вивчення івриту, єврейського 
виховання) і підпільних (груп віруючих – міньянів) структур. 
Спостерігався і досить різкий поворот у єврейському право-
захисному русі: від повного релігійного індиферентизму в 1970-х 
до глибокої релігійності в 1980-х. Окремий аспект релігійного 
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пробудження серед радянських євреїв – це звернення частини 
єврейської інтелігенції до християнства. 

Відсутність в Україні єврейських шкіл, театрів, самодіяльних 
гуртків, засобів масової інформації національною мовою, як і 
обмежене право здійснення релігійних практик, породжували 
постійно існуючі, особливо ж серед єврейської інтелігенції, 
еміграційні настрої. Попри активну протидію влади з роками 
спостерігалося їх невпинне зростання. Якщо в республіці 
упродовж 1956–1964 рр. було порушено 3363 клопотань про виїзд 
до Ізраїлю (дозволено виїзд 877 особам), то у 1965 – 1968 рр. – 
4598 і 2162, відповідно, 1969–1971 рр. – 8353 і 4115, відповідно. 
Лише за сім місяців 1972 р. було подано 6399 заяв (у тому числі 
378 – від мешканців Львівської області, 1247 – Закарпатської, 3085 
– Чернівецької), з яких 3297 – задоволено [6, оп. 25, спр. 699, арк. 
7, 13]. Майже в чотири рази зросла кількість звернень в 1987 р., 
порівняно з 1986 р., що пояснювалося, окрім іншого, запро-
вадженням спрощеної системи їх розгляду та скасуванням певних 
обмежень на отримання дозволу для виїзду. Характерно, що 
переважну більшість (97,5%) із поданих цього року 3104 
клопотань (у тому числі 273 від мешканців галицьких областей) 
було задоволено [6, оп. 25, спр. 3193, арк. 77]. 

 Таким чином, політика стосовно юдейського культу в 
означений період і надалі визначалася складним сплетенням 
різнопланових тенденцій, головними серед яких були: 

– перманентні антисіоністські та антиєврейські кампанії, що 
підживлювали антисемітські настрої певних категорій населення 
та представників владних структур; 

– денаціоналізація й депопуляція, руйнація національних 
основ і традицій єврейського народу; 

– запобігання репатріації до Ізраїлю та еміграції в країни 
Заходу громадян єврейської національності; 

– дискредитація юдаїзму, нищення офіційної синагоги; 
– поборювання нелегально діючих релігійних об’єднань як 

форми опору послідовників юдаїзму. 
Лише наприкінці 1980-х рр. у загальному процесі демокра-

тизації суспільства дедалі відчутнішими ставали тенденції до 
національного, культурного і релігійного відродження українсь-
кого єврейства. 
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Під повсякденним і тотальним контролем державних органів і 
надалі залишалися римо-католицькі згромадження та свя-
щеннослужителі культу. Інструктивна нарада уповноважених Ради 
у справах релігій при Раді Міністрів УРСР, яка відбулася у Києві 
1–2 листопада 1966 р., констатувала посилення активності римо-
католицьких громад у Закарпатській, Вінницькій, Житомирській, 
Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях, особливий 
вплив на вірних і служителів культу Ватикану та рішень Другого 
Ватиканського собору, звернула увагу на недоліки у питаннях 
контролю за діяльністю Римо-католицької церкви, а також 
зобов’язала уповноважених «глибоко вивчати процеси, які 
відбувалися в католицьких релігійних об’єднаннях», та вчасно 
інформувати про них відповідні інстанції. Зазначалося також, що 
зміцнення католицьких громад у таких областях, як Закарпатська, 
Львівська та Тернопільська, відбувалося за рахунок «колишніх 
греко-католиків», які не «возз’єдналися» з Православною церквою. 
Їх питома вага серед вірних костела була досить значною, а у 8 з 
10 діючих на 1974 р. римо-католицьких громадах Львівщини 
етнічні українці становили більшість [6, оп. 31, спр. 2772, арк. 89–
92; 2, оп. 6, спр. 137, арк. 96]. 

За інформацією контролюючих органів істотне посилення 
активності католицького духовенства, яке виражалося в 
колективних відвідуваннях ним громад, здійсненні в костелах 
спільних богослужінь, залученні до участі в них і катехізації дітей та 
молоді, спостерігалося з початку 1970-х рр. Тісні контакти римо-
католицьке священство України підтримувало з духовенством 
Польщі, Прибалтики і Білорусі, а через нього – і з Ватиканом. 
Безпосередньо ж в Україні його діяльність спрямовувалася з трьох 
центрів (деканатів): костелу в селищі Мурафа з його впливом на 
вірних значної частини громад Вінницької та Хмельницької областей; 
костелу в селищі Полонне як об’єднуючого центру частини 
згромаджень Хмельницької та Житомирської областей; Львівського 
кафедрального костелу, який координував функціонування парафій 
галицького регіону [2, оп. 6, спр. 175, арк. 17, 19]. 

Така активність римо-католицького духовенства, за умов 
звужених можливостей релігійних практик, досить часто квалі-
фікувалася як «порушення норм чинного законодавства» і призво-
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дила до зняття їх з реєстрації чи й притягнення до кримінальної 
відповідальності. Саме за звинуваченнями в організації релі-
гійного навчання дітей, їх залученні до проведення богослужінь, а 
також у розповсюдженні в друкованій формі різних релігійних 
творів, які містили «неправдиві вигадки, що порочили радянський 
державний і суспільний лад», ухвалою Львівського обласного суду 
від 22 липня 1974 р. було засуджено до трьох років позбавлення 
волі у виправно-трудовій колонії посиленого режиму настоятеля 
римо-католицького костелу м. Стрия Львівської області Б. Міцке-
вича [2, оп. 6, спр. 175, арк. 2, 4, 9]. 

Майже до середини 1980-х рр. не помічалося жодних змін у 
ставленні влади до громад, вірних і духовенства католицького 
культу. Поступове звуження релігійної мережі, скорочення 
кількісного складу римо-католицького священства та всіляке 
стримування підготовки його кадрів у Ризькій духовній семінарії 
залишалося пріоритетами політики радянського режиму. Із 98 
зареєстрованих в Україні на початок 1983 р. римо-католицьких 
громад 13 функціонувало на теренах Галичини (у тому числі, у 
Львівській області – 10, Тернопільській – 3). Певна частина 
згромаджень, раніше знятих з реєстрації, і далі діяла підпільно у 
закритих, але неосвоєних культових приміщеннях і роками 
домагалася права на своє офіційне функціонування (приміром, 
католицькі громади с. Ридодуби Чортківського та с. Тарноруда 
Підволочиського районів Тернопільської області) [2, оп. 7,  
спр. 129, арк. 235, 237]. 

Лише з другої половини 1980-х рр. простежуються нові 
тенденції у діях української влади щодо Римо-католицької церкви. 
Втім, вони, як і раніше, були тісно зкорельовані з характером 
відносин з Ватиканом і свідчили більшою мірою не про стратегічні 
зміни, а про певну корекцію старих підходів. Зважаючи на наявність 
у республіці близько 138 тисяч прихильників костелу, місцева влада 
санкціонує певне розширення мережі зареєстрованих громад, 
порушує перед Москвою питання про доцільність перегляду кордонів 
католицьких єпархій у відповідності з державним кордоном та 
утворення єпархії в Україні (з метою послаблення впливів польського 
єпископату), можливість реєстрації нових римо-католицьких 
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об’єднань та розширення підготовки служителів культу. Водночас, у 
перемовинах з Ватиканом з означених питань, як вважали очільники 
Ради у справах релігій при Раді Міністрів УРСР, жодним чином не 
варто поступатися у вимогах Святого престолу щодо відкриття 
пунктів катехізації дітей та офіційного визнання «т. зв української 
католицької (уніатської) церкви», яка, на думку керівництва Ради, 
«остаточно скомпрометувала себе співробітництвом з гітлерівськими 
загарбниками» і «втратила довіру народу» [2, оп. 7, спр. 400,  
арк. 45–47]. 

Таємні звіти та інформації уповноважених за контролем 
релігійного життя, як і спецслужб республіки, відзначали в 
означений період неухильне зростання активності протестантських 
згромаджень, постійне збільшення чисельності баптистських, 
п’ятидесятницьких і адвентистських громад, а також Свідків 
Єгови. Об’єднання Ради Церков євангельських християн-
баптистів, адвентистів-реформістів, Свідків Єгови та більшість 
п’ятидесятницьких громад існували нелегально, а боротьба з ними 
посідала чільне місце в діяльності органів влади. 

Постанови ЦК КП України «Про доповідну записку відділу 
пропаганди і агітації ЦК КП України «Про посилення роботи 
партійних організацій з викриття ворожої діяльності секти 
єговістів» (2 серпня 1968 р.), «Про посилення боротьби з неза-
реєстрованими релігійними сектами» (9 жовтня 1973 р.), Постанова 
Ради Міністрів УРСР «Про факти порушення релігійною сектою 
адвентистів сьомого дня законодавства про релігійні культи» (28 
вересня 1970 р.), Постанова Ради у справах релігій при Раді 
Міністрів УРСР «Про процеси і явища в релігійних об’єднаннях 
секти ЄХБ і заходах щодо удосконалення контролю за їх 
діяльністю» (21 липня 1976 р.), Постанова Ради у справах релігій 
при Раді Міністрів СРСР «Про додаткові заходи щодо посилення 
роботи з припинення протизаконних дій прибічників т.зв. «Ради 
церков ЄХБ» (31 жовтня 1985 р.) – далеко не повний перелік рішень 
вищого політичного керівництва та урядових інстанцій, які 
визначали ідеологічні засади і практичні кроки влади з метою 
поборення духовної опозиції у протестантському середовищі. 

Неприйняття радянського законодавства про культи, катего-
рична відмова від співпраці з владою, готовність зносити страж-
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дання й гоніння за власні переконання об’єднували релігійне 
підпілля і робили його з роками все більш потужним. За 
офіційними даними станом на середину 1974 р. на території 
республіки діяло 1330 незареєстрованих груп різних релігійних 
напрямів з загальною кількістю близько 41 тисячі осіб. Серед них: 
597 груп п’ятидесятників (19 тисяч віруючих), 270 – Свідків Єгови 
(10 тис. осіб), 5 тисяч прибічників Ради Церков ЄХБ та близько  
7 тисяч вірних в незареєстрованих групах юдеїв, католиків, 
адвентистів-реформістів, євангельських християн-баптистів, 
адвентистів сьомого дня та інших [6, оп. 25, спр. 1040, арк. 61]. 

Досить проблемним для влади залишався Західний регіон 
республіки, де було зосереджено близько 60% вірних незареєстро-
ваних груп, у тому числі 80% Свідків Єгови. Саме в західних 
областях, за висновками Ради у справах релігій при Раді Міністрів 
УРСР, з найбільшими складнощами «відбувався процес подолання 
релігійного підпілля». Майже 98% кількісного збільшення складу 
віруючих зареєстрованих і незареєстрованих в Україні «сектантсь-
ких» об’єднань за 1981–1985 рр. відбулося в західних областях  
[6, оп. 25, спр. 2980, арк. 46, 47]. 

Досить потужний анклав протестантського підпілля діяв у 
Галичині. На середину 1970-х рр. тут було виявлено 3235 Свідків 
Єгови (у тому числі, в Івано-Франківській області – 1812 осіб, 
Львівській – 848, Тернопільській – 575). У 91 населеному пункті 
краю підпільно функціонували 54 групи п’ятидесятників, які 
налічували майже 1800 осіб. Певну кількість віруючих об’єдну-
вали і нечисельні групи прибічників Ради Церков ЄХБ та 
адвентистів-реформістів і християн сьомого дня, які, за визна-
ченням місцевих уповноважених, «відзначалися найбільшою 
реакційністю» [5, оп. 2с, спр. 50, арк. 3; 2, оп. 6, спр. 119, арк. 154, 
158, 163; 11, оп. 2, спр. 99, арк. 54]. 

Потужний механізм упокорення та «перевиховання» членів 
релігійного підпілля діяв із застосуванням найрізноманітніших 
методів впливу: розганяли нелегальні збори віруючих цих 
конфесій; їх організатори та учасники потрапляли на облік 
місцевих органів влади та відділень КДБ, їх засуджували на 
спеціально зорганізованих сходах громадян та батьківських зборах 
у школах; діти віруючих зазнавали насильної атеїзації, а протис-
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тояння радянської школи і протестантських родин набувало 
виняткової гостроти й виснажливого характеру. 

Майже всі лідери баптистів-дисидентів та п’ятидесятницькі 
єпископи неодноразово притягалися до кримінальної відпо-
відальності, по кілька десятків Свідків Єгови щороку опинялися за 
гратами через відмову від військової служби. Шестеро з семи 
лідерів «крайового комітету» Свідків Єгови на теренах СРСР, 
діяльність яких була тою чи іншою мірою пов’язана з Західною 
Україною і, зокрема, Галичиною, пройшли через більш або менш 
тривале ув’язнення: С. Бурак помер у Лук’янівській в’язниці в 
1947 р., М. Циба перебував у таборах у 1946–1956 та 1960–1970 
рр.; М. Дубовинський – у 1944–1950 та в 1957–1967 рр.; П. Зятек – 
у 1945–1955 та 1961–1970 рр.; І.Пашковський – у 1947–1956 рр.; 
М. Дасевич – у 1944–1950 рр. [12, c. 499].  

Протестанти вдавалися до відчайдушних форм спротиву 
«антиєвангельському законодавству», серед яких: непокора владі, 
демонстрації, самвидав, офіційні скарги з сотнями підписів 
віруючих. Класифікуючи 99 випадків протесту радянських 
громадян на релігійному ґрунті, про які стало відомо на Заході, 
американський правознавець Д. Ковалевські з’ясував, що понад 
40% всіх протестів вийшло з середовища незареєстрованих 
баптистів, на католиків Литви припадало 34,3%, на українських 
греко-католиків – 8,1% [13, c. 73]. 

Особливою формою опору, що виявився цілком несподіваним 
для радянського режиму, став п’ятидесятницький рух за еміграцію 
«в будь-яку країну». У деяких громадах Краснодарського краю та 
Далекого Сходу формувалися «Ради з еміграції». Своє остаточне 
оформлення вони отримали восени 1981 р. після оголошення про 
створення Комітету представників п’ятидесятників щодо виїзду з 
СРСР – Комітет «Право на еміграцію», одним з керівників якого 
був донеччанин, письменник і правозахисник П. Ахтьоров, 
засуджений за ст. 62 КК УРСР до 7 років ув’язнення і 5 років 
заслання в грудні 1971 р. За його даними, у 1979 р. кількість 
п’ятидесятників, які прагнули залишити СРСР через брутальне 
порушення конституційних прав громадян, у тому числі і свободи 
совісті, досягла 30 тис. осіб [12, c. 522, 523]. 
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Наявність еміграційних настроїв серед п’ятидесятників в Україні 
константували в своїй доповідній записці на ім’я першого секретаря 
ЦК КПУ В. Щербицького від 10 жовтня 1977 р. секретар ЦК КПУ  
В. Маланчук та завідувач відділу ЦК КПУ Ю. Єльченко. Вони 
зазначали, що заяви на виїзд з УРСР з релігійних мотивів подали в 
Рівненській області 93 родини (590 осіб), Тернопільській – 76 (276), 
Чернівецькій – 44 (226), Донецькій – 27 (130), Запорізькій – 21 (98), 
Івано-Франківській – 14 (75), Волинській – 11 (30). Усього наприкінці 
1977 р. з України прагнуло виїхати 324 родини п’ятидесятників, які 
налічували 1562 особи [6, оп. 25, спр. 1508, арк. 4]. 

Уже 25 жовтня 1977 р. за дорученням ЦК Компартії України в 
Прокуратурі УРСР відбулася нарада за участі відповідальних 
працівників КДБ, МВС республіки, уповноваженого Ради у 
справах релігій при Раді Міністрів УРСР К. Литвина, яка 
розглянула практичні заходи «з посилення роботи адміністра-
тивних органів щодо нейтралізації еміграційних настроїв» серед 
віруючих, які, серед іншого, містили:  

- покращення взаємодії органів внутрішніх справ з іншими 
державними органами і громадськістю у боротьбі з порушенням 
законодавства про релігійні культи; 

- посилення роботи органів КДБ з виявлення та запобігання 
діяльності осіб, що «займалися підігріванням еміграційних 
настроїв, встановлення їх зв’язку з зарубіжними центрами і т.зв. 
дисидентами»; 

- органи прокуратури зобов’язувалися «попередити керів-
ників нелегальних груп п’ятидесятників про припинення їхньої 
протизаконної діяльності»; 

- проведення адміністративними органами роз’яснювальної 
роботи з рядовими віруючими щодо «антигромадянської пове-
дінки їх вожаків» [6, оп. 25, спр. 1508, арк. 7]. 

Попри вжиті режимом тотальні профілактичні, адміністра-
тивні і репресивні заходи, частина п’ятидесятників і далі 
домагалася права виїзду з СРСР. Еміграційні настрої серед них 
зростали, про що свідчили численні інформаційні довідки органів 
МВС республіки. Лише у Тернопільської області станом на 
травень 1981 р. було обліковано 139 сімей «еміграційно налашто-
ваних сектантів – п’ятидесятників» [5, оп. 2c, спр. 186, арк. 4]. 
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Інша ж частина п’ятидесятників продовжувала боротьбу за право 
вільного існування в СРСР. Зрештою, 16 червня 1979 р. з’їзд 
представників незареєстрованих громад п’ятидесятників у Москві 
проголосив створення власного духовного центру – Братської ради 
християн віри євангельської-п’ятидесятників. 

Початок горбачовських реформ не приніс кардинальних змін 
у партійно-державній політиці щодо релігії і церкви. Нова редакція 
програми КПРС, ухвалена ХХVII партійним з’їздом 1986 р., як і 
раніше, містила установку на «подолання релігії» [14, c. 74]. 
Потужна ідеологічна кампанія, розгорнута у зв’язку з майбутнім 
ювілеєм Хрещення Русі в Україні, мала на меті: мінімізувати 
вплив ювілею на населення й не допустити істотного пожвавлення 
релігійного життя; заблокувати можливості для національного 
піднесення й посилення руху за легалізацію і реабілітацію 
Української греко-католицької церкви; нейтралізувати вплив 
західних та емігрантських релігійних інституцій; нарешті, 
скористатися урочистостями для покращення іміджу СРСР та 
УРСР у закордонній громадській думці [15, c. 5–32; 16, c. 5–28]. 

Утім, у міру поступу горбачовських реформ і розширення 
гласності, на тлі дедалі гострішої критики сталінізму та 
брежнєвських реформ з їх епохою «застою», з огляду на прого-
лошену політику «демократизації всіх сторін життя радянського 
суспільства», визнання нецивілізованості дотогочасної моделі 
державно-церковних відносин було неминуче. Серйозним кроком 
до перегляду радянської церковної політики стала зустріч  
М. Горбачова з Патріархом Пименом і членами Священного синоду 
РПЦ напередодні 1000-річного ювілею Хрещення Русі. Під час 
зустрічі підкреслювалося суспільно-політичне значення ювілею, що 
значною мірою дезавуйовувало пануючий ідеологічний дискурс 
його вузькоцерковного характеру, висловлювалася пропозиція до 
Церкви взяти участь у праці над піднесенням суспільної моралі, 
чим, по суті, відкривався шлях до повернення Церкві статусу 
повноправного соціального інституту [17, c. 2]. 

Така позиція М. Горбачова та його однодумців змусила 
скоригувати курс щодо релігії та церкви й центральний ідеоло-
гічний апарат. Усе більше усвідомлюючи ерозію традиційно-
комуністичних цінностей та потенційні можливості РПЦ, особливо 
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ж на тлі інтенсифікації національних рухів, керівництво країни 
вирішило скористатися ювілеєм у політичних цілях, змінивши не 
лише тональність, але й напрям своєї пропаганди. Звідси, як 
зауважує В. Єленський, «урочистості до 1000-ліття Хрещення Русі 
відбулися під знаком російського націоналізму, апології 
російського православ’я і встановлення «особливих відносин» між 
Кремлем і РПЦ» [9, c. 366]. 

Попри згадане, події, пов’язані з ювілеєм, безперечно озна-
менували радикальні зміни у ставленні до релігії та становищі 
релігійних організацій у СРСР. Дедалі глибше усвідомлення гро-
мадськістю соціальної ролі релігії принципово змінило культурну 
атмосферу в країні, а звернення до релігії набуло масового характеру. 

Гучно заявив про себе рух «Церква й перебудова», що задекла-
рував своєю головною метою сприяти справжньому відродженню та 
очищенню Церкви. В своїх програмових документах та відозвах цей 
рух висунув радикальні вимоги до керівництва РПЦ: визнати 
Декларацію митрополита Сергія (1927 р.) помилковою, канонізувати 
новомучеників ХХ ст., засудити підтримку Московською патріархією 
культу особи Сталіна та співпрацю священиків і ієрархів з КДБ, 
відновити принцип соборноправності й не виконувати незаконних 
вимог влади. Учасники руху особливо підкреслювали, що «на 
Руській Православній Церкві лежить відповідальність за співучасть у 
сталінській насильній ліквідації Української Греко-Католицької 
Церкви. Моральний обов’язок Руської Православної Церкви – 
виправити помилки минулого, сприяти якомога скорішій легалізації 
Української Греко-Католицької Церкви й налагодити з нею 
братерські стосунки» [18, c. 156]. 

В Україні ж, яка лишалася під цілковитим контролем старої 
номенклатури, початок «перебудови» не містив ніяких змін щодо 
релігійних організацій взагалі. Втім, спроба дисидентів, чільних 
представників національно-демократичної інтелігенції, когорту 
яких поповнила, вийшовши на волю протягом 1986–1987 рр., 
велика кількість політв’язнів та в’язнів сумління, дедалі потуж-
ніший національний рух і лібералізація, що тривала в Москві, 
об’єктивно змушувало українське партійне керівництво зайняти 
гнучкішу позицію і, зокрема, щодо релігійного питання. 

Найбільш виразними напрямами боротьби навколо релі-
гійного питання у цей час в Україні стали межі лібералізації 
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законодавства, яке мало регулювати відносини держави й релі-
гійних інституцій, легалізація Української греко-католицької 
церкви (УГКЦ), позначене драматичними колізіями відродження 
Української автокефальної православної церкви (УАПЦ).  

При цьому, чим більшій ерозії піддавалися старі цінності, чим 
далі поглиблювався процес дезінтеграції радянського простору, тим 
більшою ставала привабливість релігії та релігійних інституцій для 
представників еліт і контреліт, скерованих на пошук нових джерел 
легітимації. Суперечливе сприйняття церкви громадською думкою 
(з одного боку, як виразно опозиційної радянському режимові 
ідейної сили, з іншого – як інституції з традиційно тісними 
зв’язками духовенства, насамперед православного, з партійно-
радянською бюрократією) парадоксальним способом створювало їй 
надзвичайно широку базу соціальної підтримки і потужний 
потенціал суспільного авансування. На тому етапі стосовно релігії у 
радянському суспільстві було досягнуто своєрідного консенсусу, 
який виявився недосяжним у питаннях суспільно-політичного 
устрою, економічного ладу, міжетнічних відносин. Релігійні зміни 
цілком вкладалися в рамки конституюючої формули реформ («Так 
жити не можна!»), зміст, напрями, масштаби, динаміка і, що не меш 
важливо, гранично можливі соціальні наслідки яких лишалися 
нез’ясованими [19, c. 21]. 

Православно-католицький конфлікт, який став вагомим 
дестабілізуючим чинником релігійно-суспільних відносин в Україні 
на зламі 1980–1990 рр., мав свою задавнену історію, періоди 
загострень і послаблень. У черговий раз він був актуалізований 
збігом у часі українського православного відродження з від-
родженням Української греко-католицької церкви (УГКЦ). 

Рішення Львівського «собору» 1946 р. про «саморозпуск» 
УГКЦ в Галичині й «возз’єднання» з лояльною до влади РПЦ, 
ліквідація Ужгородської унії на Закарпатті (1949 р.), підготовлені 
спільними зусиллями партійного керівництва, державних структур 
та органів держбезпеки за співпраці православної ієрархії, істотно 
підірвавши організаційно-кадровий потенціал релігійної спільноти, 
не дозволили правлячому режиму ліквідувати греко-католицизм як 
важливий націотворчий і консолідуючий чинник західного 
українства. Більшість кліру та віруючих Церкви не визнала згаданих 
рішень, що й зумовило її існування на нелегальному становищі 
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протягом наступних чотирьох з половиною десятиліть. Як 
зауважують автори книги «Історія релігії в Україні», «всі ці лихоліття 
й страждання не були марними. Завдяки несхитності владик-
мучеників, стійкості духовенства, вірності мирян УГКЦ вистояла в 
період офіційної «ліквідації», організувалася в підпіллі, породила 
нові покоління церковних лідерів, будучи майже півстоліття 
найбільшою репресованою християнською спільнотою в світі та 
одночасно – найбільшим організмом суспільного опору тоталітарній 
системі в СРСР» [20, c. 478]. 

Попри всі згадані труднощі, УГКЦ уже вкотре в своїй 
драматичній історії виявила нечувану життєздатність та внутрішній 
потенціал до відродження, зберігши не лише організаційну 
структуру, канонічні засади своєї діяльності, але й національно-
релігійну зорієнтованість та самобутність. Тож з погляду національно 
зорієнтованих сил відновлення справедливості щодо УГКЦ було 
надзвичайно важливим кроком у процесі формування української 
нації та її остаточного розриву з радянським минулим. 

Звільнення протягом 1986–1987 рр. майже всіх політичних та 
релігійних в’язнів, котрі, вийшовши на волю, створили кістяк 
відновленого руху за громадянські, національні та релігійні права в 
Україні, збіглося з заснуванням наприкінці 1987 р. Комітету захисту 
Української католицької церкви, який очолив дисидент  
І. Гель [21, c. 158]. У серпні 1987 р. група священиків на чолі з 
єпископом П. Василиком заявила про вихід з підпілля і звернулася з 
колективною заявою до Москви з вимогою легалізації УГКЦ. Рух за 
відновлення Церкви поступово вливався у загальноукраїнський рух 
за національне відродження кінця 1980-х рр. Активно підтримували 
легалізацію УГКЦ провідники Української Гельсінської групи, 
Ініціативного комітету за звільнення в’язнів сумління Л. Лук’яненко, 
В. Чорновіл, І. Гель, М. Горинь, С. Хмара. Група народних депутатів 
СРСР від України звернулася у 1989 р. до Президії Верховної Ради 
СРСР з вимогою створити спеціальну комісію з «уніатського 
питання», внесла пропозиції для його розв’язання. Водночас у Львові 
восени 1989 р. на підтримку УГКЦ проходять найчисленніші за весь 
радянський період мирні демонстрації. Питання легалізації 
найбільшої серед східних католицьких церков стають предметом 
найпильнішої уваги Апостольської столиці. Інтенсифікуються кон-
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такти ватиканських і радянських дипломатів та діалог між 
Апостольським престолом і РПЦ [22, c. 237]. 

Утім, навіть тоді, коли ставало цілком зрозуміло, що процес 
легалізації УГКЦ є невідворотним, Московська патріархія 
пропонувала завідомо нереалістичні моделі розв’язання 
«уніатського питання». Так, у листі до Папи Івана Павла II від  
6 серпня 1989 р. Патріарх РПЦ Пимен фактично пропонував 
«розділити» католиків східного обряду України: ті з них, хто вважав 
за осердя своєї релігійної ідентичності східний обряд, мали б 
залишитися у Православній церкві, а тих, для кого найціннішою 
була їх «католицькість», мала поглинути Римо-католицька церква 
[9, c. 380]. Негативне ставлення не лише до унії як такої, а й до 
самої можливості відродження УГКЦ неодноразово висловлював на 
той час і патріарший екзарх України, митрополит Київський і 
Галицький Філарет (Денисенко) [23]. Подібна позиція Московської 
патріархії, яка наприкінці 1980-х рр. набрала реальної політичної 
ваги, справляла неабиякий вплив на керівництво СРСР та УРСР в 
«уніатському питанні» і була невипадковою. Адже вихід греко-
католиків з підпілля, легалізація УГКЦ та повернення у її лоно 
парафій РПЦ (у другій половині 1980-х рр. на теренах Західного 
регіону діяло 27% громад від їх загальносоюзної кількості та 42% 
від тих, що функціонували в Україні) [24, c. 262], становили 
серйозну небезпеку для російського православ’я. 

 Рішучий спротив процесу відновлення УГКЦ вчиняло і 
політичне керівництво республіки, особисто перший секретар ЦК 
Компартії України В. Щербицький (аж до своєї відставки у вересні 
1989 р.), будучи категоричним противником будь-яких змін у 
національній політиці і справедливого розв’язання проблеми 
греко-католиків. Даючи відповідні вказівки першим секретарям 
Львівського, Івано-Франківського, Тернопільського і Закар-
патського обкомів партії в серпні 1988 р., він, зокрема, зазначав: 
«Активізація дій залишків уніатства набуває явно антисуспільного, 
а у ряді випадків антирадянського характеру. Оскільки це вимагає 
рішучих дій з нашого боку, прошу Вас взяти під особистий 
контроль організацію цієї роботи. Про результати періодично 
інформуйте ЦК Компартії України» [6, оп. 25, спр. 3330, арк. 44]. 
Відмова від нав’язуваного упродовж десятиліть масовій свідомості 
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негативного стереотипу греко-католицизму та дискредитації 
церковної унії вимагала глибокої ревізії ідеологічної доктрини, а 
отже, загрожувала суттєвими політичними втратами. 

Антиуніатська пропагандистська кампанія тривала аж до 
кінця 1989 р. і здійснювалася як по лінії Московської патріархії, 
так і за вказівками компартійного керівництва. За цей час 
агонізуючий режим встиг передати РПЦ у Галичині близько 800 
недіючих, раніше знятих з реєстрації, храмів, аби уникнути їх 
переходу в руки греко-католиків. Керівництво Компартії України 
остаточно втратило будь-які можливості впливу на суспільні 
процеси в Галичині і поступилося політичною ініціативою своїм 
опонентам. Рух за легалізацію УГКЦ зінтегрував досить різнорідні 
сили, а боротьба за втілення цього гасла вкрай зрадикалізувала 
населення краю. 

Процес самолегалізації УГКЦ супроводжувався багатоти-
сячними мітингами, які переростали у перебирання греко-
католиками храмів, що досі належали РПЦ. Першими у регіоні в 
жовтні 1989 р. перейшли у користування УГКЦ Преображенський 
собор у Львові та церква в селищі Щирець на Львівщині. Вихід 
УГКЦ з підпілля був «легітимізований» постфактум Заявою Ради у 
справах релігій при Раді Міністрів УРСР від 20 листопада 1989 р., 
якою фактично було визнано право українських греко-католиків на 
вільне існування [25]. 

Особливе значення у перебігу вище означених подій мала 
зустріч М. Горбачова з Іваном Павлом II у Ватикані (1 грудня  
1989 р.), яка відбувалася вже на тлі гострого православно – греко-
католицького конфлікту. М. Горбачов висловив розуміння щодо 
занепокоєння Папи долею греко-католиків. По суті, він визнав, що 
ситуація з греко-католиками вийшла з-під контролю партійно-
державних органів, що позиція Кремля у цьому питанні не може не 
залежати від позиції Московської патріархії, а його вирішення у 
правовий спосіб за участі держави можливе з прийняттям нового 
закону про свободу совісті. М. Горбачов висловив сподівання, що 
саме Апостольський престол не допустить подальшої ескалації 
міжконфесійного конфлікту, задекларувавши при цьому готов-
ність сприйняти будь-яку угоду Ватикана з Православною 
церквою [9, c. 382, 383]. 
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Довгоочікуваний акт визнання державою УГКЦ спричинив 
лавиноподібний процес масового переходу віруючих Галичини від 
православних до греко-католицьких громад, подачу ними заяв щодо 
реєстрації відновлених парафій. У січні 1990 р. Церква вже мала 370 
храмів, кількість яких невпинно зростала. Скликаний 23 січня  
1990 р. у Львові собор УГКЦ за участю шести єпископів і 15 
священиків визнав неканонічними ухвали Львівського псевдо-
собору 1946 р., проголосив легалізацію Церкви, висловив вимоги 
щодо реабілітації репресованих представників греко-католицького 
духовенства, повернення Церкві її храмів та визнання церковної 
організації [6, оп. 32, спр. 2771, арк. 9]. За нерішучої і невизначеної 
позиції Києва вирішальне значення у справі унормування легалізації 
греко-католицьких громад відіграли оперативно ухвалювані 
постанови демократично обраних місцевих рад. На початок 1991 р. 
РПЦ вдавалося контролювати лише близько 600 громад, тоді як 
кількість греко-католицьких парафій досягла у Львівській області – 
907, Івано-Франківській – 375, Тернопільській – 392 і Закарпатській 
– 127 [26, c. 284]. 

Вихід з підпілля греко-католиків, перехід до УГКЦ більшості 
галицьких православних парафій, як і радикалізація тут 
національного руху, за оцінкою В. Єленського, стали серйозним 
викликом для тієї частини населення регіону, для якої православна 
ідентичність була не менш важливою, ніж ідентичність 
національна [27, c. 46]. Адекватною відповіддю православних 
Галичини на подібний виклик стало відтворення Української 
автокефальної православної церкви (УАПЦ), що презентувала себе 
як справді українська Церква, незалежна від закордонних центрів, 
насамперед Москви і Риму. Її відродження на зламі 1980–1990 рр. 
відбувалося головно в Галичині й у Києві, тоді як у 1917–1921 рр. 
базою Церкви була Наддніпрянська Україна. Довершення розбу-
дови УАПЦ й обрання патріархом митрополита УАПЦ в США 
Мстислава (Скрипника) пов’язують з ухвалами Собору УАПЦ, 
який відбувся в Києві 5–6 червня 1990 р. На початок 1991 р. в 
Україні діяло вже 811 зареєстрованих об’єднань Церкви, 96% яких 
знаходилося у трьох галицьких областях [28, c. 41]. 

Православно – греко-католицький конфлікт за храми майно та 
віруючих був позначений хворобливістю, а подекуди й агре-
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сивністю з боку православних, певним тріумфалізмом та 
прагненням реваншу з боку греко-католиків, активізацією пошуків з 
обох сторін легітимації своєї позиції в історії, поглибленням 
відмінностей в православному й греко-католицькому її прочитанні. 
Цей конфлікт, за відсутності вдалих спроб його врегулювання, 
набув чималих темпів власної інерції, ставши константою як 
релігійного, так і суспільно-політичного життя України.  

Ескалації конфлікту всіляко сприяло й загострення політичної 
боротьби еліт і контреліт, в якій сторони намагалися не лише 
заручитися підтримкою тої чи іншої конфесії, але й покласти на 
суперників відповідальність за міжконфесійні зіткнення. На 
Других всеукраїнських зборах Руху в 1990 р. І. Драч звинуватив 
Компартію в тому, що «саме вона роздовбує конфесійні тріщини, 
аби закласти туди свою вибухівку і потрощити на друзки 
українську національну єдність» [29]. У свою чергу, у листопаді 
1990 р. Пленум ЦК Компартії України ухвалив Резолюцію «Про 
ставлення ЦК Компартії України до релігії, церкви, віруючих, до 
використання міжцерковних конфліктів у політичних цілях». 
Спроба перегляду найбільш одіозних елементів партійно-
державної політики в релігійній сфері й навіть засудження 
«тоталітаристської практики адміністративного втручання у 
внутрішні справи релігійних організацій, обмеження прав 
віруючих, переслідування за релігійні переконання», які, втім, 
оголошувалися свавільним порушенням комуністичної ідеї, 
поєднувалася в резолюції зі звинуваченням політичних суперників 
КПУ, передусім Руху та УРП, у намаганні «використати міжцер-
ковні конфлікти для ще більшої дестабілізації обстановки, пе-
рекласти на комуністів відповідальність за розпалювання 
ворожнечі між віруючими різних сповідань» [30]. 

Не мали жодного успіху і певні спроби врегулювання конф-
лікту, пов’язані зі створенням на початку 1990 р. Чотиристо-
ронньої комісії з представників РПЦ, Апостольської столиці, УПЦ 
та УГКЦ, депутатських комісій місцевих рад. Уже у березні того 
самого року перемовини зайшли у глухий кут: єпископат УГКЦ 
своєю офіційною заявою повідомив про припинення участі в 
роботі комісії, мотивувавши це відмовою Московського патріархату 
визнати незаконність Львівського псевдособору 1946 р. та церковний 
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статус УГКЦ, а не як сукупність громад. У свою чергу, Московська 
патріархія поставила під сумнів доцільність продовження 
православно – католицького богословського діалогу у зв’язку з 
відсутністю самостійної позиції УГКЦ і залежністю її керівництва від 
впливів певних політичних сил на Західній Україні [31]. 

Ситуація ускладнювалася й тою обставиною, що з часу 
розгортання православно – греко-католицького конфлікту коло 
його учасників значно розширилося: до РПЦ та її автономної 
частини УПЦ, яким протистояла УГКЦ на його початку, згодом 
додалися УАПЦ, а з 1992 р. – УПЦ Київського патріархату. Тим 
самим, контраверсійність аргументів і позицій конфліктуючих 
сторін дедалі збільшувалася, істотно звужуючи поле можливостей 
досягнення компромісу. Московська патріархія, безнадійно 
втрачаючи свої позиції в Галичині, і далі звинувачувала греко-
католиків «у розгромі трьох православних єпархій – Львівської, 
Івано-Франківської та Тернопільської», а Апостольську столицю – 
у потуранні цьому, заперечуючи реальність того вибору, який 
зробила переважна більшість населення краю, перейшовши з 
юрисдикції РПЦ до УГКЦ та незалежних православних церков на 
зламі 1980–1990 рр. 

Створення в 1989–1990 рр. УАПЦ, як і подальша її 
інституалізація, наразилися на різку критику з боку Українського 
екзархату РПЦ, особливо ж з боку патріаршого екзарха 
митрополита Філарета (Денисенка), що посідав Київську кафедру з 
1966 р. Швидкі зміни у православному комплексі України, як і 
наростаючі політичні процеси, змусили його вдатися до активних 
дій у напрямі зміни статусу Українського екзархату та отримання 
ним більшої самостійності від Московської патріархії. Згідно з 
рішеннями архієрейського собору РПЦ від 30–31 січня 1990 р. 
Український екзархат став УПЦ з одночасним певним розме-
жуванням компетенції керівництва РПЦ й УПЦ [32, оп. 8, спр. 41, 
арк. 36–39]. У жовтні того самого року рішенням Архієрейського 
собору РПЦ УПЦ отримала самостійність в управлінні, тобто 
фактично автономний статус, закріплений відповідною грамотою 
патріарха Московського і всієї Русі Алексія II, врученою 
предстоятелю УПЦ митрополиту Філарету 28 жовтня в соборі 
Софії Київської [33, c. 33]. 
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Попри поразку на виборах патріарха Московського в червні 
1990 р., митрополит Філарет посилює контроль над УПЦ, здобувши 
в ній необмежену владу, і разом зі священноначаллям Церкви 
спрямовує всі зусилля на дискредитацію автокефального руху, 
зосереджуючись на аргументації його неканонічності. Водночас, він 
остаточно пов’язує свою кар’єру та майбутнє з політичним 
керівництвом УРСР, висловлюючись за «оновлення Союзу». 

З істотним посиленням у 1990–1991 рр. присутності УАПЦ у 
релігійному просторі Галичини зміщувалися і силові лінії 
міжконфесійного протистояння: з православно – греко-католицького 
конфлікту (УПЦ – УГКЦ та УГКЦ – УАПЦ) на поступове 
загострення міжправославного протистояння (УПЦ – УАПЦ), що 
зумовлювало подальшу ескалацію напруги конфесійного поля на тлі 
його очевидного урізноманітнення та кількісного зростання. На  
1 січня 1991 р. в Івано-Франківській, Львівській і Тернопільській 
областях налічувалося 3558 зареєстрованих релігійних об’єднань, що 
становило 35,6% їх загальнореспубліканської мережі. Найбільшою 
кількістю громад були представлені в краї Українська греко-
католицька церква (1777), Українська автокефальна православна 
церква (791), Українська православна церква (734), протестантські 
конфесії (157) та Римо-католицька церква [2, оп. 7, спр. 612, арк. 6]. 

Отже, конфігурацію релігійно-суспільних відносин напере-
додні розпаду СРСР й унезалежнення України значною мірою 
сформували проблеми, закладені партійно-радянською релігійною 
політикою. Істотне скорочення інституційної мережі і сакральних 
об’єктів, позбавлення права на легальне існування ряду конфесій і 
деномінацій, дискримінація віруючих громадян, репресії проти 
їхніх духовних лідерів, консолідація неконтрольованого владою 
релігійного підпілля, крайні форми несприйняття світу з боку 
певних категорій віруючих, анемічність структур традиційних для 
України церков та їхня низька конкурентоспроможність перед 
тиском закордонних місіонерських інституцій та новітніх 
релігійних рухів, зрештою, закладені підвалини міжправославного 
і православно – греко-католицького конфліктів тощо – всі ці та 
інші проблеми релігійного життя України, як і Галичини, кінця 
1980 – початку 1990-х рр. набагато серйозніше, ніж тоді 
вважалося, закорінені у релігійній політиці радянського режиму. 
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Оцінюючи ж релігійно-суспільні зміни в період між початком 
«перебудови» і здобуттям Україною незалежності, варто визнати 
той незаперечний факт, що головним їх змістом і найочевиднішим 
досягненням стало утвердження досить широких релігійних 
свобод і кардинальна лібералізація державної політики щодо 
релігії, церкви та віруючих. 
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Наталія Кочан 

 
РЕЛІГІЙНИЙ ЧИННИК ЕТНОПОЛІТИЧНИХ 
ПРОЦЕСІВ ГАЛИЧИНИ: МІНОРИТАРНІ 

ЕТНОРЕЛІГІЙНІ ТА РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

У статті піддано аналізу специфіку та основні напрями 
розвитку міноритарних релігійних організацій Галичини, увагу 
приділено етноконфесіям та їхньому сприйняттю більшістю 
населення регіону. 

Ключові слова: релігія, етнічність, етноконфесії, Галичина, 
релігійні меншини. 

Nataliya Kochan. Religion and ethno-politics in Halychyna: 
minority ethno-religious and religious communities. The article focuses 
on specificity and major trends of religious minorities groups’ develop-
ment in Ukrainian Halychyna, attention is paid to backed by ethnicity 
religious organisations and their perception by the majority in the region. 

Key words: religion, ethnicity, Halychuna, religious minorities. 
 
Релігійний чинник етнополітичних процесів Галичини, під 

якою розуміються сучасні Львівська, Івано-Франківська та частина 
Тернопільської (без північних районів, що належить до історичної 
Волині) областей [1], має виразну специфіку завдяки багатій 
історії функціонування найрізноманітніших етнорелігйних спільнот 
у краї, яка імпліцитно присутня і в сьогоднішніх етнорелігійних та 
етнополітичних процесах у регіоні. Крім того, регіону також 
історично притаманний високий рівень релігійності населення. 
Греко-католицька церква українського населення краю стояла у 
витоків формування його етнонаціональної, етнокультурної, 
етнорелігійної ідентичності у той час, коли землі Східної Галичини 
перебували у складі інших держав, спочатку – Австро-Угорщини, а 
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після Першої світової війни – Польщі. За радянських часів сàме в 
Галичині зберігалася найщільніша мережа релігійних організацій і, 
відповідно, найвищий рівень релігійності населення. Такий стан 
речей зберігся в регіоні й після проголошення Україною 
незалежності. В цілому, рівень релігійності населення Галичини 
правомірно співвідносити з аналогічними рівнями в таких 
традиційно високорелігійних країнах, як Польща чи Ірландія, хоча, 
коли йдеться про «зокрема», то вступають у силу контекстуально 
обумовлені відмінності (як стосовно Ірландії чи Польщі, так і, 
власне, Галичини). 

Специфіка Галицького регіону органічно вписується у 
загальноукраїнські закономірності, притаманні місцю та ролі, що їх 
відіграє релігія у сучасних суспільно-політичних процесах у країні. 
Регіону так само притаманний високий рівень використання, 
інструменталізації релігійного чинника у політичному та суспіль-
ному житті. Фаворитизування регіональними/місцевими елітами 
домінуючої на певній території церкви знаходить своє 
віддзеркалення на національному рівні у наданні правлячими 
елітами явних преференцій тій чи іншій церкві-фавориту. Проте на 
національному рівні фаворити періодично змінюють один одного 
залежно від того, які політичні сили приходять до влади. І це 
унеможливлює тривалу монополізацію суспільно-політичного 
простору жодною з провідних церков, домінування однієї чи другої 
обмежене у часі. На національному рівні підтримка тієї чи іншої 
церкви завжди була пов’язана із обраним політичними силами при 
владі вектором розвитку України – прозахідним або проросійським. 
У першому випадку це мало наслідком підтримку «національних 
церков» (Української православної церкви Київського патріархату, 
Української православної автокефальної церкви та Української 
греко-католицької церкви), у другому – юрисдикційно підпо-
рядкованої Московському патріархату Української православної 
церкви. Навіть політика так званої багатовекторності Президента  
Л. Кучми втримувала баланс суспільно-політичних сил у країні 
виключно з метою створення й зміцнення внутрішньоукраїнського 
кланового олігархічного потенціалу – економічного і політичного, 
ігноруючи національні інтереси держави, формування суспільного 
консенсусу щодо засадничих принципів національного інтересу. 
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На відміну від кон’юнктурного становища церков-фаворитів у 
центрі, диспозиція церковних акторів у регіонах залишалася 
усталеною та стабільною, а місцева влада передбачувано надавала 
преференції найчисельнішій, найвпливовішій релігійній організації, 
ранжуючи решту відповідно до власних політичних преференцій. 

Релігійний чинник, нерідко у поєднанні з етнополітичним та 
етнонаціональним, упродовж останніх десятиліть незмінно висту-
пав в українській політиці одним із найдієвіших інструментів 
суспільної мобілізації як з боку найрізноманітніших політичних 
сил, органів державної влади та управління, громадських органі-
зацій, так і безпосередньо релігійних організацій. 

Церковні еліти найвпливовіших гравців релігійно-церковного 
поля України – коло яких обмежується УПЦ (МП), УПЦ КП, УАПЦ 
та УГКЦ – від часу набуття Україною незалежності також не полиша-
ли зусиль у змаганнях за доступ до політичного ресурсу. Якщо 
церковні лідери запровадили практику лобіювання на найвищому 
державному рівні партикулярних інтересів очолюваних ними церков, 
то підпорядковане їм духовенство раз у раз докладало зусиль, аби 
потрапити, нерідко всупереч забороні з боку церковної влади, до 
органів місцевого самоврядування. На сьогодні можна впевнено 
твердити про те, що у церковному середовищі найвпливовіших 
українських церков на усіх рівнях – від національного до локального 
– сформовано групи політичних підприємців/антерпренерів та 
акторів, які шляхом використання політичного ресурсу активно 
лобіюють корпоративні інтереси, що їх вони ототожнюють із 
загальнонаціональними, суспільними, громадськими. 

Чи не найвиразніше роль релігійного чинника в суспільно-
політичних процесах виявляється в Галичині, як регіоні, де 
зберігається найвищий в Україні рівень релігійності населення, де 
релігійний чинник у домінуючих конфесіях історично тісно 
пов’язаний з етно- і folk-націоналізмом, де рівень представництва 
релігійних меншин («іншого») найнижчий у країні, що зміцнює 
позиції «традиційних» церков. 

Дослідження етнорелігійних спільнот та міноритарних 
релігійних організацій у Галичині є актуальним з огляду на:  
1) специфіку їх функціонування у регіоні, де домінують і 
користуються прихильністю влади україноцентричні церкви 
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УГКЦ, УПЦ КП та УАПЦ; 2) специфіку суспільно-політичних 
стратегій домінуючих українських церков (а ширше – суспільного 
загалу) за умов, коли в історичній пам’яті населення краю 
зберігається, а в численних пам’ятках культури наочно мате-
ріалізується факт домінування/присутності в регіоні тих 
сьогоднішніх міноритаріїв, які не так давно домінували та 
процвітали в краї, а сьогодні знаходяться на марґінесі або 
безповоротно зникли. 

 

Таблиця 1. 
Кількість віруючих основних релігійних організацій Галичини  

(у відсотках від загальної кількості зареєстрованих громад,  
станом на 1 січня 2016 р.)* 

 

Область УГКЦ УПЦ КП УАПЦ УПЦ 
(МП) 

Інші 

Львівська 52,57% 16,76% 13,2% 2,2% 15,27% 
Івано-Франківська 53,57% 20,91% 11,41% 2,2% 11,91% 
Тернопільська 45,7% 19,4% 12,2% 6,8% 15,9% 

 
* Таблицю укладено на підставі звітів Департаменту у справах релігій та 

національностей Міністерства культури України про мережу церков і релігійних 
організацій Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей станом 
на 1 січня 2016 р. 

 
За кількістю міноритарні релігійні організації, до яких належать і 

етноконфесії, посідають незначне місце на сучасній релігійній та 
етнополітичній карті Галичини. Якщо не брати до уваги домінуючі в 
регіоні так звані «національні» церкви – УГКЦ, УПЦ КП та УАПЦ, – 
то усі інші релігійні організації разом узяті становлять такий відсоток 
від загальної кількості громад, які діють: у Львівській області – 
15,2%, Тернопільській – 15,9%, Івано-Франківській – 11,9% (табл. 1). 
Найбільш однорідною під етнорелігійним кутом зору є Івано-
Франківська область. У Тернопільській відсоток «інших» дещо 
вищий за рахунок більшої кількості громад УПЦ (МП), які для цього 
регіону є традиційними, історично закоріненими. А у Львівській – за 

                                           
 Тут і далі, якщо не зазначено інше, наведено дані статистичних звітів 

Державного департаменту релігій та національностей Міністерства культури 
України про мережу церков і релігійних організацій станом на 1 січня 2016 р. 
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рахунок протестантських спільнот. Відсоток «національних» церков 
має певний, обмежений потенціал до зростання внаслідок переходу 
громад УПЦ (МП) до юрисдикції чи то УПЦ КП, чи то УАПЦ, який 
набув нового імпульсу разом із початком військової агресії Російської 
Федерації проти України. 

Значення релігійного чинника у перебігу етнополітичних 
процесів сучасної Галичини неможливо зрозуміти, спираючися 
лише на сучасні статистичні показники стосовно міноритарних 
релігійних та етнорелігійних організацій, без врахування 
радикальних змін в етнічному та етнорелігійному складі населення, 
що сталися внаслідок трагічних подій XX століття: низка етнічних 
спільнот, які великою мірою визначали економічне, соціокультурне, 
етнорелігійне, врешті, й політичне життя регіону, практично зникли 
з цих теренів або ж втратили свою вагу. Спочатку етнополітика 
Другої Речі Посполитої (1918–1939 рр.) репресивними методами 
втілювала у життя принцип створення мононаціональної польської 
держави, що мало наслідком вибух українсько-польського 
конфлікту на взаємовинищення, який тривав й упродовж Другої 
світової війни; слабкіша українська сторона використовувала будь-
яку нагоду, аби завдати польській щонайменше симетричні удари. 
Період нацистської окупації краю (1941–1944 рр.) позначений 
«остаточним вирішенням» єврейського питання. Політика 
радянського режиму (від вересня 1939 р. і до початку 1950-х рр., за 
винятком років німецької окупації) була спрямована, з одного боку, 
на етнічну та релігійну гомогенізацію місцевого населення, а з 
другого, на його радянізацію, що передбачала заходи з деукраїні-
зації (конструювання «нової історичної спільноти радянського 
народу») та примусової атеїзації. 

Насильницьки ліквідовану радянським режимом у 1946 р. 
українську Греко-католицьку церкву заступили в регіоні 
структури російської Руської православної церкви (РПЦ). Українці 
греко-католики виявилися розпорошеними між підпільною ГКЦ, 
вцілілими рештками Римо-католицької церкви, нерозривно 
пов’язаної з польським населенням краю, та структурами РПЦ, які 
змушені були pro forma українізуватися, аби бути сприйнятими 
місцевим населенням. 
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У кінцевому підсумку, українське населення Галичини, попри 
масштабні репресії радянського режиму, виявилося кількісно 
домінуючим не лише у сільській місцевості, як це тривало 
упродовж століть, але й у містах, де воно традиційно поступалося 
польському та єврейському. Отже, разом із масово «відрядженими» 
з підрадянських регіонів України до Галичини спеціалістами та 
управлінцями, що мали радянізувати приєднані території, зросла 
частка українців та прибулих росіян в економічному, суспільному, 
культурному житті регіону, суттєво змінюючи це життя.  

Єврейсько-іудейська Галичина фактично зникла внаслідок 
Голокосту. Якщо лише у Львові у 1939 р. проживало близько 150 
тис. іудеїв, або, як називали євреїв Галичини, галіціянерів, то в 
липні 1944 р. їх залишилося близько 3 тис; в Івано-Франківську – 
відповідно, 40 тис. і 150 осіб [2]. 

Кількість єврейського населення в Україні мала негативну 
динаміку і в радянський повоєнний період, і після проголошення 
Україною незалежності, про що свідчать такі цифри: частка євреїв у 
населенні Львова у 1939 р. становила 33%, у 1989 р. – 1,6%, 2001 р. 
– 0,1%; у населенні Івано-Франківська, відповідно, 41%, 0,7%, 0,1%; 
Тернополя – за 1939 р. дані відсутні, але на рубежі XIX–XX ст. 
частка євреїв становила 44%, у 1989 р. 0,3%, 2001 р. – 0,1% [3]. За 
період між переписами 1989 і 2001 рр. кількість євреїв в Україні 
скоротилася на 78,7% [4]. Попри таке скорочення єврейська громада 
України залишається однією з найбільших в Європі; згідно з 
соціологічними дослідженнями вона досить слабо зберегла 
національні традиції і релігійна діяльність не є привабливою для 
більшості українських євреїв [5]. 

Станом на 1 січня 2016 р. у Львівській області діяло 6 
іудейських спільнот у Львові, Дрогобичі та Стрию із зареєстро-
ваних 10 (для ілюстрації динаміки зростання: у 1990 р. в області 
було зареєстровано 2 єврейські спільноти), Тернопільській – 3 (2 – 
у Тернополі, 1 – Чорткові), Івано-Франківській – 2 (за даними 
Асоціації єврейських організацій та громад України в області діяла 
лише 1 громада у м. Івано-Франківську [6]. Для порівняння: у 
міжвоєнний період лише у самому Станіславові діяло 56 синагог). 
Сьогодні іудаїзм в Галичині представлений такими основними 
організаціями: 1) Об’єднання іудейських релігійних організацій 
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України (у Львівській області 4 діючі громади, 2 – недіючі; Івано-
Франківській – 2 діючі громади, Тернопільській – 3) та 2) Релігійні 
організації прогресивного іудаїзму (у Львівській області 1 діюча 
організація, 2 – недіючі). 

На сьогодні актуальними залишаються питання відновлення 
пам’яті про іудейську історію Галичини та впорядкування понад 
450 єврейських кладовищ, включно зі стародавнім Львівським 
(одним з найдавніших в Європі, де поховано приблизно 25–30 тис. 
осіб), на місці якого з 1947 р. облаштовано Краківський ринок [7]. 
Об’єднання рабинів зі США у 2002 р. звернулося до міської влади з 
проханням перенесення поховань з території ринку, але не отримало 
задовільної відповіді. Натомість, уперше з ініціативи міської ради, а 
не громадських організацій та зарубіжних спонсорів, у Львові у 
вересні 2016 р. було відкрито меморіальний проект «Простір 
синагог» з вшанування місць єврейської історії і представлено 
законсервовані залишки синагоги «Золота Роза» та фундамент 
єврейського будинку навчання Бейт Гамідраш. Проти проекту 
«Простір синагог» рішуче виступили львівські іудеї-ортодокси, 
представлені «Центром дослідження юдаїки» і благодійною 
організацією «Єврейське відродження». Ортодоксальні іудеї 
звинуватили міську владу у нефаховому ставленні до пам’яток 
культури національного значення та унеможливленні використання 
синагоги за прямим призначенням [8]. 

Радянські повоєнні примусові обміни населенням – фактично 
депортації польських українців до України, а українських поляків 
до Польщі – значно скоротили польську Галичину з її римо-
католицьким костелом. Римо-католицькі єпископи в Україні у 
1946 р. разом зі своїми вірянами-поляками були також депортовані 
до Польщі. У межах УРСР не залишилося жодного римо-
католицького єпископа, а кількість діючих костелів у Львівській 
дієцезії скоротилася на кінець 1950-х рр. до 13. Римо-католицька 
ієрархія в Україні була відновлена лише 16 січня 1991 р., пізніше 
ніж через рік після легалізації УГКЦ. До складу відновленої 
Львівської архідієцезії, яку очолив митрополит Мар’ян Яворський, 
родина якого також після війни була виселена зі Львова до Польщі, 
увійшли території Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, а 
також Волинської, Рівненської та Чернівецької областей. Поза 
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межами архідієцезії залишилися польські Любачівські та Пере-
миські землі, що історично входили до її складу. 

Отже, оскільки тема діяльності відновленої Римо-католицького 
церкви (РКЦ) в Галичині має багато вимірів та особливостей, то 
потребує окремого дослідження, – упродовж кількох наступних 
десятиліть РКЦ в Україні зазнала суттєвих трансформацій: з церкви 
польської меншини вона еволюціонувала у церкву, до складу якої 
приєднуються нові члени без огляду на етнічне походження, мову 
спілкування, історико-культурне підґрунтя. Саме цим пояснюється 
доволі висока, з огляду на скорочення кількості етнічних поляків у 
краї, присутність структур РКЦ в Галичині. Станом на 1 січня  
2016 р. у Львівській області діяло 136 громад РКЦ, Тернопільській – 
89, Івано-Франківській – 25. 

У регіоні суцільно зникли структури Львівської архієпархії 
Вірменської католицької церкви (ВКЦ), яка нараховувала у 
міжвоєнний період до 5,5 тис. віруючих [9]. Ця церква постала 
внаслідок укладення унії Львівської єпархії Вірменської 
апостольської церкви з Римом (1630 та 1635 рр.) і припинила 
існування у 1945 р., коли під час обмінів населенням між СРСР і 
Польщею вірмени-католики разом з церковнослужителями були 
виселені зі Львова. Першу відновлену громаду вірмен-католиків 
було зареєстровано у 1991 р., але критично низька кількість 
віруючих не могли гарантувати її існування. Восени 2001 р. їхні 
розпорошені й нечисленні групи відвідав тодішній глава 
Вірменської католицької церкви патріарх Нерсес Бедрос XIX 
(резиденція у м. Бейрут, Ліван) з метою зміцнення етнорелігійної 
ідентичності та консолідації спільноти вірмено-католиків в Україні. 

Сьогоднішні вірмени-галичани представляють нову хвилю 
міграції. У 1991–1992 рр. вони утворили Українську єпархію 
Вірменської апостольської церкви (ВАЦ) з центром у Львові. 
Після настійливих вимог у січні 2000 р. віруючим було повернено 
кафедральний Вірменський (Успенський) собор, освячення якого у 
травні 2003 р. здійснив католикос усіх вірмен Гарегін II. З 
двохтисячної вірменської спільноти Львова участь у церковному 
житті беруть 100–150, максимум 200 осіб, і перспективи розвитку 
громади не надто оптимістичні [10]. Станом на 1 січня 2016 р. в 
Галичині функціонувало по 1 громаді Вірменської апостольської 
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церкви у Львівській та Тернопільській областях. На початку 2010-х рр. 
керівництво ВАЦ планувало перенесення церковного центру до 
Києва, зведення там кафедрального собору, що ними бачився як 
один з найбільших у Європі [11]. Однак загострення суспільно-
політичної та економічної кризи в країні, початок якій поклали 
події на зламі 2013–2014 рр., а продовжила російська агресія проти 
України, змусило відтермінувати реалізацію такого плану. 

Вірменська апостольська церква тісно співпрацює зі ство-
реним у 2001 р. Союзом вірмен України. Традиційним для усіх 
вірмен України стало запроваджене ними щорічне вшанування у 
квітні Дня пам’яті жертв геноциду вірмен в Османській імперії. 
Перший архієпископ Вірменської апостольської церкви в Україні 
Натан Оганесян, акцентуючи увагу на тісному зв’язку упродовж 
історії вірменської церкви і народу, зазначав, що геноцид народу 
був одночасно й геноцидом церкви: «[…] народ, який постраждав 
під час Геноциду – це переважно діти нашої Церкви. Були 
вірмено-католики і вірмени-протестанти, але це дуже малі групи. 
[…] Геноцид народу був геноцидом Церкви […] Геноцид був 
етнічною і релігійною чисткою» [12]. 

У 2015 р., напередодні вшанування 100-х роковин геноциду 
вірмен, глава Української греко-католицької церкви верховний 
архієпископ Святослав (Шевчук) звернувся до глав обох 
вірменських церков зі словами солідарності й молитовної 
підтримки, покликаючись на слова Папи Римського Франциска 
про трагедію вірмен, в Османській імперії як «перший геноцид XX 
століття» [13]. Відомо, що Туреччина категорично заперечує факт 
геноциду вірмен і після тих слів понтифіка папського нунція в 
Анкарі було викликано до МЗС Туреччини для висловлення 
протесту. Не можна виключати появи аналогічної реакції з боку 
Туреччини й на комеморацію геноциду вірмен в українському 
церковному середовищі, особливо зважаючи на той факт, що в 
Україні геноцид вірмен не визнано на державному рівні.  

У повоєнній Галичині без сліду зникла також спільнота 
караїмів, які проживали в Галичі Івано-Франківської обл. від XIII 
ст., зберігаючи упродовж віків етнорелігійну окремішність. У 1940–
1950-х рр. рештки караїмів змушені були емігрувати до Польщі або 
переселитися до Литви. Сьогодні про галицьких караїмів нагадує 
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лише експозиція міського Музею караїмської історії та культури 
(утворений 2004 р. як філія Національного заповідника «Давній 
Галич»), кілька автентичних будівель (кенесу зруйновано у 1985 р.) 
та караїмське кладовище у с. Залуква, що знаходиться у 
напівзруйнованому, скандально занедбаному стані, частину 
надгробків з якого місцеві мародери використали у побутових цілях. 
У 1997–2000 рр. працівники заповідника «Давній Галич» здійснили 
дослідження караїмського некрополя, результатом якого стало 
видання каталогу надгробків з перекладом епітафій. 

Німецька лютеранська (євангелічна) етнорелігійна мен-
шина, яка хоча й була нечисленною, але плідно працювала в краї, 
у міжвоєнний період зазнавала утисків та дискримінації з боку 
польської влади, а під час першої радянської окупації була 
примусово переселена до окупованої нацистами Польщі, що й 
поклало край історії її існування та праці місіонерів-лютеран з 
Німеччини у Східній Галичині. Станом на 1 січня 2016 р. Німецька 
евангелічно-лютеранська церква мала в Галичині лише 1 громаду 
(у м. Львові). Про цю громаду навряд чи правомірно говорити у 
термінах етноконфесії, оскільки в ній доконаним фактом стало 
розмивання етнонаціональних маркерів, особливо після інтен-
сивної хвилі еміграції з України німців до історичної батьківщини, 
що тривала впродовж 1990-х рр. У Львівській громаді НЄЛЦУ 
понад 80% парафіян становлять українці та росіяни, богослужіння 
німецькою мовою не відправляються і зростає відсоток членів, що 
не володіють німецькою мовою [14]. Через обставини місцеве 
лютеранство дедалі глибше адаптується до соціокультурного 
контексту, зазнає природної асиміляції. 

Водночас, не пов’язане з Німецькою євангелічно-люте-
ранською церквою так зване українське лютеранство, 
представлене в Галичині Українською лютеранською церквою 
(у Тернопільській обл. – 4 громади, по 1 – в Івано-Франківській та 
Львівській обл.; у Тернополі функціонує семінарія УЛЦ). 
Українська лютеранська церква, яка в Україні об’єднує понад  
1 тис. членів, декларує себе наступницею Української єван-
гельської церкви Ауґсбурзького віросповідання (УЄЦ), знищеної 
після окупації Радянським Союзом Галичини у 1939 р. УЄЦ 
постала в Галичині у міжвоєнний період за ініціативи кола осіб, 



 

113 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

колишніх греко-католиків, які привнесли до внутрішнього життя 
нової церкви чимало зі свого греко-католицького досвіду.  

На початку 1990-х рр. відновлення УЛЦ в Україні ініціювали 
рештки УЄЦ у США [15]. У віросповідному та обрядовому 
питаннях Українська лютеранська церква становить гібрид, де 
зміксовано елементи лютеранського віровчення, української 
етнокультурної традиції, «східного» (в основі греко-католицького) 
та латинського обрядів. У саморепрезентації голова Галицької 
єпархії УЛЦ пастор Тарас Коковський зазначав, що українські 
лютерани вносять «до лютеранства частку своєї національної та 
культурної ідентичності. Ми любимо свій край і звичай, рідну 
мову, пісню, історію та культуру, хочемо свідчити про це іншим 
народам [sic! Саме так у автора сформульовано пріоритети. –  
Н. К.]. […] українські лютерани ніколи не відокремлювали себе від 
свого народу, його традицій та звичаїв» [16]. УЛЦ стоїть на 
позиціях консерватизму і традиціоналізму у віровчительних 
питаннях, а також і суспільних. Подібно до німецького люте-
ранства у період його становлення й розвитку, в українському 
чільне місце посідає культурницька, народницька складова. 

Іслам у Галичині [17] на початок 2016 р. де-юре репрезен-
тували лише 2 громади на Львівщині. Правомірним буде припус-
тити, особливо зважаючи на початковий потік татар-переселенців 
навесні 2014 р. з окупованого Криму переважно до Львова й 
околиць, що ісламські структури, так само як і в цілому по 
Україні, воліли існувати на нових місцях поселення без офіційної 
реєстрації і набуття статусу юридичної особи, тож офіційна 
статистика їх «не бачила» й не була в змозі оцінити їхню реальну 
кількість. Важливо враховувати, що серед першої хвилі 
переселенців з Криму були й такі, які сповідували іслам у його 
консервативній формі, які навіть у кримськотатарському середо-
вищі існували дещо відокремлено, відрубно. Такого роду пере-
селенці й в Галичині існуватимуть у капсульному режимі, 
самоізоляції як від культурницького типу ісламу та культурних 
національних організацій кримських татар, так і місцевого 
суспільно-політичного контексту. 

На відміну від офіційної статистики, кримськотатарські джерела 
зазначали, що коли на початок 2014 р. у регіоні мешкали поодинокі 
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представники кримськотатарського народу, то упродовж того ж року 
кількість татар-біженців з-під російської окупації зросла лише у 
Львові з близько 20 осіб до окупації до 2 тис.; у цілому кількість 
мусульман у Львівській області зросла до 5–6 тис. осіб. 

На тлі зростання в Галичині кількості переселенців-мусульман 
організацією Альраїд влітку 2015 р. було відкрито у Львові 
Ісламський культурний центр. Розпочав діяльність «Кримський 
будинок у Львові», на прохання переселенців наприкінці 2015 р. 
міська влада виділила земельну ділянку для розширення 
мусульманського кладовища. Ще у вересні 2014 р. голова новоство-
реної львівської кримськотатарської громади «Їхсан» («Щирість») 
Ернест Абкелямов порушив перед міською владою питання про 
необхідність будівництва мечеті для вимушених переселенців. За 
відсутності мечеті мусульмани-біженці у Львові збираються п’ять 
разів на день на молитву у двох орендованих приміщеннях або ж в 
офісі громадської організації «КримSOS», проте для всіх мусульман 
місця у тих приміщеннях критично обмаль. 

Після окупації АР Крим до Львівської області було також 
перенесено структури мусульманської радикальної політичної 
організації «Хізб ут-Тахрір». Очільник інформаційного відділу 
«Хізб ут-Тахріру» Фазил Амзаєв, перебуваючи вже у Львові, 
позиціонував цю організацію як «міжнародну ісламську політичну 
партію», якій притаманний «ненасильницький характер 
діяльності»: «[…] Хізб ут-Тахрір має на меті встановлення 
ісламської форми правління виключно на ісламських територіях. 
[…] Стосовно немусульманських країн […] Хізб ут-Тахрір не 
ставить політичних цілей, не веде агітацію за зміну державного 
устрою. Наша активність у немусульманських країнах обме-
жується виключно просвітницькою діяльністю». Водночас речник 
«Хізб ут-Тахріру» відмовився дати відповідь на питання про 
кількість членів цієї «політичної партії» в Україні (де-юре така 
партія відсутня в єдиному реєстрі політичних партій Міністерства 
юстиції України) й аргументував це тим, що її члени «стикаються з 
вкрай жорсткими репресіями з боку деспотичних правителів 
мусульманських країн. Тому питання про нашу чисельність та 
імена керівників наших регіональних відділень залишається 
закритим. Тут я можу лише сказати, що кількість членів нашої 
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організації в Україні на сьогодні обчислюється тисячами» [18]. На 
відміну від абсолютної більшості кримських татар-переселенців, 
які нарікають на труднощі з облаштуванням на нових місцях 
поселення та адаптацією до нового соціокультурного контексту, 
речник «Хізб ут-Тахріру» в Україні такі труднощі на власному 
досвіді не відчув, хоча й змушений був терміново виїхати з 
багатодітною родиною з-під російської окупації до Львова; що 
може свідчити про наявність у нього (та, очевидно, інших хізб ут-
тахрірівців) більшого від середнього матеріального, 
організаційного ресурсу, а місцевий соціокультурний контекст 
вважається другорядним, порівняно із можливістю продовжувати 
діяльність цієї міжнародної ісламського організації. В Російській 
Федерації «Хізб ут-Тахрір» зарахована до терористичних 
організацій, тож в окупованому Криму у 2015 р. російською ФСБ 
було заарештовано двох кримських татар хізб ут-тахрірівців, у 
2016 р. – чотирьох. 

Новоприбулих з Криму місцевий суспільний загал сприймає із 
пересторогою. У травні 2015 р. Е. Абкелямов в інтерв’ю 
журналісту Бі-бі-сі зазначав, що певна частина львів’ян відчуває 
острах перед мусульманами: «Це боязнь, що прийде щось чуже і 
зруйнує певні цінності, в яких він жив. Є страх, і люди нама-
гаються захиститися. Це проскакує в газетах, коментарях, 
соцмережах». Жителі селища Бориня (Турківського р-ну), за 160 
км від Львова у Карпатах, з острахом зустріли чотири родини 
переселенців з Криму, сповідників салафітського варіанта ісламу: 
суворих бородатих чоловіків, жінок у чорних хіджабах, оточених з 
усіх боків дітьми, які до того ж принципово не відвідували місцеву 
школу, а надали перевагу домашній, дистанційній освіті. Мешканці 
Борині, греко-католики, трактують як особисту зневагу те, що 
новоприбулі мусульмани працюють у християнські свята і 
наполягають: «Ми собі живемо своїми умовами. Якщо ти хочеш 

                                           
 Салафізм, консервативний напрям ісламу, нерідко ототожнюють з 

ваххабізмом з його категоричним запереченням будь-яких оновлень ісламу, 
суворими моральними приписами та засадничою ідеєю джихаду як шляху 
самовдосконалення і захисту ісламу. У ширшому контексті обидва явища мають 
чимало спільного. 
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сюди приїхати, то жий нашими умовами»; «Як ти в гості приходиш, 
то робиш так, як хазяїн тобі каже, а не так, як ти хочеш» [19]. 

Об’єктивно неуникну напругу між львів’янами та переселенцями 
з Криму використовують українські нові ультраправі політичні сили. 
2 лютого 2016 р. на сайті Громадянського корпусу «Азов» – ідейний 
натхненник якого А. Білецький на початку блискавичної політичної 
кар’єри не приховував расистських та неонацистських поглядів – 
було опубліковано ксенофобську статтю під заголовком «Початок 
ісламської експансії Львова». Обурення редакції викликали 
«лобіювання ідеї будівництва мечеті», «культурні зазіхання» 
мусульман на «унікальний львівський архітектурний ансамбль» з 
метою побудови у місті «символічно інородного ісламського храму» 
[«ісламський храм» – оксюморон, лінгвістична маніпуляція (іслам 
знає мечеті, а не храми), покликана підсилити відчуття наруги «чужо-
го» над «своїм». – Н. К.]. У заяві зазначалося, що «кожний віруючий 
мусульманин разом зі своєю релігією несе особливості близько-
східної цивілізації», а для Львова, як осердя християнських конфесій, 
«інородні» зазіхання є начебто образливими [20]. Прес-секретар 
Громадянського корпусу «Азов» Наталя Вєшкіна підтвердила, що 
«азовці» заперечують саму можливість побудови мечеті у Львові. 

У той час, коли з’явилася ксенофобська заява ГК «Азов», 
«азовці» активно співдіяли з кримськими татарами у заходах з 
організації блокади окупованої Російською Федерацією АР Крим. 
Для кримськотатарського журналіста Айдера Муджабаєва, необізна-
ного з ідеологічним підґрунтям сьогоднішніх українських патріотів-
радикалів, така заява видалася неочікуваною. Журналіст сконтакту-
вав із прес-службою «Азову» для уточнення її суті й отримав 
передбачувану відповідь: «Ми виступаємо за те, щоби Крим був 
українським, а не татарським. Ми не за татар там виступаємо» [21]. 

Проте вже за кілька днів, 5 лютого, інший медіапредставник 
«Азова» Олександр Алфьоров змушений був визнати, що «після 
консультацій з нашими побратимами по блокаді Криму ми 
ухвалили рішення видалити цю публікацію» [22]. Отож, на той 
момент поточний інтерес українських правих збігся з інтересом 
кримських татар і ксенофобську риторику «азовців» було усунено 
з публічного дискурсу. 
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Прибуття до Галичини кримських біженців, які представляють 
широкий спектр ісламських організацій (і пластів культури) – від 
поміркованих до консервативних і радикальних, різко змінило 
етнополітичний та етнокультурний ландшафт Галичини. І однією з 
функцій новопосталих мусульманських структур й надалі висту-
патиме мобілізація кримськотатарської та ісламської ідентичностей 
задля їхнього збереження в умовах вимушеної міграції до Галичини, 
що становитиме подразник для консервативно й традиціоналістськи 
налаштованого сегмента місцевого суспільства, тобто більшості. 

Обидва соціуми – місцевий український та новоприбулий 
кримськотатарський – характеризуються високим рівнем 
релігійності. Можна перелічити чимало рис, що єднають іслам та 
християнство. Але ще більше, які творять між ними розбіжності, 
особливо якщо зважати на те, що і іслам, і християнство як релігії 
монотеїстичні характеризуються ексклюзивізмом, тобто одноосібно 
претендують на істинність. Пов’язання ж у досліджуваному випадку 
з обох боків релігійного чинника з етнічним значно підсилює 
конфліктогенний потенціал такого антагонізму. 

Нові лінії напруги/конфліктів на етнорелігійному та етнопо-
літичному ґрунті – що виникатимуть у процесі адаптації, з одного 
боку, кримських татар до нових соціокультурних умов існування, а 
з другого, місцевого населення до несподіваного сусідства з 
«чужим», – видаються цілком реальними. Тим більше, що цей 
новий «чужий», на відміну від багатьох інших міноритарних 
спільнот у Галичині, які знайшли свій modus vivendi, аби не бути 
подразником для більшості, буде робити все можливе для 
«виживання народу» на новому місці, щоб за кращих умов повер-
нутися «додому», яким для них завжди буде Крим.  

Поза сумнівами, формування й структурування нової 
ісламської спільноти в Галичині покликатиме до життя не лише 
ксенофобські реакції з боку радикальних ультраправих 
українських націоналістів, що залишатиметься маргінальним яви-
щем, але й набагато масштабніші ксенофобські реакції на побуто-
вому рівні. Набагато серйозніший виклик становить те, що 
функціонування філій радикальних міжнародних ісламських орга-
нізацій містить потенціал з дестабілізації соціально-політичного, 
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етнополітичного, релігійного життя не лише регіону, але й країни 
в цілому. Проте, водночас, абсолютна більшість переселенців, 
реалізуючи на практиці свої законні права як громадян України, де-
факто сприятимуть актуалізації в регіоні усвідомлення необхідності 
надання пріоритету силі права й опановувати науку компромісів і 
взаємних поступок як азів демократизації суспільного життя, 
переходу від національних дискурсивних практик до громадянських. 

Протестантизм в Галичині, як і в цілому в Україні, представ-
лений організаціями пізньопротестантського походження. Загальна 
кількість протестантських організацій у краї невисока. Станом на  
1 січня 2016 р. у Львівській області діяло 76 громад баптистів 
(ВСЄХ-баптистів), Івано-Франківській – 22, Тернопільській – 15; 
п’ятидесятників (ВСЦХВЄ-п’ятидесятників) – 107 громад у 
Тернопільській, 101 – Львівській і 26 – Івано-Франківській областях; 
адвентистів сьомого дня – 22 у Львівській, 13 – Тернопільській, 7 (із 
27 зареєстрованих) – Івано-Франківській областях. На тлі високого 
рівня переплетіння в регіоні релігійного та етнічного чинників 
місцеві протестанти дистанціюються від етнізації релігії, 
залишаючись при тому глибоко закоріненими в місцевій культурі. 

У міжвоєнний період в Галичині постали перші громади 
Свідків Єгови, а вже 1928 р. у Львові відбувся перший їхній 
конгрес – важливий організаційно-ритуальний захід. Єговістів за 
притаманне їхньому світогляду відчужене ставлення до держави 
тотально знищували спочатку нацистський режим, а пізніше – 
радянський. У період з 1944 по 1952 рр. з підрадянської Галичини 
було примусово виселено вглиб Радянського Союзу 8 984 
віруючих єговістів та членів їхніх сімей [23]. У СРСР Свідкам 
Єгови інкримінували відмову служити в армії, брати участь у 
виборах, віддавати дітей до піонерської організації, вступати до 
комсомолу тощо. У 1989 р., напередодні краху СРСР, 
підрадянським єговістам вперше було дозволено відвідати конгрес 
одновірців, що проходив у Польщі. У 1990 р. громади Свідків 
Єгови отримали дозвіл на легальну діяльність. Того ж року, ще не 
отримавши реєстрації, лише на Львівщині вийшли з підпілля 18 
громад, що об’єднували 2 940 членів і 63 служителів. 28 лютого 
1991 р. в Україні було зареєстровано громаду єговістів, яка стала 
першою організацією Свідків Єгови на території СРСР. 
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Про кількісний склад єговістських організацій в Галичині 
можна скласти уявлення на підставі кількості учасників обласних 
з’їздів. Так, у Тернополі у червні 2001 р. у щорічному конгресі 
брали участь близько 2 тис. членів організації; у липні 2012 р. у 
Львові – 15,5 тис. У Львові–Брюховичах, на ділянці у майже 7 
гектарів, у травні 2001 р. було офіційно відкрито центр Свідків 
Єгови в Україні «Бетель» (або «Вефіль», у перекладі з 
давньоєврейської – «Дім Божий», Бут. 28:17,19). У Галичині 
станом на 1 січня 2016 р. єговісти були представлені 48 громадами 
у Львівській, 40 (із 47 зареєстрованих) – Івано-Франківській, 17 – 
Тернопільській областях. 

Насамкінець, на специфіку релігійного життя регіону вагомо 
впливає факт найнижчого в країні рівня присутності тут різного 
роду нових релігійних рухів та організацій, що їх за 
класифікацією британської дослідниці Ейлін Баркер віднесено до 
нью-ейджівського типу. На початок 2016 р. у Львівській області 
так звані харизматичні спільноти (євангелики, відповідно до 
понятійного апарату західного релігієзнавства) були представлені 
23 громадами, Тернопільській – 9, Івано-Франківській – 6. 

Неоорієнтальні течії були представлені на Тернопільщині та 
Львівщині, де було зареєстровано по 1 громаді Товариства 
Свідомості Крішни (у львівській громаді створено центр роздачі 
їжі малозабезпеченим верствам населення). 2 громади буддистів 
(«Карма Кагью» та «Шамбала») діяли на Львівщині. 

Неоязичницькі напрями в Галичині представлено громадами 
таких організацій, як Рідна українська національна віра (6 громад у 
Львівській області), Духовний центр родового/родинного вогнища 
Рідної православної віри «Коло Світовида» (по 1 у Львівській та 
Тернопільській обл.) та Релігійний центр об’єднання релігійних 
громад рідновірів України; у Львівській області діяла громада 
рідновірів «Галичина». Поза тим в регіоні не було зареєстровано 
жодних інших нових або нетрадиційних релігійних спільнот. 

*** 
Ставлення місцевого населення до присутності нових 

релігійних організацій у регіоні, що у свідомості більшості 
населення Галичини і надалі асоціюється з «українським 
П’ємонтом», оплотом «українського духу», нерозривно пов’я-
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заним з «національною» церквою, залишається неоднозначним. 
Вище вже наводився приклад сприйняття галичанами 
новоприбулих переселенців-мусульман. Але й перед тим у регіоні 
траплялися випадки нетолерантного ставлення до «чужого». 
Зокрема, у липні 2012 р. у Тернополі місцеві молодики закидали 
яйцями приїжджих місіонерів-кришнаїтів [24]. У львівських медіа 
також можна було побачити негативну реакцію на публічні 
релігійні практики кришнаїтів: «[…] вже стало традицією 
щосуботи по обіді на площі Ринок влаштовувати шабаш 
кришнаїтів. Раніше вони лише співали і били в бубни, тепер мають 
динаміки і можуть горлати на півміста. І регулярно щосуботи 
влаштовують марш центральними вулицями Львова, піднімаючи 
на вуха всіх львів’ян. Але знову-таки, постає питання, чому у 
Великий піст львівська громада повинна терпіти, що у неї під 
носом на всю вулицю горлають «харі Крішна», співають, 
танцюють тощо?» [25]. Стосовно таких реакцій місцевий 
журналіст і викладач Українського католицького університету 
Володимир Павлів зазначав, що «конфесійна і побутова 
нетерпимість християн східного обряду [а це греко-католики та 
православні. – Н. К.] уподібнюють галичан до російських 
православних значно більше, ніж до європейських братів-
католиків чи й до європейських православних» [26]. 

Свого часу Ірина Магдиш, будучи головою Департаменту 
культури Львівської міської ради, характеризувала ставлення 
городян до зростання присутності у місті «інших», від мігрантів до 
туристів, так: «Ми поняття не маємо, що таке «багатокультурне». 
Це все було у минулому. А ось тепер ми й отримуємо виклик 
багатокультурності. Тепер випробовуємо свою толерантність на 
міцність. Якось у мене під вікном сталася бійка: хлопці галасували 
арабською. Я упіймала себе на думці, що якби вони були наші, то 
ще пів-біди. І тут я зрозуміла французів, німців… 

Тобто, коли ми говоримо, що приїжджайте, ми усім раді, це 
неправда! Коли приходять у твій дім із чужими правилами – це 
дратує людей. Як співіснувати? Як спрямувати це у добре русло? 
Все це проблеми, які маємо тепер розв’язувати» [27]. 

Отож, невелика кількість міноритарних етноконфесійних та 
інших релігійних організацій у регіоні не має вводити в оману 
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стосовно можливого низького рівня конфліктогенності за рахунок 
домінування культурно більш-менш однорідних «національних» 
церков – УГКЦ, УПЦ КП та УАПЦ. Характер реагування на 
«чужого» свідчить про те, що у масовій свідомості звичаєве право 
все ще превалює над силою закону. 

Історична пам’ять про зниклі упродовж XX ст. етноконфесії 
щойно починає усвідомлюватися суспільним загалом через 
запровадження нових комеморативних практик, заходів з 
впорядкування занедбаних пам’яток культури, цвинтарів зниклих 
народів. У більшості випадків такі заходи ініціюються та спонсо-
руються зарубіжними структурами, а виконуються українськими 
неурядовими організаціями. 

Соціологічні дослідження дозволяють на регіональному рівні 
з’ясувати характер впливу релігійного та етнокультурного чинників 
на рівень міжетнічної толерантності населення України. Моніторинг 
Інституту соціології НАН України, проведений у квітні 2006 р., 
засвідчив в цілому по країні високий рівень психологічної 
відокремленості населення, наростання почуттів ксенофобії. 
Особливо високий інтегральний індекс національного дистан-
ціювання (ІІНД) було зафіксовано стосовно мусульманських народів 
(5,9 за шкалою Богардуса, де значення ІІНД від 5 до 6 балів говорить 
про відсутність толерантності та приховану форму ксенофобії) [28]. 
Для порівняння: стосовно євреїв ІІНД становив 5,2 бала, поляків – 
5,0. Є. Головаха та Н. Паніна зазначали, що антисемітизм та 
ізоляціоністські настанови найпоширенішими були серед населення 
західних регіонів України – 60% (тоді як у Центрі до нього були 
схильними 50% населення, на Півдні – 43%, на Сході – 39%) [29]. 

На цьому тлі релігійний зріз міжетнічної толерантності мав 
такий вигляд: толерантно до євреїв ставилися 26% православних і 
6,8% греко-католиків. Приховану та неприховану форму 
ксенофобії щодо євреїв (імпліцитно іудеїв) виявили 52,2% 
православних та 76,8% греко-католиків. До поляків (імпліцитно 
римо-католиків) толерантно ставилися 28,4% православних та 
35,8% греко-католиків, відчували ксенофобію – відповідно, 56,1% 
та 53,0%. Аналізуючи релігійний вимір міжетнічної толерантності 
громадян України, Л. Рязанова також зауважила зниження рівня 
толерантності у напрямку зі Сходу на Захід: «Найвищий рівень 
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ізоляціонізму та ксенофобії і найнижчий рівень толерантності 
демонструють респонденти, які заявили, що вони є прибічниками 
Греко-католицької церкви. При тому, якщо відхилення від загального 
рівня ізоляціонізму, ксенофобії та толерантності у групах «нере-
лігійних» і «православних» незначні, то група «греко-католиків» за 
низкою позицій вирізняється значною радикальністю» [28]. 

Коментуючи результати Європейського соціального дос-
лідження (2008 р.), М. Паращевін зазначав, що «менша толе-
рантність жителів західних областей буде помітнішою навіть у 
разі, якщо виключити з аналізу громаду греко-католиків. Адже 
можна було припустити, що на рівень толерантності віруючих на 
Заході впливає саме значна представленість там греко-католиків, 
які демонструють менший рівень релігійної толерантності. Проте 
навіть за умови порівняння самих лише православних менша 
терпимість Заходу зберігається» [30]. 

Зафіксований дослідженнями феномен меншої толерантності 
не лише греко-католиків, але й православних віруючих Заходу 
України пояснюється характером домінуючих у цьому регіоні 
православних церков – УПЦ КП і УАПЦ, – ідеологія яких, так 
само як і УГКЦ, містить елементи етнонаціоналізму. У випадку 
дослідження рівня міжетнічної та міжрелігійної толерантності 
населення Західного регіону показовішим було би порівняння 
місцевих етноорієнтованих релігійних організацій з такими 
самими місцевими, для яких етнічність іррелевантна у ціннісному і 
світоглядному вимірах, зокрема, з місцевими протестантськими 
спільнотами. А після того – порівняти протестантів Західного 
регіону з їхніми одновірцями в Центрі, на Півночі та Сході. Проте 
для такого аналізу на сьогодні бракує емпіричного матеріалу [31]. 

Традиціоналістська свідомість аграрного суспільства, 
притаманна більшості жителів Галичини, в якій релігійний чинник 
виявляється тісно пов’язаним з етнічним, живиться есенціальним 
«своїм»: «своєю» історією і культурою, «своєю» церквою», 
«своїм» націоналізмом (що тлумачиться як синонім патріотизму), а 
тому має труднощі зі сприйняттям «іншого», –стереотипізує цього 
«іншого» як «чужого», відторгає його, інколи агресивно. Такого 
типу свідомість обернена у минуле, яке уявляється ідеалізованим, 
міфологізованим, героїзованим і віктимізованим водночас; суміш, 



 

123 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

що ускладнює раціональне артикулювання реальних проблем 
сьогодення. 

Водночас, традиціоналістську парадигму розхитують фактори, 
потужніші від тих, що працюють на її відтворення: демографічні 
та міграційні процеси, які слабо надаються контролю та 
регулюванню, економічна, культурна, мережева тощо глобалізація, 
коли глобальне у своїх розмаїтих проявах несподівано уявляє себе 
частиною локального, регіонального, національного, впливаючи 
на них і змінюючи. Очевидно, що проблема меншин полягає не 
тільки у здатності толерантно сприймати феномен багато-
культурності більшістю. Регіональна проблема функціонування 
етнорелігійних та релігійних меншин висвітлює набагато 
серйознішу загальнонаціональну, що полягає у відсутності в 
українському соціумі культури плюралізму, тобто здатності 
обмежувати власні права там, де легітимно починаються права 
іншого, у тому числі «чужого». 
 

______________________ 
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ПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ  
ЕТНОПРОФЕСІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
НАСЕЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ГАЛИЧИНИ 

 
На основі переписів населення 1989 і 2001 рр. досліджено 

етнопрофесійну структуру зайнятості населення Галичини. 
З’ясовано її специфіку та особливості формування. Наголошено 
на необхідності покращення її якісних характеристик. 
Підкреслено, що відсутність суттєвих змін у сфері професійної 
зайнятості не дозволить здійснити необхідні політичні 
перетворення як у регіоні, так і в країні в цілому.  

Ключові слова: Україна, сучасна Галичина, етнополітичні 
процеси, національні меншини, професійна структура, етнопо-
літичні конфлікти. 

Lesia Kovach. Ethno-professional characteristics are the 
population of contemporary Galicia: political context. On the basis of 
population censuses in 1989, 2001 investigated the ethnic structure of 
employment of the population of Galicia. The specifics and 
peculiarities of formation are clarified. It was also underlined the 
necessity to improve of its qualitative characteristics. It has been 
stressed that he lack of significant changes in occupational employment 
will not allow you to carry out the necessary political transformation in 
the region and in the country as a whole. 

Key words: Ukraine, contemporary Galicia, ethno-political processes, 
national minorities, employment structure, ethno-political conflicts. 

 
Важливою складовою етнополітичних процесів у державі є 

відносини в сфері власності та зайнятості, де інтереси як окремих 
людей, так і їх певних груп мають найвищу концентрацію, а отже, є 
найбільш конфліктонебезпечними. Особливо їх вплив посилюється 
у трансформаційні періоди, коли взаємини між етнічними групами, 
як правило, загострюються. Водночас, уявлення більшості громадян 
про рівність/нерівність етнічних груп рідко ґрунтується на знаннях 
реальної соціальної ситуації, тоді як хибність подібних уявлень 
впливає не тільки на сприйняття етнічними групами одна одної, але 
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й на можливості маніпулювання етнічними чинниками з боку 
політиків як на внутрішньодержавному, так і міждержавному 
рівнях. Через це, зокрема, аналіз етнопрофесійної структури 
населення України у розрізі сучасної Галичини є важливим не 
тільки для глибшого розуміння етнополітичних процесів, що 
відбуваються в країні, а й узгодження інтересів особи і держави, 
національної більшості та меншості, підвищення функціональної 
ефективності політики регулювання суспільних процесів у країні. 

Вибір критерію професійної належності як основного в аналізі 
статусних характеристик етнічних груп був спричинений насамперед 
тим, що саме у професії (занятті) акумульовано більшість 
стратифікаційних ознак. Це і дохід, і рівень освіти, і складність праці, 
і престиж, і винагорода. Будучи одним із основних базисів суспільних 
відносин, саме професійна структура того чи іншого народу відбиває 
його потенціал у соціальній та економічній конкуренції, а також 
допомагає спрогнозувати вірогідні політичні наслідки, що їх ця 
конкуренція може викликати. В політичній науці вже давно 
утвердилася думка про наявність тісного взаємозв’язку між 
етнопрофесійною конструкцією і політичними процесами. 

У ході дослідження було обчислено показник питомої ваги 
зайнятості етнонаціональних груп регіону (показує, яку частку 
становить окрема частина сукупності від усієї сукупності), а також 
вирахувано співвідношення між окремими професійними кате-
горіями етнонаціональних груп у складі усього зайнятого насе-
лення, тобто встановлено якісні характеристики структури про-
фесійної зайнятості етнонаціональних груп, їхні владні і ресурсні 
можливості. Адже висока частка осіб, зайнятих фізичною мало-
кваліфікованою працею серед представників тієї чи іншої 
етнонаціональної групи, вказує на низький рівень розвитку її 
продуктивних сил, реальні можливості та перспективи. У той час як 
наявність у її складі осіб з високим фаховим рівнем свідчить про їх 
високу кваліфікацію та створює більше можливостей у доступі до 
інших життєво важливих благ та ресурсів, насамперед владних. 

Показник питомої ваги було використано, щоб встановити 
пропорційність представництва етнонаціональних груп насам-
перед у тих видах прикладання праці, які зазвичай вважаються 
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престижними, тобто виявити або спростувати наявність дискри-
мінації в сфері зайнятості за етнонаціональною ознакою. 

Гносеологічний зміст такого виміру полягав у встановленні 
кількісних показників якісних ознак досліджуваних явищ і 
процесів та їх пояснення з позицій політичної науки. Адже в 
демократичних суспільствах, де найбільш сутнісні питання 
життєдіяльності вирішуються більшістю населення, кількісні 
показники перетворюються на порівняно різну можливість 
етнонаціональних груп впливати на прийняття важливих для себе 
та держави рішень – у процесі референдумів, виборчих кампаній, 
взаємовідносин з органами державної влади тощо. У багатьох 
випадках саме чисельність тієї чи іншої національності та 
наявність у її складі економічно і політично сильних лідерів стає 
головною підставою для етнічної мобілізації та вимаганні 
«особливих» прав для себе.  

Під час дослідження були використані результати переписів 
населення України – останнього радянського перепису населення 
1989 р. і першого та, на жаль, поки що єдиного в Україні 
Всеукраїнського перепису населення 2001 р., а також інші 
статистичні матеріали і наукові розробки з вказаної тематики. 

Отже, як свідчать дані останнього Всесоюзного перепису 
населення 1989 р., на час розпаду СРСР на території Галичини 
проживало понад 4 млн осіб (1 млн 413 тис. 211 осіб в Івано-
Франківській області, 2 млн 727 тис. 410 – у Львівській області та 
1 млн 163 тис. 974 – у Тернопільській області). За національним 
складом населення регіон був, фактично, моноетнічним з 
абсолютним переважанням етноукраїнського населення. Зокрема, 
в Івано-Франківській області проживало 1 млн 342 тис. 888 осіб 
української національності, у Львівській – 2 млн 464 тис. 739 осіб, 
у Тернопільській – 1 млн 126. тис 395 осіб. Найбільш чисельними 
національними меншинами регіону були росіяни, поляки, євреї та 
білоруси. Так, в Івано-Франківській області проживало 57 005 росіян 
(4,03%), 3 405 поляків (0,24%), 3 257 білорусів (0,23%), 1 988 євреїв 
(0,14%). У Львівській області відповідні пропорції були такими: 
195 116 осіб (7,9%), 26 876 осіб (1,09%), 10 787 осіб (0,43%), 14 240 
осіб (0,57%). У Тернопільській кількість росіян становила 26 610 осіб 
(2,36%), поляків – 6 704 особи (0,59%) [1, с. 10, 12, 16]. 
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Проведений аналіз етнопрофесійної структури зайнятості 
дозволив встановити, що найбільше українців Львівської області 
було серед робітників (57,7%), причому робітники переважали як 
серед міського (61,7%), так і сільського населення (51,9%). 

Другими за чисельністю серед українців Львівщини були 
службовці. Їхня кількість становила 595 тис. 391 особу, або 24,2% 
населення області. Жителями міст було 485 тис. 692 осіб (35,6%), 
сіл – 109 тис. 699 осіб (10,0%). В основному це були приїжджі або 
випускники створених після війни вищих навчальних закладів, 
переважно технічних спеціальностей, покликані забезпечити як 
потреби народного господарства СРСР, так і стати провідниками 
комуністичної ідеології. Місцева та творча інтелігенція були 
витіснені на периферію суспільно-політичного життя краю, 
емігрували або зазнали репресій. 

Найменше українців Львівської області працювало у 
колгоспах, хоча до 1989 р. частка сільського населення в області 
була досить значною (у 1970 р. вона дорівнювала 41,2%, у 1979 р. 
– 47,7%) [1, c. 12–13]. Кількість колгоспників серед селян 
становила 449 тис. 865 осіб, або 18,2% усього зайнятого населення 
області. У колгоспах працювало 34 тис. 811 мешканців міст 
(25,0%) та 415 тис. 054 (37,8%) мешканців сіл.  

Незначною серед українців була частка осіб, зайнятих 
індивідуальною трудовою діяльністю, служителів культу та тих, 
хто не вказав суспільної групи – 5 тис. 497 осіб, або 0,2% 
населення Львівської області. З них 2 тис. 484 (0,2%) особи 
мешкали в містах, а 3 тис. 013 осіб (0,2%) – у селах. 

Загальна кількість зайнятого населення серед українців Львівської 
області становила 1 млн 235 тис. 703 осіб, або 50,1% усього населення, 
що проживало на її території. Мешканцями міст було 729 тис. 904 
особи (53,4%), мешканцями сіл – 505 тис. 799 осіб (46,9%). 

В Івано-Франківській області, як і у Львівській, у сфері 
зайнятості найбільш чисельним соціальним прошарком серед 
українського населення були робітники – 726 тис. 908 осіб 
(54,1%). Серед них мешканцями сіл було 410 тис. 407 осіб, 
мешканцями міст – 316 тис. 501 особа [1, с. 10 – 11]. 

 Меншою, порівняно із Львівщиною, серед українців Івано-
Франківщини була кількість службовців – 264 тис. 104 особи 
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(19,7%). З них 184 тис. 446 осіб проживало в містах (35,2%), а 79 
тис. 658 осіб – в селах. 

Другими за показником чисельності були колгоспники – 344 тис. 
998 осіб (25,7%). У колгоспах працювало 21 тис. 126 осіб (4,0%) – 
мешканців міст та 323 тис. 872 тис. особи (39,5%) – мешканців сіл. 

Найменш чисельною суспільною групою серед українців Івано-
Франківської, як і Львівської області, були особи, зайняті інди-
відуальною трудовою діяльністю, служителі культу та ті, що не 
вказали свою суспільну належність – 6 тис. 878 осіб (0,5%). У містах 
таких було 1 тис. 484 особи (0,3%), в селах – 5 394 особи (0,4%). 

Частка усього зайнятого населення Івано-Франківської 
області, порівняно з Львівською, була нижчою і становила 642 214 
осіб, або 47,8% загальної кількості населення області [1, с. 431].  

Нетипову,  як для переважно аграрного регіону, значну частку 
українців серед робітничого класу Галичини можна пояснити 
результатом політики  індустріалізації, яку проводило керівництво 
СРСР після її приєднання до України внаслідок перемоги СРСР у 
Другій світовій війні. Адже соціально-економічні проблеми, 
викликані війною, передбачалося подолати не тільки за рахунок 
старих промислових центрів, а й шляхом максимального вико-
ристання природних і людських ресурсів новоприєднаних територій. 
Тож уже в перші повоєнні роки у Львові розгорнулося будівництво 
великих промислових об’єктів: автоскладального заводу проектною 
потужністю 15 тис. автомобілів у рік, заводів «Львівсільмаш», 
віконного скла, велосипедного й електролампового, телеграфно-
телефонної апаратури, фабрики будівельного картону. Одночасно 
проводилася реконструкція паровозоремонтного, автогенного, 
арматурного, інструментального, приладобудівного заводів. 
Очевидно, пише С. Кондратюк, що такі масштаби й темпи 
промислового розвитку вимагали і відповідного кадрового 
забезпечення [2, с. 610–611]. Крім вирішення суто господарських 
завдань, кількісне збільшення робітничого класу в Галичині 
відповідало й політичним цілям тодішнього керівництва СРСР – 
утвердженню в регіоні радянської класової моделі суспільства, де 
основною соціальною базою режиму був саме робітничий клас. 
Селянство, де частка українців була досить суттєвою, вважалося 
політично ненадійним, а сільська праця найменш престижною і 
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оплачуваною. Про дискримінаційний характер соціально-правового 
становища селянства в СРСР свідчить хоча б той факт, що протягом 
1930-х років керівництво країни прийняло низку нормативно-
правових актів, які позбавляли їх свободи пересування. Йдеться про 
паспортну систему, яка не поширювалася на селян, а лише на 
мешканців міст, робочих поселень, новобудов та радгоспів. Жителі 
сіл залишалися безпаспортними аж до І з’їзду колгоспників (1969 р.), 
коли Рада Міністрів СРСР пішла на полегшення їхнього життя і 
скасувала громіздку бюрократичну процедуру отримання паспорта. 
Однак лише нове Положення про паспортну систему, ухвалене у  
1974 р., гарантувало отримання паспорта всіма громадянами країни, 
які досягли 16-річного віку [3]. Процес повної паспортизації 
розпочався у 1976 році, а завершився лише у 1981 році. Показово, що 
на території СРСР у сільській місцевості було видано 50 мільйонів 
паспортів (за даними інформаційно-аналітичного бюлетеня «Права 
людини в Україні». – Вип. 17. – К., 1996. – С. 97).  

Як уже зазначалося, у Львівській області на час перепису 
населення 1989 р. проживало 195 тис 116 осіб, або 7,2% російської 
національності. З них мешканцями міст було 188 тис. 923 осіб, 
сіл – 6 тис. 193. 

На відміну від українців, найчисельнішим соціальним 
прошарком серед них були службовці – 110 тис. 591 особа, або 
56,7% усіх зайнятих росіян Львівської області. Серед міських 
жителів росіян-службовців було 108 тис. 493 особи (57,4%), серед 
мешканців сіл – 2 тис. 098 осіб (33,9%). 

Другими за чисельністю серед зайнятих росіян були 
робітники – 82 тис. 020 осіб, або 42,0%. У містах кількість 
робітників серед росіян становила 79 тис. 157 осіб (41,9%), у селах 
– 2 тис. 863 особи (46,2%). 

У колгоспах Львівської області було зайнято лише 1 тис. 667 осіб 
російської національності (0,9%). Кількість міських жителів серед 
росіян становила 737 осіб (0,4%), сільських – 930 осіб (15,0%).  

Як і серед українців, незначною була кількість росіян, 
зайнятих індивідуальною трудовою діяльністю, служителів культу 
та тих, хто не вказав суспільну групу – 838 осіб (0,4%). Серед 
міського населення таких налічувалось 536 осіб (0,3%), серед 
сільського населення – 302 особи (4,9%).  
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Кількість зайнятого російського населення серед усього 
населення Львівської області становила 106 тис. 122 особи 
(54,4%). Мешканцями міст було 102 тис. 505 осіб (54,3%), 
мешканцями сіл – 3 тис. 617 осіб. (Див. Таблицю 1). 

 

Таблиця 1. 
Кількість населення найбільш чисельних національностей 

Галичини за професійними групами  
за результатами перепису населення 1989 р*. 

 

 Все населення Міське населення Сільське населення 
 Усього 

осіб 
У % до 
підсумку

Усього 
осіб 

У % до 
підсумку

Усього 
осіб 

У % до 
підсумку 

Львівська область 
українці 2464739 100 1366201 100 1098538 100 
Із них: 
робітники 1413986 57,4 843214 61,7 570772 51,9 
службовці 595391 24,2 485692 35,6 109699 10,0 
колгоспники 449865 18,2 34811 2,5 415054 37,8 
Особи, зайняті інди-
відуальною 
трудовою діяльністю,
служителі культу та 
ті, що не вказали 
суспільну групу 

5 497 0,2 2484 0,2 3013 0,3 

Із загальної кількості 
– зайняті 

1235703 50,1 729904 53,4 505799 46,0 

росіяни 257964 100 214425 100 43539 100 
Із них: 
робітники 139098 53,9 117068 54,6% 22030 50,6 
службовці 101861 39,5 94491 44,1 7370 16,9 
колгоспники 16634 6,5 2576 1,2 14058 32,3 
Особи, зайняті 
індивідуальною 
трудовою діяльністю,
служителі культу та 
ті, що не вказали 
суспільну групу 

371 0,1 290 0,1 81 0,2 

із загальної кількості 
– зайняті 

139403 54,0 116808 54,5 22595 51,9 
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Продовження Таблиці 1. 
 

Івано-Франківська область 
українці 1342888 100 523557 100 819331 100 
Із них: 
робітники 726908 54,1 316501 60,5 410407 50,1 
службовці 264104 19,7 184446 35,2 79658 9,7 
колгоспники 344998 25,7 21126 4,0 323872 39,5 
Особи, зайняті 
індивідуальною 
трудовою 
діяльністю, 
служителі культу 
та ті, що не 
вказали суспільну 
групу 

6878 0,5 1484 0,3 5394 0,7 

із загальної 
кількості – зайняті 

642214 47,8 270968 51,8 371246 45,3 

 

* Національний склад населення України (по Кримській АРСР та областях) 
за даними Всесоюзного перепису населення 1989 року. – Частина ІІ. – К.: 
Міністерство статистики України, 1992. – С. 431, 434– 435.  

 

У Тернопільській області, як і в двох попередніх, також 
спостерігалися соціальні диспропорції на користь осіб російської 
національності. Суспільний статус росіян, переважно міських 
жителів, визначив високу частку серед них службовців (53,3%), а 
серед українців та поляків переважали колгоспники та робітники  
[4, с. 11]. Кількість міського населення серед українців Терно-
пільської області у 1970 р. становила 21,5%, у 1979 р. – 29,0%, у  
1989 р. – 39,1% [1, c. 16–17].  

Дослідження галузевої структури зайнятості показало, що у 
більш розвинених в економічному плані Львівській та Івано-
Франківській областях найбільше українців працювало у 
промисловому виробництві – 453 471 особа (36,7%) та 203 075 осіб 
(31,6%), відповідно. У сільському і лісовому господарстві 
Львівської області українців налічувалося 217 106 осіб (17,6%), 
Івано-Франківської – 157 328 осіб (24,5%) [1, с. 454 – 455]. На 
будівництві було зайнято 77 053 (6,23%) українців Львівської 
області та 49 407 (7,7%) Івано-Франківської області. В галузі 
транспорту і зв’язку працювало 81 588 (6,60%) українців 
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Львівської області та 37 987 (5,91%) – Івано-Франківської області. 
В торгівлі і громадському харчуванні Львівської області налі-
чувалось 89 344 (7,23%) українців, а в Івано-Франківській – 44 907 
(6,99%). Загалом кількість українців Львівської області, зайнятих у 
галузях матеріального виробництва, становила 93 4952 особи 
(75,66%), Івано-Франківської – 502 363 (78,22%) особи.  

Усього кількість зайнятого населення серед українців, крім 
осіб, зайнятих в особистому підсобному господарстві, Львівської 
області становила 1 млн 235 тис. 703 особи, Івано-Франківської – 
642 тис. 214 осіб. 

 Росіяни, порівняно з українцями, мали більший відсоток 
зайнятих у невиробничих галузях (охороні здоров’я, фізкультурі і 
соціальному забезпеченні; народній освіті, культурі, мистецтві; 
науці і науковому обслуговуванні). У Львівській області у названих 
галузях працювало 42 201 (39,8%) осіб, в той час як у галузі 
матеріального виробництва було залучено 63 029 осіб, або 59,4%.  

Виділялися цілі сфери, як, наприклад, силові структури, суд, 
прокуратура, праця в яких була прерогативою саме осіб російської 
національності. У постанові Пленуму ЦК КПУ від 4 червня  
1953 р., зокрема, знаходимо такі відомості щодо структури зайнятості 
населення Західної України: із 742 секретарів обкомів, міськкомів і 
райкомів партії лише 62 особи були місцевими жителями. Серед 599 
відповідальних працівників апарату обкомів партії таких було лише 
22 особи, серед 2 776 відповідальних працівників апарату міськкомів 
і райкомів партії – тільки 285 осіб. Серед голів, заступників голів і 
секретарів виконкомів міських і районних Рад депутатів трудящих 
місцеві українці становили 44%, поміж секретарів міськкомів і 
райкомів комсомолу – 46%, міських і районних прокурорів – 12%, 
народних суддів – 40%, голів райспоживспілок – 42%, завідувачів 
районних і міських фінансових відділів – 44%, завідувачів районних 
відділів сільського господарства – 16%. 

Подібною була ситуація і з висуненням місцевих кадрів на 
керівні посади в наукових, культурно-освітніх та інших організаціях. 
Так, у Львові з 1718 професорів та викладачів 12 вищих навчальних 
закладів місцеву інтелігенцію представляли лише 320 осіб, у складі 
директорів цих навчальних закладів не було жодного місцевого 
працівника; серед 25 заступників директорів з місцевих працював 
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лише один, а серед 42 деканів вузів тільки два були з Західної 
України [5, c. 146–147]. 

І якщо до Другої світової війни кількість населення російської 
національності в Галичині не перевищувала і одного відсотка від 
загальної кількості населення, то станом на 1989 р. його частка у 
Львівській області зросла до 7,15% (195 116 осіб), Івано-
Франківській області – 4,03% (57 005 осіб), Тернопільській області 
– 2,28% (26 610 осіб) [1, с. 10, 12, 16]. 

Міграція росіян у Західну Україну була викликана низкою 
обставин. По-перше – об’єктивною потребою післявоєнної відбудови, 
яка потребувала відповідних спеціалістів і кваліфікованої робочої 
сили, по-друге – політикою влади, спрямованої на його деукраїні-
зацію та інтеграцію в радянський політичний і соціально-еконо-
мічний простір. Крім профільних працівників та вчителів кількість 
російськомовного населення в регіоні була збільшена і за рахунок 
військ НКВС та прикордонників. Зокрема, у 1944 р. для боротьби з 
УПА і з метою зміцнення радянської влади на територію Львівщини 
було надіслано підрозділи НКВС в кількості 6 525 осіб [6, c. 38]. 

Про негативні наслідки такої політики для професійних 
характеристик українського населення Галичини красномовно 
свідчить співвідношення зайнятих розумовою і фізичною працею. 
У Львівській області відповідні пропорції серед українців у 1989 р. 
були такими: 70,6% – становили особи, зайняті переважно 
фізичною працею, 29,4% – переважно розумовою працею. 
Натомість у росіян ситуація мала прямо протилежний вигляд: 
57,1% серед них були зайняті переважно розумовою працею, а 
42,9% – переважно фізичною працею. В Івано-Франківській 
області частка українців, зайнятих переважно фізичною працею, 
становила 73,7%, переважно розумовою працею – 26,3% [1, с. 501]. 

Негативним чинником для соціальних характеристик українців 
Галичини був і той факт, що більшість з них, переважно мешканці 
Тернопільської та Івано-Франківської областей, проживала в селах та 
невеликих містечках, що об’єктивно звужувало можливості їхньої 
соціальної мобільності. Як наслідок, за українцями закріплювалися 
сфери важкої фізичної праці, що потребувала найпростіших навичок. 
Однак певні позитивні зрушення в якісних характеристиках про-
фесійної структури українців усе ж таки відбувалися та були пов’яза-
ні з потребами промислового виробництва. Насамперед, серед них 
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збільшилася кількість осіб з вищою освітою, яка хоч і не гарантує 
життєвого успіху, але є головною умовою досягнення престижних 
статусних позицій та краще оплачується. Так, якщо у 1979 р. 
кількість українців, які мали вищу освіту, у Львівській області на 
1000 зайнятого населення становила 83 особи, то у  
1989 р. – 130 осіб. На міське населення припадало 188 осіб, на 
сільське – 47 осіб [1, с. 364–365]. 

Порівняти, наскільки змінилася ситуація в сфері зайнятості 
серед найбільш чисельних етнічних груп регіону після здобуття 
Україною державної незалежності та виявити основні тенденції її 
динаміки дозволяють дані першого Всеукраїнського перепису 
населення 2001 р.  

 «Словник занять» Всеукраїнського перепису населення 2001 р. 
містить 9 класифікаційних груп (розділів), 97 підгруп, згідно з 
якими і були розподілені заняття окремих респондентів, названі 
ними як відповідь на відповідне запитання переписного листа. Під 
заняттям розуміється діяльність, яка дає заробіток або дохід.  

Словник розроблено науковими установами країни на базі 
чинного в Україні з січня 1995 р. Державного класифікатора України 
«Класифікатора професій» ДК 003-95 з урахуванням змін, що були 
внесені протягом 1998 – 2001 рр. Державний класифікатор професій 
України ґрунтується на Міжнародній стандартній класифікації 
професій 1998 р. (ISCO – 88), рекомендованій Міжнародною конфе-
ренцією статистики праці для переведення національних даних у 
систему, що полегшує міжнародний обмін професійною інформацією 
[7, с. 6–7]. Оскільки соціальні й економічні зміни постійно 
модифікують професійну структуру, то й здатність будь-якої окремої 
класифікації відображати цю структуру в часі є обмеженою. Саме 
тому здійснюється постійне оновлення класифікаційної схеми, хоча 
це й ускладнює процес ідентифікації змін, що відбуваються. 

Перша група (розділ) – «Законодавці, вищі державні служ-
бовці, керівники» – містить професії, що пов’язані: з визначенням та 
формуванням державної політики, законодавчим регулюванням; 
вищим державним управлінням; правосуддям та прокурорським 
наглядом; керівництвом підприємствами, установами, організаціями 
та їх підрозділами незалежно від форм власності та видів діяльності. 
Група охоплює широке коло професій, пов’язаних зі здійсненням 
різноманітних функцій управління та керівництва. Присутність у цій 
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професійній страті є ознакою належності до політичної, управлінської 
еліти та визначає доступ до власності та ресурсів. 

За результатами Всеукраїнського перепису населення 2001 р. 
у Львівській області частка українців серед законодавців, вищих 
державних службовців та керівників становила 95,35%, росіян – 
5,54%, осіб інших національностей – 1,66%; в Івано-Франківській 
області вказані пропорції були такими: 96,04%, 3,21%, 0,74%, 
відповідно; у Тернопільській – 97,17%, 2,06%, 0,76%, відповідно. 

У структурі зайнятості зазначених національностей Львівської 
області найбільшу частку законодавців, вищих державних 
службовців та керівників мали росіяни – 15,22% (до речі, у 
Донецькій області, з переважаючим російським населенням, цей 
показник був меншим і становив 12,21%). Серед українців 
представників цієї групи професій було 9,23%, серед осіб інших 
національностей (найбільш чисельними серед них були поляки, 
білоруси та євреї) – 13,59%. 

Схожою була картина і в Івано-Франківській та Тернопільській 
областях. Так, у структурі зайнятості населення Івано-Франківської 
області частка росіян серед законодавців, вищих державних служ-
бовців та керівників становила 14,47%, осіб інших національностей – 
12,8%, українців – 7,59%. У Тернопільській області відповідні 
пропорції були такими: 13,22%, 11,01%, 8,24%, відповідно. 

Частка законодавців, вищих державних службовців та керів-
ників серед усього зайнятого населення України у 2001 р. становила 
9,99% (1 724 725 осіб). За цим показником Україна перебувала на 
середньоєвропейському рівні (10,0%). У країнах Європи у 2001 році 
питома вага законодавців, вищих державних службовців та 
керівників коливалася в межах від 2,4% у Румунії – до 13,4% у 
Великій Британії. Серед зайнятого населення Російської Федерації 
вона становила 4,3% [8, с. 173].  

У 2012 р. кількість законодавців, вищих державних 
службовців та керівників порівняно з 2001 р. зменшилася до 
1494,4 тис. осіб (на 13,36%). Від кількості осіб, які підлягали 
обстеженню, чоловіків було 754,4 тис. осіб (7,4%), жінок – 740 тис. 
осіб (7,2%). У розрізі до осіб відповідної статі чоловіки становили 
15,7%, жінки – 13,6% [9, с. 34]. 

Тут і далі в тексті термін «кваліфікація» визначається як 
здатність виконувати завдання та обов’язки відповідної роботи; 
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термін «професія» – як здатність виконувати подібні роботи, що 
вимагають від особи певної кваліфікації; а термін «робота» 
вживається в значенні певних завдань та обов’язків, що виконані, 
виконуються чи повинні бути виконані однією особою. 

Інша престижна соціальна група, належність до якої вважається 
індикатором соціальної впливовості, є «Професіонали». Професії 
цієї групи вимагають від працівника кваліфікації за дипломами про 
вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста, магістра, про 
присудження наукового ступеня кандидата наук, доктора наук, 
атестатам ученого звання старшого наукового співробітника, 
доцента, професора. Професійні знання полягають у збільшенні 
наявного фонду знань, застосуванні певних концепцій, теорій та 
методів для розв’язання певних проблем чи в систематизованому 
викладанні відповідних дисциплін у повному обсязі. 

Серед усіх професіоналів Львівської області частка українців 
становила 92,5%, росіян – 5,92%, осіб інших національностей – 
1,47%. В Івано-Франківській області ці показники серед названих 
національностей були, відповідно: 96,02%, 3,20%, 0,70%. У 
Тернопільській області – 97,39%, 2,0%, 0,58%, відповідно. 

У структурі зайнятості найбільшу кількість представників цієї 
групи професій мали росіяни. У Львівській області професіоналів 
серед росіян було 24,46% (для порівняння: у Донецькій області, де 
кількість етнічних росіян дорівнювала майже 40,0%, цей показник 
становив 12,16%), українців – 13,85%, осіб інших національностей 
– 18,11%. В Івано-Франківській області відповідні пропорції 
становили: 19,7%, 10,38%, 16,49%. У Тернопільській області – 
18,78%, 12,06%,12,38%, відповідно. 

Частка професіоналів серед усього зайнятого населення 
України становила 12,23% (2 109 714 осіб). 

У 2012 р. їх кількість зменшилася до 2002,6 тис. осіб (на 
5,08%). Від кількості осіб, які підлягали обліку, чоловіків було 
624,1 особи (6,1%), жінок – 1378,5 (13,5%). У розрізі до осіб 
відповідної статі чоловіки становили 13,0%, жінки – 25,3%. 

До групи професій, участь у яких також вважається 
престижною, належать «Фахівці» – люди, які володіють знаннями 
в одній або більше галузях природничих, технічних чи гума-
нітарних наук. Професійні завдання полягають у виконанні 
спеціальних робіт, пов’язаних із застосуванням положень та 
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використанням методів відповідних наук. Це професії, яким 
відповідає кваліфікація за дипломом чи іншим відповідним доку-
ментом молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, що 
проходить післядипломну підготовку (стажування, інтернатуру, 
клінічну ординатуру); спеціаліста (на роботах з керування склад-
ними технічними комплексами та їх обслуговування). 

Частка українців серед фахівців Львівської області становила 
93,65%, росіян – 5,0%, осіб іншої національності – 1,31%. 

У структурі зайнятості найбільшу кількість представників 
цієї групи професій мали росіяни – 18,69%. В українців зазна-
чений показник становив 12,66%, серед осіб інших націо-
нальностей – 14,59%. 

В Івано-Франківській області частка українців серед усіх 
фахівців області становила – 96,58%, росіян – 2,88%, осіб інших 
національностей – 0,545.  

У структурі зайнятості найбільшу кількість представників цієї 
групи професій мали росіяни – 17,59%. Дещо меншою вона була в 
осіб інших національностей – 12,55%. Серед українців кількість 
таких осіб була найменшою і становила 10,35%. 

У Тернопільській області частка фахівців серед українців стано-
вила 97,72%, росіян – 1,78%, осіб інших національностей – 0, 49%. 

У структурі зайнятості фахівців серед українців було 10,94%, 
серед росіян – 15,06%, серед осіб інших національностей – 9,38%. 

Частка фахівців серед усього зайнятого населення України 
становила 12,23% (2 325 937). 

У 2012 р. їх кількість зменшилася до 1358,9 тис. осіб (на 41,58%). 
Від кількості осіб, які підлягали обліку, чоловіків було 367,6 тис. осіб 
(3,6%), жінок – 991,3 тис. осіб (9,7%). У розрізі до осіб відповідної 
статі чоловіки становили 7,7%, жінки – 18,2% [9, c. 35]. 

Четверта група – «Технічні службовці» – включає професії, 
які передбачають знання, необхідні для підготовки, збереження та 
відновлення інформації та проведення обчислень. Професійні 
знання цієї групи пов’язані з виконанням секретарських обов’язків, 
роботою на друкарських машинках чи інших конторських 
машинках, записами та опрацюванням цифрових даних чи обслуго-
вуванням клієнтів (поштове обслуговування, операції грошового 
обігу, надання довідок, реєстрації або переведення інформації 
тощо). Професії вимагають повної загальної середньої та про-
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фесійної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної 
підготовки на виробництві. 

Частка українців серед усіх технічних службовців Львівської 
області становила 93,18%, росіян – 5,43%, осіб інших 
національностей – 1,37%. В Івано-Франківській області вказані 
пропорції були такими: 96,38%, 3,04%, 0,56%, відповідно. У 
Тернопільській області – 94,88%, 3,80%, 1,30%, відповідно. 

У структурі зайнятості найбільшу кількість представників цієї 
групи професій в усіх названих областях Галицького регіону мали 
росіяни. У Львівській області їхня частка становила 5,20%, в 
Івано-Франківській – 3,79%, у Тернопільській – 7,86%. Серед 
українців Львівської області представників цієї групи професій 
було 3,23%, Івано-Франківської – 2,10%, Тернопільської – 2,59%; 
серед осіб інших національностей Львівської області – 3,90%, 
Івано-Франківської – 2,69%, Тернопільської – 6,08%, відповідно. 

Частка «Технічних службовців» серед усього зайнятого 
населення України також була на низькому рівні і дорівнювала 
3,68% (635 475 осіб). 

У 2012 р. кількість технічних службовців зменшилася до 432,1 
тис. осіб (на 32,01%). Від кількості осіб, які підлягали обліку, чолові-
ків було 61,0 тис. осіб (0,6%), жінок – 371,1 тис. осіб (3,6%). У розрізі 
до осіб відповідної статі чоловіків налічувалося 1,3%, жінок – 6,8%. 

Незначна кількість технічних службовців у структурі зайнятості 
населення України, яка в Галичині серед росіян та осіб інших 
національностей є помітно вищою за середньоукраїнські показники, 
свідчить про суттєву згорнутість сфери непобутових послуг 
(юридичні, наукові, консалтингові та інші), комунікативної та 
інформаційної інфраструктури, що, з одного боку, «підтримує» 
ціновий диктат, зловживання з боку чиновників та структур-
монополістів щодо сфери малого бізнесу та підприємництва, а з 
іншого – продукує подальшу правову необізнаність та незахищеність 
широких верств населення. Для порівняння – в країнах Європи у 2001 
р. цей показник коливався в межах 4,2% у Румунії і 16,2% у Бельгії. У 
Великій Британії його значення дорівнювало 13,4%, у Швейцарії – 
13,8%, у Німеччині – 12,9%, в Іспанії – 9,7%, у Польщі – 7,7%. 
Нижчим за український цей показник був лише на території 
Російської Федерації, де він становив 3,4%. 
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Особливе місце з огляду престижності посідають представ-
ники п’ятої групи – «Працівники сфери обслуговування та 
торгівлі». Група охоплює професії, які передбачають наявність 
знань, необхідних для надання відповідних послуг чи здійснення 
торгівлі. Професійні завдання охоплюють забезпечення послуга-
ми, пов’язаними з поїздками, побутом, харчуванням, обслугову-
ванням, охороною, підтриманням правопорядку, торгівлею тощо. 
Більша частина професій цієї групи вимагає повної загальної 
середньої та професійної освіти або повної загальної середньої 
освіти та професійної підготовки на виробництві. Високий 
соціальний престиж має менеджерський прошарок цієї групи. 

Частка українців, зайнятих у цій групі професій, у Львівській 
області становила 94,90%, росіян – 3,83%, осіб інших 
національностей – 1,23%. В Івано-Франківській області відповідні 
пропорції були такими – 97,1%, 2,34%, 0,55%; у Тернопільській 
області – 98,02%, 1,45%, 0,52%, відповідно. 

У структурі зайнятості українців, що працювали у сфері 
обслуговування і торгівлі Львівської області, було 9,26%, Івано-
Франківської – 9,44%, Тернопільської – 7,19%. У росіян цей показник 
був вищим і становив 10,33% у Львівській області, 12,99% – Івано-
Франківській області, 8,05% – Тернопільській області. В осіб інших 
національностей Львівської області цей показник дорівнював 9,84%, 
Івано-Франківської – 11,73%, Тернопільської – 6,6%. 

Частка «Працівників сфери обслуговування та торгівлі» серед 
усього зайнятого населення України у 2001 р. становила 11,09% 
(1 913 591 особу). 

У 2012 р. кількість представників цієї групи професій зменши-
лася до 882,4 тис. осіб (на 53,89%). Від кількості осіб, які 
підлягали обліку, чоловіків було 269,6 осіб (2,6%), жінок – 612,8 
(6,0%). У розрізі до осіб відповідної статі чоловіки становили 
5,6%, жінки – 11,3%. 

Шоста група занять – «Кваліфіковані працівники сільського 
та лісового господарств, риборозведення та рибальства». Група 
містить професії, які передбачають знання, необхідні для 
сільськогосподарського виробництва, лісового господарства, 
риборозведення та рибного промислу. Професійні завдання 
полягають у вирощуванні врожаю, розведенні тварин чи полюванні, 
вилову риби чи її розведенні, збереженні та експлуатації лісів з 



 

143 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

орієнтацією, головним чином, на ринок і реалізацію продукції 
організаціям збуту, торговельним підприємствам чи окремим 
покупцям. Освіта має бути повною загальною середньою або 
професійною чи повною загальною середньою з професійною 
підготовкою на виробництві. 

У Львівській області частка українців серед кваліфікованих 
працівників сільського та лісового господарства, риборозведення 
та рибальства становила 98,77%, росіян – 0,53%, осіб інших 
національностей – 0,69%. В Івано-Франківській області відповідні 
пропорції були такими: 99,34%, 0,37%, 0,27%. У Тернопільській 
області – 99,1%,0,56%, 0,35%, відповідно. 

У структурі зайнятості населення Львівської області най-
більшу частку представників цієї групи професій мали українці – 
1,35%. Серед усіх зайнятих росіян людей цих професій було 
0,20%, осіб інших національностей – 0,79%.  

В Івано-Франківській області найбільшу частку у цій групі 
професій також мали українці – 1,86%. Другими за величиною 
вказаного показника були особи інших національностей – 1,11%. 
Серед росіян частка осіб цієї групи професій становила лише 0,40%. 

Схожою була ситуація і в Тернопільській області. Так, частка 
українців у цій сфері прикладання праці була найбільшою і 
становила 2,52%. Натомість росіян, зайнятих вказаним видом 
діяльності, було лише 1,09%, осіб інших національностей – 1,54%. 

Частка «Кваліфікованих працівників сільського та лісового 
господарства, риборозведення та рибальства» серед усього 
зайнятого населення України у 2001 р. була найменшою і 
становила 2,53% (436 989 осіб). Для порівняння: у країнах Європи, 
зокрема у Польщі, цей показник дорівнював 18,1%, Румунії – 
42,6%, Португалії – 11,6%, Німеччині – 2,0%, Бельгії – 1,7%, 
Російській Федерації – 2,6% [8, с. 174]. 

У 2012 р. кількість представників цієї групи професій 
зменшилася до 102,2 тис. осіб (на 76,62%). Від кількості осіб, які 
підлягали обстеженню, чоловіків було 42,4 тис. осіб (0,4%), жінок 
– 59,8 тис. осіб (0,6%). У розрізі до осіб відповідної статі, чоловіки 
становили 0,9%, жінки – 1,1%. 

Сьома група (розділ) – «Кваліфіковані працівники з 
інструментом» – включає професії, які передбачають знання, 
необхідні для вибору способів використання матеріалів та інстру-
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ментів, визначення стадій робочого процесу, характеристик та приз-
начення кінцевої продукції. До групи належать професії, пов’язані з 
видобуванням корисних копалин, будівництвом та виробленням 
різної продукції. Ці професії вимагають повної загальної середньої та 
професійної освіти і професійної підготовки на виробництві. Для 
деяких професій потрібна кваліфікація молодшого спеціаліста. 

Частка українців, охоплених цією групою занять, серед усіх 
зайнятих цією групою професій у Львівській області становила 
55,74%, росіян – 2,87%, осіб інших національностей – 1,13%. В 
Івано-Франківській області відповідні пропорції були такими: 
97,88%, 1,65%, 0,46%, у Тернопільській області – 98,15%, 1,24%, 
0,60%, відповідно. 

У структурі зайнятості українців Львівської області представ-
ників цієї групи професій було 10,82%, росіян – 8,94%, осіб інших 
національностей – 10,50%. В Івано-Франківській області вказані 
показники були такими: 9,52% – частка цієї групи професій серед 
українців, 9,15% – серед росіян, 9,76% – серед осіб інших національ-
ностей. У Тернопільській області – 7,52%, 7,21%, 7,88%, відповідно. 

Частка «Кваліфікованих працівників з інструментом» серед 
усього зайнятого населення України у 2001 р. становила 11,98% 
(2 067 580 осіб). 

У 2012 р. кількість представників цієї групи професій 
зменшилася до 1386,7 тис. осіб (на 32,94%). Від кількості осіб, які 
підлягали обліку, чоловіків було 1133,4 тис. осіб (11,1%), жінок – 
253,3 тис. осіб (2,5%). У розрізі до осіб відповідної статі, чоловіки 
становили 23,6%, жінки – 4,7%. 

Восьма група – «Оператори та складальники устаткування 
і машин» – об’єднує професії, які потребують знань, необхідних 
для експлуатації та нагляду за роботою устаткування та машин, у 
тому числі високоавтоматизованих, а також для їх складання.  

Професійні завдання охоплюють розроблення корисних 
копалин чи нагляд за їх видобуванням, ведення робочого процесу 
та виробництво продукції на устаткуванні чи машинах, керування 
транспортними засобами чи пересувними установами, складання 
виробів із деталей та вузлів. 

У Львівській області частка українців серед професій цієї групи 
становила 96,83%, росіян – 2,18%, осіб інших національностей – 
0,95%. В Івано-Франківській області вказані показники були такими: 
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98,27%, 1,32%, 0,40%, у Тернопільській області – 98,51%, 0,88%, 
0,59%, відповідно. 

У структурі зайнятості Львівської області найбільшу кількість 
таких осіб мали українці – 13,08%. Серед росіян цей показник 
становив 8,13%, серед осіб інших національностей – 10,60%. 
Схожою була ситуація в Івано-Франківській та Тернопільській 
областях. Так, частка українців, зайнятих у цій групі професій, в 
Івано-Франківській області становила 11,21%, росіян – 8,61%, осіб 
інших національностей – 10,03%. У Тернопільській області 
значення цього показника в українців дорівнювало 13,06%, росіян 
– 8,87%, осіб інших національностей – 13,57%. 

Частка «Операторів та складальників устаткування і машин» 
серед усього зайнятого населення України у 2001 р. становила 
15,30% (2 639 733 осіб). 

У 2012 р. кількість представників цієї групи професій змен-
шилася до 1508,5 тис. осіб (на 42,86%). Від кількості осіб, які 
підлягали обліку, чоловіків було 1131,7 тис. осіб (11,01%), жінок – 
376,7 тис. осіб (3,7%). У розрізі до осіб відповідної статі чоловіки 
становили 23,6%, жінки – 6,9%. 

До найменш престижних, безумовно, належить дев’ята група – 
«Найпростіші професії». Заняття цієї групи потребують знань для 
виконання простих завдань з використанням ручних інструментів, у 
деяких випадках зі значними фізичними зусиллями.  

Професійні завдання пов’язані з продажем товарів на вулиці, 
збереженням та охороною майна, прибиранням, чищенням, 
пранням, прасуванням та виконанням низькокваліфікованих робіт 
у видобувній, сільськогосподарській, риболовній, будівельній та 
промисловій галузях тощо. Для професій цієї групи достатньо 
неповної середньої освіти та мінімальної професійної підготовки 
на виробництві чи інструктажу.  

У Львівській області частка українців серед професій цієї групи 
становила – 98,06%, росіян – 1,12%, осіб інших національностей – 
0,80%. В Івано-Франківській області значення цього показника в 
українців становило 99,10%, у росіян – 0,61%, осіб інших 
національностей – 0,27%. У Тернопільській області відповідні 
пропорції були такими: 98,81%, 0,68%, 0,50%, відповідно. 

У структурі зайнятості Львівської області найвищим значення 
цього показника було саме серед українців – 26,17%. Серед росіян 
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частка «Найпростіших професій» була значно меншою і становила 
8,28%, серед осіб інших національностей – 17,68%. В Івано-
Франківській області відповідні пропорції були такими: 37,50%, 
13,25%, 22,79%. У Тернопільській області: 34,18%, 17,98%, 29,52%, 
відповідно. 

Частка «Найпростіших професій» серед усього зайнятого 
населення України становила 19,38% (3 344 448 осіб), тоді як у 
Швейцарії вона, наприклад, дорівнювала 5,9%, Польщі – 7,9%, 
Німеччині – 8,5% [8, с. 176]. 

У 2012 р. кількість представників цієї групи професій серед 
населення України, що можна оцінити як дуже позитивний факт, 
також зменшилася (на 67,88%) і становила 1074,5 тис. осіб, або 
13,16%. Від кількості осіб, які підлягали обліку, чоловіків було 
413,8 тис. осіб (4,0%), жінок – 660,7 тис. осіб (6,5%). У розрізі до 
осіб відповідної статі чоловіки становили 8,6%, жінки – 12,1%.  

Наочним відображенням якості структури зайнятості найбільш 
чисельних національностей населення Галичини є Таблиці 2, 3, 4. 

 

Таблиця 2. 
Частка зайнятих найбільш чисельних національностей за 

професійними групами у Львівській області у (%) за 
матеріалами Всеукраїнського перепису населення 2001 року* 

 

Заняття 

У
сь
ог
о У тому числі: 

українці росіяни 
особи інших 

національностей 
Львівська область 

Усе зайняте населення 100 100 100 100 
У тому числі: 

Законодавці, вищі державні 
службовці, керівники 

9,48 9,23 15,22 13,59 

Професіонали 14,28 13,85 24,46 18,11 
Фахівці 12,89 12,66 18,69 14,59 
Технічні службовці 3,31 3,23 5,20 3,90 
Працівники сфери 
обслуговування та торгівлі 

9,31 9,26 10,33 9,84 

Кваліфіковані працівники 
сільського та лісового 
господарств, риборозведення 
та рибальства 

1,33 1,38 0,20 0,79 
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 Продовження Таблиці 2. 

Заняття 

У
сь
ог
о У тому числі: 

українці росіяни 
особи інших 

національностей 
Кваліфіковані працівники з 
інструментом 

10,76 10,82 8,94 10,50 

Оператори та складальники 
устаткування та машин 

12,88 13,08 8.13 10,60 

Найпростіші професії 25,45 26,17 8,28 17,68 
 

*Таблицю складено за відомостями джерела: Поточна інформація 
Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua 

Таблиця 3. 
Частка зайнятих найбільш чисельних національностей за 

професійними групами в Івано-Франківській області у (%) за 
матеріалами Всеукраїнського перепису населення 2001 року* 

 

 

Заняття Усього
У тому числі: 

українці росіяни
особи інших 

національностей 
Івано-Франківська область

Усе зайняте населення 100 100 100 100 
У тому числі: 

Законодавці, вищі державні 
службовці, керівники

7,74 7,59 14,47 12,8 

Професіонали 10,57 10,38 19,7 16,49
Фахівці 10,48 10,35 17,59 12,55
Технічні службовці 2,14 2,10 3,79 2,69
Працівники сфери 
обслуговування та торгівлі 

9,52 9,44 12,99 11,73 

Кваліфіковані працівники 
сільського та лісового господарств, 
риборозведення та рибальства 

1,83 1,86 0,40 1,11 

Кваліфіковані працівники з 
інструментом 

9,52 9,52 9,15 9,76 

Оператори та складальники 
устаткування та машин

11,16 11,28 8,61 10,03 

Найпростіші професії 37,02 37,5 13,25 22,79
*Таблицю складено за відомостями джерела: Поточна інформація 

Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua 
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Таблиця 4. 
 

Частка зайнятих найбільш чисельних національностей за 
професійними групами у Тернопільській області у (%) за 

матеріалами Всеукраїнського перепису населення 2001 року* 
 

Заняття Усього 
У тому числі: 

українці росіяни
особи інших 

національностей
Тернопільська область 

Усе зайняте населення 100 100 100 100 
У тому числі: 
Законодавці, вищі 
державні службовці, 
керівники 

8,32 8,24 13,22 11,01 

Професіонали 12,15 12,06 18,78 12,38 
Фахівці 10,98 10,94 15,05 9,38 
Технічні службовці 2,68 2,59 7,86 6,08 
Працівники сфери 
обслуговування та торгівлі

7,19 7,19 8,05 6,6 

Кваліфіковані працівники 
сільського та лісового 
господарств, 
риборозведення та 
рибальства 

2,50 2,52 1,09 1,54 

Кваліфіковані працівники 
з інструментом 

7,52 7,52 7,21 7,88 

Оператори та 
складальники 
устаткування та машин 

13,0 13,058 8,87 13,57 

Найпростіші професії  33,94 34,18 17,98 29,52 
 

*Таблицю складено за відомостями джерела: Поточна інформація 
Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua 

 
Отже, незважаючи на повне кількісне домінування українців у 

національному складі населення Галичини, вони мали гіршу 
структуру професійної зайнятості, ніж росіяни та особи іншої 
національності. Зокрема, серед росіян та представників інших 
етнічних груп більшою була частка «Законодавців, вищих 
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державних службовців, керівників», представників групи професій 
«Професіонали» та «Фахівці». Серед українців найчисельнішою 
була група «Найпростіших професій», де кількість зайнятих серед 
них в Івано-Франківській та Тернопільській областях перевищу-
вала третину від усіх зайнятих. Для порівняння – серед росіян 
Львівської області цей показник становив 8,28%, Івано-
Франківської області – 13,25%, Тернопільської області – 17,98%. 
Вищою була і освіченість російського населення. 

Таким чином, здобуття Україною державної незалежності хоча 
певним чином і мінімізувало нееквівалентність у структурі зайнятості 
населення на користь українців (якщо у 1989 р. кількість осіб, 
зайнятих переважно фізичною працею, серед них становила 70,6%, то 
у 2001 р. таких налічувалося лише 51,42% – узагальнено показники 4 
останніх професійних категорій), але кардинальних змін, які б 
свідчили про суттєві позитивні зрушення в кваліфікаційних 
характеристиках трудового потенціалу українського населення 
Галичини та відповідали вимогам інформаційно-інноваційного 
суспільства постіндустріального типу, так і не сталося. 

Дисбаланс на користь «синьокомірцевих» професій, пов’яза-
них із малокваліфікованою фізичною працею, з одного боку, 
можна розглядати як наслідок національної політики попередніх 
режимів, коли на керівні посади призначалися особи неукраїнської 
національності, історично тривалим в часі переважанням 
сільського населення над міським, а з другого – як вияв впливу 
незавершеності процесів суспільно-політичної та економічної 
трансформації усього українського суспільства.  

Загалом же в регіоні відсутні передумови виникнення 
етнополітичних конфліктів за ознакою професійної належності як 
таких – національні меншини не висувають звинувачень у 
дискримінації за етнічною ознакою. До того ж вони є нечисленними і 
мають дисперсний характер розселення, що значно зменшує 
потенціал маніпуляції національним питанням, зокрема з боку 
сусідньої Польщі, до складу якої землі Галичини входили в різні 
історичні періоди. І хоча партії правого спрямування цієї країни час 
від часу висувають певні претензії, пов’язані з питаннями 
національної пам’яті, вони не мають вирішального впливу на 
характер українсько-польських відносин, визначених як стратегічне 
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партнерство. Проте небезпека негативного впливу російського 
чинника і актуалізації у зв’язку з цим питання (проекту) Галичини, 
однаково деструктивного як для України, так і Польщі, зважаючи  
на ресурсний і військовий потенціал Російської Федерації, – 
залишається досить реальною. 

 Росіяни Галичини, хоч і зазнали зміни свого соціального 
статусу, трансформувавшись з привілейованої меншості, тобто тих, 
хто, незважаючи на свою нечисленність, на правах переможців воло-
дів владою, – в національну, водночас більшість з них досить успіш-
но адаптувалася до нових суспільно-політичних реалій. Вони й надалі 
зберігають кращу структуру зайнятості, а отже, й вищі соціальні 
позиції, порівняно з українцями та особами інших етнонаціональних 
груп. Та їхня частина, яка не сприйняла політичних змін, зокрема, 
здобуття Україною державної незалежності, насамперед військово-
службовці, виїхала з України ще на початку 1990-х років.  

Водночас, необхідно зазначити, що, незважаючи на відсутність 
вагомого статусного домінування одних етнічних груп над іншими, 
необхідність реформування структури соціально-економічних відно-
син у регіоні, як і в державі в цілому, постає більш ніж гостро. Висока 
частка осіб, зайнятих фізичною малокваліфікованою працею, що 
перевищує 50%, нечисленність середнього класу (за різними підра-
хунками кількість його представників коливається на рівні 8 – 12%) 
вказує на низький рівень розвитку промислового виробництва, слабке 
застосування наукомістких та ресурсозберігаючих технологій, 
знижує рівень життя населення, а головне – не дозволяє оновити 
політичну систему країни. Невирішеність цієї проблеми й надалі 
залишатиметься основним гальмом політичних перетворень не тільки 
Галичини, а й України в цілому, визначаючи наукову значимість і 
актуальність завдань, пов’язаних з реформуванням вітчизняної 
економічної і соціальної сфери країни. 

______________________ 
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(НА ПРИКЛАДІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

 
У статті розглядаються регіональні особливості електо-

ральної участі на президентських та парламентських виборах. 
Здійснено аналіз електоральних уподобань та ціннісних орієнтирів 
виборців Прикарпаття. 
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виборчий процес, електоральна участь. 

Vasyl Klymonchuk. The valued measuring of electoral processes 
in Galicia (on example Ivano-Frankivsk region). The article consider 
regional characteristics of electoral participation in presidential and 
parliamentary elections. The analysis of electoral preferences and 
value orientations of the voters of the region.  
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Політичний аналіз процесів, пов’язаних з демократизацією 
українського суспільства, виявляє низку проблем ціннісного харак-
теру, осмислення яких зумовлює своєчасність аксіологічного 
дискурсу в політології. Унікальність соціальних трансформацій, що 
пов’язані з переходом українського суспільства до демократії і 
ринкових відносин, виявляється не тільки у зміні суспільно-
економічного устрою і політичного режиму, але й у повільній 
трансформації системи цінностей. Роки розбудови незалежної 
Української держави виявилися складними і, часом, драматичними, 
стали непростим випробуванням для суспільства. 

Упродовж останніх двох десятиріч було розпочато низку 
важливих реформ, але, на превеликий жаль, більшість із них так і не 
доведена до логічного і результативного завершення або взагалі 
залишилася декларованими проектами. Несформовані повністю 
інститути відкритого цивілізованого ринку, не вибудувана відпо-
відно до ринкових умов система соціального захисту і гарантій 
населенню, не створені надійні політичні умови для забезпечення 
сталого розвитку економіки і суспільства загалом. Нам так і не 
вдалося сформувати національно-державну доктрину розвитку 
Української держави та визначити пріоритети в національних 
цінностях українського суспільства. Наслідком цього стали сус-
пільний розкол, соціальна деградація, зовнішньополітичні хитання, 
що завдали важкого, а можливо, і непоправного удару по держав-
ному суверенітетові України. Події на майдані, Революція Гідності, 
агресія Росії вкотре стверджують розуміння, що ми не зможемо 
рухатися далі без національної ідеології, здатної об’єднати і 
мобілізувати суспільство, укріпити у суспільній свідомості пріори-
тет традиційних моральних цінностей і відносин громадської 
солідарності, системності у політичній діяльності, що має бути 
заснована на принципах ефективності, програмності, послідовності, 
правдивості, колегіальності та об’єктивності. 

Актуальність цієї теми полягає і в тому, що в період 
радикальних змін відбувається не тільки структурна криза 
політичних цінностей, але й якісно змінюється їх роль в еволюції 
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суспільства. Нова ієрархія політичних цінностей, що формується, 
набуває функції атракторів, свого роду вбудованих магнітів, які 
утримують суспільство у царині хаосу або ж виводять його з цієї 
царини і спрямовують до нового політико-культурного стану. 
Тому вивчення процесу формування і зміни політичних цінностей 
служить не тільки важливим індикатором реальності суспільної 
трансформації в цілому, але й дає змогу визначити тенденції 
розвитку соціально-політичних перетворень. 

Надзвичайно важливим механізмом суспільних відносин в 
Україні на сучасному етапі є вибори. Вони є основою демокра-
тичного суспільства, головною формою політичної участі громадян. 
Зокрема, вибори забезпечують легальність і легітимність влади, 
конкуренцію в боротьбі за владу, ротацію національної і регіональної 
еліти. Також виборчий процес відбувається в рамках правил, уста-
новлених виборчою системою і в умовах відповідного соціокультур-
ного середовища. 

Аналіз вітчизняного електорального досвіду дає можливість 
дійти однозначного висновку щодо специфіки організації і про-
ведення виборів в окремих регіонах України. Регіональні особливості 
політичних виборів визначаються декількома важливими факторами 
історичного характеру. Адже в розрізі політичної регіоналістики 
ключовою є проблема політико-територіальної організації 
суспільства на рівні регіонів упродовж певного часу. Регіон розгля-
дається як історично сформоване соціальне середовище, що має 
властивість до самовідновлення і саморозвитку. Регіон формується на 
основі комплексу взаємопов’язаних факторів: території, природних 
умов, історії, культури, цінностей, населення, економічних, 
соціальних і політичних структур та інститутів. Саме з цієї причини 
важливими є дослідження регіонального електорального досвіду.  
А отже, потребують суттєвого доповнення політичні знання про 
регіональні відмінності в електоральній поведінці громадян, їхні 
ціннісні орієнтири, специфічні ознаки суспільно-політичного роз-
витку регіону в цілому. 

Мета статті полягає в дослідженні і виявленні регіональних 
закономірностей і особливостей виборчих процесів в Україні. 
Регіональна особливість організації і проведення виборчих 
кампаній, мотивація вибору електорату, ціннісні орієнтири 
аналізуються на прикладі Івано-Франківської області. 
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У сучасній політичній науці виборчій частині електорального 
циклу, ціннісним орієнтирам присвячено чимало ґрунтовних 
досліджень. Поєднання теоретичного та емпіричного аналізу 
електоральної участі, ціннісного вибору активно здійснюють  
О. Білий, О. Вишняк, А. Горбань, В. Горбатенко, В. Денисенко,  
А. Круглашов, М. Кармазіна, І. Кресіна, Л. Кочубей, А. Ключкович, 
М. Михальченко. А. Романюк, Н. Ротар, Ю. Остапець та інші. 

Значне місце в роботах українських дослідників відведено 
вивченню територіальних особливостей електоральної поведінки 
громадян України. У цьому контексті слід навести роботи В. Бере-
зинського, А. Колодій, А. Ключковича, А. Нікіфорова, Л. Скочи-
ляса, А. Черкашина та ін.  

Дослідження регіональних особливостей електоральних процесів 
є сферою наукових пошуків політологів, соціологів, істориків, 
філософів, що зумовлено складністю та багатоаспектністю предмета 
дослідження. Електоральне структурування території в умовах 
перехідного суспільства дозволяє визначити регіональні політико-
культурні особливості та суперечності, враховувати їх, розробляючи 
регіональну політику держави та стратегію інших перетворень.  

Вибори є ефективним інструментом виявлення просторової 
політичної структури суспільства, її відображення в електоральній 
поведінці громадян. 

Класичні теоретико-методологічні підходи до вивчення 
електоральної поведінки (екологічний, соціологічний, соціально-
психологічний, раціонально-інструментальний) розроблені на 
основі вивчення електорального досвіду західних демократій, а в 
умовах пострадянського суспільства з нестабільною партійною 
ідентифікацією, нестійкою соціальною структурою, амбіва-
лентними цінностями і регіональною диференціацією можуть 
використовуватися обмежено. Тому існує потреба методологічної 
адаптації, синтезу моделей з метою пошуку адекватного інстру-
ментарію для дослідження вітчизняного електорального простору, 
в тому числі у регіональному контексті. 

В електорально-просторових дослідженнях пострадянських 
суспільств доцільним видається застосування інтегративного 
підходу, що дозволяє уникнути однобічності у вивченні електо-
рального процесу й аналізувати комплекс коротко- та довгостро-
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кових факторів впливу на електоральну поведінку, насамперед 
соціокультурних, ідеологічних, інституційних умов конкретної 
політичної ситуації та ін. 

Відсутність точних даних про співвідношення регіональних, 
національних і загальногромадянських цінностей у системі моти-
вації електорального вибору громадян України та особливість їх 
проявів на регіональному рівні спонукає деяких дослідників до 
спроб гіперболізації, применшення чи, навпаки, заперечення 
існування явища регіональних моделей політичної участі. 

Проблема регіональної диференціації електоральної поведінки 
громадян України порушується не тільки в науковій літературі, але 
й у контексті політичної риторики. Особливо це стосується тези 
«регіоналізації» чи «розколу» України за віссю «Схід–Захід», яка 
часто експлуатується політиками в спекулятивному і маніпулятив-
ному аспектах [1, с. 130]. 

У контексті висвітлення зазначеної проблеми, на нашу думку, 
уваги потребують питання щодо визначення факторів регіональної 
диференціації електоральної поведінки, ціннісного підходу, 
виокремлення основних етапів електоральної історії України в 
контексті прояву регіональних особливостей на прикладі Івано-
Франківської області. 

Політичне структурування території країни за результатами 
виборів далеко не завжди відображає формальний (адміністративно-
територіальний) устрій країни, що дозволяє виокремлювати так звані 
«електоральні» регіони. Кожний неформальний електоральний регіон 
характеризується визначеною електоральною культурою, в якій відобра-
жаються особливості політичної культури, політичної поведінки і 
політичної участі, що виявлені в ході виборчих кампаній [2]. Кількість 
електоральних районів в Україні, їх регіональні межі дослідники 
зазначеної проблематики встановлюють по-різному: більшість 
виокремлює у тій чи іншій конфігурації 4–7 електоральних регіонів 
чи субрегіонів у географічних координатах України. 

О. Вишняк на основі аналізу результатів президентських та 
парламентських виборів 1994–2006 років за критерієм національно-
демократичної, проросійської та невизначеної ідентифікації 
кандидатів та партій виокремив п’ять типів політичних регіонів 
України: Донбас і Крим; інші південно-східні області; перехідний 
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регіон Північного Сходу та Кіровоградська область; Центральна 
Україна; Західна Україна [3 , с. 334]. 

На думку К. Черкашина, основою для електоральної 
диференціації території України є підтримка виборцями «про-
західних» чи «євразійських» політичних сил. Залежно від рівня їхньої 
популярності дослідник виокремлює 7 субрегіонів: Галичина, 
Волинь, Закарпаття, Центр–Захід, Центр–Схід, «більшість 
індустріальних областей Сходу і Півдня» і «євразійський полюс 
країни» (Донбас і Крим). При цьому найадекватнішою загальною 
схемою видається та, відповідно до якої в Україні виділяються три 
типові регіони зі своєю специфікою голосування виборців: Східний, 
Західний і Центральний [4, с. 12]. Подібні три стійкі електоральні 
райони – Захід, Південний Схід і проміжна «зона електоральної 
невизначеності» – виокремлює А. Нікіфорв [5, с. 160]. 

Узагальнюючим варіантом районування України може бути 
використаний поділ на чотири субрегіони «з різною історичною 
традицією, різними типами політичної культури і специфічною 
електоральною свідомістю», що представлені в праці вчених 
Львівського національного університету ім. І. Франка. Регіони: 
Західний, Центральний, Східний, Південний [6, с. 32]. 

Ступінь ідейно-ціннісних відмінностей і, відповідно, секто-
ріальної диференціації між регіонами коливається між двома 
ідеологічними полюсами, стосовно територіального складу яких 
немає суттєвих розбіжностей між ученими. Це полюси – Західний 
(Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська область) і Східний 
(Донецька, Луганська область, АР Крим). В основі поділу – 
діаметрально протилежні орієнтації населення, що стосуються 
оцінки історичного минулого, різновекторних геополітичних 
позицій, ідеологічних цінностей, вживання української мови та ін. 

Звичайно, що об’єднання в регіони не позбавляє гетеро-
генності та неоднорідності включених територіальних одиниць, 
що характеризується своєю електоральною специфікою. Наприк-
лад, на Заході виокремлюються ще чотири субрегіони – Галичина, 
Волинь, Буковина та Закарпаття. При чому електоральна поведінка 
жителів Закарпаття помітно відрізняється на електоральній карті 
західних областей [1, с. 131]. 
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Природно, що регіональні відмінності стають найбільш 
очевидними під час виборчих кампаній, коли політичні сили, 
насамперед ті, що вважають себе «радикальними економістами» в 
тому розумінні, що визначають лише економічні інтереси і з 
байдужістю ставляться до «ідеалістичних» проблем націєтворення та 
соборності, використовують регіоналізм як знаряддя у боротьбі за 
виборця. Та незважаючи на суттєве зменшення впливу ідеологічних 
преференцій на електоральну поведінку, ідеологія і надалі зберігає 
свою роль як важливий чинник електоральних процесів. 

Електоральна історія незалежної України налічує шість 
президентських (1991, 1994, 1999, 2004, 2010, 2014 рр.) та сім 
парламентських (1994, 1998, 2002, 2006, 2007, 2012, 2014 рр.) 
загальнонаціональних виборів, упродовж яких з різною чіткістю 
проявилися регіональні особливості електоральної поведінки. 

Перші президентські вибори 1991 року виявили диферен-
ціацію електоральних переваг українців за регіональною ознакою 
стосовно учасників другого туру – провладного кандидата  
Л. Кравчука та представника опозиції В. Чорновола, останній 
здобув електоральну більшість тільки у трьох областях Західної 
України: Львівській – 75,9%, Тернопільській – 57,4% та Івано-
Франківській – 67,1% [7, с. 1].  

Аналізуючи виборчу участь та електоральні вподобання 
виборців Івано-Франківщини, можна стверджувати, що і надалі 
буде характерно для цього регіону, про виразну підтримку 
національно-патріотичних та демократичних сил. 

Розглядаючи наступні президентські вибори, починаючи з 
1994 року, можна говорити про певну стабільність електоральних 
уподобань виборців Прикарпаття, яка чітко фіксується у других 
турах президентських виборів 1994 і 1999 років та у всіх трьох 
турах виборів 2004 року. У першому турі виборів 1994 року жоден 
з кандидатів не отримав більше необхідних для перемоги 50% 
голосів виборців. Перші чотири сходинки виборчого змагання 
зайняли Л. Кравчук, Л. Кучма, О. Мороз та В. Лановий, які вийшли у 
другий тур завдяки регіональній підтримці. Зокрема, виборці 
Галичини підтримали Л. Кравчука: у Львівській – 89,4%, Івано-
Франківській – 87,8%, Тернопільській – 89,7% областях, натомість за 
Л. Кучму проголосували 88,8% виборців Криму, по 53,6% у 
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Донецькій та Луганській областях. Другий тур виборів підтвердив 
відтворення геоструктури електорального вибору громадян України. 
Зокрема, підтримка Л. Кравчука зросла в Івано-Франківській області 
до 94,5%, Львівській – 95,8%, Тернопільській – 94,8%; Л. Кучму 
підтримали виборці Криму – 89,7%, Луганської – 79,0%, Донецької – 
79,0%. Більше 50% виборців підтримали переможця у Чернігівській, 
Сумській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, 
Дніпропетровській, Харківській областях [7, с. 1]. 

Таким чином, обидва тури президентських виборів 1994 року 
продемонстрували суттєву різницю у перевагах регіонів України, 
яка відображала розбіжності у системі політичних та ідеологічних 
орієнтацій виборців. Для електоральних уподобань виборців 
Прикарпаття, як і інших областей Західної України, були важли-
вими етнокультурні (мова, традиції, історична спадщина), полі-
тичні (ідеологія) спрямування та особливості. 

Президентські вибори 1999 року були специфічними в тому 
розумінні, що як кандидат взяв участь у них лідер українських 
комуністів П. Симоненко, що і забезпечило Л. Кучмі беззаперечну 
перемогу у всіх західних областях України. 

Аналіз електоральної політичної участі засвідчує, що у 
другому турі виборів 1999 року в Івано-Франківській, Львівській 
та Тернопільській областях віддали свої голоси за Л. Кучму на 
88% громадян більше, ніж у другому турі виборів 1994 року. Слід 
зазначити, що у всіх регіонах, де у 1994 році виборці віддали свої 
голоси за Л. Кучму, у 1999 році перемогу здобув П. Симоненко. 

Свідченням таких електоральних переконань стали ідеоло-
гічні орієнтації та ціннісні особливості регіональних відмінностей, 
які вже сформувалися на той час в Україні. Прикладом також є 
Івано-Франківська область, де виборці голосували проти 
комуністичної ідеології та їхня участь мала протестний характер, 
насамперед, як протистояння загрозі повернення до комуністич-
ного минулого, з чим позиціонувався кандидат у Президенти від 
КПУ П. Симоненко. 

 Президентські вибори 2004 року зафіксували класичний 
регіональний поділ електоральної карти України: владний кандидат 
В. Янукович переміг на Сході й Півдні країни, а опозиціонер  
В. Ющенко здобув більшість у західних і центральних областях.  
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Окрім того, для виборчої кампанії 2004 року було характерне 
значне розігрування поляризованих ціннісних суспільних 
установок: «за» чи «проти» надання російській мові статусу 
державної, схвалення чи засудження радянського періоду в історії 
України, вступ до Європейського Союзу чи до Єдиного 
Економічного Простору, інтеграція в НАТО чи військовий союз з 
Росією. А особливо гостро відбувалося розігрування так званого 
розколу суспільства, який у регіональному вимірі виявився у 
розмежуванні «Схід–Захід». Це пов’язано з тим, що прихильність 
однієї частини суспільства до певного кандидата на посаду Глави 
держави стала причиною розпалювання суперечностей, нагнітання 
нібито роз’єднання України на дві групи – «свій–чужий» [8, с. 68]. 

На Івано-Франківщині впродовж виборчої кампанії 
використовували адмінресурс як на користь опозиційного, так і 
провладного кандидатів. Так, міський голова Івано-Франківська 
проводив агітацію на користь В. Ющенка, разом зі своїми 
заступниками брав активну участь в організації та проведенні 
мітингу за участі опозиційного кандидата. Такі дії спостерігалися і 
з боку керівників різноманітних бюджетних установ. Також було 
зареєстровано факти, коли приватних підприємців змушували 
розміщувати у вітринах їхніх крамниць агітаційну літературу на 
підтримку В. Януковича.  

Після випадку, який стався у Івано-Франківську, а саме – коли 
студент кинув яйцем у В. Януковича, а той знепритомнів, почи-
нається новий виток іміджевої боротьби. Технологи підхоплюють 
цю подію і подають В. Януковича як жертву націоналізму і 
радикалізму мешканців Західної України. 

Загалом, виборча кампанія 2004 року на Івано-Франківщині 
характеризувалася: порушенням у сфері територіальної організації 
виборів, неточностями у списках виборців. Особливістю агі-
таційної кампанії стали непоодинокі випадки поширення 
агітпродукції без вихідних даних, провокативної, неправдивої, 
подекуди образливої інформації про кандидатів, розповсюдження 
фальшивих листівок. В інформаційному просторі чітко 
прослідковувалася одна тенденція – поділ ЗМІ на тих, які діяли на 
користь кандидата від влади, і тих, хто підтримував опозицію. 

Президентські вибори 2010 року відбувались в умовах 
глобальної фінансово-економічної кризи, руйнації «ідеалів та 
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цінностей Майдану», зростання недовіри до політиків, що, 
безумовно, впливало на розгортання виборчої кампанії як на 
загальнонаціональному, так і регіональному рівнях. 

Президентські вибори 2010 року знову ж таки підтвердили 
територіальний поділ, що окреслився на виборах 2004 року в розрізі 
підтримки кандидатів «постпомаранчевих» (Ю. Тимошенко) та «біло-
блакитних» (В. Янукович) політичних сил. Водночас, співвідношення 
виборчих результатів цього разу було на боці В. Януковича, перемогу 
якого забезпечили не тільки східні і південні регіони, але й частина 
виборців у західних та центральних областях. 

Президентська кампанія 2010 року відзначилася тим, що у 
виборчому процесі взяли участь Глава держави, Прем’єр-міністр 
та спікер України. В результаті проведення І туру виборів у ІІ тур 
вийшли В. Янукович та  Ю. Тимошенко.  

За результатами проведення ІІ туру виборів на Івано-
Франківщині перемогу здобула Ю. Тимошенко. Виборці Івано-
Франківщини в черговий раз продемонстрували підтримку 
національно-демократичних сил, хоча складність їхнього вибору 
полягала у розколі табору «помаранчевих».  

Президентські вибори 2014 року проходили після важливих 
подій у сучасній новітній історії України. Після Революції Гідності 
в умовах російської агресії на посаду Президента балотувалася 
група відомих політиків, які були прихильниками західних 
цінностей та євроінтеграції П. Порошенко, Ю. Тимошенко,  
О. Тягнибок, А. Гриценко, В. Куйбіда, О. Ляшко, Д. Ярош. На цих 
виборах, як і на всіх попередніх, єдиного кандидата від 
демократичних сил висунути не вдалося, але дві політичні сили 
знайшли між собою порозуміння. Вперше в історії українських 
виборів другий за рейтингом кандидат В. Кличко (ПП «Удар») 
заявив про відмову балотуватися заради висунення єдиного 
найбільш рейтингового кандидата від демократичних сил П. Поро-
шенка. Перемогу у всіх округах здобув П. Порошенко, без 
врахування окупованих територій. 

Виборці Прикарпаття також надали перевагу національно-
демократичному лідеру П. Порошенку, при тому що не підтримали 
лідерів право-радикальних сил, що засвідчує поміркованість 
прикарпатців у своєму виборі і у їхньому прагненні до врегулю-
вання конфлікту та стабільності в країні.  
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Якщо взяти до уваги узагальнені політико-ідеологічні 
характеристики електоральних орієнтацій громадян під час 
парламентських виборів, то слід відмітити, що виборці Прикар-
паття в своїй більшості поділяли націонал-демократичні цінності. 
Якщо парламентські вибори розділити по етапах, то побачимо, що 
на початковому етапі (1994, 1998, 2002 рр.) прикарпатці поділяли 
націонал-демократичні цінності (НРУ, Конгрес українських 
націоналістів, Українська республіканська партія). На парла-
ментських виборах 2002 року ідеологічна вісь протистояння «ліві–
не ліві» хоч і зберігається, але ослаблюється, оскільки в 
центристському та право-центристському націонал-демократич-
ному спектрах з’являються інтегруючі блоки, що претендували на 
домінування в українській політиці. Перемогу націонал-демокра-
тичного блоку «Наша Україна» забезпечили виборці Заходу та 
значної частини Центру. На Івано-Франківщині виборці надали 
перевагу блоку «Наша Україна». 

Особливість виборів 2006 та 2007 років полягала в тому, що вони 
відбувалися на пропорційній основі. Вибори характеризувалися 
ескалацією політичного протистояння, посиленням централізації в 
діяльності політичних партій, бюрократизації в системі держаної 
влади та непрозорістю прийняття політичних рішень, відсутністю 
політичної відповідальності та правовим нігілізмом посадових осіб і 
органів влади всіх рівнів, що і стало загальносуспільними чинниками, 
які визначали виборчий процес та його результати на Івано-
Франківщині. Традиційно виборці Прикарпаття підтримали «пома-
ранчеві» сили [9, с. 88]. 

Парламентські вибори 2012 року, отримавши мажоритарну 
складову, сприяли безпрецедентному поширенню спроб безпо-
середньої купівлі голосів виборців через брудні технології. На цих 
виборах прикарпатці підтримали, передусім, опозиційні політичні 
сили – ВО «Батьківщина» та ВО «Свобода». За результатами 
голосування ВО «Батьківщина» набрало 39,89% голосів,  
ВО «Свобода» – 33, 25%, УДАР – 14, 09%, Партія регіонів – 5,23%.  

Позачергові вибори народних депутатів України 2014 року 
проводилися в особливо складних політичних, безпекових та 
економічних умовах. На Івано-Франківщині лідером виборчих 
перегонів став «Народний фронт» – 37,48%, на другому місці за 
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кількістю набраних голосів опинився «Блок Петра Порошенка» – 
18,25%, значною підтримкою заручилася «Самопоміч» – 14,69%, 
ВО «Свобода» здобуло тільки 8,18% голосів виборців. Проте 
«Громадянська позиція» (2,58%), Радикальна Партія Олега Ляшка 
(4,85%) та Опозиційний блок (0,54%) не подолали на Прикарпатті 
п’ятивідсоткового бар’єра. 

Досліджуючи електоральні процеси Галичини, зокрема на 
прикладі Івано-Франківської області, можна стверджувати, що 
виборчі кампанії будувалися на стійких регіональних особливостях, 
які були визначальними під час вибору. На формування електо-
ральної поведінки та ціннісний вибір впливали історико-культурні, 
соціально-економічні, геополітичні чинники та регіональна 
ідентичність. Особливість електоральних преференцій жителів 
Прикарпаття полягає у їх націонал-демократичній, державницькій 
орієнтованості. 

 

______________________ 
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МІФ ПРО «ГАЛИЦЬКИЙ СЕПАРАТИЗМ»:  

ВИТОКИ І ПІДСТАВИ 
 

У статті розглянуто класифікацію видів сепаратизму. 
Розкрито витоки міфу про «галицький сепаратизм». На основі 
аналізу соціологічних даних доведено, що наразі не існує прямих 
підстав для появи у Галичині сепаратистських настроїв, але за 
умови збігу ряду обставин потенційні загрози можуть виникнути. 

Ключові слова: Галичина, регіон, ідентичність, сепаратизм. 
Oleksii Lyashenko. The myth of «Galician Separatism»: Sources 

and Foundations. The article is considered classification of types of 
separatism. The origins of the myth of the "Galichian separatism" are 
disclosed. It is proved on the basis of analysis of sociological data, that 
there is no direct reason for appearance in Galychyna separatist moods 
at the present time, but on condition of confluence of row of 
circumstances potential threats may arise. 

Key words: Galicia; region; identity separatism. 
 
Протягом останніх трьох років проблема сепаратизму в Україні 

перейшла із розряду гіпотетичних до розряду практичних проблем 
нашої держави. Причому відбувається це у крайніх проявах – бойові 
дії (найзапекліші в Європі із часів Другої світової), окупація і анексія 
частини суверенної української території, визнаної міжнародним 
співтовариством. Отже, питання інших імовірних проявів сепа-
ратизму є одним із ключових у будь-яких дослідженнях, присвячених 
вивченню регіоналістики, регіональних ідентичностей тощо. Аналіз 
цієї проблематики є актуальним і для України, оскільки сепаратизм є 
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загрозою для національної безпеки нашої держави. Наявні і по-
тенційні сепаратистські тенденції потребують теоретичного і прак-
тичного дослідження. 

Українські дослідники приділяють увагу вивченню пробле-
матики сепаратизму. Зокрема, теоретичним аспектам поняття 
сепаратизму та підходів до його тлумачення присвятили свої праці  
В. Дівак. В. Наконечний, О. Цебенко, етнічні аспекти сепаратизму, 
зокрема такого його виду, як іредентизм, досліджує Н. Горло та інші.  

Парадоксально, але так чи інакше проблематика сепаратизму 
стосується й такого регіону України, як Галичина. Перед тим, як 
торкнутися власне «галицького сепаратизму», потрібно побіжно 
зупинитися на тому, що, власне, слід розуміти під поняттям 
«сепаратизм», які є його різновиди, аби уникнути спекуляцій 
самим поняттям. 

Типологія сепаратизму є різноплановою і залежить від різних 
критеріїв: сфера прояву, кількість акторів, ідеологічна основа, цілі, 
динаміка розвитку, соціальне значення, тривалість і особливості 
прояву.  

Залежно від сфери прояву сепаратистських тенденцій можна 
виокремити їхні чотири основні типи: політичний, економічний, 
правовий та ідеологічний [1, с. 46]. Під політичним сепаратизмом 
розуміється певний різновид політичної опозиції, мета якої – 
виокремлення частини території держави з метою створення нового 
або приєднання до вже існуючого державного утворення (так званий 
іредентизм). Особливістю політичного сепаратизму, порівняно з 
іншими видами, є вимога територіального відокремлення як єдиного 
способу розв’язання політичних проблем [2, с. 3].  

Визначальною рисою економічного сепаратизму є намагання 
регіону вийти із загальнодержавної економічної системи, розірвати 
господарські зв’язки, що може супроводжуватися самоізоляцією чи 
переорієнтацією на зовнішньоекономічних партнерів [1, с. 47]. 
Насамперед це притаманно для регіонів, що мають більш потужний 
(порівняно з іншими регіонами держави) економічний потенціал. 
Приклади такого прояву сепаратизму – Придністров’я у Молдові або 
рух за відокремлення Північної Італії. 

Правовий сепаратизм полягає у встановленні та використанні в 
регіоні системи правових норм, спеціально не узгоджених із загально-
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державними. Власне, класичним прикладом є «парад суверенітетів»  
і «війна законів» у СРСР наприкінці 1980-х років [1, с. 47]. 

Ідеологічний сепаратизм ґрунтується на пріоритеті 
регіональних інтересів над загальнодержавними та поширенні 
«місцевої» ідеології, яка протистоїть громадянській єдності. 
Частково приклад такого сепаратизму зараз наявний на Сході 
України. Ідеологічний сепаратизм, у свою чергу, ділиться на три 
підвиди: етнічний, релігійний та цивілізаційний. Етнічний сепа-
ратизм ґрунтується на національній самоідентифікації людини, 
релігійний – на конфесійній належності, при цьому часто релі-
гійний сепаратизм доповнює і посилює етнічний. Цивілізаційний 
сепаратизм зумовлюється більш масштабним поєднанням культур-
них, релігійних і етнічних відмінностей громад, як, наприклад, 
християнської і мусульманської у колишній Югославії, або сучас-
ній Боснії і Герцеговині. 

Сепаратизм може бути фактичним або формальним. У першому 
випадку центральна влада втрачає контроль над регіоном, а владні 
повноваження переходять до місцевої «еліти», яка ігнорує рішення 
центру, формує власні владні структури тощо. У другому випадку 
регіональна політична еліта проголошує радикальні вимоги 
політичної незалежності. Прикладом цього може слугувати Сєвєро-
донецький з’їзд 28 листопада 2004 р. Формально з’їзд мав статус 
Всеукраїнського, а його метою було знайти вихід із суспільно-
політичної кризи під час виборів Президента України. На з’їзд 
зібралися 3 тис. депутатів рад усіх рівнів із 17 областей (переважно 
Сходу та Півдня). Напередодні з’їзду та під час роботи пролунало 
кілька заяв, зокрема, про наміри створення «Південно-Східної авто-
номії», про наміри відокремлення південно-східних областей, закли-
ки до федералізації України [3].  

За формами прояву сепаратистські рухи поділяються на 
сецесію, іредентизм, енозис та деволюцію. Сецесія – це 
відокремлення з метою створення власної держави. Іредентизм – 
відокремлення частини території з метою приєднання до іншої 
держави. Особливою рисою такого сепаратизму є обов’язкова 
активна участь третьої сторони – держави, до якої у перспективі має 
намір приєднатися регіон [1, с. 47]. Власне, саме такий прояв 
сепаратизму ми спостерігаємо у Криму та на Сході України. 
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Близьким до іредентизму є енозис – відокремлення задля 
возз’єднання з державою, у якій проживає основна частина певного 
етносу. Деволюція – процес, під час якого регіони вимагають і 
отримують дедалі більшу автономію від центральної влади. 

Існують й інші різновиди і прояви сепаратизму: за 
динамічністю сепаратизм може бути еволюційний (переговорний) і 
радикальний (силовий); за цілями регіональних еліт – тактичний (з 
метою тиску на центр) і стратегічний (аж до відокремлення); за 
тривалістю – постійний (більш притаманний територіям компакт-
ного проживання етнічних меншин) і тимчасовий (зумовлений 
неглибокими соціокультурними причинами в умовах дестабілізації, 
погіршення соціально-економічної ситуації, кризою довіри до 
центральної влади); за спрямуванням – внутрішній і зовнішній; за 
соціальним станом – регресивний (характерний для відсталих 
регіонів, еліта яких прагне консервації суспільного життя) і 
прогресивний (характерний для порівняно більш розвинутих 
економічно та соціально регіонів держави); за територією – 
локальний і регіональний; за причинами – раціональний та 
міфологічний; за об’єктами спрямування – безадресний (незадо-
волення становищем), односторонній (спрямований проти 
конкретного регіону), обопільний (взаємна ворожнеча). 

Наведена типологія дає можливість більш точно і аргументовано 
досліджувати реальні або уявні приклади сепаратистських проявів у 
конкретних регіонах. У тому числі й у Галичині.  

Отже, які витоки міфу про «галицький сепаратизм»? 
Історично, за бажання, їх можна протягти аж до Галицько-
Волинської держави. Ми ж зупинимося на новітньому міфі, що 
з’явився чверть століття тому. Наприкінці 1980-х років Галичина 
разом із Прибалтійськими республіками СРСР стала одним із 
локомотивів суверенізації на теренах конаючого СРСР. Ідея 
окремішності Галичини у цілому не нова. У 1991 р. занепокоєння 
керівництва УРСР викликало створення Галицької асамблеї з 
представників Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської 
обласних рад. Щоправда Галицька асамблея ніяких сепара-
тистських закликів не висловлювала і після проголошення неза-
лежності України фактично згорнула свою роботу.  

Галицька асамблея – це дві спільні сесії Львівської, 
Тернопільської та Івано-Франківської обласних рад, які відбулися 
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16 лютого і 5 вересня 1991 р. затвердили угоду про основні 
принципи співпраці між цими обласними радами та створення 
регіональної координаційної ради з метою співпраці в політичній, 
економічній, торговельній, науково-технічній, гуманітарній і 
культурній сферах для піднесення життєвого рівня населення в 
умовах наростання кризи радянського суспільства. Були прийняті 
також Ухвали «Про єдність українських земель» і «Про 
проведення 17 березня 1991 обласних референдумів про 
незалежність України». Ця подія тоді стала приводом (причому ця 
теза час від часу з'являлася протягом наступного 20-ліття) для 
звинувачення цих трьох областей у проявах сепаратизму [4]. 

Натомість феномен галицької відособленості існує. Причому 
цей феномен тісно переплітається з іншим – із так званим 
«галицьким месіанством». Його слід розглядати в декількох 
ракурсах. Історичний – в історичному плані Галичина розвивалася 
за іншими сценаріями, ніж територія Наддніпрянської України, а 
також має історичний прецедент у вигляді існування ЗУНР. 
Ментальний – сусідство з германським світом породило у галичан 
схильність до формалізації громадських стосунків, до порядку і 
чіткості. Окрім схильності до порядку, галичан характеризує 
відданість традиціям і традиціоналізму, власне, ментально галичани 
близькі до Центральної, а не Східної Європи. Імовірно, не в 
останню чергу саме завдяки цій особливості національно визвольні 
процеси кінця 80-х – початку 90-х років ХХ ст. сприймалися на 
Галичині ще й крізь призму міфологізованих уявлень про львівську 
«багатокультурність», уявну належність до Європи, «де ми завжди 
були і до якої мусимо повернутися» [5, с. 200].  

Ідея галицького месіанства стала визначальним фактором у 
сприйнятті жителями Галичини змін в умовах розпаду СРСР. 
Якщо для більшості населення України перебудова і процеси 
розпаду країни супроводжувалися розгубленістю і очікуванням 
невідомого, то для галичан розпад СРСР став шансом реалізувати 
своє бачення майбутнього і нав’язати свій проект державо-
творення [6]. Звідси витікає політичний ракурс галицької відособ-
леності – уявлення про недостатню представленість галицької 
регіональної еліти в загальноукраїнських управлінських струк-
турах (фактично після В. Чорновола Галичина не дала жодного 
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політичного лідера загальноукраїнського масштабу); усвідомлення 
того, що модель нинішньої України є далекою від галицького 
ідеалу, та нереалізованість євроінтеграційних прагнень. Власне 
політичні мотиви рухали депутатами облрад західноукраїнських 
областей під час ухвалення рішення про невизнання результатів 
другого туру президентських виборів у 2004 році, про припинення 
бюджетних відрахувань і так далі. Щось подібне повторилося 
через 10 років. З формальної точки зору, це можна кваліфікувати 
як сепаратистські дії.  

Отже, рядовий галичанин – прибічник орієнтації на Європу. Як 
видно із результатів опитувань компанії Research & Branding Group, 
проведених у 2007–2012 рр., саме у Галичині спостерігається 
найвищий рівень орієнтованості на життя у об’єднаній Європі.  

 

Інтеграційні орієнтири (У якій країні або  
об'єднанні країн хотіли б жити) 

 

  Галичина
Західна 
Україна 

(7 областей)

Україна в 
цілому 

2007 рік
У об'єднаному союзі Росії, України, 
Білорусі і Казахстану 

2,6 6,2 33 

У своїй власній країні без об'єднання 
з якою-небудь іншою країною і без 
входження в союзи держав 

38,8 43,5 24,1 

У об'єднаній Європі 
(Європейському Союзі) 

50,4 40,1 22 

У знову об'єднаному союзі усіх 
республік колишнього СРСР 

- 1,6 11,9 

У співдружності незалежних держав 
– СНД 

1,7 2,3 4,1 

Важко відповісти 6,5 6,4 4,9 

                                           
 Тут і далі дані надано компанією Research & Branding Group. Розраховано за 

результатами загальнонаціональних опитувань Омнібус. Опитування проводилися на 
всій території України (із 2014 р. за виняткомм АР Крим, м. Севастополя та 
непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей). Вибірка становила 
1500 – 2000 респондентів. Похибка вибірки +/-2,2-2,8%. Для Галичини похибка 
вибірки становить +/-5,5%. 
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  Галичина
Західна 
Україна 

(7 областей)

Україна в 
цілому 

   2008 рік
У об'єднаному союзі Росії, України, 
Білорусі і Казахстану 

1,4 4,4 29,7 

У своїй власній країні без об'єднання 
з якою-небудь іншою країною і без 
входження в союзи держав 

30,6 32,4 24,7 

У об'єднаній Європі 
(Європейському Союзі) 

63,1 49,4 21 

У знову об'єднаному союзі усіх 
республік колишнього СРСР 

0,9 1,7 11,5 

У співдружності незалежних держав 
– СНД 

3,2 2,7 5,1 

Важко відповісти 0,9 9,5 7,8 
   2009 рік
У об'єднаному союзі Росії, України, 
Білорусі і Казахстану 

1,8 11,8 34,6 

У своїй власній країні без об'єднання 
з якою-небудь іншою країною і без 
входження в союзи держав 

44,6 36,6 22,9 

У об'єднаній Європі 
(Європейському Союзі) 

45 39,9 20 

У знову об'єднаному союзі усіх 
республік колишнього СРСР 

1,8 4,4 12,6 

У співдружності незалежних держав 
– СНД 

3,6 2,5 4 

Важко відповісти 3,2 4,8 5,9 
   2011 рік
У об'єднаному союзі Росії, України, 
Білорусі і Казахстану 

1.3 6,1 30,1 

У своїй власній країні без об'єднання 
з якою-небудь іншою країною і без 
входження в союзи держав 

43.5 38 28,8 

У об'єднаній Європі 
(Європейському Союзі) 

47.1 45,4 22,2 

У знову об'єднаному союзі усіх 
республік колишнього СРСР 

0.4 1,1 7,4 
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  Галичина
Західна 
Україна 

(7 областей)

Україна в 
цілому 

У співдружності незалежних держав 
– СНД 

0.4 1,3 4,6 

Важко відповісти 7.2 8,1 6,9 
   2012 рік
У об'єднаному союзі Росії, України, 
Білорусі і Казахстану 

1,8 6,7 21,3 

У своїй власній країні без об'єднання 
з якою-небудь іншою країною і без 
входження в союзи держав 

38,3 34,2 26,8 

У об'єднаній Європі 
(Європейському Союзі) 

49,1 41,8 24,7 

У знову об'єднаному союзі усіх 
республік колишнього СРСР 

5 6,1 12,1 

У співдружності незалежних держав 
– СНД 

2,7 2,7 4,4 

Важко відповісти 3,2 8,5 10,7 
 
Якщо в цілому по Україні лідирували три варіанти відповідей – 

«у об’єднаному союзі Росії, Білорусі і Казахстану», «у власній країні 
без об'єднання з якою-небудь іншою країною і без входження в 
союзи держав» та «у об'єднаній Європі (Європейському Союзі)», то 
по Західній Україні основна маса відповідей зводилася до двох 
останніх варіантів, яким віддавали перевагу приблизно рівна 
кількість опитаних. Такий самий вигляд має ситуація і в трьох 
галицьких областях з тією різницею, що прихильники об’єднаної 
Європи у Галичині завжди переважали прихильників життя у 
власній державі без інтеграції в об’єднавчі структури. 

З іншого боку, варто звернути увагу на самоідентифікацію 
галичан. Як видно із результатів опитувань компанії Research & 
Branding Group, проведених у 2012–2016 рр., для галичан 
притаманне зростання відсотка тих, хто ідентифікує себе 
«українцем, громадянином України» (особливо у 2014–2015 рр.), 
як правило, за рахунок регіональної та локальної самоіденти-
фікації. Ці дані певною мірою підтверджують висловлену Я. 
Грицаком тезу про те, що бути галичанином – означає бути вкрай 
знаціоналізованим, не лише свідомим своєї національної 
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ідентичності, але й вважати її за центральну вісь, навколо якої 
крутиться весь світ [7, с. 275]. 

 

Самоідентифікація (Ким себе особисто вважають  
(відчувають) у першу чергу?) 

 

  Галичина
Західна Україна 

(7 областей) 
Україна 
в цілому 
2012 рік 

Українцем, громадянином України 57 59,3 48,6 
Жителем свого міста, села, селища, 
району 

24,8 
24,5 26,5 

Жителем свого регіону (області, 
групи областей) 

5,7 
3,8 5,3 

Громадянином колишнього СРСР 0,3 1,1 9,2 
Європейцем, жителем Європи 2,1 2 0,9 
Громадянином світу, жителем 
планети Земля 

2,1 
2,9 3,3 

Представником своєї національності 8,1 5,8 5,3 
Важко відповісти - 0,6 0,9 
  2014 рік 
Українцем, громадянином України 75,4 72,8 60,1
Жителем свого міста, села, селища, 
району 

12,5 
14 17

Жителем свого регіону (області, 
групи областей) 

5,4 
4 9,3 

Громадянином СНД, Союзу країн 
колишнього СРСР

- 
1,7 8

Європейцем, жителем Європи 4,9 3,8 2,1
Громадянином світу, жителем 
планети Земля 

1,3 
2,1 1,7

Важко відповісти 0,4 1,7 1,7
  2015 рік 
Українцем, громадянином України 72,4 65,6 63,1
Жителем свого міста, села, селища, 
району 

20,3 
25,2 22,8

Жителем свого регіону (області, 
групи областей) 

4,1 
4,6 6,6

Громадянином СНД, Союзу країн 
колишнього СРСР

0,5 
0,7 3,1

Європейцем, жителем Європи 2,3 2 1,6
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  Галичина
Західна Україна 

(7 областей) 
Україна 
в цілому 

Громадянином світу, жителем 
планети Земля 

- 
0,4 1,4

Важко відповісти 0,5 1,5 1,6
  2016 рік 
Українцем, громадянином України 63,8 60,2 56,3
Жителем свого міста, села, селища, 
району 24,5 23,9 22,1 
Жителем свого регіону (області, 
групи областей) 2,6 5,2 8,3
Радянською людиною, громадянином 
колишнього СРСР

- 1 4,5 

Європейцем, жителем Європи 4,4 3,7 1,7
Громадянином світу, жителем 
планети Земля 

3,9 3,9 3,9 

Представником своєї національності 
/ етнічної групи 

0,4 0,6 0,8 

Важко відповісти 0,4 1,5 2,2
 

Також показовим є те, що власне європейцями себе 
ідентифікують 2,1–4,4% жителів Галичини. І, нарешті, порівняно 
із питанням про інтеграційні пріоритети, у питанні про 
самоідентифікацію відповіді галичан більшою мірою корелюють із 
відповідями по Західній Україні в цілому.  

Галичани, як і мешканці Західної України, більшою мірою 
бачать між собою і східняками спільне, аніж роз’єднуюче. 

 

Чого більше між жителями Заходу і Сходу України – 
спільного, чи роз’єднуючого? 

 

  Галичина
Західна Україна 

(7 областей) 
Україна в цілому 

   2012 рік (вересень)
Більше спільного 74,5 68 51,3 
Більше відмінного 20,1 22,9 38,8 
Важко відповісти 5,4 9,1 9,9 
   2013 рік (квітень)
Більше спільного 63,2 66,4 54,3 
Більше відмінного 34,5 26,1 37,1 
Важко відповісти 2,2 7,5 8,6 
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Релігійний фактор. Згідно з результатами опитування компанії 
Research & Branding Group, проведеному у липні 2009 р., 53,6% 
галичан ідентифікували себе як греко-католики, тоді як у цілому по 
Західній Україні таких було 29,1%, а по Україні – 7,7%. Отже, Гали-
чина у релігійному відношенні є особливим регіоном України. Втім, 
саме на Галичині було найбільше тих, хто вважає, що між греко-
католиками і православними більше спільного, ніж роз’єднуючого. 

 

Чого більше між православними і греко-католиками – 
спільного чи роз’єднуючого 

 

  Галичина
Західна Україна 

(7 областей) 
Україна в цілому 

2009 рік (липень)
Більше спільного 79,4 66,5 37,4 
Більше відмінного 12,6 14,9 21,1 
Важко відповісти 8,1 18,6 41,5 

 
Отже, на сьогодні зовнішньополітичний, ментальний і релі-

гійний чинники у сукупності не дають підстав стверджувати про 
сепаратистські настрої жителів Галичини. Втім, залишається фактор 
невдоволення внутрішньополітичною ситуацією, діями влади, що 
потенційно може стати причиною одного з видів сепаратизму.  

Починаючи із президентської виборчої кампанії 2004 року, а 
особливо після політреформи і парламентських виборів 2006 року, 
державна влада і її рішення в Україні все більше й більше ставала 
заручницею політичних партій і політиків, які заради підвищення 
своїх рейтингів вдавалися до незважених, популістських дій, 
орієнтованих виключно на власних виборців. Як наслідок, 
ставлення до влади населення тих чи інших регіонів стало 
визначатися здебільшого маркерами «свій» – «чужий». Відповідно, 
жителі Західної України (і Галичини зокрема) у більшості не 
сприймали владу, сформовану Партією регіонів і Президента  
В. Януковича, натомість жителі південно-східних областей і 
(Донбасу зокрема) не сприймали їхніх опонентів – Президента  
В. Ющенка, лідерку ВО «Батьківщина» Ю. Тимошенко та інші 
партії національно-демократичного і прозахідного спрямування, що 
безпосередньо проявлялося у результатах голосування на виборах. 
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Зокрема, у Галичині навіть у межах Західної України під час 
парламентських виборів 2006–2012 рр. простежувався вищий 
сукупний відсоток підтримки «проєвропейських» політичних сил: 
по Україні в цілому 38,2–45,6%, Західній Україні 63,7–76,7%, а 
Галичині – 75,7–89,4% [8, с. 20–21]. 

Утім, як свідчать результати опитувань компанії Research & 
Branding Group, у ставленні до сформованої різними політичними 
таборами влади кардинально галичани не вирізнялися. 

 

Ставлення до існуючої у державі влади 
 

  Галичина
Західна Україна 

(7 областей) 
Україна в цілому 

 2009 рік (лютий)
Підтримка 9,5 7,2 3,4 
Повага 3,6 6,6 2,8 
Байдужість 25,3 25,9 18,5 
Недовіра 76,5 68,4 71,7 
Ненависть 22,2 19,3 20 
Важко відповісти 2,3 3,2 2,7 
   2010 рік (грудень)
Підтримка 1,8 5,5 18 
Повага 2,2 5,1 13,5 
Байдужість 19,7 22,2 17,9 
Недовіра 69,1 63,3 44,6 
Ненависть 9 7,4 5,8 
Важко відповісти 3,1 3,6 5,7 
   2013 рік (квітень)
Підтримка 3,2 2,7 4,1 
Повага 10,8 8,8 12,2 
Байдужість 36 38,4 37,7 
Недовіра 52,7 44,2 41,2 
Ненависть 10,8 11,7 7,8 
Важко відповісти 2,7 5,5 6 
   2015 рік (березень)
Підтримка 16,3 14,2 13,3 
Повага 8,9 8,2 7,5 
Байдужість 16,7 13,1 11,5 
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  Галичина
Західна Україна 

(7 областей) 
Україна в цілому 

Недовіра 56,7 56,2 56 
Ненависть 6,9 8,6 13,3 
Важко відповісти 13,8 13,8 12,9 
   2016 рік (вересень)
Підтримка 6,1 4,6 5,1 
Повага 0,9 2,1 3,3 
Байдужість 13,1 15,6 16,9 
Недовіра 70,7 70,3 62,3 
Ненависть 2,6 5,4 9,3 
Важко відповісти 7,9 5,6 6,7

 
З одного боку, це свідчить про відсутність у галичан якогось 

надто особливого, порівняно з мешканцями інших регіонів, 
ставлення до влади залежно від того, хто саме при владі. Але, з 
іншого, небезпека криється у гіпотетичній імовірності сплесків так 
званого тимчасового сепаратизму. 

Після подій, пов’язаних із Євромайданом і Революцією 
Гідності, та в умовах військового протистояння в Україні у за-
гальних рисах почав формуватися консенсус щодо вибору на 
користь саме європейської інтеграції. Але на фоні перипетій 
довкола ратифікації Угоди про асоціацію, затягування надання 
безвізового режиму з ЄС громадянам України тощо цілком 
можливою є активізація певних сил, що пропагують самостійну 
інтеграцію Галичини до ЄС – таких, наприклад, як Європейська 
галицька асамблея (ЄГА).  

Презентація громадської організації Європейська галицька 
асамблея відбулася у вересні 2014 р. Під час цього заходу, крім 
загальних заяв про те, що регіон має стати «локомотивом змін у 
країні, голова ЄГА В. Павлів заявив: «Ми не приймаємо ніякої 
політики багатовекторності. Галичина повинна бути в Євро-
пейському Союзі» [9]. Аби не мати ілюзій щодо позиції  
В. Павліва, можна навести ще декілька його цитат на порталі 
OSTriv GALisisa [10]: 

 «Колонія Галичина» (30.08.2012): «За двадцять років 
незалежності України галичани не раз мали нагоду зробити свій 
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край суб’єктом, а не об’єктом новітньої української історії, але 
щоразу відмовлялися від цього на користь свого колоніального 
статусу щодо нової вже київської метрополії. Київ використовував 
свій новий статус спочатку несміливо, але з роками щораз 
впевненіше. А під час закріплення у київській метрополії 
донецького клану ознаки колоніального стану Галичини в 
українській державі стали більш ніж очевидними». 

  «Підготувати Галичину до автономії» (06.02.2013): «Ті, 
хто так не люблять розмов про «автономність» Галичини, мали б 
принаймні визнати, що галичани і так реалізують свою 
окремішність у цілій низці сфер. Щоб не дивитися на теми 
автономії Галичини чи федералізації України як на вовка, якого не 
треба викликати з лісу, нема чого поводитися, як Червона 
Шапочка, якій конче треба до лісу. Зміна адміністративно-
територіального формату держави – це тільки справа часу. І можна 
припустити, що часу цього не так вже й багато». 

  «Що означає автономія Галичини?» (07.02.2014): «Це 
означає, що бюджетні посади в державних та місцевих структурах 
Галичини (втім у військових підрозділах та органах правопорядку) 
повинні займати передусім галичани, а у випадку недостачі кадрів  
можуть бути запрошені фахівці з інших регіонів тільки за згодою 
органів місцевого самоврядування і тільки на конкурсній 
основі. Це надання органам місцевого самоврядування (тери-
торіальним громадам) найвищих повноважень в питаннях, які 
стосуються життєзабезпечення регіону. Жодних рішень щодо 
використання людських чи природних ресурсів Галичини, а також 
її фінансово-економічних ресурсів, не може ухвалювати третя 
сторона – тільки легітимно обрана влада регіону». 

Слід також додати, що цю організацію у регіоні часто 
пов’язують із іншою – очолюваним В. Медведчуком «Українським 
вибором», що провадить відверту проросійську діяльність. Утім, пік 
активності ЄГА припав на кінець 2014 – початок 2015 р. і на сьогодні 
ЄГА і її очільник не мають широкої суспільної підтримки.  

Але ідеї «галицької окремішності» час від часу проявляються 
принаймні у експертно-медійному форматі. Наприклад, керівник 
ще однієї громадської організації «Інститут західноукраїнських 
студій» Олег Хавич, який є прихильником федеративного устрою 
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України пропагує ідеї федералізації України: «Ми говоримо про 
необхідність перетворення України в асиметричну федерацію. Ми 
(Інститут західно-українських студій) обговорюємо питання, які 
перебувають за межами офіційного дискурсу, які вважаються мало 
не забороненими, принаймні табуйованими. Переважна більшість 
людей, з якими я спілкуюсь останні 25 років, займаючись 
політикою в Чернівцях, Західній Україні та Києві, як правило, це 
люди, які вимагають де-факто автономного статусу для Галичини. 
Серед них також є й ті, кого справді можна вважати 
сепаратистами. Вони вважають і говорять, що Галичина гідна 
стати окремою державою. Як правило, вони говорять про цю 
майбутню державу як члена ЄС. І вже зовсім небагато знаю людей, 
які говорять, що ми (Галичина) будемо абсолютно незалежними. 
Справжніх сепаратистів у Західній Україні завжди було мало, а 
зараз, після подій на Сході, жодна людина, навіть якщо вона так 
думає, не буде говорити про це публічно» [11]. Діяльність цієї 
структури сьогодні є дещо більш активною, ніж діяльність ЄГА у 
соцмережах, але так само не має широкого суспільного резонансу. 

За влучним висловлюванням львівського культуролога, 
редактора журналу «Ї» Тараса Возняка «галицький сепаратизм» – 
не більше ніж кабінетна гра, й він за цією грою бачить вплив Росії: 
«Що стосується галицького сепаратизму – то це ще один з 
елементів дуже розтягнутого в часі плану Володимира 
Володимировича Путіна. Він і на Закарпатті плекав це, як міг, і в 
Галичині пробував підкидати цю ідею. Комусь це подобалося, 
комусь – ні. Галичани люблять поестетствувати в затишних кафе і 
представляти з себе великих галицьких сепаратистів, але це не 
більше ніж кабінетна гра» [12]. 

Отже, наразі перспективи реального прояву «галицького 
сепаратизму» є суто гіпотетичними. Але, на наше переконання, не 
варто недооцінювати потенціал галицької особливості, яку за 
певних умов (наприклад, провалу євроінтеграції або реваншу 
проросійських політичних сил і чергового розвороту України на 
Схід) і за певної «допомоги» сусідніх держав цілком можливо 
використати з метою дезінтеграції або дестабілізації України. 
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Василь Гулай 
 

РЕГІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ МЕШКАНЦІВ 
ГАЛИЧИНИ ТА «ГАЛИЦЬКИЙ АВТОНОМІЗМ»: 

СУЧАСНІ ПОЛІТИКО-КУЛЬТУРНІ ТА 
ІНСТИТУЦІЙНО-ПРОЦЕДУРНІ ПРАКТИКИ 

 
Регіональна ідентичність розглядається як складний феномен 

ідентифікації себе як місцевого жителя, прояву локального 
патріотизму, громадянської солідарності. Показано специфічні риси 
Галичини у складі сучасних Львівської, Івано-Франківської та 
Тернопільської областей, які в сукупності набувають системного 
характеру. Регіональна ідентичність Галичини обумовлюється 
історичним розвитком, особливостями ментальності, відносною 
моноетнічністю, межовим статусом, природно-кліматичними й 
економічними умовами, міграцією трудових ресурсів, розвитком 
аграрного сектору, мовними, культурними, релігійними від-
мінностями, що історично сформували специфічні риси грома-
дянської культури. Окремо автор аналізує політико-культурний 
контент інтернет-видання «Збруч», обставини появи та діяльність 
таких громадських організацій, як Українська Галицька Асамблея та 
Європейська Галицька Асамблея, участь у формуванні органів 
місцевого самоврядування у Львівській, Івано-Франківській та 
Тернопільській областях Української галицької партії за 
результатами виборів 22 жовтня 2015 року. 

Ключові слова: регіональна ідентичність, Галичина, 
«галицький автономізм» 

Vasyl Gulay. Regional identity of Galicia residents and «Galician 
autonomism»: modern political and cultural, mental, institutional 
and procedural practice. Regional identity is seen as a complex 
phenomenon of identifying as a local resident, a manifestation of local 
patriotism, civic solidarity, communality, public service, mutual 
responsibility, awareness of spatial boundaries of native land identity. 
Specificity of Galicia in the composition of modern Lviv, Ivano-
Frankivsk and Ternopil regions that collectively become systemic 
character. Regional identity of Galicia is conditioned by the historical 
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development, especially the mentality relative monoethnicity, boundary 
status, natural and climatic and economic conditions, labor migration, 
the development of the agricultural sector, linguistic, cultural and 
religious differences that historically formed the specific features of 
civic culture. Separately, the author analyzes the political and cultural 
content of online publication «Zbruch». The circumstances of the 
emergence and work of such NGOs as the Ukrainian Galician 
Assembly and European Galician Assembly deserve special attention. 
Local elections October 25, 2015 allowed Ukrainian Galician Party to 
participate in the formation of local governments in the Lviv, Ivano-
Frankivsk and Ternopil regions.  

Key words: regional identity, Galician, «Galician autonomism». 

 
Регіональна ідентичність – це фактор як соціально-

економічного розвитку, так і елемент політичного управління і є 
важливим чинником сучасного політичного процесу. Пропонована 
тема може вважатися актуальною як у теоретичному, так і 
прикладному вимірах, дозволяючи на оновленій методологічній 
базі ввести в науковий обіг важливі аспекти новітнього процесу 
становлення української державності. Теоретико-методологічні 
засади пропонованого дослідження закладені роботами знаних 
вітчизняних істориків та політологів: C. Адамовича [1; 2],  
Я. Верменич [3; 4], Я. Калакури [8], Г. Касьянова [10] та Л. Нагор-
ної [12]. Метою цієї роботи є політологічна характеристика 
політико-культурних та інституційно-процедурних практик 
реалізації регіональної ідентичності Галичини на сучасному етапі. 

 Окреслена проблематика потребує насамперед відповідного 
теоретико-методологічного узагальнення ключових концептів 
вивчення проблеми за результатами опрацювання останніх 
вітчизняних досліджень. Двома ключовими елементами суспільного 
буття людини, за В. Калугою, по своїй суті є ідентичність як 
саморозуміння та самоідентичність як самовідчуття. Якщо іден-
тичність людини виявляється нічим іншим, як своєрідним конструк-
том, то самоідентичність, своєю чергою, принципово не може бути 
зведена до конструкту, навіть якби того хотіла людина, бо спирається 
на самовідчуття [9, с. 14–15]. 
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Ідентифікація і самоідентифікація в етнополітичному вимірі – це 
дві взаємопов'язані і взаємообумовлені сторони одного і того самого 
процесу – консолідації нації, утвердження її монолітності. Якщо 
ідентифікація має переважно зовнішнє самовираження і має 
здебільшого колективний характер, то самоідентифікація відбиває 
внутрішній рух особи, в процесі якого якості нації людина ніби 
переносить на себе. Звідси випливають такі риси, як відданість нації, 
любов до неї, національний патріотизм. І навпаки, якщо самопізнання 
не відбувається, можуть виявлятися і негативні явища: національна 
збайдужілість, індиферентність, космополітизм [8, с. 326]. 

Ідентичність є динамічною системою, котра розвивається 
нелінійно протягом усього життя людини і має складну ієрархічну 
структуру. Динаміка ідентичності людини – це процес безперервної 
діалектичної взаємодії особистісної та соціальної ідентичності. Під 
час оперування індивідуальною ідентичністю наголошують на 
характеристиках, які змістовно, сутнісно відрізняють від індивідів, а у 
випадку колективної – навпаки [6, с. 9]. Самоідентифікація на будь-
якому національному ґрунті, в т. ч. й українському, – це тривалий 
процес, який проходить через зародження, становлення, розвиток і 
утвердження, має декілька рівнів усвідомлення причетності кожної 
людини або групи людей до певної національної спільноти – від 
мінімального до середнього, високого і максимального, тобто від 
емоційно-психологічного відчуття солідарності до активної участі в 
житті своєї нації, праці на благо Батьківщини, в боротьбі за 
відстоювання її політичних, економічних, соціальних і культурних 
інтересів [8 , с. 330]. 

На переконання М. Єгупова, недоречно заперечувати 
існування (можливість) колективної ідентичності, що базується на 
архетипах колективного несвідомого, але ще більш невиправдано 
редукувати всю феноменологію, сукупність актуальної і 
потенціальної ідентичності до колективного, надіндивідуального 
формату [6, с. 9–10].  

Серед типів ідентичності регіональна ідентичність займає 
особливе місце і пов'язана з певними територіями, які визначають 
особливі форми життєвих практик, картини світу, символічні образи 
[15, с. 152]. Знання та уявлення про традиції, звичаї, культуру народу, 
його мову, професійні, інтелектуальні, духовні надбання у сучасній 
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Україні мають відносно чітко виражені регіональні ознаки. Звернення 
до ретроспективного зрізу політичної культури, ментальності, 
ідейних переконань населення є досить результативним при 
осмисленні специфічних ознак територіального образу Галичини. 
Історично спектр механізмів впливу на політичну та національну 
свідомість українців змінювався – від пропаганди до масового 
терору. Регіональні відмінності звичаєвих та ментальних колоритів 
штучно поглиблені у радянський період репресивною політикою 
денаціоналізації і русифікації. Згадані практики меншою мірою 
позначилися на західних регіонах країни, де мешканцям, особливо в 
сільській місцевості, частково вдавалося протистояти ідейно-
політичним насадженням, зберігати свою ідентичність та 
окремішність [11, с. 15–16].  

Як показують П. Франкенберг і Й. Шубауер, регіональна 
ідентичність включає такі елементи. Перший елемент – когнітивний, 
йдеться про те, що громадяни повинні бути інформовані про 
існування свого регіону і його географічні межі. Другий елемент 
регіональної ідентичності – афірмативний – виступає формою 
інтерпретації когнітивного елементу і включає набір емоцій щодо 
свого регіону, а також те, якою мірою регіон забезпечує рамки для 
спільних емоцій і почуття солідарності. Афірмативний і когнітивний 
елементи ідентичності пов’язані з третім елементом – інстру-
ментальним, коли регіон використовується як база для соціальної та 
політичної мобілізації населення та колективної діяльності. Інстру-
ментальний елемент можна вважати вищим елементом у тому сенсі, 
що він розвивається на основі перших двох – когнітивного і 
афірмативного. Інструментальний елемент ідентичності проявляється 
в особливій політичній культурі населення [15, с. 154–155]. 

У нашій візії ролі та місця Галичини видається обґрунтованим 
твердження, що регіональна і локальна ідентифікації служать одним з 
визначальних і стабілізуючих (хоча і важковиокремлюваних) 
чинників формування культурно-історичної і соціально-тери-
торіальної спільності [15, с. 153].  

У контексті нашого дослідження варто звернутися до 
напрацювань Ю. Хлебовчика, який увів у науковий обіг поняття 
«межевого» (наприклад, німецько-польське) та перехідного 
(наприклад, польсько-українське) прикордоння, враховуючи різні 
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за ступенем етнічної, культурної, мовної та релігійної близькості 
та сумісності сусідів [22, с. 128]. З певними застереженнями щодо 
специфічного прикордонного статусу Галичини в цілому можна 
погодитися із міркуваннями Я. Верменич про те, що ідентитети на 
пограниччі – особливий, багато в чому специфічний об'єкт 
дослідження на межі історії, культурології, соціальної психології. 
Людина в ситуації пограниччя зазнає впливу кількох різних типів 
кордонів – міждержавних, адміністративних, культурних, 
етнічних, мовних, релігійних. Багатоманітні сигнали «іззовні» вона 
пропускає через систему світосприйняття й уподобань [3, с. 18]. 

Не можна не визнати, що збереження українського колективного 
несвідомого обмежувалося кількома регіональними ареалами, не в 
останню чергу, Галичиною. Зокрема, цим пояснюються усталені 
уявлення про політико-культурну та ментальну своєрідність регіону, 
які, зокрема, ґрунтовно дослідила Л. Нагорна, констатуючи, що у 
свідомості населення Галичини досить глибоко закоріненими 
лишаються стереотипи «українського П’ємонту» і претензії на роль 
головного ретранслятора української національної ідеї. Той 
міфологізований образ колективного «Я», який склався у свідомості 
більшості західноукраїнської еліти, парадоксально сполучає одноз-
начний вибір на користь Заходу як з архаїчними традиціо-
налістськими установками на «відродження», так і з ностальгічними 
настроями. Більшість населення Західного регіону віддає перевагу 
етнічним традиціям і зразкам поведінки, причому етнічна «ми-
свідомість» підміняє або витісняє інші форми самоідентифікації. 
Фольклорне розуміння народу як носія особливих чеснот і роман-
тизована патріархальність сполучаються зі своєрідним «охоронним 
консерватизмом», а пануюча ідеологія націонал-радикалізму 
ґрунтується на пріоритеті українськості з-поміж інших цінностей. 
Для такого свідомісного стереотипу значно більше важать уявні 
структури символічної ідентифікації, ніж вироблення реальних меха-
нізмів досягнення тих чи інших програмних цілей, які б забезпе-
чували «включеність» України у сучасний світ [12, с. 213–214].  

 Репродукуванню стереотипів про мешканців Галичини та 
Західної України загалом нерідко сприяли узагальнення окремих 
наукових публікацій. Так, не можемо погодитися із певною 
категоричністю інтерпретації результатів власного соціологічного 



 
 

184 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ           Випуск 1(87)
 

дослідження Л. Стручковою-Гуменною, яка десять років тому 
писала, що громадянська культура мешканців Західного регіону 
тісно пов’язана з ідеєю націоналізму. Характерними особли-
востями носіїв цієї ідеї є католицьке віросповідання, індивідуалізм, 
аграрний господарський устрій, загострене почуття національної 
гідності, пріоритет титульної нації, одномовність, прагнення до 
інтеграції в ЄС [16].  

Однак унаслідок трансформації суспільства та прискорення 
динаміки суспільних процесів відбувається коригування уявлень 
про ідентичність – зміна її сутнісних ознак, переведення її з 
константного статусу в статус тимчасовий, адаптивний, 
кон'юнктурний. Такі атрибути ідентичності, як цілісність, сталість 
і спадковість поступаються місцем фрагментарності, ситуатив-
ності, еклектичності. Множинність та фантомність стають 
сутнісними ознаками світоглядного єства сучасної людини [6,  
с. 12]. У цьому зв'язку не варто залишати поза увагою дослідження 
молодих науковців, які, очевидно, найбільш адекватно відчувають 
сучасні тенденції. Так, на переконання Н. Колесницької, 
близькість до Західної Європи та складні українські реалії 
створюють специфічні умови розвитку самоідентифікації львів'ян, 
коли мешканці області виявляють високий рівень мобільності, а 
регіональні еліти – неготовність до якісних перетворень. Подолання 
історичних, культурних, ідеологічних кордонів через налагодження 
комунікативних зв’язків сприятиме не лише соціально-економічному 
розвитку регіонів, зростанню їх туристичної привабливості, але й 
швидкому, безболісному конструюванню національної ідентичності 
сучасної України [11, с. 16]. 

Цілком погоджуємося з міркуваннями, що найважливішими 
чинниками ідентифікації в сучасному суспільстві є засоби масової 
інформації та інформаційні технології, що визначають символічні 
інтерактивні матриці, які конструюють сприйняття навколишньої 
реальності [6, с. 11]. Зокрема, у нашому дослідженні таку роль 
відіграє інтернет-видання «ЗБРУЧ» (http://zbruc.eu/). Попередній 
аналіз контенту вказаного порталу дозволяє стверджувати, що він 
відіграє роль альтернативної платформи для інтелектуальних, 
передовсім літературо-, мово- та музикознавчих дискусій, не 
обмежуючись винятково галицьким контекстом. «ЗБРУЧ» також 
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не залишається осторонь подій міжнародної, європейської та 
української політики, зокрема, виявляючи прихильність до 
окремих персонажів вітчизняного політикуму, як, наприклад, до 
Андрія Садового в одній останніх публікацій під промовистим 
заголовком «Нейтралізувати Садового»: «Урочисте відкриття 
трамвайної лінії на Сихів збіглося з не менш урочистими 
обшуками в Ратуші та затриманням на хабарі одного з підлеглих 
Андрія Садового. Операція з нейтралізації львівського міського 
голови як потенційного претендента на президентство в Україні 
набирає обертів? » [13]. 

Існування регіональних політичних особливостей у Галичині 
викликане роз’єднаністю частин України в минулому і має 
ситуативний характер в умовах політичної нестабільності. 
Автономістські ідеї в краї базуються на емоційних факторах, їх 
відстоює вузький прошарок інтелігенції, який не виражає інтереси 
широких кіл громадськості [2, с. 786–787] . 

Проте відсутність відчутних бажаних наслідків після 
перемоги Помаранчевої революції й ухил у бік російської 
імперської концепції історії, що почав реалізовуватися з початком 
президентства В. Януковича, знову викликали в середовищі 
галицької молоді розчарування загальноукраїнською політикою і 
звертання до спадщини Західно-Української Народної Республіки 
(ЗУНР). Так, відомий літератор і публіцист Т. Прохасько знову 
культивував ЗУНР, яка «у ті революційні роки, катастрофічні 
передовсім через тотальну українську плутанину, була єдиною 
конструктивною українською формацією». Літератор доходить 
висновку, що «нічого, курча, не міняється. Ні побут, ні розклади, 
ні ментальність, ні наміри… Є, отже, простір для повторної 
спроби» [1, с. 388–389]. 

Звертаючись до новітнього громадсько-політичного досвіду 
«галицького автономізму», варто згадати діяльність двох структур: 
Європейська Галицька Асамблея (ЄГА) та Українська Галицька 
Асамблея (УГА). Якщо щодо першої, то за нею однозначно 
закріпилося реноме організації, тісно пов’язаної із «Українським 
вибором» В. Медведчука, яка фактично не веде активної публічної 
діяльності – попри те, що на офіційній Фейсбук-сторінці вказано 3169 
уподобань, останній допис датований 16 листопада 2015 року [5].  
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Що ж до УГА, то вона проводить досить активну діяльність не 
тільки в Інтернет-просторі, але й у практичній суспільно-
політичній площині, зокрема, досить успішно реалізуючи проекти: 
«Тендер і злочин», «Сильна громада», «Локальна історія» та ін. [17], 
нерідко виступаючи у партнерстві із Українською галицькою 
партією, про яку мова піде далі (за аналогією до діяльності 
громадської організації «Об’єднання “Самопоміч» та політичної 
партії «Об’єднання “Самопоміч»). 

Спробою політичної структуризації частини прихильників 
галицької ідеї стало розгортання з осені 2014 року діяльності 
Української галицької партії (УГП) [18]. Із помітною напередодні 
місцевих виборів 25 жовтня 2015 року активізацію УГП, 
передовсім розбудовою місцевих осередків, медіа-простір все 
більше заполонили версії щодо впливу на неї міського голови 
Львова А. Садового. Так, як стало відомо depo.ua, Українська 
галицька партія – це політпроект, напряму пов'язаний з чинним 
головою міста Лева. Лідером партії став колишній заступник 
Львівської організації «Просвіта», засновник Спілки української 
мови імені Т. Шевченка І. Мельник. Одним з членів політради є 
колишній консул Королівства Нідерландів у Львові Б. Панкевич, 
який є давнім соратником А. Садового. Так, Б. Панкевич був 
депутатом Львівської міськради з 2007 по 2013 рік від 
Республіканської християнської партії – партії, від якої А. Садовий 
висувався в мери Львова на минулих місцевих виборах 2010 року. 
Ще одним цікавим моментом є те, що головним спонсором проекту 
називають львівського бізнесмена В. Матковського, якого також 
називають одним з соратників А. Садового. Він відомий як власник 
Радехівського цукрового заводу, є головним спонсором «Збруча», 
головредом якого є політолог О. Друль, екс-редатор газети «Поступ» 
і також член УГП [21]. Поясненням такому інтересу може слугувати 
припущення іншого інтернет-видання «Дивись»: «Українська 
галицька партія була зареєстрована у серпні минулого року, а вже 
привернула до себе увагу. Саме слово «галицька» діє на багатьох, 
наче червоний колір на бика» [19]. 

Предметом подальших, переважно «Фейсбук-дискусій» стали 
найрізноманітніші інтерпретації двох ключових тез програми 
Української галицької партії:  
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 «Вплив Галичини на будівництво держави та українську 
політику мінімальний, галичани не мають реального впливу на 
стан справ не лише в Україні, але й у самій Галичині. Верхівка 
національно-демократичних партій розглядає Галичину не як 
полігон для обкатки реформаторських ідей та їх пропаганди перед 
цілою Україною, а єдино як плацдарм для штурму київських 
владних висот»; 

  «Ми не прагнемо зробити всіх Українців галичанами. Для 
побудови єдиної української нації ми мусимо усвідомити важливу 
річ – ми є різними, і цю нашу різність ми покликані перетворити з 
джерела конфліктів на конкурентну перевагу. Шлях до цього 
пролягає через децентралізацію влади і створення справжньої – а 
значить справедливої правової держави» [19]. 

Для більш фахового політологічного аналізу, а не поширення 
конспірологічних маніпулятивно-пропагандистських конструктів, 
варто ознайомитися з фактично типовою для українських партій 
програмою УГП, що складається із розділів: «Політичні реформи», 
«Безпека держави», «Боротьба з корупцією», «Економіка», 
«Децентралізація», «Судова реформа», «Міжнародні відносини», 
«Охорона здоровʼя», «Освіта та культура» [14]. 

Що ж до результату УГП на місцевих виборах 2015 року, то 
він виявися більш ніж скромним, а найбільшим успіхом стало 
формування фракції із 4 депутатів у Львівській міській раді 
(всього – 64 депутати). 

Одним із пріоритетних напрямів діяльності УГП стала 
діяльність у царині історичної політики, яку знаний вітчизняний 
дослідник Г. Касьянов визначає як різновид політики, метою і 
змістом якої є цілеспрямоване конструювання та утилітарне 
використання в політичних цілях історичної пам'яті, інших форм 
колективних уявлень про минуле і його репрезентації, у тому числі 
професійної історіографії [10, с. 135]. Так, голова фракції УГП у 
Львівській міській раді Т. Чолій є директором Музею «Територія 
терору» управління культури Львівської міськради. Зокрема, 
діяльність молодої команди істориків-науковців спрямована на 
втілення проекту «Локальна історія» [20].  

Не можна не помітити й того, що навіть у районах чи містах, 
де УГП не пройшла до місцевих рад, як от на Золочівщині, 
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спостерігається активність її колишніх кандидатів, які репре-
зентують Українську Галицьку Асамблею, передовсім, у напрямі 
українського національно-патріотичного виховання на прикладах 
локальної історії та біографії уродженців краю [7, с. 1]. 

Можемо погодитися із прогнозом С. Адамовича, висловленим 
ще задовго до доленосних подій Революції Гідності 2013–2014 рр., 
що з розв’язанням існуючих проблем у суспільно-політичному 
розвитку і диспропорцій в економічному розвитку регіонів, а 
також з наданням реальних повноважень місцевому самовря-
дуванню зникне і будь-який політичний підтекст галицького 
автономізму, а залишаться етнокультурні особливості, які тільки 
збагачуватимуть нашу країну [2, с. 787]. 

Таким чином, як попередні висновки можна, серед іншого, 
вказати на актуальні літературно-мистецькі візії процесів в 
української культури в її історичному розвитку та актуальному 
стані, які презентує інтернет-видання «Збруч» та які могли б стати 
предметом поглибленого міждисциплінарного дослідження.  

Позитивний досвід суспільно-політичної діяльності громадської 
організації Українська галицька асамблея та політичної партії 
Українська галицька партія переконливо довів, що на сьогодніш-
ньому етапі українського державотворення проблема галицького 
автономізму/галицького сепаратизму є цілком надуманою та має 
виразне маніпулятивно-пропагандистське навантаження у реалізації 
стратегії гібридної війни Російської Федерації проти України. 
Громадська організація, яка намагалася спекулювати на вказаній 
проблематиці – Європейська галицька асамблея, фактично припинила 
свою діяльність навіть у соціальних мережах, не кажучи про 
громадсько-політичний простір регіону, що, зокрема, може свідчити 
про втрату інтересу до тематики галицького автономізму/галицького 
сепаратизму одіозного політичного діяча В. Медведчука, з яким не 
безпідставно пов’язують ЄГА. Але у цьому контексті особливу 
небезпеку становлять деструктивні спроби маніпуляції на 
проблематиці регіональної/локальної ідентичності у галицькому 
контексті, які спостерігаються під час спроб структур вказаного вище 
діяча формувати альтернативні органи влади у формі т.зв. 
територіальних громад, на противагу до об’єднаних територіальних 
громад, які формуються у процесі децентралізації. 
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Ігор Доцяк 

 
ЕТНОПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ  
НА ТЕРИТОРІЇ ГАЛИЧИНИ  
В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 
Розглядаються глобалізаційні впливи на етнополітичні 

процеси в Галичині на основі економічних, інформаційно-мере-
жевих та поведінкових характеристик. Наголошується на 
формуванні нових соціальних практик на базі етнокультурних 
особливостей. Визначаються проблеми та перспективи розвитку 
етнополітичних процесів в умовах глобалізаційних викликів. 
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Ключові слова: глобалізація, міграція, індигенізація, етно-
регіоналізм. 

Igor Dotsiak. Ethnopolitical processes in Galicia in the context 
of globalization. We consider globalization on ethno-political 
processes in Galicia based on economic, information, networking and 
behavioral characteristics. Naholoschuyetsya on the development of 
social practices based on ethnic and cultural features. Identify the 
problems and prospects of development of ethno-political processes 
under globalization challenges. 

Key words: globalization, migration, indyhenizatsiya, etnorehionalizm. 
 
Глобалізація виступає визначальною тенденцією сучасного 

розвитку людства і розглядається як об’єктивний процес, що має 
системний характер, охоплюючи усі сфери життя суспільства у 
світовому масштабі. У найзагальнішому розумінні глобалізацію 
можна визначити як процес, унаслідок якого світ стає все більше 
взаємозалежним. Посилення взаємозалежності спостерігається у 
більшості сфер суспільного життя – економіка, культура, політика 
та ін. Етнополітичні процеси розвиваються в умовах глоба-
лізаційних викликів, змінюються як самі сутнісні характеристики 
націй, так і міжетнічна взаємодія. Існують різні підходи щодо 
визначення суті, проявів на оцінки глобалізаційних впливів, проте 
не викликає жодних заперечень думка про їх значимість та 
всезагальність на світовому, національному та регіональному 
рівнях. Актуальною проблемою для політичної науки стає аналіз 
регіональних особливостей та тенденцій розвитку, можливостей 
використання переваг та механізмів компенсування ризиків в 
умовах глобальних викликів. Саме на регіональному рівні 
найбільш рельєфно проявляються наслідки процесів глобалізації, 
що зумовлює необхідність їх дослідження. Особливості розвитку 
сучасної Галичини значною мірою визначаються такими 
впливами. На нашу думку, виділення такого регіону має достатнє 
обґрунтування, цілком виправдане та актуальне в сенсі наукового 
аналізу. Території Львівської, Івано-Франківської та Терно-
пільської областей мають спільне історичне минуле, тотожні 
соціокультурні, політико-ідеологічні та ментальні особливості 
порівняно не лише з іншими регіонами України в цілому, але і з 
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рештою областей Західної України. Утвердження української 
моноетнічності та переважаючого впливу Української греко-
католицької церкви в період незалежності тільки викристалізували 
сутнісні характеристики сучасної Галичини. Важливо і те, що на 
цих теренах ще в 1991 р. була створена Галицька Асамблея, яка 
стала прототипом регіонального представницького органу влади і 
мала координувати зусилля місцевого самоврядування трьох 
областей щодо захисту українських національних інтересів. Саме 
тотожні політичні процеси зумовили необхідність виділення 
сучасної Галичини як цілісного регіону для системного та 
комплексного наукового дослідження.  

Проблеми глобалізаційного розвитку та його впливів 
тривалий час є об’єктом зацікавлення значної кількості дослід-
ників. Сутність глобалізації, особливості її антропологічного, 
міжетнічного та регіонально прояву відображено у наукових 
працях М. Кастельса, Е. Гідденса, С. Гантінгтона, З. Баумана, 
У. Бека. Вітчизняні вчені торкаються проблем глобалізації та її 
наслідків у багатьох публікаціях. Неоднозначний характер таких 
процесів у контексті етнополітичних відносин відзначають 
В. Андріяш, О. Бірюкова, І. Зварич, О. Маруховська, О. Іва-
новська, А. Сіленко, С. Наумкіна. Особливостям етнополітичного 
та національно-культурного розвитку областей, що входять до 
сучасної Галичини, присвячено широкий спектр наукових розвідок. 
Проте вони окреслені територією всієї Західної України. 
Етнополітичні характеристики є об’єктом пристальної уваги під час 
вивчення інституційних та виборчих процесів в областях із 
поліетнічною структурою населення – Закарпатській та Чернівецькій.  

Глобалізаційні зміни значною мірою впливають на 
етнополітичні процеси в Галичині, що зумовило предмет нашого 
дослідження. Глобалізація зумовлює специфіку розвитку 
етнонаціональних процесів у сучасному світі, які реалізуються у двох 
протилежних напрямах: вестернізації, з одного боку, і повернення до 
питомих коренів (індигенізації), з іншого. О. Бірюкова пропонує під 
терміном «етнонаціональні процеси» розуміти основні компонентні 
зміни у структурі й способі життя певного етносу (або між порівняно 
розвиненими етносами, або між великим і розвиненим етносом та 
невеликими іноетнічними групами, що потрапили до його 
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середовища), що відбуваються внаслідок міжетнічної взаємодії та 
зумовлюють сутнісні зрушення в його бутті [1]. Характерною рисою 
етнополітичних процесів на регіональному рівні є зміна сутнісних 
характеристик життєдіяльності етносу, інтеграція в систему 
міжнародних відносин, що зумовлює широкий спектр напрямів 
міжетнічних взаємодій. Міграційні процеси, розвиток інформаційних 
технологій та мереж, поширення західних цінностей та масової 
культури визначають систему соціальних відносин на регіональному 
рівні. І. Андріяш виділяє критерії аналізу етнополітичних процесів у 
сучасному суспільстві, з яких найважливішими, на нашу думку, є 
такі: взаємозв’язок етнополітики та економіки (особливо в умовах 
посилення процесів економічної глобалізації); роль та місце 
етнічності в політичному процесі, особливості прояву етнічного 
фактора в суспільно-політичному житті, політизація етнічності; 
формування толерантних взаємовідносин між представниками різних 
етнічних груп в поліетнічному суспільстві [2, с. 125]. Саме такі 
маркери дають змогу проаналізувати динаміку розвитку 
етнополітичних процесів у Галичині. Розпад Радянського Союзу та 
світової системи соціалізму, що для багатьох дослідників є 
політичною основою глобалізації, створив передумови для зміни 
етнонаціональної структури регіону. Значна частка етнічних росіян 
емігрувала на історичну батьківщину, що привело до зростання 
питомої ваги українського населення особливо у містах. Галичина 
набуває ознак моноетнічного регіону, де українці становлять більше 
95% в національній структурі населення. Глобалізація економічних 
відносин приводить до різкого зростання міграційних процесів. 
Масова трудова міграція стає типовою практикою для значної 
кількості населених пунктів Галичини. В першу чергу таке явище 
охоплює сільські регіони та маленькі містечка, де високий рівень 
безробіття та існує надлишок робочої сили. Якщо на початкових 
етапах основні еміграційні потоки були спрямовані до Сполучених 
Штатів Америки та Канади, то з двохтисячних років збільшується 
кількість трудових мігрантів до країн Європи. Враховуючи давні 
традиції заробітчанства в Галичині, глобалізація лише осучаснила та 
вивела на новий якісний рівень існуючу соціальну практику. 
Населення деяких територій і далі виїжджає на роботу до Росії, що 
викликано налагодженими ще в радянську епоху зв’язками та 
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виконанням специфічної роботи (заготівля лісу, розробка нафтових 
родовищ, промислове та цивільне будівництво). Маятникова міграція 
не дає можливості точно визначити кількісні параметри 
заробітчанства, але за даними деяких дослідників близько третини 
населення Галичини активного трудового віку включилось у різні 
форми трудової міграції. Такі процеси не могли не вплинути на 
сутнісні компоненти у структурі та способі життя домінуючого 
етносу. Відбуваються складні та суперечливі процеси соціальної 
диференціації, кризи сімейних відносин, руйнування традиційних 
цінностей, поширення споживацьких орієнтацій та масової культури. 
Проте, разом з тим, розвиваються процеси, спрямовані на збереження 
національної ідентичності та самоорганізації українців за кордоном. 
Якщо спочатку центрами об’єднання громад були лише церкви, то 
пізніше стали виникати різноманітні культурні та освітні організації. 
Громадські об’єднання українців у Європі активно включились у 
події, які супроводжували Революцію Гідності та військову агресію з 
боку Росії. Такі інституції прагнуть відігравати активну роль у 
суспільному житті України, впливають на перебіг політичних 
процесів, надають суттєву матеріальну та моральну підтримку 
армійським підрозділам, волонтерським групам та недержавним 
об’єднанням. Навіть у країнах свого перебування громадські 
об’єднання українців проводять різноманітні політичні акції на 
підтримку європейської інтеграції, захисту суверенітету та 
територіальної цілісності України. Вони виступають суб’єктами 
етнополітичних процесів у регіоні та країні загалом. На території 
Галичини глобалізаційні впливи приводять до розвитку процесів 
індигенізації для збереження національної ідентичності. Відбувається 
відродження традиційної культури на основі відновлення 
самобутності етнографічних груп, що населяють регіон. Якщо в 
умовах радянської системи бути гуцулом, лемком чи бойком було 
дещо некомфортно і навіть соромно, то в сучасних умовах така 
ідентифікація стає визначальною. Локальна ідентичність на основі 
належності до певної етнографічної групи має важливе значення в 
системі соціальних відносин. Виникає велика кількість культурно-
освітніх об’єднань, що виходять навіть за межі регіону. Регулярно 
проводяться навіть міжнародні гуцульські та лемківські фестивалі. 
Індивідуальна тотожність стосовно певної етнографічної групи стає 
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важливим чинником під час голосування на виборах чи визначення 
меж об’єднаної територіальної громади. Особливе становище посідає 
лемківська громада, яка об’єднує переселенців з території сучасної 
Польщі і в середовищі якої існують ідеї повернення на історичні 
землі або хоч отримання компенсації за втрати, що зазнали їх предки 
під час операції «Вісла» у 1947 р. Серйозною тенденцією в 
етнополітичному просторі Галичини є процес набуття українцями 
особливого статусу через отримання «карти поляка». Прагнення 
отримати легальну працю в Польщі чи мати право безплатно навчати 
дітей заставляє значну кількість громадян доказувати своє польське 
походження і переконувати у належності до польської культури. 
Ліберальні підходи польського уряду щодо надання українцям «карти 
поляка» зумовлені прагненням отримати як дешеву робочу силу, так і 
нових студентів у навчальних закладах. Проте такі процеси, 
безумовно, впливають на характеристики етнічної структури та 
етнонаціональні процеси в регіоні. Соціально-економічна криза в 
Україні не сприяє розвитку трудової міграції на територію Галичини. 
Питома вага емігрантів з країн Азії в структурі населення регіону 
невисока, при чому значна їх частка розглядає Галичину як 
тимчасовий притулок перед подальшим рухом до Західної Європи. 
Лише вихідці з Північного Кавказу традиційно займаються торгівлею 
на ринках міст регіону. Але в умовах загострення соціально-
економічної кризи навіть за незначної кількості вихідців з країн 
Середньої Азії та Кавказу можливе виникнення передумов для 
міжетнічних конфліктів. І тут дуже слушною є думка В. Котигоренка 
про те, що суспільну напругу і конфлікти продукують не 
етносоціальні відмінності як такі, а передовсім соціально-економічні 
негаразди, здатні посилювати суспільне невдоволення, яке за певних 
умов і певними силами може бути каналізованим у сферу 
міжетнічних взаємин, ставлення етнічних спільнот до держави та її 
політики [3, c. 152]. При чому такі сили представлені в органах 
місцевої влади регіону. Так, представник ВО «Свобода» міський 
голова м. Івано-Франківська Р. Марцинків, оглядаючи центральний 
продуктовий, ринок відкрито заявив, що тут повинні торгувати 
насамперед українці [4]. За наявності відповідних умов повторення 
таких закликів може спонукати до міжетнічного протистояння. 
Націоналістична ідеологія не може стати основою для ефективного 
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господарювання та розвитку міжнаціонального діалогу. Особливою 
тенденцією в регіоні є поширення «освітньої міграції». Економічна 
криза в Україні не сприяє трудовій міграції, зате робить привабливою 
можливість здобуття освіти в українських вишах. Високий рівень 
освітніх послуг та низька вартість навчання приваблюють значну 
кількість студентів з Азії, Африки і навіть Європи насамперед до 
медичних та нафтогазовидобувних університетів. Так, за підсумками 
2015/16 навчального року в м. Івано-Франківську навчалося понад 
2000 іноземних студентів, і він знаходився на четвертій позиції в 
Україні за цим показником після Києва, Харкова та Одеси. 
Враховуючи, що переважна більшість студентів є вихідцями з Азії та 
Африки, які представляють інші раси, релігії та культури, 
проживають компактно в кількох районах – поведінка та спосіб 
життя навіть такої невеликої кількості людей впливає на громадську 
думку щодо характеру міжетнічних та міжрасових відносин. 
Серйозним прецедентом стало рішення Івано-Франківського міського 
суду про позбавлення волі на строк 10 років двох студентів з 
Йорданії, які навчалися на 4 та 5 курсах медичного університету, за 
розбещення неповнолітньої дівчини [5]. Цій події передували ряд 
демонстрацій та пікетувань, що проводилися в Івано-Франківську 
націоналістичними організаціями зі всієї Галичини. Об’єднання 
студентів з Йорданії засудило дії своїх земляків, ректор медичного 
університету пообіцяв регулювати обсяги набору іноземних студентів 
та посилити контроль за їх перебуванням. Підвищення ефективності 
роботи правоохоронних органів, розвиток міжкультурного діалогу та 
міжетнічної толерантності в громадянському суспільстві може спряти 
нівелюванню передумов конфліктів на расовому та етнічному ґрунті. 
Етнокультурна та політико-ідеологічна специфіка Галичини 
зумовила виникнення тенденцій щодо реалізації регіональних 
інтересів у процесі ухвалення політичних рішень на місцевому та 
загальнодержавному рівні. Загалом диспропорції між окремими 
регіонами в багатьох країнах стають основою для виникнення 
регіональних рухів. М. Дністрянський зазначає: «Коли між регіонами 
існують суттєві відмінності, які більшістю населення 
усвідомлюються як цілеспрямована дискримінація, – виникає 
регіональна мобілізація, яка може призвести до поширення 
регіональних рухів та етнорегіоналізму. У випадку відсталості – 
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виникають одні мотиви невдоволення (центр «обкрадає»), а у разі 
вищого рівня розвитку – інші (ми «годуємо») [6, c. 70]. Такий поділ 
регіонів України на «годувальників» та «дотаційників» широко 
використовувався з періоду виборів Президента України 2004 року. 
Ідея протиставлення регіонів, наявності радикальних політико-
культурних відмінностей в їх ідентифікації використовувалася чи не 
всіма політичними силами, які прагнули зберегти монополію на 
підтримку свого електорату в певних областях України. Домінування 
регіональної ідентичності на шкоду загальнодержавній створило 
сприятливий ґрунт для сепаратистських настроїв на Сході та Півдні 
країни, які стали важливим чинником для російської агресії. Для 
Галичини притаманне домінування загальнодержавної ідентичності 
над регіональною. Серед населення краю не користуються 
підтримкою ті політичні сили, які сповідують етнорегіоналізм. 
Вагомим прикладом такої позиції стали результати місцевих виборів 
2015 року, в яких вперше брала участь Українська галицька партія. 
Вона претендувала на роль виключно регіональної («ратушної») 
партії, яка буде відстоювати місцеві інтереси. В маніфесті цієї 
політичної сили наголошується, що «Галичини політично не існує. 
Ми, Галичани, не маємо ані своєї партії, ані еліти, що дбає про наш 
реґіон і представляє його інтерес. Галичина нині не має ні визначених 
власних інтересів, ні виразників цих інтересів. Наш край відсунуто на 
маргінес, він стає резервацією – економічною, політичною й 
насамперед духовною» [7]. Проте під час виборчої кампанії ця партія 
не змогла навіть залучити достатню кількість авторитетних 
особистостей до своєї діяльності, зуміла висунути лише 15 з 
необхідних 84 кандидатів до Івано-Франківської обласної ради. За 
підсумками виборів до представницького органу області Українська 
галицька партія набрала тільки 0,65% голосів виборців. Такий 
результат засвідчує відсутність соціального запиту на етноре-
гіональну політичну силу серед громадян краю.  

Отже, аналіз етнополітичних процесів у Галичині дає підстави 
зробити такі узагальнення: 

- глобалізаційні впливи визначають характер та динаміку 
розвитку етнополітичних процесів, впливаючи на сутнісні компо-
ненти структури етносу та міжнаціональні відносини. Прояв-
ляються тенденції вестернізації, як засвоєння західних цінностей і 
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моделей поведінки, та індигенізації – відновлення традиційних 
цінностей та локальної самоідентифікації; 

- економічна глобалізація активізує міграційні процеси та 
розширює міжетнічну взаємодію, створюючи основи для органі-
заційного формування політичної суб’єктності етнонаціональних 
громад як у регіоні, так і за його межами; 

- моноетнічність Галичини зберігається, проте поява нових 
етнічних та расових груп у зв’язку із економічною діяльністю та 
здобуттям освіти створює передумови для розвитку відмінностей у 
сприйнятті моделей поведінки та ціннісних орієнтацій. Такі 
обставини можуть бути використані окремими політичними 
силами для ескалації міжетнічних та міжрасових конфліктів. 

На сьогодні не спостерігаються передумови щодо розвитку 
етнорегіоналізму, в регіоні немає соціально-політичного запиту на 
підтримку політичних сил, що декларують таку ідеологію. Дина-
мічний розвиток етнополітичних процесів у Галичині вимагає 
поширення демократичних цінностей, патріотизму і солідаризму, 
міжкультурної взаємодії та толерантних міжетнічних відносин. 

______________________ 
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ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ: 
ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ  

В ГАЛИЧИНІ 
 

Аналізуються особливості правового статусу та політичної 
соціалізації внутрішньо переміщених осіб. Висловлені міркування 
щодо ефективності діяльності органів влади і громадськості Івано-
Франківщини з адаптації переселенців у новому етносередовищі, 
утвердження у них національних цінностей і норм, політичних 
переконань, які є домінуючими серед місцевого населення.  

Ключові слова: внутрішньо переміщені особи, Галичина, 
міграція населення, етносередовище, політична соціалізація. 

Sergii Derevianko. Internally displaced people : problems of 
political socialization in Galicia. The peculiarities of legal status and 
political socialization of internally displaced people are analyzed. The 
concerns regarding the effectiveness of Ivano-Frankivsk authorities and 
people on the adaptation of immigrants in the new ethnoenvironment 
are expressed, are stated the national values and norms, political 
beliefs that are dominant among the local population. 

Key words: internally displaced people, Galicia, migration, 
ethnoenvironment, political socialization. 

 
Військове вторгнення Російської Федерації на територію 

України, окупація та наступна анексія українського півострова 
Крим, спровоковане державою-агресором збройне протистояння у 
південно-східних областях призвели до появи в Україні нового 
явища, для означення якого використовується термін «внутрішньо 
переміщені особи» (далі – ВПО). Масштаби цього явища досить 
відчутні, вимагають значних фінансових витрат та організаційних 
зусиль органів державної влади та місцевого самоврядування, які, 
однак, не є достатньо ефективними. За цих умов виявилися кращі 
риси ментальності українців – чимало громадян, окремі громадські 
організації та релігійні громади взяли ВПО під свою опіку. Поряд 
із вирішенням численних соціально-побутових проблем не менш 
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вагомою стала й політична соціалізація переселенців у місцях їх 
теперішнього проживання. Адаптація до нового етносередовища, 
сприйняття цінностей, почуттів та переконань, що домінують 
серед місцевого населення, розвиток суспільної активності ВПО 
відбуваються по-різному. Даються взнаки тривале зомбування 
російськими засобами масової інформації та місцевими 
сепаратистами, штучно сформовані негативні стереотипи про 
«галичан-бандерівців».  

Створення громадянам України, які вимушено покинули 
місця свого постійного проживання, належних умов для реалізації 
конституційних прав і свобод, зокрема, політичних, надання 
допомоги в їх самоорганізації, залучення до активного життя 
місцевих територіальних громад і, таким чином, утвердження 
національних ідеалів українства – пріоритети в діяльності органів 
державної влади та місцевого самоврядування, організацій 
громадянського суспільства Івано-Франківщини. Власний досвід 
участі у цих процесах спонукає висловити міркування щодо стану 
та перспектив політичної соціалізації ВПО, що видається науково і 
практично вагомим і є метою пропонованої статті. 

Аналіз означених проблем вимагає врахування низки 
обставин, які є сутнісними для розуміння досліджуваного явища. 
Найважливішим є те, що українська влада офіційно не визнає 
факту війни в Україні. Попри численні заяви Президента України 
та інших очільників держави, лідерів зарубіжних держав, 
міжнародних організацій і об’єднань, багатьох політиків про 
гібридну війну, прийняті акти про Російську Федерацію як 
державу-агресора, запроваджені антиросійські санкції, стійке 
переконання більшості українських громадян у тому, що це війна, 
– офіційно задекларовано, що в Україні проводиться 
Антитерористична операція (далі – АТО). Як наслідок, на 
громадян, які змушені покинути свої домівки через бойові дії, що 
ведуться в зоні АТО, не поширюється прийнятий у міжнародному 
праві статус «біженців».  

Нагадаємо, що впродовж століть чимало переслідуваних на 
батьківщині українських політичних і культурних діячів 
знаходили притулок в інших країнах. 2002 року Україна 
приєдналася до Конвенції про статус біженців 1951 року та 
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Протоколу щодо статусу біженців 1967 року і взяла на себе 
зобов’язання надавати притулок на своїй території громадянам 
інших країн чи особам без громадянства, які висловлюють 
обґрунтовані побоювання стати жертвою переслідувань на 
батьківщині за ознакою расової належності, релігії, громадянства, 
належності до певної соціальної групи чи політичних поглядів. 
Однак, за даними українських та міжнародних правозахисних 
організацій, такі особи на свої звернення здебільшого отримують 
відмову від української влади. До прикладу, на веб-сайті 
представництва Управління Верховного комісара ООН у справах 
біженців ООН в Україні оприлюднені дані, за якими – із 1443 осіб, 
які просили притулку в Україні у 2015 році, статус біженця 
отримало тільки 49 осіб [1]. Яскравий приклад – засідання Івано-
Франківського адміністративного суду 21 листопада 2016 року на 
оскарження рішення Департаменту міграційної служби про 
ненадання статусу біженця громадянину Російської Федерації О. 
Бутусіну, який воював у складі ДУК «Правий сектор». 

Поняття «біженці» правомірно застосовувати тільки до тих 
громадян України, які покинули територію держави і офіційно 
попросили притулку в інших державах. Відомо, що у 2015 р. Україна 
увійшла в десятку найбільших постачальників шукачів притулку в 
ЄС: за даними Євростату, громадянами України було подано 22,4 
тис. клопотань про притулок, що на третину більше, ніж 2014 р., в 
понад 20 разів більше, ніж 2013 р. Найбільше таких клопотань подано 
в Італії, Німеччині, Іспанії та Польщі. Проте частка українців, які 
отримали офіційний статус біженця в європейських країнах, а разом з 
тим – і вид на проживання, дуже мала. У більшості випадків – 
розгляд справ заморожено. Більше того, у 2015 р. 15 тис. громадян 
України було видворено з території ЄС (8,6 % всіх видворених), що у 
понад 2 рази більше, ніж 2013 р. [2].  

22 листопада 2016 року під час візиту до України Верховного 
комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді його 
Управлінням оприлюднена інформація, за якою є «1 481 377 
українців, які шукають притулок або іншу форму законного 
перебування за кордоном. З них в Росії перебувають 1 154 212 
українців, в Білорусі – 148 549, у Молдові – 286, в Румунії – 80, в 
Угорщині – 71, у Словаччині – 26». Крім того, повідомляється, що 
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«станом на 1 вересня 5 основними приймаючими країнами 
Європейського Союзу було прийнято 26 575 заяв на міжнародний 
захист. З них 7 967 заяв в Німеччині, 7 267 – в Італії, 5 423 – у 
Польщі, 3 176 – у Франції і 2 742 – в Швеції» [3]. Якщо додати, що 
більше 30 % громадян, за даними соціологів, готові виїхати з 
України на постійне місце проживання до інших держав, а тисячі 
українців (окремі експерти говорять про десятки, а то і сотні 
тисяч) вже перебувають там без реєстрації, то можна запевнити, 
що проблема ця набула характеру національної демографічної 
кризи, свідчить про тотальну недовіру населення владі. 

Попри те, впродовж останніх трьох років поняття «біженець» у 
політичному дискурсі та повсякденному спілкуванні переважно 
використовують до тих громадян України, які змушені виїхати з 
українського півострова Крим та територій, де проводиться АТО, до 
інших регіонів держави. Оскільки війна в Україні не оголошена, з 
правової точки зору таких осіб правильніше визначати як «виму-
шених переселенців» або ж «внутрішньо переміщених осіб». Таке 
означення підкреслює мотиви їх переміщення – люди вимушені зали-
шати свої домівки, щоб зберегти власне життя та життя близьких, 
щоб уникнути насилля та переслідування за свої політичні пере-
конання. Переселенці фактично стали вигнанцями у рідній державі. 

Спроби визначення цього явища знаходимо у чинних 
нормативно-правових актах України. Так, 20 жовтня 2014 року 
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про забез-
печення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» за № 1706-
VII, за яким «внутрішньо переміщеною особою є громадянин 
України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на 
території України на законних підставах та має право на постійне 
проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє 
місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних 
наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних 
проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних 
ситуацій природного чи техногенного характеру» (частина перша 
статті 1) [4]. Визначення, вважаємо, загалом відображає сутність 
явища, хоча й не є вичерпним, оскільки підстав для переміщення 
та суб’єктів є більше. 
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Масштаби внутрішнього переміщення вражають. Станом на 
21 листопада 2016 року, за даними структурних підрозділів 
соціального захисту населення обласних та Київської міської 
державних адміністрацій, взято на облік 1 664 726 переселенців, 
або 1 343 703 сім’ї з Донбасу і Криму. 1 056 426 сімей звернулися 
за призначенням грошової допомоги, 972 093 з них таку допомогу 
призначено [5]. Наведені цифри, проте, не є остаточними та й 
динамічними. Точніші офіційні дані про кількість ВПО можуть 
з’явитись у грудні 2016 року, коли повинен запрацювати «Єдиний 
реєстр переміщених осіб», запущений Міністерством соціальної 
політики України у тестовому режимі ще 1 серпня.  

Однак офіційна статистика, очевидно, не відображає всього 
масштабу явища, адже стосується тільки тих громадян, які 
офіційно зареєструвалися для отримання соціальної допомоги. 
Окремі експерти вважають, що кількість осіб, які змушені були 
покинути звичне місце проживання, становить близько 2 мільйонів 
і матиме тенденцію до зростання. Є підстави твердити, що чимало 
тих, хто переселився, перш за все працездатних та підприємливих 
осіб, не покладаються на допомогу владних інституцій, яка є 
неадекватною втраченому та не забезпечує гідного життєвого 
рівня. До того ж, чимало людей переміщуються тільки в межах 
Донбасу в «більш спокійні» райони, які знаходяться під контролем 
Збройних сил України, управляються тимчасовими цивільно-
військовими адміністраціями. Якщо ситуація тут загостриться, то 
це може призвести до нової хвилі переселенців, що стане 
серйозним викликом національній безпеці держави. Розподіл ВПО 
в розрізі областей і окремих населених пунктів та підстави такого 
розселення можуть бути предметом окремого дослідження, тут же 
акцентуємо на тому, що чимало переселенців опинились і у 
західних областях України, зокрема, на Івано-Франківщині.  

Перші переселенці на Прикарпатті з’явилися з появою 
російських військових на українській території. Початково 
переміщення мало стихійний характер, ініціювалося самими 
мешканцями Криму та південно-східних областей, які прибували 
до краю самотужки. Достовірних даних про їх кількість немає, 
оскільки загальнодержавна реєстрація таких осіб тоді не велась.  

Тоді ж виникло розуміння потреби організації надання 
допомоги українським громадянам, які опинилися в епіцентрі 



 
 

204 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ           Випуск 1(87)
 

конфлікту, насамперед, забезпечити умови проживання для 
громадян та членів їх родин, вишукати можливості для надання 
постраждалим медичних, соціальних та освітніх послуг. 
Ініціатором стали державні структури та громадські організації.  

2 березня 2014 року зібралась ініціативна група й утворила 
Регіональну робочу групу для допомоги переселенцям. Згодом 
скликано Координаційну раду з питань надання допомоги 
населенню під час надзвичайних ситуацій. Автору довелося брати 
безпосередню участь у цих подіях як директору департаменту 
освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту Івано-Франківської обласної 
державної адміністрації. 

Уже 4 березня у програмі «Факти» каналу ICTV прозвучало 
наше відеозвернення: «Україна є єдина. І ми всі думаємо однаково, 
всі ми дбаємо, бережемо нашу Україну. Впродовж років ми 
приймали дітей зі східних областей, але це було, як правило, на 
свята. Сьогодні, коли виникають складні обставини, ми готові, 
знову ж таки, простягнути руку допомоги нашим східним братам і 
прийняти їх у себе», – каже член Координаційної ради з питань 
надзвичайних ситуацій Сергій Дерев’янко [6]. 

Створений в області регіональний штаб роботи з вимушеними 
переселенцями оперативно здійснив комплекс заходів з питань 
забезпечення тимчасового проживання на території області 
жителів АР Крим та південно-східних областей України, а також 
надання їм медичних, освітніх, соціальних послуг і психологічної 
допомоги. Вже за перші три тижні роботи близько 8 тисяч івано-
франківців зголосилися допомогти переселенцям. Українська 
греко-католицька церква (УГКЦ) відкрила на Прикарпатті для 
гостей двері монастирів та паломницькі центри. Були підготовлені 
також колиби зеленого туризму, санаторії і курорти. Для 
постійного проживання переселенців визначені села з 
демографічними проблемами та вільними помешканнями.  

На сьогодні Івано-Франківський регіональний штаб з 
розміщення громадян України, які переселяються з тимчасово 
окупованої території України та районів ведення АТО в інші 
регіони України, став інституцією, яка щоденно опікується ВПО, 
веде їх реєстрацію та надає їм всебічну допомогу. У Регіональному 
штабі, який розміщено в приміщенні Народного дому Товариства 
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«Просвіта», щодня чергують психолог, медпрацівник, представ-
ники різних обласних відомств: департаментів освіти і науки, 
охорони здоров’я, соціальної політики Івано-Франківської ОДА, 
Державної міграційної служби.  

Насамперед, здійснюється розселення людей, які звертаються за 
допомогою. Координаційна рада намагається працювати за 
міжнародними стандартами, забезпечуючи оформлення спеціальних 
тристоронніх договорів між власниками житла, переселенцями та 
тими, хто координує їх розселення. Людям, які мають донецьку чи 
луганську прописку, це потрібно для соціального супроводу, 
отримання соціальних послуг у закладах і установах. Більшість 
приїжджих воліє залишитися в обласному центрі й лише дехто 
відгукується на пропозицію поїхати в район. Штаб має змогу надати 
переселенцю житло навіть у безоплатне тимчасове користування. 
Таких осіб поселяють в муніципальний готель «Бандерштадт», за 
проживання у якому платить міська влада. Також приїжджих 
тимчасово поселяють у гуртожитки Центру професійно-технічної 
освіти № 1 і Тлумацького коледжу Львівського національного 
аграрного університету. На сайті штабу розміщено адреси місць 
можливого тимчасового перебування для ВПО по області. Також 
штаб допомагає людям продуктами харчування, співпрацює з 
благодійними фондами з всієї України та зарубіжних країн, які 
відгукуються і привозять гуманітарну допомогу. Істотну допомогу в 
цьому надає Івано-Франківська єпархія УГКЦ. 

На території Івано-Франківської області станом на 24 
листопада 2016 року, за оперативною узагальненою інформацією 
Регіонального штабу, офіційно зареєстровано й тимчасово 
розміщено 4 628 осіб, або 1 606 сімей. З них, дієздатних осіб: 
чоловіків – 853, жінок – 1634, а також – 1 263 дітей, 878 – інвалідів 
та осіб похилого віку. Однак, як вважають працівники штабу, 
через них «проходить» лише приблизно третина приїжджих зі 
Сходу України. А дві третини вирішують питання зі своїм 
поселенням, працевлаштуванням чи лікуванням самотужки, 
покладаючись у цьому, передусім, на родичів та знайомих, котрі їх 
приймають. Частина людей самостійно зняла житло через 
ріелторів у приватному секторі.  

Поряд із розв’язанням проблем облаштування, працевлаш-
тування органами влади та організаціями громадянського 
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суспільства чимало уваги приділено проблемам політичної 
соціалізації переселенців. 

Сучасна теорія політичної соціалізації характеризується 
різноманітністю тлумачень цього явища. Відсутність єдиного 
визначення його змісту об’єктивується міждисциплінарним 
характером поняття, істотно залежить від концепції розгляду, 
аспекту аналізу та й мети дослідження. Не вдаючись до дискусії, 
зауважимо, що загалом науковці сходяться у розумінні політичної 
соціалізації як процесу активного «засвоєння індивідом упродовж 
його життя політичних знань, норм і цінностей суспільства, до 
якого він належить; поступовий вступ людини в світ політики, 
формування політичних уявлень, орієнтацій, набуття навиків 
політичної участі, вростання у політичну культуру, притаманну 
цьому суспільству» [7, с. 653]. 

Імпонує й визначення, що запропоноване авторами відповідної 
статті відомого «Короткого оксфордського політичного словника», 
які під політичною соціалізацією (political socialization) розуміють 
«процес, завдяки якому люди набувають політичних поглядів і 
вартостей». При цьому британські вчені акцентують, шо «усвідом-
лення з боку індивіда своєї статі та етнічної належності передує 
всьому, що є політичним, набагато безпосереднішою мірою» [8, с. 525]. 

Сучасна політична наука виділяє два взаємопов’язані шляхи 
політичної соціалізації : а) передача новій генерації людей 
політичного досвіду попередніх поколінь; б) придбання особою 
нових, раніше невідомих політичних знань [8, с. 653]. Щодо ВПО, то 
під їх політичною соціалізацією пропонуємо розуміти «процес 
сприйняття громадянами ідей, політичної позиції та поведінки, що є 
типовими для спільноти місця їх тимчасового перебування». Отже, 
політична соціалізація зводиться до засвоєння політичних цінностей і 
норм, необхідних для адаптації в новому етносередовищі.  

Очевидно, що цей процес є двостороннім і включає в себе, 
як стверджує Н. Гедікова, з одного боку, вплив на особу 
соціально-політичних умов, за яких здійснюється передача 
норм, принципів, цінностей, політичних орієнтацій, а з другого 
– сприйняття нею на соціально-психологічному рівні цього 
впливу з метою формування моделі політичного світогляду, 
політичної свідомості і поведінки [9, с. 9]. 
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Звернемо увагу на те, що ще 22 серпня 2012 року 
розпорядженням Кабінету Міністрів України за № 605-р 
затверджено «План заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які 
потребують додаткового захисту, в українське суспільство» [10]. 
Стосувався він іноземців, але запропонований перелік заходів є 
достатньо широким і фактично поширюється нині і й щодо ВПО. 
На його виконання 26 лютого 2013 року було прийнято 
розпорядження Івано-Франківської ОДА за № 112 «Про робочу 
групу з питань інтеграції біженців та осіб, які потребують 
додаткового захисту, в українське суспільство» [11], у складі якої 
довелося працювати.  

На практиці першочерговою стала потреба налагодження 
відносин між ВПО та місцевими мешканцями. Загалом до 
переселенців зі Сходу у галичан побутує двояке ставлення: до 
співчуття додається і настороженість. З одного боку, спосте-
рігається прагнення місцевої громади надати максимум допомоги 
ВПО. В той же час проблеми у взаєминах виникли по мірі 
зростання кількості загиблих прикарпатців у зоні АТО.  

Особливе психологічне несприйняття викликають у краян 
прибулі зі Сходу молоді і здорові чоловіки. Побутує думка, що 
вони збираються у нас відсидітися аж до закінчення війни на 
Донбасі, а за визволення його від терористів мають проливати 
кров і віддавати свої життя мобілізовані до армії наші земляки, в 
яких є на утриманні дружини, діти, старенькі батьки. Складно 
пояснити, чому галичани воюють на Сході, а східняки 
«відсиджуються в тилу». 

До цього спонукала й не завжди адекватна поведінка самих 
переселенців. Розповідають про нечуване нахабство декотрих 
переселенців, чи не першими словами яких у спілкуванні з 
прикарпатцями було: «Донбас багато років вас годував. А тепер ви 
нас годуйте!..» Якщо людина, котра мимоволі стала нашим гостем, 
уже з порога виголошує такі вбиті їй у голову спекулятивні 
сентенції, то, з одного боку, дуже важко переконати її в 
протилежному, а з другого – вона не може розраховувати після 
такого на позитивне до себе ставлення [12] . 

До того ж, саме переселенців вважають винними у тому, що в 
області складна криміногенна ситуація, хоча відомі й приклади 
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надання ними допомоги правоохоронцям у гарантуванні 
громадської безпеки, запобігання злочинам [13]. Аналіз таких 
випадків, чутки про які ширяться по місту і області, свідчать, що їх 
учасники – люди, які орендують помешкання через ріелторів, 
здебільшого живуть забезпечено, тож дехто й на новому місці 
дозволяє собі поводитися зверхньо щодо оточення, і цим викликає 
у краян реакцію обурення.  

Обережну позицію зайняли й окремі політичні сили краю. Так, 
Політична рада Українського християнсько-демократичного фронту 
порадила прикарпатцям «допускати переселенців з Півдня та Сходу 
України у квартири під наглядом СБУ». В оприлюдненому 
місцевими інтернет-джерелами листі цієї організації на ім’я голови 
Івано-Франківської облради В. Скрипничука стверджується: 
«Сьогодні на Галичині з обіймами приймають переселенців і з 
Криму, і з Донбасу. Проте наша щирість мусить дружити з великою 
пильністю! Оскільки велика кількість терористів і бойовиків зі Сходу, 
знаючи про швидку ескалацію боїв з метою утворення «коридору» 
від кордону до Дніпра, вже відсилають не лише родичів, а й власні 
сім’ї на Захід України, то й серед гостинно прийнятих вашими 
земляками родин уже є певна кількість людей, родинно пов’язаних із 
сепаратистами. Оселившись серед вас, вони можуть виконувати й 
таємно агентурні функції...» [14]. 

Останній приклад – проведений 19 жовтня 2016 року в м. 
Івано-Франківську круглий стіл на тему «Сталий захист прав і 
свобод переселенців з Південного Сходу України в Галичині». 
Організований благодійним фондом «Ліга толерантності» захід 
перетворився у міжрегіональну перепалку, яку спровокував 
відомий український журналіст, ведучий авторської програми 
«Прямим текстом» телеканалу «ЗІК» Остап Дроздов. Він 
переконаний, що потрібно, в першу чергу, говорити про 
відповідальність переселенців за те, що зараз відбувається на 
Сході, та за те, яким був Схід. «Адже ми маємо категорію втікачів, 
які несуть співвідповідальність. Вони причетні до того, що 
Україна ставала Донбасом своїми голосуваннями, поглядами, 
безвідповідальністю, – акцентував журналіст і закликав 
переселенців визнати свою відповідальність за гуманітарну 
катастрофу в України, говорити про себе не як про жертв, а 
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використати ситуацію як поштовх до змін. Такі звинувачення 
викликали обурення присутніх переселенців, які стверджують, що 
«вони – частина громади, вони не в гостях, а на Батьківщині» [15]. 

Натомість, активісти громадської організації «Поступовий 
гурт франківців» започаткували книговидавничий проект «Схід–
Захід». Основна ідея цієї книжкової серії, яка передаватиметься в 
кожну бібліотеку східної України, в тому, щоб під однією 
палітуркою поєднати твори двох авторів: одного із Західної 
України, другого – зі Східної. Крім того, цією організацією 
розроблені та презентовані у квітні 2015 року програми щодо 
адаптації вимушених переселенців у соціум іншого регіону та 
уникнення будь-яких конфліктних ситуацій. 

З метою подолання пануючих у суспільстві стереотипів про 
переселенців, що може призвести до геттоізації ВПО та 
поглиблення конфлікту всередині суспільства, 21 вересня 2015 
року – у День Миру – місто Івано-Франківськ приєдналося до 
Всеукраїнської акції на підтримку діалогу між переселенцями та 
приймаючими громадами. Серед них – відкритий діалог просто 
неба: громадська організація «Д.О.М.48.24» провела акцію у 
форматі «Живої бібліотеки». Це – інтерактивний захід, де кожен 
перехожий мав змогу «прочитати книги» – історій людей «у 
пошуках домівки». Героями заходу стали активні переселенці, що 
осіли в Івано-Франківську. Супроводжувала акцію фотовиставка 
під назвою «Забути не можна, повернутись неможливо» [16].  

Показово, що чимало приїжджих воліє, щоб оточення не 
здогадувалося, що вони переселенці зі Сходу. До того ж, на 
поведінку переселенців на новому місці ще довго впливатимуть 
пережитий ними шок від розгулу терористів, від бойових дій у 
їхніх містах. У приїжджих можуть проявлятися сформовані ще 
там, на Донбасі, комплекси недовіри і щодо галичан.  

Однак погодимось із твердженням голови Івано-Франківської 
обласної громадської організації «Центр допомоги «Людина»»  
Н. Чаплинської, що «переселенці, які нині проживають в Івано-
Франківську,  – це переважно активні, проукраїнськи налаштовані 
люди, які мають нові, варті уваги ідеї, тому їх необхідно 
підтримувати» [17]. 

ВПО створено в області і функціонують більш чи менш 
ефективно шість громадських організацій. Найбільш активними є 
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Спілка переселенців і, особливо, «Д.О.М. 48.24» в м. Івано-
Франківську. У планах її засновників (переселенці з Донецька  
Н. Вишневецька, О. Архіпова та С. Никоноров) – соціальний бізнес, 
що створить робочі місця для переселенців, руйнуватиме стереотипи 
про приїжджих з Донбасу і Криму і допоможе повністю включитися 
в життя Прикарпаття. Цифри у назві організації означають 
географічні координати – у Донецька та Івано-Франківська вони 
приблизно ті ж самі. Колись мешканці Донбасу й Криму, а тепер – м. 
Івано-Франківська, поставили собі за мету позбутися тавра 
«внутрішньо переміщені особи». Для них жити в цьому місті означає 
не просити допомоги, а бути самодостатніми й корисними тут. Адже 
у складі організації – переважно ті, хто був доволі успішним і 
впевненим у завтрашньому дні до війни [18, с. 64].  

Суттєву допомогу ВПО з перших днів їх перебування в краї 
надає Товариство «Просвіта». У її Народному домі, де приймають 
гнаних війною людей, проводяться численні зустрічі та культурно-
просвітні заходи.  

Ініціатором ряду заходів виступила місія ОБСЄ в Україні. Так, 
у березні 2016 року в м. Івано-Франківську відбулася зустріч 
представників низки громадських організацій, які створені з 
ініціативи переселенців і тих, які активно з ними співпрацюють, з 
місією ОБСЄ. Мета заходу – створення єдиної платформи для 
інформування переселенців про те, що роблять громадські 
організації для поліпшення їхнього життя, про результати 
співпраці з владою, законодавчі ініціативи тощо. 

Політичній соціалізації переселенців певною мірою сприяє 
надання допомоги їм фахівцями – професійними психологами 
Центру психологічної допомоги учасникам АТО, який діє в Івано-
Франківську та районах області. 

Органами влади проведено роз’яснювальну роботу та 
забезпечено умови для участі ВПО у голосуванні на виборах 
Президента України 25 травня 2014 року, народних депутатів 
України 26 жовтня того ж року. У місцевих виборах 25 жовтня 2015 
року вони участі не брали, оскільки – тимчасово зареєстровані і не є 
членами територіальних громад. Очевидно, заслуговують на увагу 
міркування переселенця із Луганщини, Заслуженого журналіста 
України О. Крамаренка, оприлюднені в обласній газеті «Галичина» 
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напередодні останніх виборів. Те, що він не голосуватиме, О. Кра-
маренко пояснює тим, що «політичний режим в Україні не довіряє ні 
мені, ні сотням тисяч інших українських патріотів, змушених виїхати 
з Донбасу. Гарантувати нам безпеку на виборах за місцем нашої 
прописки він не в змозі, а от надати нам право голосувати за місцем 
свого нового й, мабуть, уже постійного місця проживання, не хоче. … 
А не довіряють нам з очевидної, на мій погляд, причини – 
переселенці дадуть провладним партіям найменший відсоток голосів 
серед усіх інших категорій населення України. Це – правда, бо влада 
заслужила на таке» [19]. 

Найбільш ефективним засобом політичної соціалізації стало 
забезпечення надання переселенцям якісних освітніх послуг. Адже 
саме діти швидше адаптуються до нового середовища, 
сприймають національні традиції та звичаї, ідеї, політичну 
позицію і поведінку, які є типовими для місцевої спільноти. 

Після тимчасової реєстрації та поселення дітей влаштовують у 
найближчі навчальні заклади до їх місця проживання. Так, за 
оперативними даними Департаменту освіти та науки Івано-
Франківської ОДА, в області перебуває 1263 дітей. Всі 359 дітей 
шкільного віку влаштовані у загальноосвітні навчальні заклади. 
Серед них – діти шкільного віку, які прибули з: Донецької області 
– 204, з Луганської області – 111, з Автономної Республіки Крим – 
44. Крім того, 20 дітей навчаються у професійно-технічних 
закладах і 91 – у вищих навчальних закладах. Із дітей дошкільного 
віку тільки 90 – влаштовані у дошкільні навчальні заклади. 
Зауважимо, що в Івано-Франківській області – значні черги, 
особливо в містах, у дошкільні заклади. Дітей ВПО, проте, 
приймають до них позачергово, більша ж частина дітей перебуває 
з одним із батьків вдома. 

Регіональний штаб роботи з переселенцями та громадські 
організації краю подбали про забезпечення дітей формою, 
канцелярським приладдям та книжками. Так, уже до 1 вересня 
2014 року понад півсотні дітям переселенців, котрі пішли до івано-
франківських шкіл, купили форму та портфелі. Такі самі акції 
проведено в районах області і у наступні роки. Крім того, 
Косівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді ініціював та провів у 2015 році акцію зі збирання книжок 
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художнього і національного спрямування, дитячої літератури, які 
передано дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського 
піклування, особам з їх числа, які живуть у східних областях 
України, дітям із сімей переселенців з районів проведення 
антитерористичної операції [20]. Долучаються до національних 
традицій та цінностей діти і у численних позашкільних закладах. 
Можливості для їх оздоровлення на пільгових умовах надані 
більшістю закладів оздоровлення та відпочинку області. 

Окремим напрямом стала культурна реінтеграція та національна 
самоідентифікація ВПО. Зокрема, традиційними стали організація 
туристичних поїздок, етнічних фестивалів та ін. для вимушено 
переміщених осіб до інших регіонів України, проживання дітей у 
сім’ях на час канікул і свят тощо. Так, у січні 2015 року з успіхом 
реалізовано проект «Схід і Захід разом: Різдво в Карпатах», під час 
якого прикарпатці запросили до себе в родину гостей зі Сходу країни. 
Переселенцям не лише влаштували щедру гостину, а й ознайомили їх 
із традиціями та звичаями нашого краю. А ще вони спільно ство-
рювали подарунок для воїнів, котрий волонтери передали в зону 
АТО. І таких акцій у містах та селах області проведено чимало. Діти 
переселенців безоплатно відвідують вистави широко відомого в 
країні та за її межами Івано-Франківського академічного театру 
ляльок ім. Марійки Підгірянки. 

Щорічно в 2014–2016 рр. з ініціативи Івано-Франківського 
обласного товариства Червоного Хреста проводилась акція, під 
час якої школярі області збирали по п’ять картоплин для 
переселенців. Минулого року під час акції було зібрано близько 
40 тонн картоплі [21]. 

Отже, завдяки діяльності органів державної влади та 
місцевого самоврядування, громадських організацій процес 
політичної соціалізації в області охопив певну частину вимушено 
переміщених осіб. 

На жаль, події в зоні АТО, міжнародні перемовини не 
вселяють оптимізму. Не дивно, що серед значної частини ВПО 
шириться переконання в тому, що їм повертатися нікуди. 
Підтвердженням цьому є особисті зустрічі з переселенцями, 
окремі публікації з цього приводу в ЗМІ.  

Так, 48% ВПО не мають наміру повертатися на колишнє місце 
проживання. Про це свідчать результати опитування, що оприлюд-
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нені 25 жовтня 2016 року Київським міжнародним інститутом 
соціології [22]. Нагадаємо, що рік тому голова Всеукраїнської 
організації у справах вимушених переселенців О. Єрмішина опри-
люднила матеріали соцопитування, згідно з якими 30% переселенців 
не планують повертатися на місця, з яких переїхали [23]. 

Що ж до результатів соціалізації, в тому числі політичної, 
важливими є оприлюднені тоді само такі дані: 61% ВПО заявили, 
що не відчувають до себе негативного ставлення на новому місці 
проживання. При цьому 3% опитаних переселенців відчувають 
упереджене ставлення до себе постійно, 11% – періодично, 21% – 
відчувають поодинокі випадки, а 5% було важко відповісти на 
питання. Серед тих, хто відчувають упереджене до себе ставлення, 
50% повідомили, що відчувають подібне ставлення з боку 
звичайних людей (колег, сусідів), 31% – державних службовців, 
30% – орендодавців, 22% – роботодавців, 10% – вчителів, лікарів і 
4% – правоохоронних органів [24]. Наведені соціологічні дані, 
вважаємо, загалом є репрезентативними й адекватно відображають 
проблеми ВПО, зокрема, й на Прикарпатті. 

Таким чином, масштаби та тенденції новітньої міграції 
громадян України як зовнішньої, так і внутрішньої, є досить 
істотними і дають підстави розглядати її як вияв демографічної 
кризи українства. Причини, що її породили – збройний конфлікт 
на Південному Сході держави, а головне – тотальне зубожіння 
населення та зростаюча недовіра до влади, яка виявилася 
нездатною запропонувати та здійснити ефективні дії щодо 
вирішення цих проблем. Стосується це й долі українських 
громадян, які стали вигнанцями у власній державі. Нормативно-
правова база щодо ВПО загалом є недостатньою: базовий закон є 
декларативним, а прийняті упродовж 2014–2016 рр. Кабінетом 
Міністрів України акти не вирішують повною мірою проблем 
повсякденного життя і захисту переселенців. 

Здійснені органами влади та місцевого самоврядування кроки 
щодо інтеграції переселенців у місцеві спільноти не завжди є 
ефективними, оскільки останні не в змозі належно задовольнити 
потреби ВПО. Тому слід наповнити реальним змістом декларовану 
владою всебічну підтримку внутрішньо переміщених осіб та 
місцевих громад, до яких переїхали переселенці, максимально 
використавши механізм державної підтримки та можливості 
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децентралізації. Слід усунути корупційні схеми із розподілу 
гуманітарної допомоги, яку надають міжнародні організації та 
благодійники, а також виявити та покарати «псевдопереселенців». 

Непросто відбувається й політична соціалізація, суперечливим 
залишається сприйняття переселенців у новому етносередовищі. 
Подальша доля ВПО істотно залежатиме від їх власної самоорга-
нізації та співпраці з ними організацій громадянського суспільства, 
залучення до активного життя територіальних громад, об’єднання 
переселенців та місцевих мешканців спільним розумінням 
української національної ідеї, формування єдиних політичних 
переконань, почуттів, цінностей і норм політичної діяльності. 

______________________ 
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ПРО ЗВ'ЯЗОК ПОЛІТИЧНИХ ПЕРЕВАГ І ЦІННОСТЕЙ  
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ З АГРЕСІЄЮ РОСІЙСЬКОЇ 

ФЕДЕРАЦІЇ: ВИПАДОК ГАЛИЧИНИ 
 

За результатами дослідження матеріалів репрезентативних 
масових опитувань з’ясовано вплив агресії Російської Федерації 
проти України на динаміку пріоритетних політичних переваг і 
цінностей усередині українського соціуму: посилення поміж 
населення усіх регіонів і України в цілому громадянськості, 
патріотизму, орієнтованості на укріплення державної цілісності 
та незалежності України, її європейську і євроатлантичну 
інтеграцію. Жителі трьох галицьких областей (Івано-Франківської, 
Львівської та Тернопільської) виявляють найпотужнішу при-
хильність цим пріоритетам. До них дедалі більше тяжіють 
жителі інших західних і центральних областей країни, а також 
Дніпропетровської, Запорізької і м. Києва. Щоб означена динаміка 
стала незворотною і повсюдною, у тому числі поширилася на всю 
територію Донбасу і тимчасово окуповану Кримську автономію, 
інституції державної влади та місцевого самоврядування, 
політичні партії і громадянське суспільство мають дотри-
муватися поведінки, яка б забезпечувала мінімізацію і толерантне 
регулювання протиріч, зумовлених відмінностями політичних 
переваг і цінностей населення різних регіонів країни. Серед 
найефективніших засобів політичної інтеграції українського 
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соціуму і всіх без винятку його регіональних сегментів – реальні 
зміни, орієнтовані на забезпечення спільних інтересів людей: 
припинення війни й укріплення державного суверенітету України; 
ефективні антикорупційні дії; прискорений розвиток економіки і 
створення нових робочих місць з достойною оплатою; якісна 
доступна медицина і освіта; соціальний захист пенсіонерів та 
інших малозабезпечених осіб; дієві правоохоронні органи і суди, 
державна влада та місцеве самоврядування. 

Ключові слова: російська агресія, Галичина, політичні пере-
ваги, політичні цінності, населення України, українські регіони. 

Viktor Kotygorenko, Oleh Rafalskyi. On the connection between 
political preferences and values of Ukraine’s population and 
aggression of the Russian Federation: the case of Halychyna. On the 
basis of results of mass representative surveys it is found the impact of 
the Russian Federation’s aggression against Ukraine onto the 
dynamics of the priority political preferences and values inside 
Ukrainian society: strengthening among the population of all regions 
and in Ukraine as whole of civic consciousness, patriotism, orientation 
to strengthen the national integrity and independence, its European and 
Euro-Atlantic integration. Residents of the three Halychyna oblasts 
(Ivano-Frankivsk, Lviv and Ternopil) show the most powerful 
commitment to these values. They gravitate increasingly more residents 
of other Western and Central regions of the country, as well as 
Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia oblasts and the city of Kyiv. For 
guaranteeing the irreversibility and widespread of these trends, 
including their spread to the entire territory of Donbas and temporarily 
occupied Crimean autonomy, the institutions of state power and local 
self-government, political parties and the civil society must adhere to 
behavior that would ensure minimization and tolerant settlement of 
conflicts caused by differences of political preferences and values of the 
population in different regions of the country. Among effective means of 
political integration of the Ukrainian society and all, without exception, 
of its regional segments are real changes, aimed at ensuring common 
interests of people: ceasing the war and strengthening of the state 
sovereignty of Ukraine; effective anti-corruption activities; the 
accelerated development of the economy and creating new jobs with 
decent salaries; quality and affordable healthcare and education; 



 
 

218 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ           Випуск 1(87)
 

social protection of pensioners and other lower-income persons; 
effective law enforcement and judicial system, the central authorities 
and local self-government. 

Key words: Russian aggression, Halychyna, political preferences, 
political values, population of Ukraine, Ukrainian regions. 

 
Оформлене міждержавними угодами визнання Російською 

Федерацією de jure  України як суверенної держави жодним чином не 
означало такого визнання de facto. Суть політики Російської 
Федерації щодо України і в Україні від 1991 року формувало 
небажання визнавати український державний суверенітет над 
територією колишньої Української РСР. Усіма можливими економіч-
ними, енергетичними, фінансовими, політичними, гуманітарними, 
інформаційно-пропагандистськими, спецслужбівськими та іншими 
ресурсами Росія намагалася утримати Україну під своїм впливом і 
контролем. Відповідні практики ніколи не припинялися. Змінювалися 
тільки способи та інтенсивність їх утілення залежно від ситуації в 
самій Росії, в Україні та в геополітичних відносинах, зокрема, 
безпекових. Подібним було і є ставлення правлячих кіл Російської 
Федерації до інших республік колишнього СРСР.  

Відомій квітневій 2005 р. політичній заяві В.Путіна про розпад 
Радянського Союзу як найбільшу геополітичну катастрофу ХХ 
століття передувала дещо призабута Постанова Державної Думи 
Російської Федерації від 15 березня 1996 р. № 157-ІІ ГД  
«О юридической силе для Российской Федерации – России 
результатов референдума СССР 17 марта 1991 г. по вопросу о сохра-
нении Союза ССР». Цією постановою а) підтверджувалася юридична 
сила для Російської Федерації результатів референдуму СРСР з 
питання про збереження Союзу РСР, що відбувся на її території 17 
березня 1991 року; б) засуджувалися дії посадових осіб РРФСР, які 
підписали та ратифікували рішення про припинення існування Союзу 
РСР і так «грубо порушили» волевиявлення народів РРФСР щодо 
створення демократичної правової держави у складі оновленого 
Союзу РСР; в) наголошувалося, що Угода від 8 грудня 1991 р. про 
створення Співдружності незалежних держав (СНД) не мала і не має 
юридичної сили в частині, що стосується припинення існування 
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Союзу РСР, а міждержавні та міжурядові договори, укладені в рамках 
СНД, матимуть чинність до часу, коли країни-сторони цих договорів 
ухвалять добровільні рішення про відновлення єдиної держави або 
вирішать припинити дію вказаних договорів; г) Уряду та депутатам 
Державної Думи Російської Федерації пропонувалося вжити необхід-
них заходів зі збереження єдиного економічного, політичного та 
інформаційного простору, розвитку і укріпленню інтеграційних 
зв’язків держав, створених на території Союзу РСР, а також розро-
бити комплекс заходів з усунення наслідків розвалу Союзу РСР[1].  

Ця постанова не спричинилася до прямих юридичних наслідків 
для України та інших республік колишнього Радянського Союзу. Але 
вона окреслила та інституціоналізувала стратегічні політичні 
імперативи влади Російської Федерації. Коли ж російський 
істеблішмент і його очільник В. Путін усвідомили, що вже неспро-
можні політичними та іншими відносно мирними методами утри-
мувати Україну в імперському гравітаційному полі, вони вчинили акт 
агресії. Агресія – саме таку кваліфікацію діям РФ щодо Автономної 
Республіки Крим та на території Донецької і Луганської областей 
дали органи державної влади України, Парламентська асамблея Ради 
Європи, Європейський парламент та інші інституції [2].  

Від початку 2014 р. агресія РФ проти України реалізується із 
застосуванням відверто протиправних насильницьких засобів з 
арсеналу «гібридної війни»: державного тероризму з боку самої РФ, 
заохочення і підтримки нею терористичної поведінки сепаратистів 
усередині України, окупації, анексії. У цьому ж арсеналі – комбінації 
диверсій і тероризму, заколотів і партизанських дій, законспіровані 
серед цивільного населення та місцевих бойовиків «гібридні» кадрові 
військові, підрив економічного потенціалу України і намагання 
делегітимізувати її владу, кібератаки та системні провокації в 
інформаційному просторі України, самої Росії та інших країн, 
провокування громадянських конфліктів і багато чого ще. У тому 
числі спроби деструктивного використання традиційних демокра-
тичних практик – свободи слова, зібрань, виборів, зокрема, для 
стимулювання масового невдоволення діями центральної і місцевої 
влади країни, нагнітання страху і зневіри в українському суспільстві, 
актуалізації та конфліктогенної міфологізації регіональних 
культурних, економічних та інших відмінностей для загострення 
протиріч між жителями українських регіонів та між ними і центром.  
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На досягнення означених цілей спрямована, зокрема, ініційо-
вана Кремлем масована інформаційно-пропагандистська кам-
панія з поширення міфу про росіян і українців як «єдиний 
народ», українська частина якого буцімто попала під «згубний 
вплив» новочасного уособлення зла – західноукраїнських 
«націоналістів-бандерівців». Жителі трьох територіально невеликих 
областей Заходу України (Івано-Франківська, Львівська та 
Тернопільська) в інформаційно-пропагандистському дискурсі 
«великої Росії» подаються як «смертельна загроза» для усього так 
званого «русского міра». Показовою у цьому сенсі є видана у 
Москві масовим накладом ще 2008 р. книжка з промовистою 
назвою «Бандеризация Украины – главная угроза для России» [3]. 
Підкремлівські «конструктори» цієї «угрози» намагаються 
переконати росіян і не тільки їх, що український «менший брат» у 
складі «єдиного народу» став жертвою злочинних маніпуляцій з 
боку виплеканих упродовж кількох століть ворогів Росії – галичан-
бандерівців як сучасного уособлення абсолютного зла, «етнічних 
мутантів» і т.п.  [3, c. 5].  

Подібна «робота», як показано у статті М. Панчука «До 
питання про ідентифікацію громадян України», ведеться не тільки 
з Росії. У контексті цього висновку вчений цитує відомого в 
Україні політика Д. Табачника, котрий у вересневому 2009 р. 
випуску московських «Известий» опублікував статтю «От 
Риббентропа до майдана», у якій стверджує: «…галичани не 
мають нічого спільного з народом Великої України ні в 
ментальному, ні в конфесіональному, ні в лінгвістичному, ні в 
політичному плані. …більшої частини сьогоднішніх проблем 
можна було б уникнути , якби Галичина у 1939 році була включена 
до СРСР на правах самостійного суб’єкта. Не кажучи про те, що у 
1945 році її можна було б безболісно повернути Польщі» [5].  

Подібна провокативно-конфліктогенна міфологізація Галичи-
ни, імовірно, ще довго буде використовуватися російською владою 
та її спільниками у війні проти України й українства. І це тільки 
додаватиме значущості неупередженому дослідженню справжньої 
ролі Галичини та інших українських регіонів і їх населення в 
минулій і сучасній історії, у тому числі їх ролі у виборі 
українським народом власного шляху наприкінці 1980-х – на 
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початку 1990-х рр.., у перебігові «помаранчевого» Майдану, у 
драматичних подіях кінця 2013 – початку 2014 рр., що стали 
справжньою Революцією громадянської гідності людей.  

Різні аспекти ролі Галичини і галичан у сучасних суспільно-
політичних процесах досліджують І. Білас, Е. Вілсон, Т. Возняк, 
В. Войналович, Л. Вульф, О. Друль, А. Гальчак, Я. Грицак, Я. Кала-
кура, І. Кононов, А. Колодій, Н. Кочан, І. Кресіна, С. Кульчицький, 
Л. Нагорна, М. Панчук, Р. Пиріг, Н. Погоріла, В. Расевич, О. Ра-
фальський, О. Рубльов, М. Рябчук, Дж. П. Химка, В. Хмелько, І. Це-
пенда, Р. Шпорлюк та багато інших українських і зарубіжних 
науковців. Ця стаття має метою з’ясувати впливи агресії Російської 
Федерації проти України на динаміку політичних переваг і 
цінностей населення Галичини порівняно з аналогічними змінами в 
українському соціумі в цілому та інших регіонах країни. 

Означені впливи за їх наслідками є двоїстими так само, як 
двоїстою є поведінка російської правлячої верхівки. На думку 
керівника Центру ліберальних стратегій (Болгарія) політолога 
І. Крастєва, «російська політична і владна еліта», з одного боку, 
певною мірою призвичаїлася діяти в екстремальних умовах, і для її 
представників не виглядає неможливим чи немислимим навіть 
сценарій світової війни. З іншого боку, цим діям бракує 
стратегічного плану і сенсу, а тому вони являють собою постійні 
імпровізації, мета яких полягає у тому, щоб якомога довше 
виживати в умовах хронічної кризи [6]. Політолог пише, що 
путінська Росія сьогодні, усупереч поширеним думкам багатьох 
українських, західних та російських ліберальних політиків і 
коментаторів, не є ані ідеократією з глобальними амбіціями, що 
прагне перебудови світового порядку, ані державою-реалістом, що 
відчайдушно прагне захистити свої природні політичні й 
економічні інтереси. Росія нині самостверджується шляхом 
порушень міжнародного права і порядку, й насамперед таке 
російське самоствердження відбувається в Україні. Як вважає 
І. Крастєв, дуже високий рівень підтримки В. Путіна, який став 
уособленням російської влади і самої Росії як усередині країни, так і 
за її межами, в таких умовах є ознакою не сили, а сутнісної слабкості 
режиму, оскільки з очевидністю свідчить про відсутність політичної 
альтернативи і бачення неминуче постпутінського майбутнього. 
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Фаталізм есхатологічного ґатунку і цілковиту непевність у 
майбутньому було сформульовано високопоставленим російським 
чиновником В. Володіним у його знаменитій тезі «Є Путін – є Росія, 
немає Путіна – немає Росії» [7]. Про неготовність чинної російської 
влади до більш рішучої експансії в Україні чи інших пострадянських 
державах і водночас нездатність до зміни загального курсу свідчать, 
зокрема, і слова міністра закордонних справ РФ С. Лаврова: «Я 
завжди кажу, що ми зараз працюємо, виходячи з того, що цей період 
буде дуже довгим, і так воно й буде» [4]. 

Поза сумнівом, неможливо заперечувати наявність у Росії 
специфічних геополітичних інтересів, як і права діяти згідно з 
цими інтересами та їх захищати. Однак трактування російською 
владою самих цих інтересів і вибір способів їх «захисту» в останні 
роки вийшли за межі стандартів і логіки права так само, як і 
правил та логіки дій «реальної політики» навіть у найбільш 
екстремальному її розумінні. Відтак насправді потенційно не 
безперспективне для Росії успішне просування легітимними 
способами її культури, політичних та інших інтересів на просторі 
колишнього СРСР і далі – у Європі й не тільки – було 
дискредитоване й загальмоване діями самої Росії, а точніше – її 
влади: передовсім розпочатою в лютому 2014 р. збройною 
агресією проти України. Серед наслідків цієї агресії – наростання 
не тільки в Україні, а й у багатьох інших державах негативного 
ставлення до Російської Федерації та до її протиправної 
експансіоністської поведінки на міжнародній арені, запровадження 
економічних і політичних санкцій за цю поведінку.  

Однак ані санкції, ані загальна неспроможність Росії до 
подальшої військової експансії не послабили фанатичного 
прагнення кремлівської влади підпорядкувати собі Україну. Це 
прагнення змушує робити все, щоб, з одного боку, утримувати та, 
за можливості, нарощувати рівень підтримки і мобілізаційний 
потенціал власного населення для забезпечення стабільності 
режиму та внутрішньої легітимації його агресивної зовнішньо-
політичної поведінки, а з другого – віднаходити і формувати 
важелі й умови, які сприяли б якщо не скасуванню, то хоча б 
ослабленню міжнародних санкцій, котрі помітно зменшують 
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економічні ресурси режиму та збільшують наукове і технологічне 
відставання Росії від успішніших країн. Така ситуація спонукає 
кремлівський режим до активного чергування і поєднання різних 
за змістом та формою засобів впливу на Україну: і тих, що 
властиві агресії (війні) як продовженню відносно мирної політики 
насильницькими методами, і тих, які належать до умовно мирного 
інструментарію досягнення експансіоністських цілей.  

На переконання українського державного діяча і науковця 
В. Горбуліна, «війна на Донбасі… уже досить давно перейшла в 
затяжну фазу, коли основна частина її учасників вичерпала свої 
ресурси та домашні заготовки». При цьому «ДНР» і «ЛНР» 
розглядаються Кремлем як «довгостроковий дестабілізуючий чинник, 
який, у синергії з іншими чинниками, повинен розхитати і 
зруйнувати Україну зсередини». Підводячи підсумок аналізу 
російсько-українського конфлікту станом на середину 2015 р., 
В. Горбулін доходить висновку: «Ситуація не те щоб зайшла в глухий 
кут, але дуже близька до цього. Системне небажання Москви та її 
підопічних – бойовиків-сепаратистів «ДНР/ЛНР» – вести розумний 
діалог щодо мирного врегулювання створює патову ситуацію 
«нескінченного тупика», з якого практично не видно виходу» [8].  

Не останнім чинником і свідченням входження кремлівської 
влади, і не тільки її, у цей «нескінченний тупик» стала хибна 
оцінка очільниками держави-агресора потенціалу проросійських 
настроїв в українському соціумі, у тому числі серед його частини, 
яку в Росії офіційно іменують співвітчизниками (соотєчєствєнні-
камі). Зокрема, через це агресія РФ, зокрема в українських Криму 
і Донбасі, не досягла мети. Понад те, порівняно з будь-якими 
іншими чинниками до того, вона зробила найбільше для 
патріотичної консолідації українського суспільства та для 
україноцентричного громадянського самоусвідомлення жителів 
усіх регіонів, національностей і мовних переваг, а також для 
розширення соціальної бази підтримки європейської та 
євроатлантичної інтеграції країни на противагу східному (за 
суттю – проросійському) інтеграційному напряму. Аргументи на 
користь цього твердження дають масові опитування, що їх проводять 
авторитетні соціологічні служби.  
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Звісно, що результати таких опитувань на коротких відтинках 
часу не дають достатніх підстав для висновків про усталеність тих чи 
інших суспільних настроїв, політичних та інших переваг, у тому 
числі геополітичних і безпекових. Але порівняно з кількісними 
параметрами відповідей на повторюване упродовж багатьох років 
одне й те саме запитання або подібні запитання такі відповіді свідчать 
про динаміку і тенденції досліджуваних процесів, у тому числі про 
міру їх стабільності й змінюваності, розмивання усталеності і 
започаткування трансформацій та нових зв’язків тощо. Показовою у 
цьому сенсі є динаміка відповідей на запитання про міру 
прихильності українців східному та європейському інтеграційним 
векторам, а також вступу до НАТО. Таку динаміку упродовж 
тривалого часу відстежує Інститут соціології НАН України, часто у 
співпраці з іншими авторитетними дослідницькими центрами (Див. 
таблиці 1 – 4). При цьому зберігається репрезентативна щодо 
дорослого (понад 18 років) населення України середня вибіркова 
сукупність – 1800 опитуваних.  

Таблиця 1.  
Відповіді на запитання: «Як Ви ставитеся до приєднання 

України до союзу Росії й Білорусі?» 
 

 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 
Скоріше 
негативно* 

21.0 37.0 23.0 20.1 24.7 24.2 22.1 24.6 28.5 53.7 61.5 

Важко 
сказати* 

17.5 22.2 18.8 16.8 14,3 15.4 16.3 18.7 22.4 21.1 15.9 

Скоріше 
позитивно* 

61.4 40.8 57.8 62.8 61.0 60.2 61.4 56.3 48.9 24.6 21.6 

Не відповіли* 0.2 0.1 0.3 0.3 0.0 0.2 0.2 0.3 0.2 0.6 0.8 
Середній 
бал** 

2.4 2.0 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.2 1.7 1,6 
 

* % від усіх опитаних 
**Середній бал розраховувався для 3-бальної шкали, де 1 – негативна 

оцінка, а 3 – позитивна. Відповідно, чим більшим є середній бал (чим ближче він 
до 3), тим кращою є оцінка. Середній бал розраховувався для тих респондентів, 
які дали відповідь на поставлене запитання 

Джерело: Українське суспільство: моніторинг соціальних змін / Ін-т 
соціології НАН України. – 2015. – Вип. 2(16). – С. 534. 
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Таблиця 2.  
Відповіді на запитання:  

«Як Ви ставитеся до вступу  
України до Митного союзу Росії, Білорусі, Казахстану?»  

у % до всіх опитаних 
 

 2013 2015 
Скоріше негативно* 25.5 57.8 
Важко сказати* 29.1 17.3 
Скоріше позитивно* 45.1 24.1 
Не відповіли* 0.3 0.8 
Середній бал** 2.2 1.7 

 

*% від усіх опитаних 
**Середній бал розраховувався для 3-бальної шкали, де 1 – негативна 

оцінка, а 3 – позитивна. Відповідно, чим більшим є середній бал (чим ближче він 
до 3), тим кращою є оцінка. Середній бал розраховувався для тих респондентів, 
які дали відповідь на поставлене запитання. 

Джерело: Українське суспільство: моніторинг соціальних змін / Ін-т 
соціології НАН України. – 2015. – Вип. 2(16). – С. 534. 

 

Таблиця 3.  
Відповіді на запитання:  

«Як Ви ставитеся до вступу України  
до Європейського Союзу?» 

   

 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 
Скоріше 
негативно*  

9.6 15.0 11.7 23.2 18.8 19.1 22.1 27.9 24.3 24.4 

Важко сказати* 34.4 40.1 39.7 33.8 36.9 35.3 31.8 30.3 24.4 19.0 
Скоріше 
позитивно* 

56.0 44.4 47.9 43.0 44.1 45.5 45.9 41.6 50.9 55.8 

Не відповіли* 0.1 0.6 0.6 0.0 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.8 
Середній бал** 2.5 2.3 2.4 2.2 2.3 2.3 2.2 2.1 2.3 2.3 

 

*% від усіх опитаних 
**Середній бал розраховувався для 3-бальної шкали, де 1 – негативна 

оцінка, а 3 – позитивна. Відповідно, чим більшим середній бал (чим ближче він 
до 3), тим кращою є оцінка. Середній бал розраховувався для тих респондентів, 
які дали відповідь на поставлене запитання. 

Джерело: Українське суспільство: моніторинг соціальних змін / Ін-т 
соціології НАН України. – 2015. – Вип. 2(16) . – С. 535. 
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Таблиця 4.  
Відповіді на запитання:  

«Як Ви ставитеся до вступу  
України до НАТО?» 

 

 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 
Скоріше 
негативно* 

33.5 37.9 38.5 64.4 57.7 53.3 54.4 54.4 34.8 34.2

Важко 
сказати* 

41.5 42.6 42.0 22.8 24.1 30.8 29.8 30.8 29.7 21.9

Скоріше 
позитивно* 

24.9 18.8 18.8 12.7 18.0 15.7 15.3 14.4 34.9 43.0

Не відповіли* 0.1 0.6 0.7 0.1 0.2 0.3 0.4 0.3 0.6 0.9 
Середній бал** 1.9 1.8 1.8 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 2.0 2.1 

 

*% від усіх опитаних 
**Середній бал розраховувався для 3-бальної шкали, де 1 – негативна оцінка, а 3 

– позитивна. Відповідно, чим більшим є середній бал (чим ближче він до 3), тим 
кращою є оцінка. Середній бал розраховувався для тих респондентів, які дали 
відповідь на поставлене запитання. 

Джерело: Українське суспільство: моніторинг соціальних змін / Ін-т 
соціології НАН України. – 2015. – Вип. 2(16). – С. 535. 

 
Подібні результати, хіба що з невеликими відхиленнями у 

межах теоретичної похибки вибірки, дають і опитування, що їх 
проводять інші авторитетні дослідницькі структури: Український 
центр економічних і політичних досліджень імені Олександра 
Разумкова (Центр Разумкова), Фонд «Демократичні ініціативи 
імені Ілька Кучеріва», Київський міжнародний Інститут соціології 
(КМІС), Центр «Соціальний моніторинг», Соціологічна група 
«Рейтинг», Соціологічна служба «Ukrainian Sociology Service» та 
інші. При цьому всі дослідницькі проекти фіксують регіональні 
відмінності переваг людей. Для оцінювання таких відмінностей 
адміністративні одиниці зазвичай групують у макрорегіони з 
назвами «Центр», «Захід», «Схід», «Південь», жителям кожного 
з яких властива усереднена однаковість або подібність певних 
політичних, світоглядних та інших орієнтацій і переваг. «Набори» 
областей у кожному макрорегіоні інколи несуттєво різняться 
залежно від величини вибірки, завдань дослідження та інших 
специфічних обставин. У таких випадках результати опитувань 
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можуть мати невеликі незбіги величини досліджуваних 
регіональних показників. Стосовно ж трьох Галицьких областей – 
усіма без винятку соціологічними службами вони включаються до 
будь-яких конфігурацій макрорегіону «Захід». І тільки коли є 
фінансові та інші можливості, для збільшення величини і 
репрезентативності вибірки макрорегіональну диференціацію 
роблять більш детальною, виокремлюючи, приміром, Галичину, 
Волинь, Причорномор’я, Слобожанщину тощо. Останніми роками 
зі Східного регіону виокремлюють дві області Донбасу, а в них 
території, де забезпечено український державний суверенітет і є 
можливість проводити опитування, та вилучають АР Крим через 
неможливість досліджувати там ситуацію внаслідок окупації 
автономії Російською Федерацією.  

Представлена у цій статті спроба дослідження політичних 
переваг і цінностей населення Галичини як регіонального випадку 
політичних переваг і цінностей українського соціуму в цілому, 
зокрема, в аспекті з’ясування зв’язку останніх з агресією Російської 
Федерації, базується, переважно, на результатах масових опитувань, 
регіональний розподіл яких передбачає включення Галицьких 
(Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської) областей до 
ширшого макрорегіону «Захід». Такий розподіл дає можливість 
з’ясовувати усереднені для всіх Західних областей країни (з 
Галичиною включно) особливості, але не дозволяє виокремити та 
дослідити обласні відхилення від усереднення. Точніше уявлення 
про домінантні політичні цінності і переваги саме галичан дають 
результати дослідження, проведеного 25 грудня 2014 – 15 січня 
2015 р. в рамках проекту «Започаткування національного діалогу в 
Україні». Але про це – далі.  

Макрорегіональні відмінності впливу Майдану (Революції 
Гідності) і російської агресії на геополітичні інтеграційні та 
безпекові переваги населення України відображено, зокрема, в 
результатах проведеного Центром Разумкова 11–23 грудня 2015 р. 
опитування 10 071 респондента віком понад 18 років (теоретична 
похибка вибірки – 1%) [9, c. 2 –104]. Було застосовано такий поділ 
територій за регіонами: Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-
Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька 
області; Центр: Київ, Вінницька, Житомирська, Київська, 
Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, 
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Черкаська, Чернігівська області; Південь: Миколаївська, 
Одеська, Херсонська області; Схід: Дніпропетровська, Запорізька, 
Харківська області; Донбас – Донецька, Луганська області. 

Дослідження показало, що загалом в Україні на гіпотетичному 
референдумі стосовно вступу до ЄС «за» проголосували б 56% 
опитаних, проти – 18%. 26% опитаних не брали б участі в 
референдумі або не визначилися. У грудні 2013 р. – тобто, на 
початку Євромайдану і до російської агресії – за вступ до ЄС 
проголосували б 48%, проти – 36% опитаних, 9% не брали б участі 
в референдумі, 7% не визначилися (згідно з результатами 
тогочасного опитування Центром Разумкова 2 010 респондентів).  

Таким чином, навіть порівняно з початком Євромайдану  
2013 р. через неповні два роки російської агресії на 8% збільши-
лася підтримка вступу до ЄС і на 18% зменшилася частка против-
ників євроінтеграції. Станом на грудень 2015 р. прихильники 
європейської інтеграції переважають на Заході (85%) та в Центрі 
(62%), мають відносну перевагу на Півдні (41%), Сході (40%) та 
Донбасі (33%); найбільше противників – на Сході (34%), а тих, 
хто не визначився, – на Півдні (20%) та Донбасі (19%).  

При цьому, відносна більшість (41%) громадян не вважають 
євроінтеграцію ідеєю, яка може об’єднати всі регіони України. 
Скептицизм стосовно інтеграції до ЄС як об’єднавчої ідеї 
переважає в усіх регіонах, крім Заходу, де в об’єднавчий потенціал 
євроінтеграції вірить 51% дорослого населення. У Центрі 
«євроскептиків» виявилося приблизно стільки ж, скільки і 
«єврооптимістів» (38% проти 36%). На Півдні, Сході та Донбасі 
«євроскептиків» більше (відповідно, 54%, 57% і 43%). 

Від початку російської агресії у період 2014 – 2015 рр. було 
досягнуто перелому суспільної думки в питанні підтримки вступу 
до НАТО. Ідея вступу вперше за часи незалежності України здобула 
підтримку відносної більшості громадян і більшості тих, хто взяв би 
участь в уявному референдумі. Однак щодо вступу до НАТО не в 
усіх регіонах позитивне ставлення досягло переваги над 
негативним. Якби відбувся референдум з відповідним запитанням, 
то «за» проголосувала б відносна більшість – 44%, проти – 26%. 
Серед усіх опитаних частка тих, хто не брав би участі в референдумі 
та не визначився, становила 31%. Противники НАТО переважають 
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на Сході (44% проти 31%) та Донбасі (37% проти 21%), на Півдні 
частки противників і прихильників значуще не відрізняються (34% 
проти 30%). Тим не менш гіпотетичний референдум щодо вступу до 
НАТО у грудні 2015 р. мав би шанси бути успішним, передусім за 
рахунок голосів Галичини та інших областей Заходу (70%), а 
також Центру (49%).  

Опитування, проведене 27 вересня – 7 жовтня 2016 р. 
Соціологічною групою «Рейтинг» з таким самим запитанням, що і в 
Центру Разумкова, про голосування в гіпотетичному референдумі, 
показало, що серед усього українського населення за вступ України 
до НАТО голосували б: «за» – 43%, «проти» – 29%, не брали б участі 
в референдумі та не визначилися (разом) – 28%. Відповідні 
показники за регіонами такі: Захід – 68%, 8%, 23%; Центр – 47%, 
24%, 29%; Південь – 36%, 39%, 26%; Схід – 17%, 47%, 36%. У цьому 
випадку дещо іншою, ніж у Центру Разумкова, була конфігурація 
макрорегіонів: Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, 
Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька 
області; Центр: Київ, Вінницька, Житомирська, Київська, 
Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Чернігівська 
області; Південь: Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, 
Одеська, Херсонська області; Схід: Харківська область та підурядові 
території Донецької і Луганської областей [10]. 

Незважаючи на певні відмінності макрорегіоналізації об’єкта 
дослідження і майже рік різниці у часі, коли опитування 
проводилися, обома соціологічними службами отримано цілком 
сумірні результати: більшість голосів на референдумі про вступ до 
НАТО, якби такий відбувся, забезпечили б Галицькі та інші області 
Заходу, а також Центру України. Обидва опитування також показали, 
що ідея вступу до НАТО далеко не стала такою, що здатна об’єднати 
різні регіональні складові українського соціуму. 

Ще одним показником впливу російської агресії на 
політичні переваги населення України є відстежувані соціоло-
гами зміни в ставленні людей до Російської Федерації. 
Ставлення українців до Росії і росіян до України упродовж 
тривалого часу вимірюють, зокрема, КМІС і російська недер-
жавна дослідницька організація «Левада-Центр». Українців 
запитують, «Як Ви загалом ставитеся до Росії?», а росіян – «Як 
Ви загалом ставитеся до України».  
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Імовірно, що запитання в такій редакції не уповні коректні, 
позаяк Україна і Росія можуть сприйматися респондентами у 
різних іпостасях, і ставлення до кожної з цих іпостасей не може 
бути однаковим. То може бути ставлення до власне держави як 
інституції та до її влади; до країни, з якою пов’язують досвід 
співжиття в минулому та певні уявлення про спільність, близькість 
чи відмінності історичної долі, культури, мови, релігії, полі-
тичного життя тощо; до людей, що живуть в іншій країні (державі) 
і, при цьому, мають серед них родичів, друзів, колег, партнерів та 
ін. І навіть за такої багатозначності сприйняття запитання, 
відповіді на нього, представлені в їх часовій динаміці, пере-
конливо засвідчують зміни в симпатіях людей і їх зв’язок з 
певними знаковими подіями (див. Графік 1). 

Графік 1.  
Динаміка позитивного ставлення  

населення України до Росії і населення Росії до України  
(% тих, хто ставиться до іншої країни добре і дуже добре) 

 

 
Джерело: Як змінювалося ставлення населення України до Росії та 

населення Росії до України у 2016 році. 3 – 12 грудня 2016 р. // Київський міжна-
родний Інститут соціології (КМІС) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=680&page=1 
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Графік 1 унаочнює стрімке зниження позитивного ставлення 
українців до Росії і росіян до України від початку 2014 р., коли 
Російська Федерація вчинила акт агресії проти України на 
території Автономної Республіки Крим та Донецької і Луганської 
областей. Відповідна динаміка хоч і дещо міняла свій вектор у 
2016 р., показники позитивного ставлення українців до Росії 
залишалися набагато нижчими діапазону коливань у періоді, який 
передував переходу Кремля до політики відкритої силової 
експансії щодо України. При цьому регіональні параметри і 
вектори змін у 2016 р. суттєво різнилися.  

Порівняно з вереснем 2016 р. частка негативно налаштованих 
українців до Росії практично не змінилася, вона збереглася на рівні 
47%. Від вересня до початку грудня 2016 р. українців, позитивно 
налаштованих до Росії, стало більше у Південному (від 58% до 65%) 
та Східному регіонах (від 47% до 63%). У інших регіонах відповідна 
частка зменшилася: найбільше у Західному – від 26% до 16%, а також 
у Центральному – від 35% до 31%. У цей же період частка українців, 
негативно налаштованих до Росії, найсуттєвіше зменшилася лише  у 
Східному регіоні (у Луганській області опитували лише жителів 
підконтрольних Україні територій) – від 32% до 17%, дещо 
зменшилася у Південному регіоні (від 27% до 25%). Людей, 
негативно налаштованих до Росії, стало більше у Західному 
(від 63% до 75%) та Центральному регіонах (від 51% до 53%). 

Коментуючи наведені в Графіку 1 показники грудневих 2016 р 
опитувань (опитали 2 040 респондентів в усіх регіонах України, 
крім АР Крим та непідконтрольних Уряду територій Донецької і 
Луганської областей зі статистичною похибкою вибірки не вище 
3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% – для показників 
близьких до 25%, 2,0% – для показників близьких до 10%, 1,4% – 
для показників близьких до 5% – Авт.), генеральний директор 
КМІС В. Паніотто зазначив таке: «Дослідження ми проводили у 

                                           
 Вимірюючи регіональні кількісні параметри досліджуваних показників, 

КМІС зазвичай об’єднує українські території в макрорегіони у такі конфігурації: 
Захід  –  Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, 
Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області; Центр  –  м. Київ, Київська, 
Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Черкаська, 
Чернігівська області; Південь – Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, 
Одеська, Херсонська області; Схід –  Харківська, Донецька, Луганська області. 
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грудні 2016, …ставлення українців до Росії з травня по грудень 
2016 було стабільним, у той час як у Росії коливалося, кількість 
позитивно налаштованих то збільшувалася, то зменшувалася від 
26% до 39%.  На мій погляд, це пов’язано з впливом ЗМІ, в яких 
інформація щодо України подається узгоджено, цілеспрямовано, 
тому громадська думка більш керована. Зауважу також, що в 
деяких опитуваннях ми, крім запитання щодо ставлення до Росії в 
цілому, задаємо запитання щодо ставлення окремо до керівництва 
Росії і до населення Росії.  Так, в останньому такому дослідженні, 
яке ми проводили у травні 2016 (див. прес-реліз http://kiis.com.ua/? 
lang=ukr&cat=reports&id=632&page=1), до Росії позитивно 
ставилися 42% українців,  до росіян позитивно ставилися 67% 
українців, до керівництва Росії – 8% (переважно за рахунок Сходу 
і Донбасу, хоча ми й опитували лише населення контрольованої 
частини Донбасу).  Таким чином, позитивне ставлення українців 
до Росії переважно пов’язане з позитивним ставленням до росіян 
(так само і позитивне ставлення росіян до України пов’язане з 
позитивним ставленням до українців)» [11].  

Очевидно, що динаміка показників Графіка 1 у частині 
ставлення росіян до України (і українців) відображає результати 
ведення Кремлем гібридної війни усередині самої Російської 
Федерації. Змістом і інструментарієм такої війни є продукування й 
поширення засобами масової комунікації (ЗМІ, інтернет-
ресурсами, соціальним мережами та ін.) пропагандистських мемів, 
вибіркової та фейкової інформації, орієнтованих на населення 
власної країни для його мобілізації на підтримку «гібридно-
воєнних» дій проти України.  

Оскільки характер ставлення українців до Росії переважно 
зумовлений їх ставленням до росіян, для адекватнішого розуміння 
відповідних показників Графіка 1 важливо брати до уваги наявні в 
соціумі України відмінності ставлення людей окремо до органів 
влади РФ і до її населення (яке зазвичай асоціюється з його частиною, 
що представляє власне «русскую» етнічну більшість). Ці відмінності 
з’ясовував Центр Разумкова під час уже згадуваного грудневого 
 2015 р. дослідження та дослідження квітня 2014 р.  

Останнього місяця 2015 р. більшість українських громадян 
відзначили, що негативно ставляться до органів влади Росії – до 
президента (73%), уряду та Державної Думи (по 69%). До громадян 
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цієї держави у відносної більшості респондентів ставлення 
нейтральне (38%), а частка українців, які ставляться до росіян 
позитивно, перевищує частку тих, чиє ставлення є негативним 
(відповідно, 30% і 23%). Порівняно з квітнем 2014 р. зросли частки 
респондентів, які негативно ставляться до владних інститутів Росії. 
Зменшилася частка громадян, які позитивно ставляться до громадян 
Росії, зросла частка тих, хто ставиться до росіян негативно та 
нейтрально. У всіх регіонах України, крім Донбасу, більшість 
респондентів засвідчили негативне ставляться до всіх органів влади 
Росії, при цьому найгірше ставлення – до президента цієї країни (від 
93% на Заході до 56% на Сході) [9, c. 13]. 

Усталеність негативного ставлення українців до Росії як 
держави, принаймні доки триває окупація Криму і російсько-
українське збройне протистояння на Донбасі, підтверджує вимі-
рювання, проведене Соціологічною групою «Рейтинг» за анкетою, в 
якій запитання сформульоване в редакції, відмінній від анкет 
згаданих вище дослідницьких структур, а саме: «Як би Ви оцінили 
своє ставлення до таких країн?» (дуже тепле, тепле, нейтральне, дуже 
холодне, холодне); і далі перелік: Туреччини, Молдови, Нiмеччини, 
США, Литви, Канади, Грузiї, Європейського Союзу (так у анкеті – 
Авт.), Бiлорусi, Польщi, Росії. У цьому переліку тільки до Росії 
переважає ставлення «холодне» і «дуже холодне»: у вересні 2016 р., 
відповідно, 28% і 29% (разом 57%), при тому що нейтральне 
ставлення відзначили 24%, дуже тепле – 3%, тепле – 15% [10]. 

 

Таблиця 5.  
Відповіді на запитання: «Як Ви загалом зараз ставитеся до 
Росії? Розподіл відповідей за макрорегіонами України,  

грудень 2016 р., у % 
 

Відповіді  Вся Україна Захід Центр Південь Схід 
Дуже добре 7,9 3,1 4,1 11,6 21,4 
В основному добре 31,8 12,9 27,2 53,2 41,7 
В основному погано 26,6 35,0 30,8 20,2 10,5 
Дуже погано 20,6 39,9 22,2 4,9 6,4 
Важко сказати 13,1 9,1 15,7 10,0 19,9 

 

Джерело: Як змінювалося ставлення населення України до Росії та 
населення Росії до України у 2016 р. – 12 грудня 2016 р. // Київський міжнародний 
Інститут соціології (КМІС) [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat= reports&id=680&page=1 
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Тим не менш, у ситуації, коли негативне ставлення жителів 
України до Росії посилилося й зберігається через антиукраїнську 
поведінку теперішньої російської влади, в Україні в цілому та в 
усіх її регіонах із Західним включно існує чималий потенціал 
покращення ставлення людей до сусідньої країни на Сході (див. 
таблицю 5). Цей потенціал може бути реалізований, зокрема, у 
разі, якщо в цій країні (Російській Федерації) до влади прийде 
більш демократичний і менш експансіоністсько-агресивний 
істеблішмент, аніж теперішній путінський.  

Однак для сподівань на позитивні для України зміни у 
правлячому класі Російської Федерації підстав небагато. Адже 
навіть ті російські політики, котрі позиціонують себе як 
демократичну та/або ліберальну альтернативу В. Путіну – ті ж 
О. Навальний, М. Ходорковський та ін., заявляють, що у разі 
приходу до влади (а така їх перспектива, принаймні в збагненному 
майбутньому, видається вельми сумнівною) не збираються 
повертати Крим Україні [12]. Така позиція російських 
опозиціонерів відображає домінуючі в російському суспільстві 
настрої та логіку історичного розвитку Росії. Тому маловірогідною 
видається справді докорінна зміна політики РФ щодо України і в 
разі приходу до влади в цій країні більш ліберальних і 
поміркованих політиків та політичних груп. Якщо таке й 
станеться, найімовірнішим може бути повернення до стратегії 
«повзучого» поглинання (або інтеграції) України Росією 
апробованими тактиками експлуатації позитивного ставлення 
українців до росіян і Росії, спекуляцій на невдоволенні населення 
України соціально-економічним становищем, інспірування 
конфліктів довкола відмінностей у регіональних мовно-
культурних, світоглядних, політичних та інших перевагах людей, у 
тому числі в аспекті їх ставлення до геополітичної перспективи 
своєї країни (цивілізаційної, безпекової та іншої). Але й така не 
найгірша для України динаміка має альтернативу – прихід у 
Кремль політиків і політичних груп ще більш радикальних і 
агресивних, аніж В. Путін і його «кооператив». 

У будь-якому разі досвід минулих двадцяти п’яти років 
російсько-українських взаємин дає достатні підстави вважати, що 
організована теперішньою владою РФ агресія проти України є, 
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принаймні на поточному етапі, найбільш невдалим способом 
поглинути Україну чи ефективно інтегрувати її у так звані «русскій 
мір» та євразійський економічний, політичний і безпековий простір. 
Вона стимулювала збільшення кількості і частки українських 
громадян, прихильних ідеї «далі від Москви» у бік Європи та США.  

Яскравим виявом неприйняття українцями всіх національностей 
агресивних дій Кремля стало піднесення українсько-громадянського 
патріотизму серед етнічних росіян і російськомовних, чого вочевидь 
не очікувала російська влада. На переконання російського політолога 
А. Піонтковського: «Путінська агресія величезною мірою сприяла 
формуванню в Україні громадянської нації не на етнічній основі, а на 
світоглядному принципі європейського вибору… У цивілізаційному 
плані війна, нав’язана Путіним Україні, стала для її громадян усіх 
національностей битвою Київської Русі і Золотої Орди. Росіяни в 
Україні у своїй переважній більшості відкинули ідеї «Новоросії» і 
«Русского міра», підтримали антикримінальну революцію і 
усвідомили себе патріотами Української держави» [13].  

Переконання, подібні цитованому, формуються не тільки 
емоційними оцінками поведінки людей. Для висновку про те, що 
російська агресія посилила й прискорила процес українського 
націотворення, дають підстави наукові факти. Комплекс таких фактів 
наведено й проаналізовано, зокрема, у статті В. Котигоренка 
«Сучасна українська нація: черезкризовий розвиток», опублікованій у 
випуску 103 (№12) часопису «Гілея» за 2015 р. Досліджені автором 
зміни в українському соціумі доказують, що російська агресія 
прискорила розширення кількісних параметрів якісних ознак 
української нації як громадянської спільноти, що об’єднує людей 
різної етнічної та іншої соціальної ідентичності. Серед цих ознак 
– важливість для людей державної незалежності країни; 
пріоритетність громадянства в структурі самоідентифікацій 
дорослого населення; гордість за належність до спільноти 
громадян України; значущість почуття патріотизму як чинника 
суспільного єднання. Їх загальноукраїнська та регіональна 
динаміка свідчить, що зрілість сучасної української є найвищою 
саме в західних областях країни [14].  

Так, за репрезентативною для всього дорослого населення, крім 
непідконтрольних уряду України місцевостей Луганської області та 
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Криму, вибіркою (2022 респонденти) КМІС [16] провів у травні  
2015 р. опитування, яке показало, що на той час кількість громадян – 
прихильників державної незалежності України сягнула 91%. Цей 
показник на 11% більший, порівняно з тим, який було отримано за 
результатами травневого 2013 р. опитування (тоді за державну неза-
лежність України висловилися 80% від 2030 респондентів). Ще 
показовішою є зміна співвідношення складових означеного показ-
ника, які характеризують ставлення українців до того, якими мають 
бути відносини незалежної України і РФ. У травні 2013 р. 11% опи-
таних підтримали закритість кордонів, візовий режим та митниці в 
українсько-російських відносинах; 69% були прихильниками відкри-
тості міждержавного кордону без віз та митниць. Через два роки – в 
травні 2015 року – відповідні позиції співвідносилися як 45% і 46% 
опитаних. Тобто, після анексії Росією Криму та її збройної агресії 
щодо Донбасу за відносини України з РФ з закритими кордонами, 
візами й митницями висловилися на 34% більше українців, ніж у 
2013 р. А кількість прихильників державної незалежності, які воліють 
дружніх відносин з РФ з відкритими кордонами без віз та митниць, 
стала на 23% меншою. Водночас частка тих, хто волів би об’єднання 
України і Росії в одну державу, зменшилася від 14 до 2%.  

 Зменшення частки прихильників об’єднання України і Росії в 
одну державу у травні 2015 р., порівняно з травнем 2013 р., в 
розрізі регіонів було таким: у Центрі – від 8% до 1, на Заході – від 
3 до 1, на Півдні – від 20 до 2, на Сході – від 28 до 6% (не опиту-
вали жителів Луганщини у місцевостях, підконтрольних так званій 
«ЛНР»). Зі зрозумілих причин 2015 р. КМІС не вивчав бачення 
кримчанами перспективи українсько-російських відносин. Але 
важливо мати на увазі той факт, що менше ніж за рік до кримсько-
го псевдореферендуму і анексії Кримської автономії Росією – у 
травні 2013 року – менше чверті опитаних КМІСом респондентів з 
Криму (24%) дали ствердну відповідь на запитання про бажаність 
об’єднання України і РФ в одну державу. 

Разом зі ставленням до державної незалежності важливими 
якісно-кількісними характеристиками розвитку української нації 
на загальнодержавному і регіональному рівнях є кількісні зміни 
показників громадянської та інших самоідентифікацій дорослого 
населення країни. 
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Таблиця 6.  
Відповіді на запитання  

«Ким Ви себе передусім вважаєте?», за роками, у %* 
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Мешканцем 
села, району 
чи міста, в 
якому Ви 
живете 

24.0 31.3 30,2 31.6 32,3 30.5 24.6 27.7 24.5 27.2 29.8 28.6 16.1 23.0 

Мешканцем 
регіону 
(області чи 
кількох 
областей), 
де Ви 
живете 

6.8 6.9 8,6 5.9 4,8 6.7 6.4 6.6 9.3 6.6 7.6 7.8 8.0 6.4

Громадя-
нином 
України 

45.6 41.0 34.6 41.0 41.1 44.2 54.6 51.6 51.7 51.2 48.4 50.6 64.6 57.5 

Представ-
ником свого 
етносу, 
нації 

- - - 3.0 2,5 3.1 2.1 1.8 2.6 3.1 1.8 2.0 2.1 3.1

Громадяни-
ном 
колишнього 
Радянсько-
го Союзу 

12.7 12.2 17,8 12.7 13,1 10.7 8.1 7.3 9.0 6.9 8.4 6.6 5.5 3.9

Громадяни-
ном Європи 

3.8 2.8 2.8 0.7 0.5 0.7 0.8 1.3 0.4 0.9 1.2 1.2 1.1 1.3

Громадяни-
ном світу 

6.4 5.6 5,7 2.7 3.6 2.4 2.5 2.9 1.7 3.1 2.4 2.4 2.1 4.2

Інше - - - 1.6 2.0 1.4 1.0 0.7 0.6 0.8 0.3 0.6 0.5 0.6

Не 
відповіли 

0.6 0.2 0,3 0.8 0,2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.2 16.1 23.0 
 

Джерело: Матеріали Інституту соціології НАН України. 
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Від 1992 р. такі зміни вимірює Інститут соціології НАН України 
[16]. У таблиці 6 представлена двадцятитрьохлітня динаміка 
розподілу відповідей на запитання, «Ким Ви себе передусім 
вважаєте?». Найбільша частка респондентів традиційно обирає 
відповідь: «Громадянином України». Такому вибору віддає перевагу 
населення всіх українських макрорегіонів. При цьому рівень 
громадянської самоідентифікації як пріоритетної є найвищим серед 
жителів західних областей із Галицькими включно (див. таблицю 7). 

 

Таблиця 7.  
Відповіді на запитання  

«Ким Ви себе передусім вважаєте?», 2015 р., у %* 
 

 Захiд Центр Пiвдень Схiд Донбас
Мешканцем села, району чи 
міста, в якому Ви живете  

19.2 20.0 36.8 24.0 24.7 

Мешканцем регіону (області 
чи кількох областей), де Ви 
живете  

3.7 3.7 5.7 7.9 20.5 

Громадянином України  65.1 63.9 45.1 53.8 38.6 
Представником свого етносу, 
нації  

3.2 3.5 2.1 3.0 2.4 

Громадянином колишнього 
Радянського Союзу  

1.1 3.2 5.7 6.2 5.4 

Громадянином Європи  2.1 1.4 0.5 1.2 0.6 
Громадянином світу  4.3 3.7 4.1 4.0 7.2 
Інше  1.3 0.8 0.0 0.0 0.6 

 

Джерело: Матеріали Інституту соціології НАН України. 
 
Російська агресія стимулювала розширення параметрів такого 

показника зрілості української нації, як гордість за належність до 
спільноти громадян України. Підстави для такого висновку дають 
зведені відомості моніторингу громадської думки від Інституту 
соціології НАН України в частині відповідей на запитання,  
«Якою мірою Ви пишаєтеся тим, що є громадянином України»  
(Див. таблицю 8).  

Цей самий моніторинг засвідчив посилення патріотизму як 
чинника національно-громадянського єднання. Патріотичні почуття – 
це головне, що, на думку населення, об’єднує людей в українському 
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суспільстві, причому значення цього чинника стрімко зросло: у 
2013 р. на нього вказали 8%, у 2015 р. – 41% респондентів.  

 

Таблиця 8.  
Відповіді на запитання  

«Якою мірою Ви пишаєтеся чи не пишаєтеся тим, що є 
громадянином України?», за роками, у %. 

 

2002 2004 2005 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 
Зовсім  
не пишаюся 

6.6 8.9 5.2 7.1 7.5 7.2 7.9 9.3 5.1 5.0 

Скоріше  
не пишаюся 

11.5 15.8 9.7 12.5 11.4 11.9 14.1 15.5 6.0 8.5 

Скоріше 
пишаюся 

30.9 30.0 38.4 33.2 36.6 38.4 35.0 38.1 36.8 50.2 

Дуже 
пишаюся 

10.1 7.7 15.3 11.9 13.9 11.1 7.7 9.6 23.9 17.1 

Важко 
сказати 

40.9 37.7 31.4 35.2 30.5 31.4 35.3 27.5 28.2 19.2 
  

Джерело: Матеріали Інституту соціології НАН України, за роками, у 
відсотках від дорослого населення. 

 
Подібно до значущості державної незалежності та пріори-

тетності громадянської самоідентифікації важливість патріотичних 
почуттів є різною для жителів різних регіонів країни. На Заході це 
46,4%, у Центральному регіоні – 42,9%, Південному – 39,1%, 
Східному – 44, 2%, на Донбасі – 17,5 % [17]. Такі вражаючі 
відмінності у настроях жителів Донбасу, порівняно з усією країною 
та її іншими регіонами, не є наслідком лише сучасних катаклізмів. 
Його причини в історії краю – як давній, так і сучасній [18].  

Відмінності простежуються не тільки за чотирма традиційно 
виокремлюваними соціологами макрорегіонами (Захід, Схід, 
Південь, Центр), а й усередині кожного з них. Це вочевиднюють 
відомості, згруповані в таблицях 9 – 1. Таблиці сформовано за 
звітними матеріалами дослідження, проведеного 25 грудня 2014 – 
15 січня 2015 р. Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька 
Кучеріва» спільно з Соціологічною службою «Ukrainian Sociology 
Service». Дослідження виконувалося на замовлення Міжнародного 



 
 

240 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ           Випуск 1(87)
 

центру перспективних досліджень (МЦПД) у рамках проекту  
«Започаткування Національного діалогу в Україні». Профінан-
совано воно програмою соціальної трансформації «Матра» 
Посольства Королівства Нідерландів в Україні. Отримані 
результати сформували інформаційних ресурс, важливий для 
повнішого з’ясування, наукового осмислення та точнішого 
розуміння власне Галицької політичної специфіки порівняно із 
загальноукраїнською ситуацією, ситуацією в столиці та інших 
регіонах, у тому числі в різних областях Заходу України, а також в 
окремих областях Сходу, які зазвичай вважаються полярними 
щодо Галичини в аспекті домінуючих серед їх населення 
політичних переваг і цінностей. У цьому дослідженні похибка 
результатів загальнонаціональної вибірки (4 400 респондентів) не 
перевищує 1,8%, з урахуванням дизайн-ефекту – максимальна 
похибка не більша за 2,6%. Похибка ж регіональної вибірки сягає 
5%, позаяк опитували по 400 осіб у кожному з виокремлених 
історико-етнографічних регіонів: Волинь (Волинська та 
Рівненська області), Галичина (Львівська, Івано-Франківська та 
Тернопільська області), Південний Захід (Закарпатська та 
Чернівецька області), Поділля (Хмельницька та Вінницька 
області), Полісся (Житомирська, Київська, Чернігівська та 
Сумська області), Центр (Кіровоградська, Черкаська та 
Полтавська області), Слобожанщина (Харківська область), 
Нижнє Придніпров’я (Дніпропетровська та Запорізька області), 
Причорномор’я (Одеська, Миколаївська та Херсонська області), 
Донбас (Донецька область), Київ (місто Київ) [19].  

Як і всі опитування, вищеназване засвідчує, що український 
соціум об’єднує почуття й усвідомлення пріоритетності грома-
дянства України, яке для жителів усіх регіонів має виразно більшу 
значущість, аніж інші особистісні самоідентифікації (див. таблицю 9).  
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Таблиця 9.  
Відповіді на запитання:  

«Ким Ви себе вважаєте у першу чергу?», 2015 р., у % 
 

Відповіді 
Вся 

Україна
Київ

Захід Схід 

Галичина Волинь
Півд. 
Захід

Слобо-
жанщи-

на 
Донбас 

Громадянином  
України 

67.5 79.9 87.9 75.0 37.8 69.0 37.8 

Жителем свого 
регіону 

12.2 7.0 3.5 7.2 22.3 10.5 35.2 

Жителем свого 
села чи міста 

10.8 6.3 3.3 9.2 26.8 6.5 10.2 

Громадянином 
світу 

3.3 5.0 0.0 3.3 6.3 2.2 8.7 

Громадянином 
СРСР 

2.6 0.0 0.0 1.5 1.5 6.8 4.8 

Представником 
свого етносу 

1.8 0.8 4.0 2.0 1.0 1.8 1.5 

Громадянином 
Європи 

0.6 0.0 1.3 0.3 2.5 0.0 0.5 

Громадянином 
Росії 

0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 0.7 0.3 

Важко сказати  0.7 0.8 1.3 1.3 0.0 2.0 0.3 
 
Джерело: Національний діалог. Офіційний веб-сайт проекту [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://ndialog.org.ua/ukrayina---rezultaty-
sotsiologichnogo-doslidzhennya 

 
За загального для всієї Україні показника 67% пріоритетності 

громадянської самоідентифікації тільки на Донбасі та у Південно-
Західних Закарпатській і Чернівецькій областях переважає 
локальна самоідентифікація: регіональна і місцева разом – 45,4% 
та 49,2%, відповідно. Найбільшим показник пріоритетності 
українського громадянства є саме серед галичан (87,9%), 
найменшим – поміж жителів Донбасу та Південного Заходу (по 
37,8%). Населення ж Слобожанщини (Харківська область) на 
Сході країни виявило прихильність українському громадянству на 
рівні вищому (69,0%), ніж загальноукраїнський.  



 
 

242 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ           Випуск 1(87)
 

Разом з пріоритетною значущістю українського громадянства 
жителі Галицьких областей, порівняно з українцями інших 
регіонів, у тому числі західних, продемонстрували також найбільш 
прихильне ставлення до Української держави (Див. таблицю 10).  

 

Таблиця 10.  
Відповіді на запитання: «Якою мірою Вам близька  

Українська держава?», 2015 р., у % 
 

Відповіді 
Вся 

Україна
Київ

Захід Схід 

Галичина Волинь
Півд. 
Захід

Слобо- 
жанщина

Донбас

Дуже 
близька 

73.7 74.4 91.7 77.5 84.8 48.0 48.6 

Значною 
мірою 
близька 

21.8 21.8 8.0 21.5 14.2 43.2 39.6 

Значною 
мірою 
далека 

1.8 1.8 0.0 0.3 0.2 2.0 8.8 

Дуже 
далека 

0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.5 

Важко 
сказати 

2.2 2.0 0.3 0.7 0.7 5.5 1.5 

 

Джерело: Національний діалог. Офіційний веб-сайт проекту [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: http://ndialog.org.ua/ukrayina---rezultaty-
sotsiologichnogo-doslidzhennya 

 
Українську державу визначили для себе дуже близькою 91,7% 

галичан, 84,8% жителів Закарпатської і Чернівецької областей, 
77,5% – Волинської та Рівненської, 48,0% – Харківської, 48,6% 
– Донецької (території, контрольовані Урядом). Водночас за 
сумарним показником позитивного ставлення до Української 
держави («дуже близька» та «значною мірою близька») галичани 
(99,7%), волиняни (99,0%), кияни (96,2%) та всі громадяни 
країни пересічно (95,5%) не набагато випередили жителів 
Слобожанщини (91,2%) і Донбасу (88,2). При цьому лише на 
Донбасі виявилася статистично помітною, хоч і невеликою, частка 
тих, для кого Українська держава є «значною мірою далека» та 
«дуже далека» (10,3%). 
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Представлені цілком очевидні регіональні відмінності 
позитивного ставлення людей до Української держави так само 
очевидно засвідчують, що саме це позитивне ставлення зближує і 
єднає населення різних регіонів і України в цілому, а не ділить 
його на Захід – Схід або якось інакше.  

Кількісно набагато більші й водночас суттєвіші регіональні 
відмінності виявило вимірювання ставлення українців до 
Російської держави (див. таблицю 11).  

Таблиця 11.  
Відповіді на запитання: «Якою мірою Вам  
близька Російська держава?», 2015 р., у % 

 

Відповіді 
Вся 

Україна
Київ

Захід Схід 

Галичина Волинь
Півд. 
Захід

Слобо- 
жанщина

Донбас

Дуже 
близька 

19.7 13.7 3.0 6.0 13.7 13.3 53.1 

Значною 
мірою 
близька 

34.1 36.2 12.2 37.0 33.4 42.5 41.6 

Значною 
мірою 
далека 

25.3 28.1 36.5 32.3 42.4 29.0 4.3 

Дуже 
далека 

14.1 14.4 37.8 22.0 8.2 5.5 0.3 

Важко 
сказати 

6.8 7.6 10.5 2.8 2.2 9.8 0.8 

 
Джерело: Національний діалог. Офіційний веб-сайт проекту [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://ndialog.org.ua/ukrayina---rezultaty-
sotsiologichnogo-doslidzhennya 

 
Останню визнали для себе дуже близькою та значною мірою 

близькою 53,8% українців, у тому числі 15,4% галичан, 43,0% 
волинян, 47,1% жителів Південно-Західних областей, 49,9% 
киян, 55,8% жителів Харківської області та 94,7% – Донецької, 
яка виявилася єдиним регіоном, де ставлення до Російської 
держави як до дуже близької більш поширене, порівняно зі 
ставленням до неї як до значною мірою близької. Відповідно до 
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даних таблиці 11 найбільше дистанціювалися від Російської 
держави галичани (74,3%), після них – волиняни (54,3%), 
закарпатці і чернівчани (50,6%), кияни (42,5%), жителі 
Харківщини (34,5%), найменше – 4,6% – Донеччини.  

Наведені кількісні показники отримано через майже два роки від 
початку російської силової експансії щодо України, після загибелі і 
поранень тисяч воїнів і мирних жителів у районах збройного 
протистояння. Якими мотивами зумовлений вибір респондентів, 
представлений у таблиці 11 – пошук відповіді на це запитання 
потребує додаткових досліджень, зокрема, фокус-групових.  

Серед імовірних мотивів може бути й найпростіший, 
принаймні щодо позиції жителів Сходу України: це сприйняття 
ними запитання про близькість Російської держави не лише у суто 
політичному сенсі, а й у сенсі географічної близькості, тісних 
економічних, людських та інших зв’язків з населенням прикор-
донних територій РФ тощо. 

Крім того, запитання про ставлення до Української держави 
спонукає респондентів до вибору відповіді у теперішньому часі і в 
сучасному бутті держави Україна, жителями якої вони є. 
Натомість запитання про ставлення до Російської держави 
спонукає до складнішої рефлексії.  

Зокрема, позиціонування щодо Російської держави у 
більшості опитаних не базується на їхньому власному життєвому 
досвіді, оскільки вони не жили і не живуть на її території та не 
інтегровані в її економіку, соціальні, правові, управлінські та інші 
відносини й інститути. За фактом, то є позиціонування щодо 
держави уявлюваної. А чинниками формування відповідних 
уявлень є не тільки російські та проросійські ЗМІ (традиційно 
найбільш популярні на Сході та Півдні України), а й великою 
мірою – пам’ять: не про минуле Росії і досвід життя в цій країні, а 
своєрідна аберація пам’яті про життя в СРСР. Така аберація 
полягає в неадекватному уявленні про теперішню Росію як 
уособлення держави, котрої не стало. Спогади про життя у цій 
донедавна великій, але у 1991 р. зниклій державі у багатьох людей 
позначені ностальгією за молодістю і відносно кращим достатком, за 
втраченими надіями і почуттям упевненості у завтрашньому дні та ін. 
У зв’язку з цим важливо було б отримати та проаналізувати дані про 
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вікові характеристики громадян, для яких Росія є близькою. Є 
підстави для гіпотези, що велику їх частину становлять люди 
старшого і середнього віку «походженням з СРСР». 

Впливають також переконання у важливості економічних 
зв’язків з Росією, наслідки давньої і не дуже давньої державної 
освітньої, культурної й іншої політики та зумовлені цією 
політикою знання і близькість російської мови, визнання високої 
цінності російської (а також радянської російськомовної) 
культури. Москва і досі багатьма сприймається як культурна 
метрополія. При цьому майже повсюдно даються взнаки украй 
низькі показники знання європейських та інших іноземних мов, 
мала обізнаність не тільки з культурними та іншими суспільними 
практиками європейських сусідів, а в окремих регіонах України – 
навіть із власне українською культурою.  

Варто також брати до уваги етнонаціональний склад 
населення територій, зокрема, доволі високу частку етнічних 
росіян серед жителів східних українських областей, на відміну від 
галицьких, де питома вага етнічних українців тяжіє до величини у 
сто відсотків. Разом з тим означені етнодемографічні відмінності 
тільки підтверджують той факт, що російська агресія стимулювала 
зростання громадянського самоусвідомлення, патріотизму і 
готовності захищати суверенітет та державну цілісність України 
серед населення усіх без винятку регіонів і національностей 
країни: українців, росіян, білорусів, кримських татар та інших. 

Вищевикладені міркування щодо мотивів позитивного 
ставлення українців до Російської держави можна брати або не 
брати до уваги. Але в обох випадках та обставина, що для 
немалої частини українського соціуму і практично усіх його 
регіональних складових (із галицькими та іншими західними 
областями включно) Російська держава є «дуже близькою» та 
«значною мірою близькою», засвідчує, що боротьба за 
відновлення державного суверенітету України на всій її 
території є боротьбою українських громадян за Україну проти 
російської агресії, але не проти Росії як такої. 

Ціннісно-політичні відмінності Галичини та інших західних 
областей, порівняно з областями Сходу і Півдня, виявилися також 
у ставленні до багатьох знакових суспільно-політичних подій, 
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поміж яких розпад СРСР, проголошення незалежності України, 
Майдан 2013–2014 років, підписання Угоди про асоціацію з ЄС. У 
цілому в Україні їх позитивно оцінили, відповідно, 54,8%, 73,1%, 
56,9% та 58,3% опитаних проти 29,3%, 13,5%, 31,5% та 25,0% тих, 
хто дав їм негативну оцінку. Найвищі показники позитивного 
ставлення до всіх чотирьох подій було отримано на Галичині, 
відповідно, 88,0%, 97,2%, 94,3% та 94,5%; найнижчі – на Сході, 
передовсім на Донбасі (відповідно, 12,3% позитивних оцінок 
проти 70,3% негативних; 40,4% позитивних проти 32,1% 
негативних; 12,3% позитивних проти 69,2% негативних; 18,0% 
позитивних проти 61,4% негативних) та на Харківщині 
(Слобожанщині) (відповідно, 31,3% позитивних оцінок проти 
51,6% негативних; 53,6% позитивних проти 31,8% негативних; 
36,3% позитивних проти 55,4% негативних; 33,6% позитивних 
проти 40,6% негативних). Водночас на тому ж таки Сході (Нижнє 
Подніпров’я – Дніпропетровська та Запорізька області) 
співвідношення оцінок чотирьох подій, про які ідеться, більш 
позитивне, аніж на Слобожанщині та Донбасі (відповідно, 38,6% 
позитивних оцінок проти 49,1% негативних; 75,6% позитивних 
проти 13,8% негативних; 44,3% позитивних проти 47,0% 
негативних; 53,0% позитивних проти 33,3% негативних). 

Російська агресія і такі її складові, як інспірування, заохо-
чення, фінансова, організаційна, збройна та інша підтримка 
регіонального сепаратизму та іредентизму, спричинили суттєві 
зміни у прихильності українців до певних політичних переваг і 
цінностей не тільки прямо, а й опосередковано. Зокрема, вони 
надали додаткової актуальності та більшої гостроти проблемі, яка 
вже багато років з хвилеподібною інтенсивністю перебуває у 
фокусі вітчизняних політичних і управлінських дискусій. Це – 
проблема децентралізації, розширення повноважень регіонів і 
територіальних громад та збільшення їх фінансових можливостей. 
Своєрідним відображенням диференціації суспільної думки щодо 
означеної проблеми стали результати проведеного у рамках 
проекту «Ініціювання Національного діалогу в Україні» опиту-
вання про бачення українцями адміністративно-територіальної 
перспективи регіонів їх проживання.  
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Тих, хто підтримує нинішній статус свого регіону в державі 
Україна, найбільше живе в Галичині (70%). Бажання розширити 
повноваження своїх регіонів у складі унітарної України виявила 
більшість жителів Південного Заходу (61,5%), Нижнього 
Придніпров’я (60,2%), Причорномор’я (60,2%) та Слобожан-
щини (42,9%). У решті регіонів суспільна думка виявилася майже 
навпіл поділеною між тими, хто воліє залишити своєму регіону 
нинішні повноваження, і тими, хто прагне їх розширення. Загалом 
же в Україні відповіді людей на запитання, бути їх регіону в 
складі унітарної України з існуючими повноваженнями чи бути у 
складі унітарної України з розширеними повноваженнями, 
співвідносяться як 33,3% і 45,6%.  

Лише 4,8% опитаних виявили прихильність ідеї, аби регіон, де 
вони живуть, відділився від України. З них 3,0% висловилися за 
незалежність свого регіону, 1,8% – за приєднання до іншої 
держави. Бути у складі автономного округу у складі федеративної 
України воліли б 8%. І тільки на Донбасі (Донецька область) за 
відділення від України виступає 34,6% жителів, із них 19,8% 
хотіли б жити у незалежному регіоні, а 14,8% – приєднатися до 
іншої держави. Показово, що найбільше прихильників ідеї 
відділення Галичини від України виявилося також на Донбасі 
(16,8%), при тому, що 58,5% жителів цього регіону заявили про 
незгоду з такою ідеєю. Тобто, для більшості донбасівців 
неприйнятний сепаратизм ані щодо власного, ані щодо інших 
українських регіонів.  

59,8% опитаних обрали відповідь, що Донбас має залишатися 
в Україні. При цьому їх переваги щодо статусу регіону 
розділилися так: 26,9% – за більші повноваження у складі 

                                           
 Для порівняння: у квітні 2014 р., коли російська агресія на Донбасі тільки 

починалася, опитування 3 232 респондентів з похибкою вибірки не вище 0,95% 
показало, що не більше третини (тобто стільки ж приблизно, що й зимою 2014 – 2015 
рр.) дорослих жителів Донецької і Луганської областей поділяли ідею 
відокремлення їхнього регіону від України та утворення на їх територіях окремих 
держав або входження цих територій до складу РФ (Див.: Ведернікова І. Південний 
Схід: гілка дерева нашого / І. Ведернікова, Ю. Мостова, С. Рахманін // Дзеркало 
тижня. – 2014. – 18 квітня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua 
/internal/pivdenniy-shid-gilka-dereva-nashogo-_.html; http://zn.ua/UKRAINE/mneniya-i-
vzglyady-zhiteley-yugo-vostoka-ukrainy-aprel-2014-143598.html.) 
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унітарної України; 30,4% – за статус автономного округу у 
федеративній Україні; 2,5% – за збереження регіонам 
повноважень, якими вони наділені нині.  

Найбільше неприйняття будь-якого сепаратизму показали 
галичани. Тільки 1% опитаних в Івано-Франківській, Львівській та 
Тернопільській областях погодилися з тезою, що Галичина має 
вийти зі складу України, 96,0% цю тезу заперечили. 89,0% галичан 
сказали «ні» виходу Донбасу з України і тільки 4,5% їхніх 
земляків відповіли «так». 

Отже, українському соціуму традиційно властиві помітні 
регіональні відмінності у симпатіях людей щодо певних політичних 
переваг і цінностей. Російська агресія стала чинником прискореного 
стирання цих відмінностей. Воно відбувається через посилення серед 
населення усіх регіонів і країни в цілому громадянськості, 
патріотизму, орієнтованості на укріплення державної цілісності та 
незалежності України, її європейську і євроатлантичну інтеграцію. 
Найпотужнішу прихильність означеним пріоритетам виявляють 
галичани. До цих пріоритетів дедалі більше тяжіють жителі інших 
Західних і Центральних областей України, а також Дніпро-
петровської, Запорізької і м. Києва. Щоб відповідні зміни стали 
незворотними і повсюдними, у тому числі поширилися на всю 
територію Донбасу і тимчасово окуповану Кримську автономію, 
інституції державної влади та місцевого самоврядування, політичні 
партії і громадянське суспільство мають дотримуватися поведінки, 
яка б забезпечувала мінімізацію і толерантне регулювання протиріч, 
зумовлених відмінностями політичних переваг і цінностей населення 
різних регіонів країни.  

Серед найефективніших засобів політичної інтеграції українсь-
кого соціуму і всіх без винятку його регіональних сегментів – реальні 
зміни, орієнтовані на забезпечення спільних пріоритетних інтересів 
людей: припинення війни й укріплення державного суверенітету 
України, ефективні антикорупційні дії, прискорений розвиток 
економіки і створення нових робочих місць з достойною оплатою, 
якісна доступна медицина і освіта, соціальний захист пенсіонерів та 
інших малозабезпечених, дієві правоохоронні органи і суди, 
державна влада і місцеве самоврядування. 
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Олег Білоус 

 
ЕТНОКОНФЕСІЙНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ  
В 90-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ: РЕГІОНАЛЬНІ 

ОСОБЛИВОСТІ І ЗАКОНОМІРНОСТІ 
 

У статті розглядаються проблеми етноконфесійних взаємин 
в Україні в перше десятиліття незалежності. Акцентується 
увага на різних аспектах взаємовідносин між релігійними, 
церковними структурами та державними органами. Наго-
лошується на необхідності та важливості міжконфесійного та 
державно-церковного діалогу.  

Ключові слова: держава, церква, релігійна організація, міжкон-
фесійні взаємини, державно-церковні відносини, поліконфесійність.  

Oleg Bilous. Ethnoconfessional policy in Ukraine in the 90s 
years of the twentieth century: regional characteristics and patterns. 
The article deals with the problem of ethno-confessional relations in 
Ukraine in the first decade of independence. Attention on different 
aspects of mutual relations between religious is accented, church by 
structures and state organs is Marked on a necessity and importance of 
interconfession and state-church dialog.  

Key words: state, church, religious organization, interconfession 
mutual relations, state-church relations, policonfesiynist.  

 
Пошук дієвої моделі державно-церковних відносин та 

визначення основних засад сучасної державної політики щодо релігії 
і церкви розпочалися ще до проголошення незалежності України. 
Формування нової парадигми відносин владних структур з церквою 
передувало значне підвищення активності у релігійно-церковному 
середовищі наприкінці 1980-х - початку 1990-х рр.  
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Для врегулювання відносин органів державної влади з релі-
гійними організаціями в умовах демократизації суспільства 23 
квітня 1991 р. було ухвалено Закон України «Про свободу совісті 
та релігійні організації». У ньому визначено базові принципи 
державно-церковних відносин, які в цілому відповідали основним 
засадам функціонування релігії та церкви у розвинутих державах: 
відокремленість церкви від держави і школи від церкви, світський 
характер держави, проголошення рівності релігій перед законом і 
рівності громадян, незалежно від їхнього ставлення до релігії, 
запровадження реєстрації статутів (положень) релігійних органі-
зацій з метою набуття ними статусу юридичної особи, невтручання 
держави у діяльність релігійних організацій, курс на повернення 
релігійним організаціям націоналізованих у минулому культових 
будівель і майна, наявність спеціального уповноваженого органу 
державної виконавчої влади, покликаного сприяти реалізації 
державної політики щодо релігії та церкви, контроль за дотри-
манням чинного законодавства про релігію та церкву [1, с. 283].  

Зі здобуттям Україною незалежності гостро постало питання 
про втілення у життя закладеної у законі моделі державно-
церковних відносин. До вирішення цього питання, окрім державних 
структур, прилучилося чимало політиків різної орієнтації.  

Зрозуміло, що вироблення і проведення ефективної політики 
щодо релігії, церкви та віруючих потребувало врахування 
особливостей конфесійної ситуації, яка на той час характеризувалася: 

- динамічним і активним релігійним відродженням; 
- значним урізноманітненням конфесійної карти України; 
- конфліктністю та протистоянням у релігійно-церковному 

середовищі; 
- значною політизацією релігійно-церковного життя.  
На формуванні нових державно-церковних відносин позна-

чався тягар старої радянської системи у ставленні до релігії та 
церкви. Адже на початку 1990-х рр. підходи значної кількості 
політиків та чиновників до цих питань були ще значною мірою 
радянськими. Незалежній Українській державі у спадщину від 
Радянського Союзу дісталося чимало проблем, які накопичувалися 
у релігійно-церковному житті впродовж десятиліть. Це, зокрема, 
проблема неоднакового ставлення до релігій, по суті, їх поділ на 
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терпимі (православ’я, католицизм, окремі течії протестантизму, 
зокрема, баптизм, адвентизм та п’ятидесятництво) та гонимі 
(баптисти-ініціативники, крайні-п‘ятидесятники та ін. ) та забо-
ронені (уніатство).  

На початку 90-х років в Україні найбільший вплив у 
суспільстві мали такі церкви, як Українська православна церква, 
що була у юрисдикції Московського патріархату, Українська 
автокефальна православна церква та Українська греко-католицька 
церква. Зважаючи на те, що вплив цих церков поширювався лише 
в окремих реґіонах, жодна із них не могла взяти на себе роль 
виразника загальнонаціональних інтересів.  

Незважаючи на законодавче закріплення принципу рівності 
релігій перед законом, тодішня офіційна влада, яка вийшла із 
колишніх компартійних структур, взяла курс на підтримку однієї 
із церков – спочатку Української православної церкви, а потім 
Української православної церкви – Київський патріархат, які 
почергово очолював відомий церковний діяч митрополит Філарет.  

Тодішній Президент України Л. Кравчук намагався втілити у 
життя одну із ідей своєї виборчої програми: «У незалежній 
державі – незалежна церква», практично зреалізувати яку мав 
митрополит Філарет. З цією метою Л. Кравчук звернувся до 
Московського патріарха Алексія II з проханням позитивно 
вирішити питання щодо надання автокефалії Українській право-
славній церкві [2, с. 270–271].  

Проте Архієрейський собор Російської православної церкви, 
що відбувався з 31 березня по 4 квітня 1992 р., розцінив це 
звернення як втручання українського уряду у церковні справи і 
переніс його розгляд на майбутній церковний собор, що мав 
відбутися у 1995 р. Більше того, Архієрейський собор зобов’язав 
митрополита Філарета, який на соборі Української православної 
церкви, що проходив 1–3 листопада 1991 р. , поставив питання про 
автокефалію, подати у відставку. Проте підтримуваний офіційною 
владою митрополит Філарет не тільки не подав у відставку, а й 
визнав постанови Архієрейського собору Російської православної 
церкви недійсними. Московський патріархат різко зреагував щодо 
позиції митрополита Філарета, позбавивши його всіх ступенів 
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священства, чернечого сану. А 27 травня 1992 р. у м. Харкові було 
проведено Архієрейський собор Української православної церкви, 
що перебуває у юрисдикції Московського патріархату, де було 
обрано нового предстоятеля Української православної церкви – 
митрополита Володимира (Сабодана) [3, с. 7–10].  

Зі свого боку, Президія Верховної Ради України та Рада у 
справах релігій при Кабінеті Міністрів України по-своєму 
зреагували на рішення Харківського церковного собору, оголо-
сивши його таким, що суперечить чинному законодавству [2,  
с. 280–281]. Тим самим було покладено початок конфлікту між 
українською владою і Московським патріархатом. Своєрідною 
відповіддю на Харківський церковний собор було скликання у 
Києві за активної участі влади та політиків національної орієнтації 
так званого «об’єднавчого собору», на якому прийнято рішення 
про створення Української православної церкви – Київський 
патріархат. Патріархом цієї церкви обрано Мстислава (Скрип-
ника), а його заступником – митрополита Філарета.  

Проте патріарх Мстислав, без участі і благословення якого 
відбувся цей собор, не визнав його рішень. Утворилася 
парадоксальна ситуація, коли, як пише О. Шуба, «внаслідок 
об’єднання Української православної і Української автокефальної 
православної церков в одну до двох наявних паралельних 
церковних структур додалася третя – Українська православна 
церква – Київський патріархат» [4, с. 213]. Реєстрація створеного 
на базі статуту Української автокефальної православної церкви ще 
й статуту Української православної церкви – Київський патріархат 
призвела до втрати цією церквою статусу юридичної особи, за 
відновлення якого їй довелося довго боротися.  

У цих умовах офіційна влада взяла курс на перетворення 
Української православної церкви – Київський патріархат у 
державну церкву, яка мала бути єдиним репрезентантом усього 
українського православ’я. Однак Українська автокефальна 
православна церква, не бажаючи бути поглинутою Українською 
православною церквою – Київський патріархат, після смерті 
патріарха Мстислава провела свій собор і обрала нового патріарха 
– Димитрія (Ярему). Українська православна церква – Київський 
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патріархат теж скликала собор, на якому патріархом обрано 
Володимира (Романюка), а його заступником – митрополита 
Філарета. Після проведення цих соборів протистояння у 
православному середовищі ще більше посилилося.  

Українська православна церква – Київський патріархат за 
дієвої підтримки влади, в свою чергу, докладала зусиль для 
утвердження себе як церкви державної. «Я за державну Церкву», – 
заявив патріарх цієї церкви Володимир (Романюк) [5]. Такої самої 
позиції пізніше дотримувався і його наступник – митрополит 
Філарет, який наполягав на тому, що Конституція України «не 
повинна закріплювати рівноправного становища всіх конфесій в 
Україні, привілеї повинні бути для національної, традиційної 
церкви, тобто УПЦ–КП» [6]. Окрім кроків, спрямованих на 
утвердження Української православної церкви – Київський 
патріархат як державної, влада і надалі докладала зусиль до 
набуття церквою автокефального статусу. З цією метою було 
спрямовано звернення Уряду України до Вселенського патріарха 
та здійснено візит до нього віце-прем’єр-міністра М. Жулинського. 
Робилися й інші кроки у цьому напрямі. Проте ці зусилля не дали 
очікуваного результату.  

Таким чином, у перші роки незалежності України державна 
влада на чолі з Президентом України Л. Кравчуком діяла всупереч 
одному із головних принципів чинного законодавства про релігію 
та церкву, згідно з яким усі релігії, віросповідання та релігійні 
організації є рівними перед законом і встановлення будь-яких 
переваг або обмежень одних релігій щодо інших не допускається.  

Однією із проблем, яку доводилося спільно розв’язувати 
церкві і державі, – це набуття автокефалії. Значною перешкодою 
на шляху до цієї мети було, як вважає С. Плохій, зіткнення 
територіальної і національно-культурної концепцій автокефалії  
[7, с. 112]. Справді, Українська автокефальна православна церква, 
пропонуючи національно-культурну концепцію автокефалії, не 
могла стати базою для створення єдиної національної церкви, 
оскільки мала вплив, обмежений лише Західним регіоном. Поши-
рення її впливу у російськомовних регіонах (на Сході, Південному 
Сході, Півдні України) було проблематичним.  

В умовах відокремлення церкви від держави не могла бути 
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реалізованою й модель проголошення автокефалії православної 
церкви державним декретом.  

Однак найбільшою мірою здобуттю автокефалії зашкодила 
поспішність влади. Адміністрація Президента України Л. Крав-
чука, ігноруючи, по суті, принцип відокремлення церкви від 
держави, суттєво політизувавши релігійне середовище, стала на 
шлях відкритої підтримки Української православної церкви – 
Київський патріархат. Тим самим, замість вжиття невідкладних 
заходів щодо розв’язання релігійного конфлікту, ще більше 
поглиблювала його.  

Законодавчо проголошуючи принцип рівності релігій перед 
законом, держава намагалася надавати пріоритети тим церквам, 
які мали національне спрямування. Це мало своє виправдання і 
пояснення, оскільки у процесі державного будівництва необхідно 
було спиратися на підтримку усіх політичних, громадських та 
релігійних організацій, які своєю діяльністю сприяли утвер-
дженню незалежної Української держави.  

Таким чином, у процесі вироблення державної політики щодо 
релігії та церкви, здобуття автокефалії в перші роки незалежності 
України як влада, так і церкви припустилися значних помилок, що 
призвело до церковного розколу та посилення міжконфесійного 
протистояння.  

 Причин невдач у державній релігійній політиці було чимало: 
- надмірна заполітизованість суспільства, влади і церкви, 

спроби використання релігії як знаряддя політики; 
- відсутність науково обґрунтованої концепції державно-

церковних відносин та невдалий вибір пріоритетів у релігійно-
церковній сфері, втручання держави та політичних сил у справи 
церкви, дії влади за принципом симпатій до одних церков і анти-
патій до інших; 

- відсутність єдиних підходів владних структур і різних 
політичних сил до розв’язання релігійного питання.  

- значний вплив радянської моделі державно-церковних 
відносин на релігійно-церковне життя в Україні; 

- недостатнє використання досвіду та уроків минулого в 
релігійно-церковній політиці; 

- поспішність влади у здобутті автокефалії церкви; 
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- підтримка на державному рівні скомпрометованого в 
церковних колах ієрарха митрополита Філарета; 

- відсутність реального прогнозу щодо можливих наслідків 
державної політики в релігійно-церковній сфері та проголошення 
автокефалії запропонованим способом.  

Розв’язання низки проблем, що накопичилися у релігійно-
церковному житті у перші роки незалежності України, було 
можливим лише на основі неухильного дотримання положень та 
норм чинного Закону України «Про свободу совісті та релігійні 
організації», який розцінений міжнародними експертами як досить 
демократичний.  

Для досягнення справжньої незалежності церкви значно ефек-
тивнішим було б вжиття заходів щодо попереднього здійснення 
внутрішньої українізації церкви, підвищення національної 
свідомості і самосвідомості ієрархії, духовенства та мирян. Лише 
після копіткої роботи саме у цьому напрямі можна було ставити 
проблему автокефалії і сподіватися на її успішне розв’язання. 
Спроби прискореного отримання автокефалії церкви лише загнали 
цю проблему у глухий кут і відтягли її розв’язання на невизна-
чений термін.  

З приходом у 1994 р. до влади Президента України Л. Кучми 
поза його увагою не залишилися питання релігійно-церковного 
життя. Владні структури почали докладати зусиль до подолання 
кризи в релігійно-церковному житті і спрямування його у нор-
мальне русло. Були значно скориговані основні напрями державної 
релігійної політики. Передусім зроблено спробу навернути 
релігійно-церковне життя у рамки чинного Закону України «Про 
свободу совісті та релігійні організації». Покінчено з підтримкою 
ідеї створення державної та єдиної національної церкви, вжито 
заходів до сприяння розвитку поліконфесійності, мінімізації 
міжцерковного конфлікту тощо. Для реалізації саме такої політики 
у центрі і на місцях підбиралися відповідні кадри.  

Церкви та релігійні організації по-різному поставилися до 
такої політики: одні її підтримували (Українська православна 
церква, протестантські релігійні організації, новітні релігійні течії 
тощо), інші – засуджували (Українська православна церква – 
Київський патріархат, Українська автокефальна православна 
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церква, Українська греко-католицька церква та ін.).  
Особливо невдоволена діями влади була Українська 

православна церква – Київський патріархат, яка, по суті, позбулася 
державної підтримки на найвищому рівні. Її представники 
найбільшою мірою звинувачували Президента України та владні 
структури в такій церковній політиці, яку вони називали не інакше 
як антиукраїнською чи проросійською.  

Ситуація у стосунках між державою та цією церквою значно 
загострилася під час масового побиття представниками правоохо-
ронних органів учасників похоронної процесії патріарха Володи-
мира (Романюка) на Софійському майдані у Києві 18 липня 1995 р. 
Ця подія значно посилила напруженість у суспільстві, підірвала 
міжнародний авторитет України, підтвердила небезпеку політи-
зації церковного середовища, засвідчила нерозвиненість 
української демократії [8]. У цій ситуації Українська православна 
церква – Київський патріархат звинуватила владу у порушенні 
прав людини, невиправданому застосуванні сили, а влада – церкву 
та воєнно-політичну організацію УНА-УНСО у невиконанні її 
розпоряджень. З приводу цієї події зі своїми заявами виступило 
чимало політичних партій.  

Події на Софійському майдані засвідчили, що в основі 
міжконфесійного протистояння лежать соціально-політичні 
проблеми українського суспільства. Саме ці події змусили державу 
уточнити та переглянути деякі принципи свого ставлення до 
релігії та церкви. Передусім вони засвідчили, що міжцерковний 
конфлікт сам по собі не згасне. Потрібна розробка чітко виваженої 
державної програми його мінімізації, а згодом і повної ліквідації.  

У подальшому основні засади державно-церковних відносин 
були закріплені у Конституції України. Відповідно до ст. 35 
Основного закону України «кожен має право на свободу світогляду 
та віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку 
релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти 
одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, 
вести релігійну діяльність. Здійснення цього права може бути 
обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, 
здоров’я і моральності населення або захисту прав і свобод інших 
людей. Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від 
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держави, а школа – від церкви. Жодна релігія не може бути визнана 
державою як обов’язкова» [9]. У разі наявності у громадянина 
релігійних переконань, які забороняють використання зброї, 
Конституція України надавала право заміни виконання військового 
обов’язку альтернативною (невійськовою службою) [9].  

Основним законом забороняється також надання привілеїв чи 
обмежень за ознаками релігійних чи інших переконань. Крім того, 
держава взяла на себе зобов’язання сприяти розвиткові релігійної 
самобутності всіх корінних народів та національних меншин 
України.  

Таким чином, основні питання, що стосуються відносин влади 
і церкви, були законодавчо врегульовані. Однак базовий Закон 
України «Про свободу совісті та релігійні організації» нині 
потребує значного оновлення, зокрема, приведення його у повну 
відповідність до міжнародних нормативно-правових документів, 
ратифікованих Україною, Конституції України та реалій сучасного 
релігійно-церковного життя.  

Важливим кроком на шляху розв’язання тугого вузла 
релігійно-церковних проблем, пошуку шляхів до міжконфесійного 
порозуміння було створення у 1996 р. Всеукраїнської Ради Церков 
і релігійних організацій, яка мала статус міжконфесійного 
консультативного дорадчого органу [10, с. 187–194].  

До формування нового типу відносин між церквою та 
державою з метою розв’язання проблем, що мали місце у цій 
сфері, почали активно прилучатися науковці, громадськість. Було 
проведено низку заходів (наукові, науково-практичні конференції, 
круглі столи тощо) з участю релігійних діячів, міжнародних 
фахівців та експертів, на засіданнях яких обговорювалися 
актуальні проблеми релігійно-церковного життя в Україні, стосун-
ків держави і церкви, вдосконалення законодавства про релігію та 
церкву. Однак до рекомендацій, вироблених учасниками цих захо-
дів, владні структури прислухалися мало.  

Важливою подією у подальшому розвитку відносин держави і 
церкви стало підписання 21 липня 1997 р. у присутності 
Президента України Л. Кучми «Меморандуму християнських 
конфесій України про несприйняття силових дій у міжконфесійних 
відносинах» [11]. Цей документ був сприйнятий у церковних та 
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політичних колах неоднозначно. Якщо Українська православна 
церква (Московський патріархат) поставилася до нього позитивно, 
то Українська православна церква – Київський патріархат 
розцінила його як остаточну втрату своєї підтримки з боку 
держави, інші вбачали у підписанні цього документа політичну 
акцію, спрямовану на підвищення іміджу влади перед майбутніми 
виборами [12]. Отже, прийняття цього Меморандуму очікуваного 
результату не дало, оскільки ініціатива його підписання виходила 
не стільки «знизу», від церков та релігійних організацій, скільки 
«згори», тобто від владних структур. Тому міжконфесійні 
відносини і надалі залишалися складними, мали місце непоодинокі 
факти порушення чинного законодавства про релігію та церкву. 
Влада в особі Державного комітету України у справах релігій 
змушена була звертатися до політичних та релігійних лідерів із 
закликами до міжцерковного примирення та порозуміння, не 
вдаватися до використання релігійних почуттів у політичний 
боротьбі тощо [13]. Держава намагалася підтримувати добрі 
стосунки з усіма церквами та релігійними організаціями. 
Передусім розвивалися стосунки влади з найчисельнішою і 
найвпливовішою релігійною організацією – Українською 
православною церквою. З цією метою владними структурами 
вживалися різноманітні заходи: Президент України Л. Кучма, як і 
його оточення, виявляючи симпатії саме до цієї церкви, брав 
участь у різних церковних заходах, релігійні діячі були 
нагороджені почесними державними нагородами (митрополит 
Володимир (Сабодан) – орденом Ярослава Мудрого V ступеня, 
митрополит Харківський і Богодухівський – почесною відзнакою 
Президента України, єпископи Сімферопольський Лазар (Швець) 
та Білоцерківський і Богуславський Серафим (Залізницький) – 
орденом «За заслуги» III ступеня) [14].  

Була підписана Спільна угода про взаємодію Української 
православної церкви і Державного комітету у справах релігій щодо 
охорони кордону тощо [15]. Поступово налагоджувалися та 
нормалізувалися відносини владних структур з іншими 
православними церквами, зокрема, Українською православною 
церквою – Київський патріархат та Українською автокефальною 
православною церквою. І хоча ці церкви ще мали чимало претензій 
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до владних структур, проте напруга у відносинах між ними і владою 
поступово спадала. Нормалізації відносин між державою і церквою 
сприяла заява Президента України про морально-політичну 
реабілітацію церкви, зроблена у червні 1999 р. [16].  

Великі надії на нормалізацію відносин церкви і держави, 
послаблення конфліктності та протистояння в релігійному 
середовищі, покращення міжконфесійних відносин, особливо між 
християнськими церквами, покладалися на святкування 2000-ліття 
Різдва Христового, яке відзначалося як на церковному, так і на 
державному рівні [17].  

Свідченням дотримання владою принципу однакового 
ставлення влади до усій конфесій було й те, що осторонь її уваги 
не залишилися й Українська греко-католицька та Римо-католицька 
церкви. Зокрема, українська влада почала вести більш активну 
політику щодо Ватикану (зустрічі Президента України Л. Кучми з 
папським нунцієм Антоніо Франко, Папою Римським Іваном-
Павлом II у м. Гнєзно (Польща), зустріч міністра закордонних 
справ України Г. Удовенка з Папою Римським, візит в Україну 
державного секретаря Ватикану А. Содано та освячення 
Апостольської нунціатури, обмін делегаціями між Києвом і 
Римом, візит до Рима Прем‘єр-міністра України В. Пустовойтенка, 
вручення Папі офіційного запрошення відвідати Україну, 
вирішення питання щодо відкриття посольства Україні у Ватикані, 
відкриття кафедрального собору УГКЦ у Києві тощо) [18].  

Особливе значення у розвитку та зміцненні стосунків між 
Україною та Ватиканом має пастирський візит до України Папи 
Римського Івана-Павла II (21–27 червня 2001 р.). Незважаючи 
на суперечливе ставлення до нього представників інших релігій, 
передусім Української православної церкви, візит відбувся успіш-
но і сприяв не тільки нормалізації відносин між Україною і 
Ватиканом, а й зміцненню міжнародного іміджу України у світі.  

Таким чином, з часу проголошення незалежності Української 
держави владними структурами постійно здійснювався активний 
пошук прийнятної і дієвої моделі державно-церковних відносин, 
основних засад державної політики щодо релігії і церкви. 
Особливістю цього пошуку було те, що він відбувався в контексті 
тогочасного суспільного-політичного розвитку України, який 
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характеризувався гострим політичним протиборством та між-
церковним протистоянням. В одні періоди цей пошук давав 
відповідні результати, в інші – відбувався менш успішно. При 
цьому мали місце як успіхи, так і невдачі, пов’язані передусім з 
суб’єктивізмом у підходах до оцінки ролі і місця релігії та церкви 
у суспільно-політичному житті України.  

Слід також зазначити, що дії влади щодо використання 
релігійного чинника в державному будівництві не завжди були 
адекватними політичній і релігійно-церковній ситуації в Україні.  

У перші роки незалежності України (1992 –1994 рр.) владні 
структури намагалися виробити модель, за якої була б створена єдина 
національна церква зі статусом державної або близького до нього. 
Державна політика, в основі якої лежала ідея створення єдиної 
національної церкви зі статусом державної в умовах полікон-
фесійного українського суспільства, переконливо довела не тільки її 
неспроможність, а й небезпеку. Це призвело у середині 1990-х рр. до 
значного напруження відносин між церквою та державою, що 
змушувало в подальшому докладати чималих зусиль для подолання 
наслідків такої політики та пошуку шляхів до встановлення 
партнерських стосунків держави з релігійними організаціями.  

Характерною особливістю державно-церковних відносин 
першого десятиріччя незалежності України було те, що основна 
увага владними структурами приділялася розв’язанню проблем 
традиційних церков, в той час як іншим релігійним організаціям 
приділялося значно менше уваги. Щодо цих релігій проводилися 
поодинокі, як правило, політично кон’юнктурні акції (зустрічі 
Президента України з керівниками церков і релігійних організацій 
напередодні якихось політичних заходів чи подій), які в 
подальшому не мали належного продовження.  

Хоча взаємодія влади і церкви відбувалася в умовах 
відокремлення церкви від держави, владні структури намагалися 
використати високий суспільний і моральний авторитет релігії.  

Однак, незважаючи на наявність у релігійно-церковній сфері 
численних проблем, чимало із них уже розв’язано. Про успіхи 
державної політики за роки незалежності України свідчить значне 
збільшення кількості релігійних організацій, чисельності вірую-
чих, духовних навчальних закладів, служителів культу тощо.  
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Разом з тим, через помилки та суб’єктивізм владних структур 
у підходах до розв’язання релігійно-церковних проблем та 
недосконалість законодавчої бази з’явилися нові проблеми. Їх 
успішне розв’язання пов’язане в основному з подальшою 
демократизацією релігійно-церковного життя, гармонізацією 
державно-церковних стосунків, які можливі за умови оновленням 
чинного законодавства про релігію та церкву. Адже в період 
духовно-релігійного відродження невідповідність чинної 
нормативно-правової бази реальному стану релігійно-церковного 
життя вочевидь стала зрозумілою.  

І все ж таки, незважаючи на труднощі та упущення, порівняно 
з радянським періодом, відносини церкви і держави в незалежній 
Україні змінилися докорінно. Держава намагалася будувати свою 
політику з урахуванням конфесійної ситуації, перебігу подій у 
релігійно-церковній сфері.  
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СУБ’ЄКТИ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ: СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА 

ВТІЛЕННЯ ІДЕЙНИХ ПРІОРИТЕТІВ У 
ПОЛІТИЧНОМУ КОНТЕКСТІ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ 

 
Стаття присвячена аналізу ідейних пріоритетів суб’єктів 

кримськотатарського національного руху. Висвітлено відмінності 
та суперечності їхнього втілення в політичному контексті часів 
незалежності України. 

Ключові слова: суб’єкти кримськотатарського національ-
ного руху, ідейні пріоритети, репатріація, національна 
державність, національно-культурне відродження, відмінності, 
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Valentyna Napadista. The subjects of the Crimean Tatar 
national movement: strategy and tactics embodiment ideological 
priorities in the political context of independent Ukraine. This article 
analyzes the ideological priorities of the Crimean Tatar national 
movement. Deals with differences and contradictions of their 
realization in the political context of Ukraine's independence. 

Key words: subjects of the Crimean Tatar national movement, 
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cultural revival, differences and contradictions, the political context. 
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Постановка проблеми. Пильна увага демократичних сил 
української спільноти до проблеми повернення та реінтеграції 
окупованих територій держави спонукає до розгляду можливих 
проектів їхнього здійснення та пошуків політичного/ економіч-
ного/ організаційного забезпечення їхнього втілення. Це, у свою 
чергу, зумовлює потребу розмислів над вірогідними моделями та 
складовими подібних проектів, зокрема, їхньою архітектонікою та 
смисловими центрами. Один із підходів, що є характерним 
переважно для політико-владного простору, надає перевагу у 
відповідній проектній діяльності економічній складовій, успіш-
ність якої повинна відіграти роль своєрідного «магніту» для 
населення окупованих територій і мотивувати їх до активних дій 
стосовно повернення територіальної цілісності України. Інший 
підхід артикулює гуманітарну складову та її домінантну 
значимість у планах реінтеграції окупованих територій. Очевидно, 
що заявлені смислові акценти зумовлюють різні (стосовно 
змісту/часу реалізації/ресурсного забезпечення/акторів-вико-
навців/стратегічних та ситуативних партнерів та ін.) моделі проектів 
реінтеграції окупованих територій. Гуманітарна компонента 
ґрунтується на ціннісній матриці окремої особистості та ідейних 
пріоритетах інституційованих суб’єктів політичного процесу, які 
вкорінені в історичному контексті і потужно детермінуються ними в 
сьогоденні. З погляду вище зазначеного вважаємо доцільним 
розгляд ідейних пріоритетів, стратегічних підходів та тактичних 
кроків суб’єктів кримськотатарського національного руху як 
впливової сили в політичному процесі Автономної Республіки Крим 
за часів незалежної України. Виокремлення ідей, що живи-
ли/живлять кримськотатарський національний рух, визначення 
динаміки ідейних пріоритетів суб’єктів кримськотатарського 
національного руху та особливостей їхнього практичного втілення, 
аналіз їхніх внутрішніх ідейних суперечностей/протистоянь, що 
зумовили розбіжність стратегічних орієнтирів і, відповідно, пошук та 
співпрацю з різними політичними партнерами як у межах України, 
так і поза нею, сприятиме, на наш погляд, баченню/ розумінню/ 
побудові проектних моделей повернення та реінтеграції Криму, а 
також пошуку дієвих сил на окупованій території задля відновлення 
територіальної цілісності нашої держави.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження 
кримськотатарського питання має вже досить тривалу тяглість та 
численні напрацювання в різноманітних сегментах наукового 
знання незалежної України. Увага науковців була зосереджена на 
загальних проблемах історії кримських татар (Ю. Зінченко) [1]; 
особливостях зародження та розвитку кримськотатарського 
національного руху (О. Бажан, Г. Бекірова) [2; 3; 4]; поверненні, 
соціально-економічній, міжетнічній інтеграції репатріантів в 
українське суспільство (В. Котигоренко, М. Панчук, О. Рафальсь-
кий, Ю. Тищенко) [5; 6; 7; 8; 9]; діяльності громадсько-політичних 
організацій кримських татар та їхній участі у політичному житті 
Автономної Республіки Крим (С. Бекіров, Г. Бекірова, Н. Дра-
пушко, Б. Петруньок, Р. Халілов) [10; 11; 12; 13; 14]; релігійній 
ідентичності (О. Бойцова, М. Кирюшко) [15] та ін. Кримсько-
татарська проблема перебувала в центрі уваги експертних кіл, які 
ретельно відслідковували міжетнічну, релігійну, політичну 
ситуації в Криму та пов’язані з ними наявні/можливі проблеми 
економічного/ідеологічного/політичного характеру (Національний 
інститут стратегічних досліджень, Центр Разумкова, Український 
незалежний центр політичних досліджень, Центр близькосхідних 
досліджень) [16; 17; 18; 19]. Тематика останніх наукових розвідок 
свідчить про зміну кута зору при студіюванні кримськотатарської 
проблеми – від переважно соціально-економічного ракурсу до 
політико-правового. Суттєвим підтвердженням такої трансформації 
дослідницької оптики є колективна монографія провідних науковців 
України «Донбас і Крим ціна повернення» (2015) [20] та спеціальна 
аналітична записка Національного інституту стратегічних дос-
ліджень, присвячена гуманітарним аспектам процесу реінтеграції 
окупованих територій Донбасу та Криму [21].  

Мета статті полягає в аналізі діяльності суб’єктів кримсько-
татарського національного руху відповідно до проголошених ними 
ідейних пріоритетів та виявленні особливостей/ відмінностей/ 
суперечностей стратегії і тактики їхнього втілення. 

Виклад основного матеріалу. У конгломераті різноманітних 
об’єднань кримськотатарського населення Криму, вагомого як у 
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своїй чисельності, тематичній спрямованості (борці за віднов-
лення прав кримськотатарського народу в цілому; ревнителі 
земельно-майнових інтересів кримських татар; юридичні 
консультанти з різноманітних правових проблем; хранителі 
національно-культурних цінностей; організатори відродження 
кримськотатарської мови та мистецтва; представники інтересів 
різних вікових, ґендерних, соціально-статусних, професійних груп 
та багато ін.), так і форматній різноманітності (політичні партії, 
громадські організації/об’єднання, фонди, спілки, асоціації, ліги і 
т. ін.), значаться суб’єкти-репрезентанти національних інтересів як 
з чітко окресленими/проголошеними ідейно-політичними пріори-
тетами, так і офіційно дистанційованими від сучасного політич-
ного процесу (переважно зорієнтовані на соціально-економічні 
проблеми та національно-культурне відродження). 

Окрім Національного руху кримських татар (НРКТ)** та 
Організації кримськотатарського національного руху (ОКНР), на 
теренах незалежної України розгорнули свою діяльність 
авторитетні/значимі за організованими акціями/заходами в 
кримськотатарському середовищі, що мали інформаційний розголос 

                                           
 У 2007 р. було зареєстровано близько 100 громадських організацій 

кримських татар, половина з яких мала кримський статус.(Див.: Халілов Р. 
Кримськотатарські організації і Меджліс / Р. Халілов // Суспільно-політичні 
процеси в АР Крим: основні тенденції / Ю. Тищенко, Р. Халілов, М. Капустін; 
Український незалежний центр політичних досліджень. – К., 2008.–С. 51). На 
Всесвітньому конгресі кримських татар у 2009 р. АР Крим представляли 80 
громадських і національно - культурних організацій. (Див.: Політична мапа 
Криму: 2010–2011. Процеси і тенденції / Ю. А. Тищенко, Г. Т. Бекірова,  
М.І. Капустін; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – К.; Сімферополь: Агентство 
«Україна», 2012. – С. 37.).На офіційному сайті Меджлісу кримськотатарського 
народу в розділі «Кримськотатарські громадські та політичні організації» 
наведено відомості й контакти 21 організації. 

** НРКТ на сьогодні не вважає себе ані партією, ані організацією. (Див.: 
Резолюция Всекрымской Встречи представителей НДКТ в с. Теберти, 31.05.2014 г. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.ndkt.org/novosti/Page-7.html). 
Лідерами НРКТ у свій час були – Ю. Османов (трагічно загинув у 1993 р.), Г. Баєв,  
В. Абдураімов. 

 ОКНР позиціонувала себе як політична партія з 1989 р. Її першим 
очільником був М. Джемілєв, а після обрання його головою Меджлісу (1991 р.) 
організацію очолив Р. Чубаров. На сьогодні ОКНР очолює Е. Хайредінов. 
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на регіональному/загальнодержавному/міжнародному рівнях, 
наступні суб’єкти-репрезентанти ідейних пріоритетів кримсько-
татарського національного руху. Це насамперед Курултай – 
національний з’їзд кримськотатарського народу, який відновив свою 
діяльність 29 червня 1991 р. (його рішення мають силу національних 
законів) [22] та Меджліс – орган національного самоуправління 
кримських татар, що позиціонується як «вищий, єдиний, 
повноважний, представницький» орган виконавчої влади в період 
між засіданнями Курултаю. Меджліс має розгалужену систему 
місцевих і районних меджлісів у місцях компактного проживання 
кримських татар на півострові, до участі у яких залучено більше 
трьох тисяч активістів, обраних кримськотатарськими місцевими 
громадами [23]. Серед перших політичних структур кримських татар, 
що брали участь у політичному процесі Автономної Республіки 
Крим, була національна політична партія «Адалет» («Справед-
ливість») (1995 р.), яка проголосила своєю головною метою 
побудову в Криму національної держави на підставі природного 
права кримськотатарського народу на самовизначення; створення 
умов для обов’язкового використання кримськотатарської мови у всіх 
сферах державного та громадського життя Криму; сприяння 
формуванню та становленню органів національного самоуправління 
кримськотатарського народу в Криму [24; 25]. Першопрохідцями у 
справі відродження кримськотатарської мови стала асоціація 
кримськотатарських працівників освіти «Маарифчі» («Просві-
титель») (1996 р.), яка боролася за впровадження її вивчення в 

                                           
 Обирається всенародно терміном на 5 років. Делегати нині діючого VI 

Курултаю (вибори відбулися 2013 р.) вперше обрані прямим голосуванням. Сесії 
Курултаю проводяться не рідше аніж раз на 2,5 роки. 

 Меджліс таємно обирається делегатами Курултаю у кількості 33 осіб. 
Першим головою Меджлісу було обрано у 1991 р. М. Джемілєва, 2013 р. цю 
посаду обійняв Р. Чубаров. 

 «Адалет» започаткована у серпні 1995 р. Біля її витоків стояв С. Керімов, 
очолював партію. – Ф. Кубедінов, один із її лідерів – А. Самадінов. 

 «Маарифчі» зареєстрована у червні 1996 р., має розвинену мережу 
представників по всьому Криму Незмінним очільником цієї організації 
залишається С. Каджаметова. 
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освітній процес навчальних закладів АРК та підготовку відповідного 
рівня та кількості фахівців задля реалізації цього надважливого 
завдання для кримськотатарської спільноти.  

Потреба забезпечення кваліфікованого неупередженого 
юридичного супроводу кримських татар у різноманітних правових 
прецедентах зумовила появу громадсько-правозахисної організації 
«Азатлик» («Свобода») (2005 р.). Опікування проблемами 
землевідведення кримськотатарським репатріантам, відродження 
національних сіл та повернення кримськотатарської історичної 
топоніміки, відновлення національних культових споруд та 
історичних пам’яток поклала на себе громадська організація 
«Койдешлер» («Односельчани») (2005 р.)[26]. Боротьба за 
побудову національної державності в межах етнічної території 
правовими засобами як стратегія та національна ідея кримсько-
татарського народу у ХХІ ст. стала основним кредо для 
національно-політичної партії «Міллі Фірка» (2005 р.) [27]. 
Надзвичайна гострота проблеми землевідведення для 
кримськотатарських репатріантів викликала появу громадської 
організації «Авдет» («Повернення») (2007 р.), яка об’єднала 

                                           
 «Азатлик» розпочала свою діяльність 2005 р. задля боротьби за визволення 

кримських татар, ув’язнених після масової бійки слов’янської та 
кримськотатарської молоді у сімферопольському барі Cottonclub. Лідери-
засновники Н. Бекіров та А. Мустафаєв покинули організацію у 2008 р. на 
підставі розбіжностей з більшістю її членів стосовно Меджлісу, супроти якого ці 
лідери виступили. Очолює організацію на сьогодні С. Кадиров, активісти 
організації – К. Абдуллаєв. 

 «Койдешлер» зареєстрована в лютому 2005 р. І. Воєнним. 
 «Міллі Фірка» – національна політична партія створена у 2005 р., 

очолювана В. Абдураїмовим (до цього кілька років він був головою НРКТ); 
лідери партії – Р. Аблаєв (був свого часу серед засновників ОКНР),  
А. Джеппаров, Т. Дагджи. Окрім головної мети – побудови національної 
державності в межах етнічної території, декларує і деякі принципи майбутнього 
державного устрою, зокрема, створення в Криму традиційної системи 
мусульманського судочинства – Кадіяту, на базі існуючих третейських судів; в 
економічній сфері прагне домогтися консолідації національного бізнесу як 
передумови для розбудови державності 

 «Авдет» («Повернення») – громадська організація, зареєстрована  
2007 р. на чолі з Д. Аметовим. «Земельними» справами діяльність організації не 
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активістів «галявин протесту». Головна мета її діяльності – 
сприяння учасникам «галявин протесту» в документальному 
оформленні та юридичній підтримці, участь у перемовинах з 
владними структурами, захист учасників «галявин протесту» від 
міліцейського та чиновницького свавілля [28; 29]. Захист інтересів 
та сприяння відновленню політичних, соціально-економічних, 
мовних, культурних прав кримськотатарського народу в контексті 
міжнародного руху, прав людини та розбудови громадянського 
суспільства в Криму та Україні в цілому як суверенної 
територіально цілісної держави стали основою програмних дій 
міжнародної громадської організації «Бізім Кирим» («Наш Крим») 
(2007 р.). Пошук оновлених шляхів розв’язання проблем 
кримськотатарської спільноти запропонувала молодіжна 
громадська організація «Яшлар Шураси» («Рада молоді») (2011 
р.). Своїм девізом вона обрала гасло – «Нове покоління – нові 
ідеї – ефективні дії». Основні напрями її діяльності передбачають 
оновлення органів національного самоуправління; активна 
популяризація національно-культурних цінностей кримських 
татар, зокрема відродження мови та вивчення ісламу; 
результативне представництво кримських татар у всіх органах 
влади; захист прав кримських татар; об’єднання народу на засадах 
патріотизму [30]. Прагнення мирної співпраці (без акцій протесту) 

                                                                                             
обмежується. У її активі низка політичних акцій (протест під Кабінетом Міністрів 
України 2010 р., що переріс у голодування) та гучних політичних заяв. У свій час 
організація провела кілька масових акцій протесту з одночасною участю більше  
5 тис. осіб. У березні 2011 р. організація розкололася на дві ворогуючі групи. Так 
званих «самозванців» представляли керівник прес-служби «Авдета» Р. Шаймар-
данов, активісти Н. Потєлов, С. Гемеджі, Р. Ебд, Д. Решітов, які виступили з 
різкою критикою Меджлісу. Нині «Авдет» очолює М. Маушев. 

 «Бізім Кирим»(«Наш Крим») – зареєстрована у 2007 р., керівник 
організації – А. Егіз. Серед завдань організації зазначаються сприяння 
досягненню міжконфесійного та міжнаціонального діалогу всередині кримського 
суспільства та ознайомлення світової спільноти зі станом «кримського питання».  

 «Яшлар Шураси» заснована у січні 2011 р. Активісти організації –  
Д. Акієв, А. Чарухов, А. Меметова. Найбільш масштабною акцією, організованою 
«Яшлар Шураси» та «Кримськотатарським молодіжним центром» за підтримки 
Меджлісу та Всесвітнього Конгресу кримських татар став День національного 
прапора кримськотатарського народу. Подія відбулася 26 червня 2011 р. та 
зібрала декілька тисяч людей. 
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з республіканською владою у вирішенні питань з облаштування 
кримських татар задекларувала громадська організація «Себат» 
(«Наполегливість, завзятість, стійкість») (2011 р.). Основними її 
завданнями визначено інформаційне забезпечення, юридичний 
супровід та офіційне представництво учасників земельних 
«галявин протесту» [31]. 

Доречно зазначити, що цей перелік громадсько-політичних 
об’єднань не вичерпує усіх активно діючих суб’єктів 
кримськотатарського громадсько-політичного руху, які проявили 
себе як впливові актори у театрі суспільно-політичних подій 
кримськотатарської спільноти зокрема та Криму загалом.  

У суспільних процесах кримських татар особливу роль 
відіграють релігійні організації, які мають незаперечний вплив на 
формування/утримання ідейної архітектоніки кримськотатарсь-
кого народу. Потужним консолідуючим чинником кримсько-
татарської спільноти виступає іслам, правовірні якого були 
об’єднані у 345 релігійних організацій Криму (станом на 2011 р.) 
під керівництвом Духовного управління мусульман Криму 
(ДУМК) утвореного у 1995 р. [32]. Серед принципових засад 
своєї діяльності ДУМК передусім артикулювало позиціонування 

                                           
 «Себат» – громадська організація, зареєстрована у травні 2011 р. 

колишніми членами «Авдету». Голова правління Р. Сайдалієв, секретар правління 
Р. Шаймарданов, члени правління – Д. Решитов, С. Гемеджи. 

 Варто згадати іще такі громадські організації, як «Аркъадаш» (А. Ісмаїлов), 
«Емель» (Н. Шевкієв), «Кардашлик» (М. Язиджиєв), Інформаційно-просвітницький 
центр «Боразан» (Т. Ільясов), «Яшлар Седасен»  (А. Кефілєва), «Одун базар каписи»  
(Д. Якубова), «Ілері» (Р. Шевкієв), «Таянч» (Р. Бекіров), «Фонд Кримської ініціати-
ви» (Е. Чубаров), Лігу кримськотатарських юристів «Ініціум» (Д. Акієв), Лігу 
кримськотатарських жінок (С. Джемілєва), Товариство дослідників історії та культури 
кримських татар (Ш. Кайбуллаєв), Асоціацію кримськотатарських художників  
( І. Нафеєв), Асоціацію кримськотатарських істориків (Г. Бекірова), Товариство 
розвитку кримськотатарської літератури «Едебіят» ( Р. Фазил), Кримську респуб-
ліканську організацію «Кримськотатарський Молодіжний Центр» (Е. Авамілєв). 

 Переважна більшість кримських татар сповідують іслам сунітського 
спрямування. 

 ДУМК – некомерційна релігійна організація, яка представляє інтереси 
мусульман Криму – кримських татар (більше 90% усіх правовірних), а також татар 
Поволжя, азербайджанців, чеченців, дагестанців, узбеків, турків та інших народ-
ностей, що проживають у Криму і становлять близько 11% населення півострова. 
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«поза політичними поглядами та міркуваннями», а головною 
метою проголосило «об’єднання кримськотатарського народу 
навколо вивчення релігії Іслам, прищеплюючи тим самим 
ісламську культуру та моральність», сприяння «розвитку любові 
до релігії, батьківщини та нації» [33]. Та попри заявлені аполітичні 
ідейні пріоритети, ДУМК ситуативно здійснювало політично 
забарвлені кроки у підтримці/протистоянні Меджлісу кримсько-
татарського народу (муфтій Криму Е. Аблаєв входив до складу 
Меджлісу) з приводу важливих рішень стосовно внутрішньої 
політики, особливо що стосувалося участі у виборчому процесі 
усіх рівнів, ініціатив представницького органу у вимогах до 
владних інституцій стосовно правового та соціально-економічного 
забезпечення репатріантів, підтримці демократичних сил та 
процесів в Україні. Так, на загальнокримському мітингу 10 грудня 
2013 р. з нагоди Міжнародного дня прав людини, в якому брали 
участь понад 3 тис. осіб (переважно кримські татари) з плакатами 
«Ми за Україну у європейській сім’ї волелюбних народів», 
«Кримські татари – корінний народ Криму», «Колоніальна 
адміністрація Криму – порушення Конституції України», з 
вітальним словом виступив муфтій Е. Аблаєв. Учасники мітингу 
ухвалили резолюцію з вимогами до Президента та Верховної Ради 
України прийняти до 70-ї річниці депортації кримських татар 
Закон України «Про відновлення прав осіб, депортованих за 
національною ознакою», а голова Меджлісу Р. Чубаров повідомив 
громадськість, що частина мітингуючих одразу ж після його 
завершення відправиться на Євромайдан до Києва [34]; 11 грудня 
2013 р. на офіційному сайті ДУМК було розміщено «Звернення 
керівників церков та релігійних організацій у зв’язку з політичною 
ситуацією в Україні», в якому, зокрема, зазначалося, що «вихід з 
кризи можливий лише у разі якнайшвидшого завершення 
переговорів та підписання Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом» [35]. Та переважна єдність між ДУМК та 
Меджлісом в оцінках перебігу внутрішньодержавного політичного 
процесу не виключала їхніх кардинальних розходжень у ставленні 
до знакових міжнародних подій.  

                                           
 Ілюстрацією розходження позицій Меджлісу та ДУМК відносно міжна-

родних подій є їхні заяви щодо початку військової операції США в Іраку (2003 р.) 
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Окрім релігійних общин «традиційного» ісламу, починаючи з 
1999 р. в Криму розгорнули свою діяльність автономні ісламські 
громади, які не мають ані канонічного, ані структурного 
підпорядкування ДУМК, що поклало початок процесам 
розмежування в кримській мусульманській уммі. За офіційними 
даними кількісний пік зростання автономних мусульманських 
громад припав на 2007 р. [36]. Серед «автономістів» широко 
відомі «Хізб ут-Тахрір аль-ісламі», хабашити, салафітита ін.  

Найбільш контроверсійно сприймається суспільною свідомістю 
«Хізб ут-Тахрір», оскільки її підозрюють у зв’язках із теро-
ристичними організаціями (поки що без знайдених переконливих 
доказів), а її діяльність заборонена у деяких країнах, зокрема в Росії, 
з 2003 р. Про «Хізб ут-Тахрір» у Криму відомо з 2004 р. [14, с. 51], 
за іншими даними – з 1999 р. [37]. Метою цієї партії – «є 
відродження ісламського способу життя та поширення ісламського 
заклику в усьому світі» [38]. Попри такі вселенські наміри у 
документах цієї організації зазначається, що досягнення поставленої 
мети відбуватиметься виключно ідеологічними та політичними 
засобами, оскільки «Хізб ут-Тахрір» не практикує насильницькі 

                                                                                             
та спрямування військового контингенту українських вояків на її підтримку. 
(Див.: Заявление Меджлиса в святи с началом военных действий в Ираке 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://maidan.org.ua/arch/oldkrym/ 
1048545633.html; Митинг протеста крымских татар в Симферополе [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://maidan.org.ua/arch/ oldkrym/1048925199.html) 

 «Хізб ут-Тахрір аль-ісламі» (в перекладі з араб. «Ісламська партія 
звільнення») – міжнародна релігійно-політична організація, створена 1953 року (в 
Україні не зареєстрована). «Хізб ут-Тахрір» проголошує себе «політичною 
партією, ідеологією якої є іслам». Основу політичної доктрини партії становить 
ідея про відтворення релігійно-політичної структури (Халіфат) часів Пророка і 
його перших чотирьох наступників (Див.: Мусульманська громада «Давет» 
вимагає припинити діяльність Республіканського комітету Криму у справах 
релігій на період їх судової тяганини [Електронний ресурс].– Режим доступу: 
http://risu.org.ua/ua/index/all_news/state/church_state_relations/34324/ 

 Хабашити – суфійська школа (відома іще як «Організація благочинних 
ісламських проектів»), заснована у 1980-х рр. ефіопським проповідником 
Абдуллахом аль-Харарі аль-Хабаші (родом з ефіопського міста Харар). 

 Салафія (від араб. «предки, попередники») – течія в ісламі сунітського 
напряму. Ідейні супротивники хабашитів. 
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методи, не утримує та не фінансує озброєні групи [39]. «Хізб ут-
Тахрір» провадить свою діяльність, що суттєво активізувалася у 
2012–2013 рр., не лише в медійному просторі – заяви, звернення, 
відкриті листи, а й ініціювала різноманітні заходи – конференції, 
мітинги, пікети [37; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46].  

                                           
 У квітні 2008 р. був відкритий лист до «5-го каналу», в якому висловлювався 

протест проти некоректної та упередженої подачі матеріалу про «Хізб ут-Тахрір» в 
ефірі 24 березня у ток-шоу «Проти всіх» як екстремістської та терористичної 
організації без належних на те доказів. У травні 2009 р. «Хізб ут-Тахрір» 
оприлюднила заяву з приводу інформації, наданої прес-секретарем СБУ М. Оста-
пенко 12 травня на брифінгу для журналістів про затримання членів злочинного 
угруповання за пропаганду і поширення ідеології «Хізб ут-Тахрір», вербування та 
підготовку потенційних терористів. У цьому листі значилося, що партія «Хізб ут-
Тахрір» не є терористичною і здійснює свою діяльність в Україні вже більше 10 років, 
а її діяльність щодо поширення ісламського заклику у всьому світі для всього людства 
є цілком публічною. У листопаді 2012 р. «Хізб ут-Тахрір» зробила заяву з приводу 
звинувачень її у тероризмі та екстремізмі Генеральним консулом РФ у Криму.  

Варта уваги заява інформаційного офісу «Хізб ут-Тахрір» в Україні від  
2 березня 2014 р. з приводу анексії Криму, в якій наголошується, що ця організація 
знаходиться поза межами боротьби будь-якого політичного протистояння за владу, 
але події, які відбулися в Криму, оцінюються як провокація, що чиниться з боку Росії, 
та приниження нової української влади. (Див.: Заява Хізб ут-Тахрір в Україні в зв’язку 
з останніми подіями в АР Крим [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://old.hizb.org.ua/hizb-ut-tahrir-in-ukraine/hizb-ut-tahrir-ukraine/crisis/1628-crimea. html). 

 2007 р. «Хізб ут-Тахрір» провела конференцію «Іслам. Учора, сьогодні, 
завтра», офіційним організатором якої виступила маловідома «Мусульманська 
автономна громада «Давет» («Запрошення»). Учасникам конференції 
пропонувалося обговорити такі теми: «Іслам – вирішення проблем усього 
людства, а не тільки мусульман», «Хізб ут-Тахрір» і заклик до поновлення 
ісламського способу життя через відновлення ісламської держави», «Розпад 
Халіфату і його наслідки для мусульман у цьому світі».  

7–8 жовтня 2013 р. у м. Сімферополі «Хізб ут-Тахрір» провела міжнародний 
форум «Ісламський заклик на пострадянському просторі та «Хізб ут-Тахрір»: 
реалії та виклики», метою якого було прояснити зв’язок таких понять, як 
«ісламський тероризм», «ісламський екстремізм», з організацією «Хізб ут-
Тахрір» та обговорити посилення антиісламського фону та огульних звинувачень 
мусульман у серйозних злочинах у російськомовному інформаційному полі. В 
межах цього заходу було проведено круглий стіл «Репресії по відношенню до 
мусульман на пострадянському просторі – репресії за переконання», під час якого 
обговорювалася проблема утисків мусульман у країнах СНД. 

 У серпні 2012 р. «Хізб ут-Тахрір» провела у м. Сімферополі тритисячний 
мітинг на підтримку мусульман Сирії, які чинять опір Б. Асаду; у вересні 2012 р. 
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До релігійної опозиції «традиційного» ісламу в Криму 
належать, як уже зазначалося, хабашити. Основні положення 
хабашитів суперечать ортодоксальному ісламу і заперечуються 
ним. Автономні громади цієї течії були зареєстровані на півострові 
випускниками Київського Ісламського університету при 
Духовному управлінні мусульман України (ДУМУ), очолюваного 
муфтієм мусульман України шейхом Ахмедом Тамімом, який 
сприяє розвитку цієї течії в Україні [14, с. 52].  

Серед ісламської спільноти в Криму є і згадувані уже салафіти 
(переважно зосереджені в Бахчисараї), мета яких – актуалізація 
ранньоісламської нормотворчої практики в сучасному соціо-
культурному контексті [47]. Основним завданням салафітів, згідно 
з визначеною метою, є сприяння очищенню ісламу від різних 
течій, обтяжених етнічними/культурними особливостями інших 
народів, що сповідують іслам. 

Діяльність автономних релігійних організацій мусульман у 
Криму різко засуджувалася як Духовним управлінням мусульман 
Криму, так і Меджлісом, які позиціонували їх як сектантські та 
схильні до екстремізму, а їхня діяльність визнавалася такою, що 
загрожує єдності кримських мусульман. Окремі заяви ДУМК 
свідчать про те, що опозиційні мусульманські організації мали 
своїх прихильників не лише серед простих віруючих, а й поміж 
духовних очільників релігійних громад кримських татар. «Особи, 
що належать до будь-якої партії чи течії – «Хізб ут-Тахрір», 
Ваххабітів, Саліфітів, Хабашидів та інших сект, а також ті, хто 
дотримується поглядів цих течій чи схвалює їхню діяльність, не 
можуть бути головами мусульманських общин, імамами, членами 

                                                                                             
відбувся мітинг проти фільму «Невинність мусульман», який було розцінено 
мітингувальниками як ісламофобський та такий, що ілюструє подвійні стандарти 
Заходу; у листопаді 2012 р. організовано мітинг на підтримку мусульман Росії; у 
червні 2013 р. у м. Сімферополі проведено мітинг напередодні річниці руйнування 
халіфату. Що стосується лідерів цієї організації в Україні, то таким вважався  
А. Селяметов, інформаційний офіс «Хізб ут-Тахріру» в Україні очолює Ф. Амзаєв. 

 Прихильниками салафітів вважають окремих членів національної партії 
кримських татар «Авдет». Див.: Халілов Рустем. Кримськотатарські організації і 
Меджліс / Рустем Халілов // Суспільно-політичні процеси в АР Крим: основні 
тенденції / Ю. Тищенко, Р. Халілов, М. Капустін; Український незалежний центр 
політичних досліджень. – К., 2008. – С. 52. 
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общин і не можуть входити до складу муфтіяту» [48]. У 2011 р. 
задля боротьби з поширенням та укріпленням автономних 
мусульманських громад муфтіят Криму реалізовував спеціальну 
програму під назвою «Іслах», у межах якої практикувалося 
анонімне повідомлення правовірних про факти діяльності 
автономних релігійних громад, а також звернувся до Меджлісу за 
підтримкою у протистоянні нетрадиційним для кримських татар 
ісламським релігійним практикам [49]. Як відповідь на звернення 
ДУМК, Меджліс прийняв Постанову «Про діяльність партії Хізб 
ут-Тахрір та інших радикальних організацій та сект і їхні згубні 
наслідки для кримськотатарського народу», в якій оцінив такі 
організації як загрозу для національних інтересів та безпеки 
кримськотатарського народу і доручив місцевим меджлісам разом 
з мусульманськими общинами активно протидіяти поширенню 
ворожих ідей та проводити роз’яснювальну роботу серед 
кримськотатарського населення, особливо серед молоді [50]. 
Активне протистояння двох чільних структур кримськотатарської 
спільноти, Меджлісу та ДУМК, опозиційним ісламським 
організаціям зумовлене загрозою національній ідентичності 
кримських татар, розчинення в ісламському світі без національ-
ного колориту та національної державності, які виступають 
ідейною основою діяльності суб’єктів-репрезентантів національ-
ного руху кримськотатарського народу.  

З-поміж розглянутих продуцентів/ретрансляторів ідей кримсько-
татарської спільноти найбільшим організаційним, ідейним потен-
ціалом, впливом та авторитетом як серед співвітчизників, так і у 
владних кабінетах України та різноманітних міжнародних 
інституціях користуються Курултай та Меджліс.  

Стратегія та тактика реалізації ідейних пріоритетів кримсько-
татарського народу запропонована Курултаєм та Меджлісом 
(хронологічно співвіднесена з періодом від набуття Україною 
державної незалежності до окупації Криму) віддзеркалена в 
означених проблемах, які виносилися на засідання Курултаю та 
Меджлісу і відображали основні прагнення, стратегічні чи 
ситуативні, значної більшості кримськотатарського народу, 
оскільки його делегати, як зазначалося в документах ІІ Курултаю, 
були обрані «демократичним шляхом на території усього Союзу і 
виступали від імені усього кримськотатарського народу» та 
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представляли домінантний сегмент ідейного спектра кримсько-
татарського національного руху [51]. 

Серед пріоритетних завдань, визначених ІІ Курултаєм, було 
повернення на історичну батьківщину, відновлення державності та 
національного відродження кримських татар. Ідея відновлення 
державності народу – це наскрізна ідея основних документів, 
прийнятих ІІ Курултаєм. А саме: «Декларації про національний 
суверенітет кримськотатарського народу», «Звернення Курултаю до 
кримськотатарського народу», «Звернення Курултаю кримсько-
татарського народу до усіх жителів Криму», «Звернення Курултаю 
кримськотатарського народу до Президента СРСР, Верховної Ради 
СРСР, Верховної Ради УРСР», «Звернення Курултаю кримсько-
татарського народу до Організації Об’єднаних Націй, народів, 
парламентів та урядів держав, міжнародних організацій» [51]. 

Квінтесенцією прагнень кримських татар у «Декларації про 
національний суверенітет кримськотатарського народу» можна 
розглядати таке твердження: «Крим є національною територією 
кримськотатарського народу, на якій лише він наділений правом 
на самовизначення так, як це викладено в міжнародно-правових 
актах, визнаних світовою спільнотою. Політичне, економічне, 
духовне та культурне відродження кримськотатарського народу 
можливе лише в його національній суверенній державі. До цієї 
мети буде прагнути кримськотатарський народ, використовуючи 
усі засоби, передбачені міжнародним правом. …Будь яка протидія 
реалізації невід’ємного права кримськотатарського народу на 
самовизначення на своїй національній території суперечить 
положенням Уставу ООН та інших загальновизнаних міжнародно-
правових актів. Кримська АРСР, відновлена не як національно-
територіальне утворення, розглядається як спроба юридичного 
закріплення результатів депортації кримських татар у 1944 р. і не 
визнається Курултаєм у такому вигляді» [51]. 

Цій ідеї підпорядкувалася головна мета діяльності Меджлісу – 
відновлення «державності кримськотатарського народу на усій 
території його Батьківщини – Криму та створення умов для його 
вільного розвитку на основі права кожного народу на самовизначення 
на своїй території» [52]. Задля досягнення цієї провідної мети 
Меджліс має докладати старань до об’єднання та консолідації зусиль 



 
 

278 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ           Випуск 1(87)
 

народу у процесі повернення на історичну батьківщину, сприяти 
збереженню кримськотатарського народу як етносу, відродженню та 
розвитку його духовного, культурного та соціально-економічного 
потенціалу. Проголошувалася ідея єдності намагань усіх громадсько-
політичних об’єднань, течій національного руху та делегатів 
Курултаю задля досягнення провідної мети – відновлення 
державності кримськотатарського народу [51]. 

У зазначених документах акцентувалася увага на тому, що 
реалізація права кримськотатарського народу на національне 
самовизначення має здійснюватися в контексті «гармонійної 
єдності кримськотатарського народу та національних груп, що 
проживають у Криму…» [51]. У «Декларації про національний 
суверенітет кримськотатарського народу» артикулювалося, що 
«відносини між кримськими татарами та національними і 
етнічними групами, що проживають у Криму, повинні будуватися 
на підставі взаємної поваги, визнання людських та громадянських 
прав та інтересів, повинно забезпечуватися суворе дотримання 
політичних, економічних, культурних, релігійних та інших 
законних прав усіх людей незалежно від їхньої етнічної 
належності» [51]. Квінтесенцією задекларованих національним 
з’їздом доброзичливих намірів можна вважати такі слова: 
«Повертаючись на свою батьківщину, ми несемо з собою добро 
для людей, які проживають у Криму. У нас немає наміру завдати 
шкоди кому-небудь із Вас, ми не зазіхаємо на Ваші майнові, 
духовні, культурні, релігійні, політичні та інші права. Ми 
поважаємо національні почуття та людську гідність усіх людей. 
Ми завжди підтримували традиційно добрі стосунки зі всіма 
національними групами, що проживають у Криму» [52]. 

Варто зазначити, що ідейні пріоритети, вперше задекларовані 
у ґрунтовних документах загальнонаціонального рівня, не 
гарантували цим національним інституціям, Курултаю та 
Меджлісу безпроблемного лідерства як у кримськотатарському 
середовищі, так і поза ним, що значною мірою зумовлювалося 
відсутністю їхньої легітимації у правовому полі України.  

Групування сил у кримськотатарському національному русі 
часів незалежної України відбувалося в основному згідно з 
опозиційними розломами, закладеними НРКТ та ОКНР наприкінці 
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1990-х рр. Початкова опозиція «НРКТ vs ОКНР» поступово 
трансформувалася в протистояння між НРКТ та його структурно 
організованими прихильниками, з одного боку, і Меджлісом, з 
іншого. Серйозна криза 1997 р. у кримськотатарському національ-
ному русі навколо Меджлісу та, головним чином, його очільників, 
звинувачених у недостатніх зусиллях у домаганнях від центральних 
та регіональних владних структур стосовно соціально-економічної 
інтеграції та політичної реабілітації кримських татар, авторитарному 
стилі керівництва, фінансових зловживаннях і т. ін., хоч і заверши-
лася перемогою Меджлісу, все ж таки стала потужним приводом для 
активізації та координації дій його опонентів [53]. У 2002 р. була 
створена «Координаційна рада суспільно-політичних сил кримсько-
татарського народу». До її складу на той час увійшли представники 
НРКТ, суспільно-політичний рух «Міллет» («Народ»), кримське 
відділення Всеукраїнської партії міжнаціональної згоди «Новий світ» 
та Партії Мусульман України. Уся діяльність «Координаційної ради 
суспільно-політичних сил кримськотатарського народу» зосереджена 
на критиці дій Меджлісу, зокрема, на практиці співпраці з органами 
центральної влади України та баченні реалізації прав кримсько-
татарського народу у складі незалежної України. «Координаційна 
рада» не мала значної підтримки серед кримськотатарського 
електорату. Спроби її членів щодо участі у виборах до органів 
національного самоврядування не увінчалися успіхом [54]. І. Умеров, 
член Меджлісу, який визнає право громадян на вступ до асоціацій чи 
рад, вважав, що людині, бодай поверхово ознайомленій з 
кримськотатарським національним рухом, навіть при побіжному 
огляді підписантів звернень і заяв «Координаційної ради» стає 
зрозумілим, що «більшість у ній становлять люди, у різний час, з 
різних причин пригноблені Курултаєм чи Меджлісом кримсько-
татарського народу, тобто необрані, що не зуміли пройти процедуру 
виборів. Правда, є і послідовні супротивники, наприклад, активісти 

                                           
 Заснований Р. Аблаєвим (свого часу був серед засновників ОКНР) та 

Л.Аріфовим. Проіснував цей рух недовго. (Див.:Бекіров С.Н. Диференціація 
національного руху кримських татар (кінець ХХ – початок ХХІ ст. [Електронний 
ресурс] / С. Н. Бекіров. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/oldjrn/Soc_Gum/ 
Grani/2010_1/P-5.pdf). 
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НРКТ». Головним чинником їхнього єднання, на думку І. Умерова, 
став «фактор «ненависті» до Меджлісу» [55].  

До основних опозиціонерів Меджлісу також належали 
«Кримськотатарський блок», утворений колишнім членом 
Меджлісу, екс-віце-прем’єром АРК Е. Гафаровим, який крити-
кував його діяльність «за тривалий період репатріації і вельми 
скромні успіхи національного руху на цьому терені» [54], вже 
згадувана національна політична партія «Міллі Фірка», яка 
обґрунтувала свою появу тим, що «національні структури 
кримськотатарського народу діють неефективно та вимагають 
системного вдосконалення» [56].  

Оцінка діяльності опозиційних сил членами Меджлісу цілком 
толерантна. За словами Р. Чубарова, «було б дивно, якщо б усі 
кримські татари думали однаково… Зрозуміло, що ті, хто перебуває 
в опозиції, завжди говорять про важливість своєї місії, ролі, 
можливостей впливу». Проблема, на його думку, полягає в тому, що 
ця опозиція є опозицією голосу, а не опозицією дій [18, с. 57].  

Причини публічних звинувачень Меджлісу з боку опози-
ційних сил, на перший погляд, можна було б сприймати як вияв 
«інтенсивнішого» вболівання за знедолених співвітчизників та 
бажанням якомога швидшого розв’язання складного комплексу 
проблем економічного, соціального, правового, політичного 
характеру чи недостатнім усвідомленням складності/глибини 
об’єктно-суб’єктних обставин, реальних можливостей історичного 
моменту та співвіднесених з ними адекватних тактичних кроків 
втілення. Адже цілком очевидно, що для ідейних пріоритетів 
кримських татар характерна гармонійна єдність усіх інституційних 
суб’єктів кримськотатарського національного руху, що долучилися 
до їхнього продукування/втілення. Репатріація – національна 
державність – національно-культурне відродження – базові ідеї, 
сповідувані усіма організаційно структурованими представниками 
кримськотатарського народу. Та, розглядаючи процес конкре-
тизації/втілення ідейної тріади суб’єктами кримськотатарського 
національного руху та пошуку ними засобів/форм/союзників задля її 
реалізації, бачимо, що між ними являються суттєві розбіжності, 
неузгодженості, конфлікти, конфронтація. 
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У стосунку першої складової ідейної тріади, репатріації, 
неузгодженості продукуються стосовно кількісно-темпорального 
бачення процесу повернення кримських татар на свою історичну 
батьківщину. Найбільш масштабне повернення депортованого 
населення припадає на кінець 1980-х – середину 1990-х рр. Головні 
ідейно-організаційні провідники кримськотатарського народу, 
НРКТ та ОКНР, мали протилежні погляди та практикували, 
відповідно, протилежні підходи/стилі до/в організації процесу 
репатріації – планове, розтягнене в часі, фінансово забезпечене 
державою vs масове, концентроване у коротких термінах, з 
фінансовою опорою на власні сили та одночасним домаганням від 
держави компенсації витрат. Факт повернення кількох сотень тисяч 
кримських татар до Криму вивів на перший план соціально-
економічну складову процесу репатріації, неможливість успішного 
вирішення якої значно уповільнила його.  

Ідея репатріації конкретизувалася у варіативних проблемних 
відгалуженнях/уточненнях як невідкладно-очевидного рівня, як-то 
забезпечення мінімального соціального захисту, працевлаш-
тування, придбання майна, права на вищу освіту, представленості 
у владних структурах, так і більш глибоко вкоріненого і, на 
перший погляд, мало помітного – участь у приватизації державної 
власності, паюванні землі, політичному процесі, що відкривав 
шлях до обстоювання своїх прав посередництвом діяльності 
представників кримськотатарського народу у представницьких 
органах України усіх рівнів. 

Наступна ідея – відродження національної державності – 
потребувала передусім її формально-правової визначеності і, відпо-

                                           
 З моменту масового повернення кримських татар (1989 р.) станом на 

01.01.2011 р. загальна кількість репатріантів становила близько 270,0 тис. осіб. 
(Див.: Політична мапа Криму: 2010–2011. Процеси і тенденції / Ю. Тищенко,  
Г. Бекірова, М. Капустін. – Український незалежний центр політичний 
досліджень. – К.; Сімферополь: Агентство «Україна», 2012. – С. 110). 

 Поза межами Криму проживає на територіях колишніх республік СРСР 
близько 100 тис. депортованих кримських татар. (Див.: Політична мапа Криму: 
2010–2011. Процеси і тенденції / Ю. Тищенко, Г. Бекірова, М. Капустін. – 
Український незалежний центр політичний досліджень. – К.; Сімферополь: 
Агентство «Україна», 2012. – С. 110). 
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відно, політико-правової конкретизації , що, у свою чергу, вимагало 
від суб’єктів-репрезентантів кримськотатарського національного 
руху публічного позиціонування щодо держави Україна як такої.  

Ставлення НРКТ та його союзників до України як держави 
упродовж усього періоду незалежності лаконічно сконцентроване 
у констатації факту: «НРКТ завжди приїздив до Києва через 
Москву» [57], або й більш відвертому твердженні: «Сьогодні 
Автономна Республіка Крим – лише частина України. Така 
державність не потрібна нікому: ані росіянам, ані кримським 
татарам» [58]). Такий принцип зумовлював несприйняття України 
як суверенної держави, в територіальних межах якої можлива 
реалізація найвищого прагнення кримських татар – відновлення 
власної національної державності. За лаштунками національно-
патріотичних заяв (переважно соціально-економічного характеру) 
внутрішніх кримськотатарських опозиціонерів Меджлісу прогля-
дається насамперед інший вектор їхньої зовнішньополітичної 
орієнтації, підтвердженням цього можуть також слугувати 
публічні констатації ветерана національного руху кримських татар 
журналіста Т. Дагджи (стоїть на позиціях НРКТ, співпрацює з 
«Міллі Фірка») стосовно «втрачених можливостей» щодо 

                                           
 20 березня 2014 р. Верховна Рада України визнала кримських татар 

корінним народом і гарантувала їм право на самовизначення в межах України. 
(Див.: Постанова № 1140-VII Верховної Ради України від 20 березня 2014 року 
«Про Заяву Верховної Ради України щодо гарантії прав кримськотатарського 
народу у складі Української Держави» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1140-18). 

 Тимур Дагджи народився у 1932 р. в Самарканді (Узбецька РСР ). У 
журналістиці з 1954 р. Діяльність у кримськотатарському національному русі 
розпочав з 1964 р. У 1966 р. Т. Дагджи було заарештовано у Москві та 
утримувано в Лефортовській в’язниці. Після звільнення працював журналістом, 
інспектором ЦК Компартії Узбекистану, з 1982 р. по 1985 р. був редактором 
газети «Ленин байрагъы». Рішенням бюро ЦК КП Узбекистану був звільнений з 
цієї посади «за прояви націоналізму». Після переїзду до Криму у 1989 р. 
продовжив активну громадську та журналістську діяльність (був редактором 
газети «Яньы Дюнья»), основна мета якої – критика очільників Меджлісу, 
особливо М. Джемілєва. Обирався делегатом IV Курултаю. Автор книги «Одна 
судьба на все поколения» (2014). Стояв на відвертих проросійських позиціях, у 
2014 р. нагороджений російською медаллю «За возвращение Крыма» (Див.: 
Тимур Дагъджы // Крымскотатарская энциклопедия. – Т.1: А-К / авт.-сост.  
Р. Музафаров. – Симферополь: Ватан, 1993. – С. 206). 
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повернення до Росії та реалізації ленінського декрету кримсько-
татарської автономії у складі РРФСР. На його думку, великою 
помилкою кримських татар є те, що вони не погодилися на 
відторгнення Криму до Росії, і «називає це лише красивим жестом, 
який не зрозуміли українці» [59]. Не менш ілюстративним є 
звернення національно-політичної партії «Міллі Фірка» від 8 
вересня 2008 р. до Президента РФ Д. Медведєва, Голови уряду РФ 
В. Путіна та Президента Республіки Татарстан М. Шаймієва з 
проханням «від імені Російської Федерації захистити корінний та 
інші нечисленні етноси Криму від безперервного геноциду з боку 
націоналістично налаштованих офіційних влад України»[60]. 

На інших вихідних засадах ґрунтується позиція Меджлісу. 
Його лідери не виключали можливості переходу в опозицію до 
існуючого уряду та парламенту в Україні, виступів проти політики 
та конкретних дій найвищих посадових осіб держави, якщо їхня 
політика завдає шкоди інтересам кримськотатарського народу. Але 
принциповою була настанова, що ні за жодних обставин кримсько-
татарський національний рух не повинен діяти супроти фунда-
ментальних інтересів Української держави, здійснювати будь-які 
дії, спрямовані проти її незалежності та територіальної цілісності. 
Такий підхід визначав і вибір політичних союзників (стратегічних 
чи ситуативних). За твердженням М. Джемілєва: «Ми ніколи не 
повинні бути в союзі з політичними силами, стратегічною метою 

                                           
 Опозиційні настрої в кримськотатарському середовищі ґрунтуються також і на 

звичних людських слабкостях, як-то заздрощі, ненависть, прагнення слави та 
почестей, пов’язаних з певними посадами. Так, опозиційна кримськотатарська 
спільнота згуртувалася проти висування М. Джемілєва на Нобелівську премію миру 
(2011р.), зазначивши у відкритому листі до членів журі Норвезького Нобелівського 
комітету, що «вся діяльність номінанта спрямована на особисте збагачення, розвал 
національного руху кримських татар, підтримання авторитарної системи особистої 
влади та постійного напруження у відносинах кримськотатарського населення з 
представниками інших народів, які проживають у Криму». (Див.: Крымскотатарские 
общественные организации возмущены выдвижением Джемилева на Нобелевскую 
премию мира [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://crimea.comments.ua/news/ 
2011/10/07/161000.html). Окрім заяв, опозиція вдавалася і до організації мітингів у 
знак протесту проти політичних стратегій Меджлісу та його лідерів, зокрема, 21 
листопада 2011 р. біля будинку Кримськотатарського академічного музично-
драматичного театру. 
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яких є зазіхання на незалежність та територіальну цілісність 
України, на підпорядкування України або включення її у сферу 
впливів іншої держави, на встановлення тоталітарного режиму»  
[61, с. 31–32]. Одним із перших підтверджень такої позиції стала 
Заява Президії Меджлісу кримськотатарського народу «Про загрозу 
територіальній цілісності України» з приводу острова Тузла, в якій 
артикулювалася «важливість всебічної інтеграції України в 
європейську та євроатлантичну спільноти», а також підтверджу-
валася послідовність зусиль кримськотатарського народу у сприянні 
реалізації цих процесів [62].  

Що стосується третьої складової ідейної тріади кримсько-
татарського національного руху – національно-культурного 
відродження, то шлях її втілення позначений найбільшою кількістю 
перепон, порівняно з репатріацією та здобуттям національної 
державності. Повноцінне/масштабне національно-культурне відрод-
ження потребує, як необхідної умови, реалізації двох перших 
ідейних складових – повернення на історичну батьківщину, ком-
пактного розселення, політико-правового забезпечення, соціальної 
адаптації, економічного підґрунтя інтеграції кримських татар в 
український соціум, що більшою мірою у практичному здійсненні 
залежить від зовнішніх суб’єктів стосовно кримськотатарської 
спільноти, а саме – владних інституцій України усіх рівнів. 
Нагадаємо, що ці інституції не залишись осторонь розв’язання 
проблеми національно-культурного відродження кримських татар 
[63, с. 70]. Ще на початкових етапах репатріації владні структури 
Криму декларували своє сприяння в організації функціонування 
навчальних закладів у місцях компактного розселення кримських 
татар, забезпеченні їх підручниками кримськотатарською мовою, 
підготовці викладачів кримськотатарської мови та літератури у 
Сімферопольському державному університеті ім. М.В. Фрунзе, 
створенні вищого навчального закладу з підготовки кваліфікованих 
фахівців для розбудови системи національної освіти та культури, 
яким став Кримський державний індустріально-педагогічний 
інститут (заснований 1993 р.) з кримськотатарською, українською та 
російською мовами викладання. А згодом Верховна Рада АРК 
прийняла «Концепцію освіти кримськотатарською мовою в 
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Автономній Республіці Крим» [64]. Інформаційний простір Криму в 
невеликих обсягах наповнювався мовленням та виданнями 
кримськотатарською мовою. Серед перших друкованих ЗМІ були 
«Авдет» («Повернення»), «Янъыдюнья» («Новий світ») та 
«Арекет» («Рух»). Розвивалося театральне, музичне та образо-
творче мистецтво. Зусиллями кримськотатарської інтелігенції 
відроджено Кримськотатарський музично-драматичний театр, 
відкрито Музей історії та культури кримських татар, Кримсько-
татарський музей мистецтв, Кримськотатарську бібліотеку ім.  
І. Гаспринського. Серед художніх аматорських колективів кримсь-
ких татар (станом на 2011р.) 41 з них мав звання «народний» чи 
«взірцевий» [18, с. 113]. Кримськотатарські митці мали рідкісну 
нагоду продемонструвати своє мистецтво на Днях кримсько-
татарської культури в Києві (грудень 2003 р.) [65]. Це далеко не 
вичерпний перелік досягнень кримськотатарського народу з 
національно-культурного відродження. На перший погляд, успіхи 

                                           
 Телерадіокомпанія «Крим» щотижня проводила телепередачі кримсько-

татарською мовою. Для порівняння: російською мовою–33,9 год., українською – 6,7 
год., а кримськотатарською – 2,8 год. Радіопередачі: російською – 45,7 год., 
українською – 1,8 год., кримськотатарською – 7,2 год. (Див.: Ширай В. Відродження 
та розвиток освіти та культури кримськотатарського народу наприкінці XX cт. // 
Гілея, 2013. – Вип. 79. – C. 70). 

 Доречно згадати, що у Кримської АРСР було видавництво кримсько-
татарської літератури – «Крымгиз», яке щорічно видавало до 100 найменувань 
кримськотатарською мовою. У 1992 р. з Ташкента до Сімферополя переведено видав-
ництво кримськотатарської художньої літератури та включено у склад видавництва 
«Таврія». Станом на 2003 р. було видано 20 найменувань кримськотатарською мовою. 

 «Авдет» – виходить з червня місяця 1990 р. кримськотатарською та 
російською мовами як друкований орган ОКНР. 

 Історія «Янъы дюнья» розпочалася ще 1918 р. Наприкінці 1930 р. була 
перейменована «Къызыл Къырым» («Червоний Крым»). Після депортації 
кримських татар припинила свою діяльність. У 1957 р. її було відновлено під 
назвою «Ленин байрагъы» («Ленінський прапор»), як друкований орган ЦК КП 
Узбецької РСР. У 1991 р. поновила свою діяльність у Сімферополі під 
початковою назвою. 

 «Арекет» започаткована НРКТ наприкінці 1991 р. Виходила як тема-
тичний додаток до Нижньогірської районної газети «Трудова слава». Першим 
редактором «Арекету» був Ю. Османов, після його смерті 1993 р. ці функції став 
виконувати В. Абдураїмов. 
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кримськотатарської спільноти на ниві відродження національної 
культури доволі значні, особливо порівняно з періодом депортації, 
коли кримські татари були позбавлені будь-якого інституційно 
забезпеченого відтворення/продукування проявів національної 
культури. Але їх не можна вважати адекватними потребам часу та 
викликам наявних проблем, передусім це стосується збереження та 
розвитку мовного простору в інституційному полі як базової 
запоруки національної ідентичності кримських татар. За 
твердженням голови Асоціації кримськотатарських працівників 
освіти «Маарифчі» С. Каджаметової «сьогоднішня система освіти 
не забезпечує належним чином конституційне право кримсько-
татарського народу на розвиток освіти рідною мовою, що позбавляє 
дітей вільного володіння кримськотатарською мовою»[66]. Та 
попри усі інституційні перепони щодо впровадження кримсько-
татарської мови в навчальний процес закладів освіти АР Крим 
завдання збереження мови самими кримськими татарами, на пере-
конання їхніх активістів, «за своєю важливістю стоїть попереду 
необхідності надання мові державного статусу» [67].  

Отож, ідеї І. Гаспринського, «великого учителя» кримських 
татар, та Н. Челебіджіхана, одного з перших політиків серед 
кримців, стосовно базової ролі системи освіти у практиці націо-
нального відродження залишаються такими ж нагальними для 
кримськотатарського народу, як і століття тому. Потужна та 
тривала в часі консолідація кримських татар у прагненні повер-
нення на історичну батьківщину та відновлення національної дер-
жавності, на думку очільників кримськотатарського національного 
руху, може мати плідний та стабільний результат лише за умови 
національно-культурного відродження.  

Згідно з вищерозглянутим можемо дійти таких висновків: 

                                           
 Кримськотатарську мову внесено до «Червоної книги європейських мов». 

(Див.: Unesco Red Book On Endangered Languages: Europe [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.helsinki.fi/~tasalmin/europe_index.html). 

 Станом на 2010 р. у Криму налічувалося 34 тис. кримськотатарських 
учнів. З них 2845 навчалися у 15 школах з кримськотатарською мовою навчання. 
Всього рідну мову вивчали 5592 учні. 28908 кримськотатарських учнів (85 %) 
навчалися в школах з російською мовою викладання, з них 16289 вивчали рідну 
мову 2-3 год. на тиждень. Більше 8 тис. учнів не вивчали рідну мову взагалі. 
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Характерною особливістю ідейної архітектоніки кримсько-
татарської спільноти є безумовна єдність усіх її інститу-
ціалізованих суб’єктів стосовно заявлених базових ідейних пріори-
тетів – репатріації, національної державності та національно-
культурного відродження. Відмінності стосуються насамперед 
вибору принципових засад практичної реалізації основоположної 
національної ідеї кримських татар – державності, що, як зако-
номірний наслідок, зумовило орієнтацію/співпрацю різних суб’єк-
тів-репрезентантів ідейних пріоритетів кримських татар з карди-
нально відмінними у ціннісних орієнтирах стратегічними союзни-
ками, а також їхній вибір методів та форм втілення ідейних 
домінант кримськотатарського народу. 

Основна мета участі кримських татар, що визнають рішення 
Курултаю та авторитет Меджлісу у політичному процесі АР Крим та 
України в цілому, – це право на власну державність у територіальних 
межах суверенної демократичної України, як основного гаранта його 
реалізації, що, у свою чергу, формувало/обумовлювало кримсько-
татарську спільноту у її домінантній чисельності як найбільш 
проукраїнську силу в АР Крим. 

Недалекоглядна/свідома/обумовлена рудиментами ідеологем 
радянської доби орієнтація владних інституцій України усіх рівнів 
переважно на розв’язання проблем соціально-економічної 
інтеграції кримськотатарських репатріантів в українське 
суспільство (в межах матеріально-технічних потужностей 
малоспроможної економіки України) не давала можливості, 
послідовно ігнорувала створення правових підстав для реалізації 
кримськотатарським народом його головного ідейного пріоритету 
– набуття власної державності у формі національно-територіальної 
автономії у складі незалежної суверенної територіально цілісної 
України, що стало причиною недостатнього 
використання/залучення потенціалу кримськотатарського націо-
нального руху в політичному процесі Автономної Республіки 
Крим (1990–2014 рр.) в інтересах держави Україна. 
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ІДЕНТИЧНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ПОГРАНИЧЧЯ: 
ДОНБАС 

 
Ідентифікаційні процеси на теренах пограниччя відбуваються 

на символічному рівні. Створюється регіональний символічний 
універсум, формуються транскордонні ареали із власною 
ідентичністю, в яких локальна ідентифікація домінує над іншими. 
Показано особливості ідентифікації соціуму Донбасу як ареалу 
пограниччя, проаналізовано виклики формування спільної 
ідентичності українських громадян. 

Ключові слова: пограниччя, прикордоння, ідентичність, 
консолідація. 

Olena Kryvytska. Identity of Ukrainian borderland: Donbas. 
Identification processes on a borderland space occur at a symbolical 
level. The regional symbolical space is created, crossborderland 
regions with own identity in which local identification dominates over 
others are formed. The article represents peculiarities of identification 
society border, causing challenges of forming a common identity of 
Ukrainian citizens. 

Key words: borderland, frontier,common identity. 
 
Сучасні трансформаційні процеси спричинили актуалізацію 

уваги до соціокультурних процесів в ареалах пограниччя. Феномен 
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пограниччя полягає в тому, що в його просторі відбуваються 
процеси «нашарування» різних соціокультурних маркерів, 
формується явище «серединної культури». Цим ареалам 
притаманна особлива система взаємодії між «своїм» і «чужим». 
Межі цієї взаємодії не тотожні, не збігаються із територіальними 
кордонами або демаркаційними лініями. Для субєктів пограниччя 
вельми актуальним є усвідомлення локальної ідентичності. 
Внаслідок мобільності соціуму на пограниччі збільшилася спокуса 
«запозичити» модель «іншого», «чужого» суспільства, що 
спричиняє деформацію традиційних маркерів ідентифікації.  

На пограниччі може відбуватися «відхід» від локальної 
регіональної ідентичності задля зближення з носіями «іншої» 
культури на кордоні. Ідентичність пограниччя як цілісність 
виникає в точці перетину багатьох ідентичностей: етнічної, 
релігійної, регіональної, національної, історичної, культурної. 
Вона відтворюється у практиках символізації та пам'яті, 
артикулюючи образи «друзів» та «ворогів», звертаючись до 
національної чи державної ідеї або, навпаки, руйнуючи їх [1, с. 98]. 
На відміну від ідентичності релігійної, культурної чи етнічної, 
порубіжна ідентичність активно реагує на зміни адміністративних 
кордонів, на економічні та юридичні трансформації. Як наслідок – 
вплив домінуючих ідеологій у порубіжжі дещо послаблений. 
Польський дослідник Т. Зарицький зазначає: «Враховуючи, що 
регіони, яких зараховують до категорії прикордонь, є зазвичай 
периферійними… «прикордонні» наративи можна розглядати як 
субститути наративу ослабленої національної держави...» [1, с. 96]. 
Слабкість офіційного наративу в порубіжжі зумовлює формування 
як змішаної ідентичності, із соціокультурних впливів зовні, так і 
наявність автентичної. 

В умовах конфлікту ідентичностей в українському порубіжжі 
вибудовується модель альтернативної ідентичності. Особливої 
уваги тут набувають ідеологічні переорієнтації від норм та 
ідеології центру, може створюватися культурний простір, який 
вписується в межі кількох цивілізаційний моделей та окремих 
форм ідентичності. Пограниччя та культурний полілог набувають 
мультикультурних цінностей, що є альтернативою офіційним, 
домінуючим дискурсам «центру» [2, с. 11]. Подолання ліній 
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розмежувань невідворотно означає отримання нового досвіду, 
зміну власної ідентичності. Мешканці пограниччя здатні до 
зближення з «іншою» культурою, вони більшою мірою залежні від 
«інших», здатні існувати в рамках кількох соціокультурних 
моделей. Можна припустити, що у просторі пограниччя 
територіальні ідентичності здатні ефективно конкурувати з 
національними. Актуальність проблем дослідження пограничних 
соціумів посилюється штучним роздмухуванням політичних 
проблем співіснування різних територіальних спільнот.  

 Ідентитети на пограниччі зумовлені впливом кількох кордонів, 
перш за все, державних, а головне – соціокультурних. Але під 
впливом «ефекту маргінальності» (формула Я. Верменич) особа 
пограниччя змушена виробляти новий модуль культурної адаптації. В 
умовах змін соціокультурної ситуації й трансформації суспільства це 
спричиняє формування нових кордонів в соціумі, що зумовлює 
конфлікт «плаваючих» ідентитетів, який проявляється у «з’ясуванні 
відносин». А це призводить до наростання напруги та визначення 
«своїх» і «чужих» в ареалі пограниччя. Якщо руйнується система 
традиційних символів і стереотипів, що проявляється у формі 
ідентифікаційної кризи, а державні або суспільні інститути не можуть 
запропонувати замість втраченої системи смислів та ідей нову, 
залишається єдиний шлях – створення образу протилежного 
«іншого», формування ідентичності за лінією «ми» – не «вони». 
«Чужий» визначає зовнішні границі «своїх» у пограниччі, «межі 
розуміння ідентичності групи».  

Процеси глобалізації позначилися на збільшенні прозорості 
державних кордонів, спричинили виникнення поняття «трансна-
ціональної культури», в межах якого проблема «іншого» постає у 
зовсім новій площині, як мотив суверенізації «чужого». Проте на 
цьому шляху соціуми підстерігає чимало небезпек, перш за все 
тенденція винаходження «іншого» за законами попиту [9, с.115]. 
Намагання універсалізувати відмінності здатне провокувати 
виникнення дисонансу «ми»/«вони», спричиняти вибудування 
ціннісного самозахисту на основі «відторгнення чужих». За таких 
умов на сприйняття тих чи інших спільнот впливають переконання 
індивіда, система його власних цінностей, символів. Вони 
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консервують кордони, які поділяють світ на «домени «наш»/«їхній» 
(формула З. Маха), організують простір соціокультурної взаємодії, 
формують власний досвід сприйняття себе через ставлення до 
«іншого». Спільноти сприймають соціокультурні ідентитети як 
уявний кордон між «ми» і «вони», як інструмент дистанціювання. 
Так, матриця «сприйняття/несприйняття» є індикатором іденти-
фікаційних практик та культури суспільства. Дистанція між носіями 
різних ідентитетів може варіюватися від симпатії до ворожості у 
процесі змагання між старими та новими смислами суспільства. У 
кризових ситуаціях повернення до «своєї» ідентичності здатне 
спричиняти протистояння в суспільстві за лінією «своїх»/«чужих».  

Ми стали свідками того, коли за умов змін ціннісних матриць 
суспільства комунікація в ньому будується з відкиданням 
потенціалу порозуміння, на основі конструкту «ми»/«вони». В 
порубіжжі утворюється специфічна матриця простору відносин, 
яка формується як «своїми», так і «чужими» у стикових зонах 
культур. При цьому найчастіше формується якісно нестійкий 
перехідний континуум, простір, в якому «багатобарвність домінує 
над єдністю й одноманітністю» [3, с. 112]. Гетерогенність 
порубіжжя здатна зумовлювати розбалансованість соціокультурної 
системи, «зіткнення» традицій, спричиняти негативну ідентич-
ність. Тут з категорії «своїх» часто виключаються й ті, для яких 
регіональна та локальна ідентичність не є пріоритетною в системі 
цінностей. Це призводить до проявів визнання/ невизнання та 
опозиції «ми»/«вони». Ставлення до інших як до «чужинців» 
означає наявність кордонів, які втілені в цінностях, способах 
поведінки, традиціях, ментальних матрицях. Чіткою демарка-
ційною лінією ці кордони стають за умов «накладання» культур-
них відмінностей на історичні, ідейно-політичні, конфесійні та 
лінгвістичні особливості розвитку спільнот.  

Незважаючи на зростаючу уніфікацію соціокультурних 
маркерів суспільства, актуалізуються прагнення різних сегментів 
соціуму до збереження традиційних маркерів ідентичності, насам-
перед культурної. Особистість намагається визначити соціально-
культурні межі свого існування, долає межі свого «я», 
ототожнюючи себе з будь-якою спільністю. Такий стан часто 
виникає в умовах соціокультурної трансформації в суспільстві. За її 
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умов потенціал ідентичності використовується етнічними елітами в 
боротьбі за владу, сприяючи посиленню впливу культурних 
відмінностей за ознакою «свій»/«чужий». Етнічний кордон 
перетворюється на лінію «зіткнення» спільнот, в інструмент 
«відчуження іншого» та дезінтеграції в суспільстві [4, с. 230]. 
Негативні образи, соціальні страхи, взаємна недовіра, відчуття 
незадоволеності, ображена гідність – той «емоційний розчин», який 
спричиняє зміцнення кордонів соціокультурного простору.  

 Отже, багатокультуральні соціуми порубіжжя є зонами ризику. 
На збереження рівноваги в них впливає дисонанс маркерів 
сприйняття «ми»/«вони», а штучно вибудувані кордони між 
«своїми»/«чужими» просторами обертаються також ізоля-
ціоністськими настроями. Зауважимо, що концепт кордону фокусує 
увагу на тому, що власне «ми» відрізняється від «вони» мовою, 
культурою, світоглядними стереотипами, традиціями, ментальною 
мапою. Ця обставина, вважає В. Євтух, змушує з особливою 
ретельністю підходити до включення етнічних маркерів у дискурс 
інтеракційних поведінкових активностей етнофорів [19]. Кордони 
зумовлюють наявність стереотипів, консервацію традицій, впливають 
на геополітичні уявлення спільнот. Вони спричиняють конс-
труювання гібридних ідентичностей, коли належність до регіону 
постає виключно як власна екзистенційна цінність особи. Такий стан 
ідентифікаційних процесів характерний для соціокультурного 
простору пограниччя. Тут створюється регіональний символічний 
універсум, де регіональна ідентифікація домінує над іншою. 

Багатовікова бездержавність і тривале перебування регіонів 
України у складі різних, часто ворогуючих між собою держав, не 
могли не позначитися на колективній свідомості, не вплинути на 
формування порубіжної ідентичності. Українське пограниччя 
(українсько-польське, українсько-російське, українсько-румунське) 
становить пограниччя культур, спільнот, традицій, цінностей життя. 
Пошук спільних соціокультурних сенсів в ареалах пограниччя є 
проблематичним з огляду на вплив наслідків різноманітного 
історичного минулого, геополітичних факторів. Упродовж століть 
на українських просторах співіснували території, підпорядковані 
різним державам, що спричинило феномен українського «розді-
лення», стан роздвоєної лояльності, дихотомію ментальності. Так, 
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А. Міллер звертає увагу на те, що низка ареалів на окраїнах імперій 
(таких, як імперія Романових – Авт.) являють собою «складні 
пограниччя», де стикалися впливи різних держав [5, с. 89].  

 Формоутворюючими ландшафту пограниччя Сходу є домінуючі 
слов'янсько-радянські культурні ідентичності, частину яких 
становлять ідентичності так званого «русского міра» [6, c. 32–33]. 
Доводиться констатувати, що порушення рівноваги у порубіжних 
територіях здатне викликати напругу та соціальні ускладнення. Коли 
змагання за ресурси переміщується в економічну, інформаційну, 
культурну сферу (як сталося частково на Донбасі), виникає загроза й 
державному суверенітету. Процеси на таких прикордонних стиках 
здатні спричиняти відцентрові тенденції розвитку, формувати вузли з 
нерозв’язаних питань. Ось чому в умовах трансформації суспільства 
зони пограниччя є ареалами нестабільних систем, які перебувають у 
пошуку власних форм організації.  

 У просторі українсько-російського пограниччя заслуговують на 
увагу порубіжні етнокультурні ареали Східної України. Складні 
політичні процеси формування владних еліт, зокрема, на регіональ-
ному рівні, зактуалізували питання щодо долучення східних регіонів 
до національного дискурсу. Однак не варто нехтувати тим, що 
суттєвим чинником впливу тут став «російський чинник». Крім того, 
стрімке зростання місцевих економічних еліт посилило тенденції 
виокремлення цих областей у політичному ландшафті як своєрідної 
«турбулентної геополітичної зони». Максимально актуалізовано 
сприйняття регіону у названому форматі було під час політичної 
кризи та військової агресії Росії проти України на початку 2014 р. 
Дослідниця східноукраїнських ідентичностей О. Філіппова спра-
ведливо вважає цей процес як перетворення українсько-російського 
пограниччя на російське [7, с. 16–17].  

Донецькій ідентичності властива суперечність між великими 
можливостями («степова вольниця») і жорсткими обмеженнями 
(«галерна праця»). Можна погодитися з думкою Г. Куромії: 
«Упродовж усієї своєї історії Донбас був утіленням свободи, і саме ця 
свобода й визначила вкрай брутальну та жорстоку політичну історію 
Донбасу… Приваблений волею й можливостями цього прикор-
донного регіону, тут осідав строкатий люд з усієї країни та з-поза її 
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меж, а безжальна економічна експлуатація й міжетнічні сутички були 
частиною повсякденного життя Донбасу» [8, c. 18]. Поза сумнівом, 
Донбас становить особливий регіон, який сформувався відповідно до 
історичних тенденцій та закономірностей розвитку, характерних для 
пограниччя / фронтиру з його сприйняттям, ставленням та 
інтерпретацією таких понять, як «кордон», «сусід», «свій / інший», 
«свій / чужий». Кордон з Росією, близькість до поліетнічного 
Кавказу, високий рівень урбанізації за умови зосередження в регіоні 
потужних підприємств, залучення великої кількості працівників з 
різних місцевостей і водночас потужний сільськогосподарський 
потенціал – чинники, що зумовили закономірності історичного та 
культурного розвитку регіону, ментальних особливостей соціуму. 
Висока частка російськомовного населення вплинула на формування 
протиставлення «ми/вони» у соціокультурному просторі. Де «вони» – 
всі, хто ідентифікує себе в межах загальноукраїнського іденти-
фікаційного поля. Наслідком цього стало створення штучних 
кордонів міжкультурної комунікації, ліній демаркації в етно-
політичному просторі, що зумовило протилежне ставлення представ-
ників Західного і Східного регіонів до ключових проблем 
українського суспільства. Це підтвердило дослідження трендових 
ідентичностей та ієрархії суспільних лояльностей, яке проводилося в 
1994 р. та 2014 р. у Львові та Донецьку – містах-символах регіонів. 
Відповіді на питання «Якою мірою, на Вашу думку, кожна з 
наступних подій є важливою для розуміння історії України?» 
виявили цікаві і неоднозначні результати, про що свідчать наведені 
дані. «Дуже важливими» респонденти вважали такі події: 

«Київську Русь»: Львів у 1994 р. – 72,7%, у 2014 р. – 83,6%, 
Донецьк у 1994 р. – 77,2%, у 2014 р. – 80,6%; 

«Козацтво»: Львів у 1994 р. – 74,1%, у 2014 р. – 66,9%; 
Донецьк у 1994 р. – 45,9%, у 2014 р. – 66,9%; 

«Переяславський договір між Україною і Росією»: Львів у 
1994 р. – 33,4%, у 2014 р. – 54,5%; Донецьк у 1994 р. – 77,7%, у 
2014 р. – 70,5%; 

«Українську Народну Республіку»: Львів у 1994 р. – 67,5%, у 
2014 р. – 67%; Донецьк у 1994 р. – 23,3%, у 2014 р. – 50,6%; 
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«Проголошення незалежності України у 1991 році»: Львів у 
1994 р. – 90,4%, у 2014 р. – 97,1%; Донецьк у 1994 р. – 28,0%, у 
2014 р. – 80,2% [9]. 

Попри виявлені розбіжності найбільш вагомим показником є 
зростаюча цінність незалежності України. На 2013 р. кількість 
прихильників незалежності в регіоні становила 80%, а кількість 
бажаючих об'єднатися з Росією становила менше 15% [10]. Попри 
спроби «демонізувати» образ Західної України та Майдан-2013 в 
інформаційному просторі Донбасу, опитування населення, проведене 
у квітні 2014 р. Київським міжнародним інститутом соціології, 
засвідчило: більшість населення регіону – за збереження Донбасу у 
складі України і лише 30% – за від'єднання східних областей від 
України [11]. Актуалізація регіонального патріотизму, політизація 
проявів регіональної ідентичності за надзвичайної активності 
телевізійних медіа використовувалися як один із прийомів виборчих 
технологій упродовж щонайменше останнього десятиліття задля 
перемоги на виборах тієї чи іншої політичної сили. Не можна не 
погодитися з тим, що за активної участі мас-медіа Донбас було 
перетворено на «своєрідний символ регіональної ідентичності» 
(формула Ю. Ніколайця). «Відповідність»/«невідповідність» 
образних конструкцій Донбасу існуючим реаліям заслуговує на 
особливу увагу. Так званий «регіональний патріотизм» став одним із 
чинників, за допомогою якого відбувалася маніпуляція колективною 
свідомістю, творилися нові квазіідентичності зі штучно 
сконструйованими моделями регіональної пам'яті. Відбувалося 
конструювання образу регіонального «свого» і негативного «іншого» 
– «гіршого від свого». Образ Донбасу втілювався у двох протилежних 
матрицях. Одна, «ми – донбасівці!», підкреслювала особливість 
мешканців регіону. Інша, «Донбас – проросійський регіон», 
формувала образ території, негативно налаштованої до «українсь-
кості»: культури, мови, традицій та ін. Нова донбаська ідентичність 
створювала ілюзорний «фантом Донбасу», відволікаючи увагу 
суспільства від соціальних проблем, масового безробіття, 
катастрофічного забруднення атмосфери, нищення української 
культури. «Свідоме безвладдя», врешті-решт, обернулося гума-
нітарною катастрофою для регіону. 
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 Дослідження параметрів ідентичностей мешканців Донбасу 
виявили динаміку «радянської ідентичності» у соціумі. Наприкінці 
1999 р. цей показник зменшився вдвічі порівняно з 1994 р. – з 45% 
до 21,5%. У 2014 р. також спостерігалось зниження «важливості» 
цієї ідентичності – близько 10% [12]. На ідентифікацію респон-
дентів за маркером «радянська людина» вплинули перманентні 
кризи передостанніх років, загострення боротьби навколо мовного 
питання, загальний стан дезадаптації соціуму, які час від часу 
детермінують ситуативне збільшення кількості її носіїв на тлі 
зниження актуальності «радянськості». 

 Принагідно зауважимо, що стереотипи, успадковані з часів 
спільного проживання українців з росіянами у Радянському Союзі, 
накладають серйозний відбиток на перебіг соціокультурного 
розвитку українсько-російського порубіжжя. Певна частина 
соціуму й сьогодні ідентифікує себе з неіснуючою державою, а це 
зумовлює консервацію негативних ідентитетів культурної ідентич-
ності громадян, створюючи «парадокси суспільної амбівалент-
ності» (формула М. Рябчука) [13]. Можна говорити про реальне 
превалювання локальної ідентичності над регіональною, про 
існування як західноєвропейського, так і російського поля 
ідентифікації в суспільстві.  

Варіативність ціннісних смислів визначається ставленням 
населення до різного роду символів. Наявність у міському просторі 
Донецька копії московської «цар-пушки», з одного боку, є свідченням 
наявної проросійської орієнтації деяких мешканців. За результатами 
соціологічного опитування, проведеного Центром імені О. Разумкова, 
підтвердило, що проросійських прихильників – абсолютна меншість. 
Зокрема, ставилося питання: «Останнім часом у деяких місцях 
учасники мітингів піднімали над адміністративними будівлями 
державні прапори Російської Федерації, як Ви до цього ставитеся?» , 
оскільки ставлення до російських триколорів – це маркер ставлення 
соціуму до приєднання до Росії. Опитування показало: до «підняття 
російського прапора» на Сході позитивно ставляться лише  
10% населення регіону. На Донбасі: позитивне ставлення висловили 
12%; негативне – 70%. Таким чином, більшість населення 
Донецького регіону не сприймає ідею «русского міра» і «лише кожна 
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восьма людина готова вийти з «хлібом-сіллю» назустріч російським 
військам» [12]. 

Варто визнати, що образ Донбасу, як джерела формування 
загроз існуванню унітарної України, формувався штучно. 
Соціологічний моніторинг Інституту соціології НАН України 
(останній у липні 2013 р.) підтвердив, що інститут автономії як 
інструмент та необхідна умова для самоврядування регіональних 
спільнот не є затребуваним. А відцентрові прагнення в українсь-
кому суспільстві мають емоційне забарвлення в умовах стрімких 
змін політичної кон’юнктури, залежать від зовнішньополітичних 
чинників та є «реакцією самозахисту в умовах невирішеності 
питань своєї культурно-цивілізаційної ідентифікації» (формула  
Я. Верменич). Актуалізацію питання автономії респонденти 
пов’язують з приходом до влади «чужих» для регіональних 
спільнот політичних сил.  

Систему суспільних відносин, атмосферу та менталітет Дон-
басу як зони «російського прикордоння» блискуче описує  
Г. Коржов. Брак культури, тяжка фізична праця, втрата етнічності, 
гнітюча фабрично-заводська система й інші фактори «сформували 
типаж мешканця краю – образ заробітчанина, людини, що не має 
власної історії і традиції, сталих гуманістичних цінностей, особи, 
що була налаштована ставити матеріальні цінності понад ідеальні 
та духовні, що значною мірою викривленими настановами 
створює навколо себе певну маргінальну культуру, яка, з одного 
боку, є суцільним відокремленням тутешніх мешканців від 
традицій та цінностей інших культур, а з другого – ствердженням 
специфічного виміру існування в площині буттєвої тимчасовості, 
відчуженості людей від творчої праці, влади, культури, історії" 
[14, с. 100]. Таким чином сконструйовано регіональну ідентич-
ність, яка серед ієрархії «інших» стала привілейованою. 

Аналізуючи ґенезу регіональної ідентичності Донбасу, Г. Кор-
жов зазначає, що посилення регіональної ідентичності в 1990-х рр. 
ХХ ст. обумовлювалося «компенсаторною функцією – іденти-
фікація з регіоном заповнила вакуум ідентифікації з державою» 
[14, с. 40]. Внаслідок складних політичних процесів формування 
владних еліт, зокрема, на регіональному рівні, постало питання 
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про те, як саме «вписати ці регіони в національний дискурс». 
Каталізатором цього процесу став міф про «російський чинник». 
Намагання сформувати образ Росії як зовнішнього «іншого» 
неминуче стимулювало конструювання внутрішнього «іншого» у 
прикордонних з Росією поясах [7, с. 84]. Як зазначає Л. Нагорна: 
«Донбас – найбільш показовий, хоч і не типовий приклад регіону, 
етнічна структура якого не відіграє помітної ролі у соціальній 
стратифікації» [15, с. 67]. За І. Кононовим, характерним для 
етнічної структури Донбасу є «велике ядерне утворення – 
українсько-російська домінуюча «етнічна коаліція». Це «утво-
рення виникло внаслідок зближення ціннісних уявлень українців 
та росіян, формування синтетичних українсько-російських явищ в 
культурі регіону, зламу ендогамного порогу між цими етнічними 
групами» [16, с. 65]. На відміну від Галичини, яка «створила 
майже герметичне по відношенню до України символічне 
середовище» з акцентом на етнічності, у Донбасі головним 
стрижнем соціальної структури завжди були не етнічні, а 
соціально-економічні ієрархії. Проведене автором опитування 
дало підстави стверджувати, що більшість респондентів (як 
українців, так і росіян) сприймали населення Донбасу як 
«особливу спільноту людей». Однак більшість українців визначали 
«український характер донбаської спільноти», а більшість росіян 
сприймали мешканців області як росіян [17]. Звертаючи увагу на 
такі особливості простору регіону, можна стверджувати, що 
специфіка культурного капіталу українського Сходу не в його 
«недоукраїнськості», а в тому, що він є транскордонним регіоном.  

 Серед основних причин виникнення конструкту «особливої 
донецької ідентичності», на думку В. Головко, такі: 

-  світоглядна суперечність;  
- соціально-економічна ідентичність;  
- політична ідентичність і ставлення до держави Україна;  
- національно-культурна ідентичність [18, с. 345–355, 369]. 
Аналізуючи причини подій на Донбасі, В. Євтух зазначає: 

«Що ж до сьогоденного протистояння, то тут спостерігається 
специфічна «етнополітична поведінка» лідерів етнічних груп, які 
виступають за утвердження і вивищення власних інтересів або за 
зайняття своїми етнічними групами кращих ніш у соціально-
економічній, політичній та культурній сфері. Так от, мені здається, 
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що в Донбасі реально протидіють два компоненти, один з яких – 
це російський, який активно лобіювався як за часів СРСР, так і 
впродовж останнього двадцятиріччя політико-економічною елітою 
краю. Навіть за наявності інших етнічних спільнот краю 
(наприклад, греків) домінантною залишалась російська, яка 
детермінувала систему політичних, економічних та культурно-
ідеологічних констант регіону» [19].  

Принципово важливим елементом у моделі пограниччя є 
концепт кордону. Сучасна лімологія інтерпретує кордон як 
соціальний, культурний і політичний конструкт [20, с. 93]. Про 
новий порубіжний тип свідомості та нові суспільні відносини, що 
формують кордони, наголошує і Я. Верменич. Вона стверджує, що 
з позитивної точки зору кордон стимулює рухливість та 
ініціативність, надає можливості діалогу й обміну культурними 
здобутками, а з негативної – провокує постійні стресові ситуації, 
зони напруження і воєнних конфліктів [21, с. 31]. Тобто 
прикордонний простір – соціально-географічна зона, в межах якої 
ефективно взаємодіють культурні, політичні системи сусідніх 
країн і стикаються їхні інтереси.  

В умовах відкритого військового конфлікту в Донбасі 
актуальність маркера ставлення до державного кордону поза 
жодним сумнівом. Зміни, що відбулися на українсько-російському 
кордоні, є результатом зламу Ялтинської системи міжнародних 
відносин, що змусило по-новому поглянути на маркер державного 
кордону. Парадокс полягає в тому, що сучасні державні кордони 
перетворюють пограниччя в особливі регіони, де формуються нові 
спільноти та соціокультурний простір. У цьому просторі кордон не 
сприймається як бар’єр у спілкуванні «своїх»/«несвоїх».  

Т. Журженко справедливо вказує, що українсько-російський 
кордон тісно пов'язаний з проблемою національної ідентичності, 
набуває сенсу захисту від «небезпечної відкритості зі Сходу». До 
набору загроз внаслідок незахищеності кордону належать : 
культурний, інформаційний вплив Росії, економічна інтервенція, 
загроза лінгвістичній ідентичності та ін. [22, с. 11]. Безумовно, 
історико-культурний досвід східного пограниччя дає підстави 
констатувати, що населення в межах російсько-українського 
прикордоння зберегло свою культурну карту і відчуває ментальну 
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близькість, що підтверджує довготривалість історичних кордонів. 
Дослідження показали, що більшість населення східного 
пограниччя вважає, що українсько-російський кордон – це кордон 
поміж «своїми». На їхню думку, це «примарний» кордон, який 
«існує в інтересах влади», а не розділяє «своїх» від «чужих». У 
Донбасі впевнені у тому, що «кордон взагалі не потрібен», 
оскільки українсько-російський кордон – «між своїми» – 66%. [23]. 

За даними КМІС, у квітні 2014 р. на запитання «Якими би Ви 
хотіли бачити стосунки України і Росії?» 70% опитаних відповіли: 
«Україна і Росія мають бути незалежними, але дружніми 
державами – з відкритими кордонами та без віз». У межах 
названого опитування відповідь «Україна і Росія повинні 
об'єднатися в одну державу» підтримали: 12,4% мешканців 
Донецької; 15,9% Луганської областей. За «непотрібність 
кордону» висловились 43,5% опитаних мешканців Донбасу [12]. 
Це пояснюється тим, що більшість населення ідентифікує себе як 
росіян або радянських. Такий стан спричинив консервування 
радянської та конструювання негативної ідентичності. Внаслідок 
цього сформувалися виклики загальнонаціональної єдності. На тлі 
трагічних подій у регіоні відбувається деформація сприйняття 
прикордоння як «кордону безпеки». На запитання «В чому 
проявляється вплив прикордонного розташування області»: 40% 
донбасівців вибрали варіант «ближче небезпека військових дій» (в 
Галичині таку відповідь обрало 7,4% респондентів). На відміну від 
Галичини, де міграційні наміри пов'язані передусім з 
економічними чинниками, «тут немає жодних перспектив для 
нормального працевлаштування», в Донбасі увага акцентується не 
тільки на економічних, але й на соціально-політичних чинниках – 
«не подобається політичний розвиток країни», «існує загроза 
війни». Отже, ставлення до кордону з Росією як до «м’якого 
кордону» зі «своїми» залишилося незмінним. 

Зважаючи на останні події в Україні, можна прогнозувати 
суттєві зрушення у сприйнятті мешканцями східного пограниччя 
маркера державного кордону. Можна припустити, що відбудеться 
така диференціація: на територіях, не підконтрольних Україні – 
посилення думки у непотрібності кордону з Росією; на територіях, 
підконтрольних центральної владі – прагнення до встановлення 
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«європейського» режиму кордону зі східним сусідом. Цьому 
сприятиме невизначеність політичного статусу Донбасу. Проект 
Закону України «Про особливий порядок місцевого самовря-
дування в окремих районах Донецької та Луганської областей» 
[24] і ставлення центральної влади щодо подальших перспектив 
цих територій [25] передбачає існування «на окремих територіях» 
регіону двох політичних центрів: Київ – Москва / «ЛНР» – «ДНР». 
Це суперечить критеріям кордону як соціального інституту, який 
задає простір функціонування іншим соціальним інститутам і 
окреслює межі полів влади. Такий своєрідний перетин 
«інституційних порядків країн з різними соціально-політичними 
режимами в умовах військового конфлікту між ними спричи-
нятиме виникнення кондомініуму східного пограниччя» [25]. 
Тобто статус «окремих районів» Донбасу призведе, на нашу 
думку, до виникнення «кондомініуму», «протекторату», так би 
мовити, «асоційованої держави» (!) в унітарній Україні. Це 
спричинить демонізацію Сходу як «чужого» та призведе до 
вибудовування стратегії «внутрішньої колонізації», зміщення лінії 
східного пограниччя у бік українського ландшафту. А це призведе 
до формування ареалу пограниччя обабіч «лінії розмежування», 
конструювання нових параметрів «ворога», зміщення кордонів 
традиційних соціокультурних ідентитетів: колишні «свої» 
(громадяни України) за лінією нового штучного кордону – 
маркуються як «чужі». Зазначене зумовить уповільнення процесу 
побудови спільної громадянської ідентичності.  

У просторі соціокультурного пограниччя Донбасу бракує 
символічного ресурсу для конструювання альтернативної версії 
національної ідентичності. Ось чому формулу «Схід та Захід 
разом» можна тлумачити не тільки як заклик до єднання, а й як 
констатацію ментальної невизначеності. З іншого боку, не можна 
не враховувати наявну тенденцію на контакт, за якого «народ-
жуються соціокультурні інновації, здатні збільшувати ресурсний 
потенціал регіонів по обидва боки кордону» [26, c. 90], коли 
кордон уже сприймається як «коридор», «ворота», а пограниччя 
усвідомлюється як простір соціокультурних контактів і взаємо-
впливів, взаємозбагачення та співпраці. 
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Сьогодні, коли частина країни занурилася у стан неперед-
бачуваності, варто подивитися на проблеми формування спільної 
ідентичності крізь призму концепту пограниччя. Війна на Донбасі 
нагадала нам, що з існуванням культури пограниччя, спільнот 
пограниччя пов’язані наявні ризики національної безпеки. 
Особливо небезпечною виявилася недооцінка стану регіональної 
свідомості, самопочуття «людини на межі», «людини пограниччя» 
(уведене О. Мартинесом). Ми маємо справу з вираженим 
соціокультурним конфліктом, в якому є ознаки дифузності. За 
умов руйнації єдиного духовного поля різні сегменти соціуму 
вибудовують для себе протилежні бачення моделі держави та й 
свого місця у цій державі. Криза, яка має місце на Сході країни, є 
також світоглядною. Події 2014 року, зміна матриці влади, 
анексія Криму зробили свою справу: деморалізовані громадяни 
повірили в можливість повторення кримського сценарію в інших 
ареалах пограниччя. У контексті нових загроз національній 
безпеці, що сформувалися внаслідок військової агресії Росії проти 
України, важливим є з’ясування специфіки ідентичності Донбасу, 
що важливо для вироблення стратегії на шляху до загально-
української консолідації. 

 Соціологічне дослідження «Динаміка патріотичних 
настроїв», проведене в серпні 2014 року групою «Рейтинг», 
свідчить, що понад 60% жителів Донбасу сумують за СРСР. При 
цьому, якщо в Центрі, на Сході і Півдні впродовж 2013–2014 рр. 
кількість прихильників СРСР зменшилася, то на Донбасі – зросла. 
Серед етнічних росіян кількість тих, хто досі шкодує за втратою 
СРСР, за рік зросла з 55% до 60%. Серед етнічних українців цей 
показник зменшився із 38% до 29%. Динаміка ностальгії за СРСР 
та ставлення до ОУН–УПА є вельми показовими маркерами 
ціннісного вибору людей в Україні. Так, відповідно до результатів 
дослідження соціологічної групи «Рейтинг» у жовтні 2015 року 
третина (31%) опитаного населення України шкодує про розпад 
Радянського Союзу; більшість 56% – не шкодує, 14% – не 
визначилися [27]. Про розпад СРСР більше шкодують російськомовні 
громадяни (останніх удвічі більше, порівняно з їх однодумцями серед 
україномовних). Динаміка настроїв свідчить про те, що з кожним 
роком зменшується кількість респондентів, які сумують за СРСР: у 
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2010 році таких було 46%, у 2013 – 41%, у 2014 – 33%, у 2015 – 31%. 
Відповідно до Моніторингу соціальних змін за 2014 рік Інституту 
соціології НАН України громадянами СРСР вважають себе 13,9% 
населення Донбасу (відповідний загальноукраїнський показник – 
5,5%) [28]. Саме в тих регіонах, де мешкають громадяни – носії 
«радянських цінностей», розгорнулася російська агресія у 2014 році. 
Конфронтація на міжрегіональному рівні кількох моделей пам’яті, в 
основі яких різне сприйняття комуністичної ідеології, радянського 
історичного досвіду та українського визвольного руху, деструктивні 
зовнішні інформаційні впливи та пропаганда з використанням 
викривлених трактувань історичних фактів, можуть у майбутньому 
ще більше посилити вияви нетолерантності, екстремізму, 
антидемократичних рухів та ксенофобії. «Примирити» історичну 
пам’ять можливо тільки завдяки високому рівню володіння 
неупередженою історичною інформацією. 

 Результати соціологічного дослідження, проведеного до 24-ї 
річниці Дня Незалежності України, показали протилежне ставлення 
населення регіонів до історичних подій. На Донбасі серед негативних 
подій були названі: Майдан 2013–2014 рр. (32%), Голодомор 1932–
1933 років (31 %) та розпад СРСР (29%). Найбільш шановані на 
Донбасі – Гетьман Хмельницький (19,5%), цар Петро І (17,5%), 
Михайло Грушевський (12%) і князь Володимир (11%). До трійки 
антигероїв увійшли Й. Сталін (42 %), В. Ленін (19 %) та В. Ющенко 
(19%) [24]. Відмінності в ставленні до історичних подій і постатей є 
маркером формування громадянської самосвідомості жителів 
України. Регіон демонструє своєрідну матрицю історичної пам’яті. 
Тут власна шкала соціокультурних цінностей «сприйняття», яка 
сформувала «відторгнення» загальноукраїнського проекту. 

 Суттєвим викликом формуванню спільної ідентичності стало 
сприйняття інтеграційних альтернатив. Традиційно виступали за 
інтеграцію у Митний союз український Південь, Схід та найбільше – 
Донбас. У травні 2014 року, коли підтримка Митного союзу стрімко 
впала в усіх регіонах, на Донбасі більшість населення підтримала 
Митний союз – 68%; ЄС – 13%. Якщо в грудні 2015 р. кількість 
прихильників вступу до ЄС становила 53% дорослого населення; на 
Сході (Харківська, Донецька та Луганська області) – 29% [29]. На 
запитання «Яка Ваша позиція щодо можливого зближення України з 
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ЄС: Європейський Союз розуміє потреби України?»: «згодні» – 
26,8% респондентів Донбасу; «не згодні» – 40,4% (найвищий по 
країні). На запитання «Яка Ваша позиція щодо можливого зближення 
України з ЄС: зближення України з Європейським Союзом загрожує 
розвитку української культури?»: згодні – 32,5% респондентів 
Донбасу; 36,6% – «не згодні» (найнижчий по країні). На запитання 
«Яка Ваша позиція щодо можливого зближення України з 
Російською Федерацією: РФ розуміє потреби України?»: «згодні» – 
50,4% респондентів Сходу та 43,5% Донбасу; «не згоден» – 25,1% 
респондент зі Сходу (найнижчий по країні), 31,6% – респонденти з 
Півдня, 33,4% – з Донбасу [30]. На запитання «Яка Ваша позиція 
щодо можливого зближення України з РФ: зближення України з 
Росією загрожує»: 17,5% респондентів Сходу відповіли, що згодні з 
такою постановкою питання (найнижчий показник по країні). 
Погодилися з таким твердженням 26,2% респондентів Донбасу та 
27,4% – Півдня [25].  

 Наведене вище свідчить про укорінення в суспільній 
свідомості Донбасу, як східного порубіжжя, архетипів, 
символічних образів, які сформувалися в ході процесів соціалізації 
соціуму. Такі архетипи «закарбовані у пам’яті людини острівцями 
«закодованої інформації» (формула І. Кресіної), стають фено-
менами пам’яті, міфології, культурної самобутності, а то й 
визначальними чинниками поведінкових реакцій соціуму. На 
пограниччях вибір ідентичності становить складну, «навіть 
нестерпно болісну процедуру» [26, c. 73]. Саме відчуття ситуації 
цивілізаційного пограниччя, власна матриця визначають 
специфіку громадянської ідентифікації на Донбасі, забезпечуючи 
стан «на межі» культур.  

 Пріоритетною для Донбасу є громадянська ідентичність, але її 
обирають 34,2% населення. Регіональну ідентичність обрали – 27% 
(найвищий показник у країні, порівняно з загальнонаціональним 
показником, що становить 8%). Громадянами Радянського Союзу 
(!) вважають себе 13,9% населення Донбасу (відповідний загально-
український показник – 5,5%). На Донбасі найвищі показники 
прихильності подвійного громадянства (2014 р.) – 50,5%; 
загальнонаціональний рівень – 27,8%, на Півночі – 16,6%, у Центрі 
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– 14,3% [31]. Відповідно до результатів загальнонаціонального 
опитування населення України, що було проведене Інститутом 
соціології НАН України у співпраці з Благодійним фондом 
«Інтелектуальна перспектива» з 26 червня по 18 липня 2015 р, 
федеративний устрій країни підтримало: на Сході – 9%; на 
Донбасі – 12%. Проте слід наголосити, що жоден з респондентів 
донецького регіону не висловився за вихід з України [31].  

 Серед результатів дослідження громадської думки в 2015 р. 
щодо бачення населенням України майбутнього «ДНР – ЛНР» та 
встановлення миру на території Донбасу такі: «введення в Україні 
федеративного устрою» – 35,7% (загальноукраїнський показник 
– 8,1%); «надання «ДНР» та «ЛНР» особливого статусу в межах 
України – 24,6% (загальноукраїнський показник – 13,5%). 
Найменша кількість респондентів Донбасу за «відокремлення 
територій, зайнятих «ДНР» і «ЛНР», від України» – 2,4% 
(загальноукраїнський показник – 8,2 %). Перевагу збереженню 
цілісності держави віддали 86% опитаних та 75% опитаних в 
Донбаcі [32]. Щодо статусу Донбасу: «бути частиною України» 
– 53% всього дорослого населення країни, 32% жителів Донбасу; 
за автономією в складі України позитивно висловились – 6% 
(загальноукраїнський показник) і 8% опитаних в Донбасі [33].  

 Отже, на ціннісний простір пограниччя впливають різно-
манітні чинники: адміністративні кордони, культурні межі, стан 
свідомості регіональних спільнот, традиції символічних просторів, 
міфи та ін. Цінності та настанови соціуму пограниччя, закріплені в 
архетипах та менталітеті, здатні актуалізовуватися за специфічних 
(особливих, кризисних, військових) реалій суспільного розвитку. 
Саме тому визнання факту, що українсько-російське пограниччя, 
яке пролягає через Донбас, є ризикогенним фактором державної 
безпеки, має стимулювати розробку довгострокових програм, 
розрахованих на різні сегменти порубіжних соціумів (етноси, різні 
суспільні групи). Це має потенціал стати каталізатором прогре-
сивних модернізаційних трансформацій у суспільстві. Слід 
впроваджувати на теренах Донбасу, інших ареалів пограниччя дієву 
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комунікаційну стратегію діалогу з населенням цих регіонів, яка 
має враховувати:  

- особливості регіональної ідентичності,  
-  історичні умови розвитку території,  
-  ментальні та психологічні особливості місцевого населення.  
Ми усвідомлюємо, що все, що відбувається на Донбасі – 

культурний маркер тих ідентифікаційних, ціннісних, цивілізаційних 
розбіжностей, які присутні в соціокультурній системі України.  

Висновки. В умовах трансформації українського суспільства, 
змін у системі суспільно-політичних цінностей проблема форму-
вання спільної ідентичності набула особливого змісту. Нині 
очевидно, що контури умовних кордонів (лінії демаркації, лінії 
розмежування) поділили наше суспільство за лініями протистоянь. 
Протягом багатьох років українське суспільство формувалося в 
контексті «зіткнення» культурних традицій, а дихотомія 
«свій»/«чужий» була присутня у ціннісному просторі соціуму. 
Важливим кроком на шляху до консолідації українського 
суспільства є «етика транскультуральності», орієнтація на 
культурну трансцендентність, своєчасне акцентування уваги на 
динаміці взаємовпливів та розмежувань. А найбільш опти-
мальною вбачається стратегія послідовної децентралізації і 
відмова від неактуальних сьогодні центр-периферійних відносин.  

 

______________________ 
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Тетяна Ляшенко  

 
ОБ’ЄКТИВНІ І СУБ’ЄКТИВНІ ЧИННИКИ  

ПОЛІТИЧНОГО ТРАНЗИТУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ  
В ПРАЦЯХ УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ 

 
Аналізуються дослідження українських науковців, присвячених 

трансформаційним та модернізаційним процесам в Україні. 
Зазначається, що в тому разі, якщо політичні реформи не будуть 
супроводжуватися синхронними змінами в економіці, науці, освіті, 
духовній сфері, то новостворюваний соціальний організм може 
набути диспропорційних форм. Українські вчені наголошують на 
впливі економічного чинника на розвиток політичних інститутів і 
процесів. Також на підставі вивчення вітчизняних і зарубіжних 
теоретичних праць висвітлюється поняття політичної ідеології, 
особливо в суспільствах перехідного типу, де ідеологія відіграє 
найбільш вагому роль. 

Ключові слова: транзит, трансформація, українське 
суспільство, політична криза, економіка, бюрократія.  

Tetiana Liaschenkо. Ukrainian scholars' studies on objective and 
subjective factors of political transition in a modern Ukraine. The 
Ukrainian political science has been challenged to carry out a 
comprehensive analysis and an adequate assessment of all transition 
processes in Ukraine. This challenge is caused by the fact that Ukraine 
is committed not only to improve its own political system to meet the 
European standards, but also to re-estimate its previous political, social 
and economic development. 

To stabilize situation is an actual policy task for the majority of 
political systems in transition. Solving problems of political system 
stabilization requires defining factors, which promote stability or, vice 
verse, impede to achieve it. In particular, considering transformation 
and modernization process in Ukraine, Ukrainian researchers stress 
that if political reforms are not accompanied by synchronous changes 
in economy, science, education, and mental sphere, a newly created 
social organism can be formed disproportionally. 
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Different aspects of societies in transition are studied by Ukrainian 
scholars in many works. In particular, a significant impact of economic 
factors on the development of political institutions and processes is 
emphasized. A great attention is paid to political ideology studying, 
which is a special instrument of influence in transitional societies. A 
correlation between ideology and electoral technologies is demonstrated 
in the example of Ukraine. The need for creation of all-nation 
consolidating ideology under unfavorable conditions, it means a low 
level of public trust in political parties, which are ideology carriers, is 
defined as the main political contradiction in transitional society. 

Reviewing Ukrainian scholars’ studies on social and political 
transition demonstrates a significant contribution to the issue. It should 
be noted that the political practice in the post-communist and post-
Soviet area is examined in the vast majority of works. However, they 
extremely lack a comprehensive study on theoretical problems of 
political transitology. The lack of a theory to be carried out precisely 
by Ukrainian researchers is imposed on their allegations that the use of 
a 'common' transitology theory namely for the post-Soviet is discrepant. 

Key words: transit, the transformation of Ukrainian society , the 
political crisis, the economy , bureaucracy . 

 
Україна перебуває на шляху побудови демократичного 

суспільства, що означає не лише вдосконалення та узгодження з 
європейськими нормами політичної системи, але й переос-
мислення попереднього політичного та соціально-економічного 
розвитку. У цьому зв'язку перед вітчизняною політичною наукою 
постає завдання всебічного аналізу та адекватної оцінки всіх 
процесів українського транзиту.  

Тематику досліджень суспільно-політичного транзиту можна 
розділити за такими напрямами: 

- дослідження концептуальних засад політичної транзитології; 
- невідповідність засадничих теорій політичного транзиту 

практиці переходу у посткомуністичних та пострадянських 
країнах; 

- особливості демократичного транзиту в Україні; 
- об`єктивні і суб`єктивні чинники політичного транзиту в 

сучасній Україні; 
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- футурологія та прогнозування в працях учених-транзитологів. 
  У статті розглядаються праці українських учених, в яких 

висвітлюється реальна картина змін суспільного життя в сучасній 
Україні, аналізується сутність держави перехідного типу, взаємодія 
об`єктивних і суб`єктивних чинників цього процесу. 

Під час вивчення перехідних станів політичних систем 
основна увага приділяється процесам, які відбуваються напере-
додні та безпосередньо в момент їхнього переходу в нову якість. 
При цьому важливим маркером виступають кризи різного типу, як 
причини транзиту. Підходи до трактування криз є неоднозначними. 
Явище кризи в радянській науковій літературі розглядалося як стан 
занепаду. Сьогодні політична криза, зокрема, трактується і як 
перехідне становище. 

Як зазначили М. Михальченко та Г. Дашутін, «крайньою формою 
політичної нестійкості виступає системна криза політичного режиму 
або всієї держави. Якщо її не зупинити, то можливі революції, 
розпади старої політичної системи. Політична модернізація в Україні 
можлива лише після подолання політичної кризи, коли політична 
еліта одержить підтримку «знизу» і «ззовні» на кардинальні політичні 
реформи» [1]. 

Питання щодо причин політичної кризи тоталітарного та 
авторитарного режиму як рушійної сили модернізаційного процесу, 
де цілі транзиту формуються під впливом кризи політичного режиму, 
яка неминуче призводить до кризи цінностей, розглядається в 
дослідженні Т. Пояркової «Кризовий синдром модернізації 
незалежної України: причини виникнення та засоби подолання». 

 Авторка узагальнила відмінності трактувань системних 
кризових явищ модернізації у вітчизняній політичній науці, 
сформовані на основі переосмислення надбань теорії модернізації, 
порівняльної політології, транзитології, де кризове підґрунтя 
вбачалося в: 1) блокуванні національних проектів модернізації 
глобальними процесами через нездатність національної ідентичності 
до гнучкої трансформації; 2) інерції форм колективного самоусві-
домлення у вигляді співіснування національної та регіонально-
територіальної ідентифікації; 3) перерозподілі внутрішніх ресурсів і 
появі нового правлячого прошарку, який блокує національні проекти 
модернізації, поширюючи ідеї про «особливий» шлях розвитку [2]. 
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У монографії О. Максимової «Чинники нестабільності перехід-
них політичних систем» розглянуто питання нестабільності полі-
тичних систем. Розкрито особливості нестабільних станів перехідних 
політичних систем. Запропоновано критерії і показники дисфункцій 
та криз перехідних суспільств. Авторкою проведено порівняння 
чинників нестабільності в латиноамериканських та посткомуніс-
тичних політичних системах. 

Уповільнення демократичного переходу О. Максимова пояснює 
тим, що в транзитивних країнах «набули поширення тіньові 
практики як в економічній, так і в правовій і політичній сферах. У 
процесі визначення наявності / відсутності дисфункцій розподілу 
ресурсів враховувався тіньовий чинник. Адже що ширший тіньовий 
сектор у суспільстві та вищий рівень латентності соціально-
економічних відносин, то значніша похибка формальних 
економічних і стратифікаційних показників ефективності розподілу 
ресурсів» [3, с. 263]. 

Дисертація А. Черній «Чинник кризовості у трансформуванні 
суспільно-політичних систем перехідного періоду» була прис-
вячена з’ясуванню фактичної ролі кризових явищ у розвиткові як 
суспільних систем, так і в процесах цивілізаційного поступу 
загалом. Кризовий стан українського суспільства дослідниця 
пов'язувала з так званим «легітимаційним синдромом» – специ-
фічним історичним досвідом національного становлення, до того 
ж, ускладненого низкою новітніх ендогенних та екзогенних 
викликів. Зокрема, політична криза, криза управління, криза 
національної ідентичності, криза консолідуючої державницької 
ідеї суттєво позначаються на ідеологічній гетерогенності правля-
чої еліти, її дистанціюванні від інтересів «пересічного» грома-
дянина, що спричинює кризу відносин у базовому суспільному 
форматі «Влада – народ». 

Авторка констатувала, що криза як феномен відіграє не лише 
деструктивну роль у процесі функціонування систем, а навпаки – 
тенденція перманентного загострювання політичної кризи в Україні 
(особливо під час чергових виборів) каталізує процес реформування 
держави на засадах демократії та ринкових економічних відносин [4]. 

Досліджуючи основні тенденції інституційної трансформації в 
Україні та її наслідки, А. Крап у дисертаційному дослідженні 
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«Нормативно-процедурні умови формування політичної ста-
більності в транзитних суспільствах (на прикладі Україні)» виявив 
причини, які не сприяють інституційній консолідації й форму-
ванню передумов політичної стабільності в Україні. Основними 
зазначив такі: «формування нової інституційної системи на основі 
радянської політико-правової системи та «копіювання» західних 
демократичних норм і процедур, несумісних з номенклатурними 
правилами та суспільними цінностями; несформованість норм та 
правил внутрішньоелітної комунікації; заміна на рівні політичних 
практик дієвих норм дискурсом; прагнення суб’єктів політики 
змінювати правила «під себе» з метою реалізації корпоративних, а 
не національних інтересів, результатом чого є постійні зміни правил 
гри, відсутність однозначних формальних ефективних правил у 
політичному полі зокрема і суспільстві загалом, відсутність 
політичної відповідальності суб’єктів політики за результати рішень; 
значна персоніфікація влади, її деідеологізація та аморалізація, що є 
основою процесів делегітимізації режиму» [5, с. 7]. 

А. Крап дійшов висновку, що «в транзитних суспільствах 
неформальні правила, пов’язані з традиціями підкупу, корупції, 
використання адміністративного ресурсу, родинних зв’язків і т. п., 
часто конкурують, заміщують і нівелюють формальні політичні 
правила, передовсім конституційні норми. Неформальні демократичні 
правила (пакти еліт, універсали, круглі столи, переговори), що 
відіграли важливу роль у процесі транзиту та формування умов 
політичної стабільності у таких країнах, як Іспанія, Польща та ін. ), в 
Україні суттєво не вплинули на процеси формування політичної 
стабільності, оскільки домовленості, зафіксовані, наприклад, в 
універсалі «Національної єдності» 2006 р., не були дотриманими 
політичної елітою» [5, с. 14]. 

Для більшості перехідних політичних систем досягнення 
стабільного стану є актуальним завданням політичної практики. 
Тобто, вирішення завдань стабілізації політичних систем вимагає 
уточнення чинників, що сприяють досягненню стабільності, або, 
навпаки, не дозволяють досягти її. 

У контексті транзиту кризові процеси можуть бути пов`язані 
не тільки безпосередньо з політичною системою. Вони можуть 
переходити у її рамки з інших підсистем суспільства, зокрема, з 



 

319 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

ідеологічної сфери, а також з економічної. 
Наприклад, М. Михальченко у своїх роботах розглянув 

внутрішні і зовнішні механізми суспільних змін в Україні під різними 
кутами зору. Зокрема, розглядаючи трансформаційні та модерні-
заційні процеси в Україні, дослідник зазначив, якщо політичні 
реформи не будуть супроводжуватися синхронними змінами в 
економіці, науці, освіті, духовній сфері, то новостворюваний 
соціальний організм може набути диспропорційних форм [6, с. 8]. 

 Для пострадянських держав саме економічний вплив є одним 
з найсуттєвіших у створенні кризових ситуацій. Взаємозв’язок 
політики й економіки не викликає сумніву. В умовах транзитивного 
суспільства вплив економічного чинника на розвиток політичних 
інститутів і процесів є одним з першочергових. 

Тим чи іншим чином проблема зв’язку політики й економіки 
поставала у працях таких вітчизняних авторів, як І. Бідзюра,  
В. Білоус, В. Горбатенко, К. Двойних, В. Демєнтьєв, О. Долженков, 
О. Куценко, М. Михальченко, Ю. Пахомов, В. Полохало, В. По-
пович, О. Романюк, О. Сич, В. Сіденко, І. Стулова, А. Філіпенко та 
ін. У межах тематики зв’язку політики й економіки в постсо-
ціалістичних трансформаціях було захищено декілька канди-
датських дисертацій: Хоанг Хай Банг «Взаємодія політики й 
економіки в умовах прискореної трансформації суспільств. 
(Порівняльний аналіз досвіду України і В’єтнаму)» [7]; Ф.В. Бара-
новського «Економічна політика держави: політологічний аспект» 
[8]; І. М. Стулової «Політичні інститути й економіка: взаємодія та 
взаємозалежність» [9]. 

На думку Т. Сириці, автора дисертації «Особливості 
взаємозв'язку політики та економіки в умовах постсоціалістичних 
трансформацій», вітчизняні політологи, на відміну від західних 
учених, недостатньо уваги приділяють так званим політекономічним 
проблемам постсоціалістичних трансформацій. Лише окремі автори 
запропонували впроваджувати економічний підхід у вивченні 
політичних процесів. 

У роботі Т. Сириця здійснив порівняльне дослідження як 
структурних, так і процедурних чинників постсоціалістичних змін 
різних країн, на основі чого були виявлені ключові перешкоди на 
шляху оптимізації політико-економічної системи в Україні. Серед 
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них: 1) несприятливі структурні умови (економічні та політичні), що 
вплинули на характер процедурних чинників; 2) специфічні умови 
накопичення капіталу; 3) зрощення бізнесу та політики як сфер 
діяльності, що зумовлює неконкурентність як політики, так і 
економіки; 4) відсутність політичного консенсусу, перш за все між 
політичними та економічними елітами; 5) відсутність достатніх 
гарантій забезпечення прав власності; 6) незавершеність процесу 
розподілу й перерозподілу власності [10]. 

У дисертації О. Черепченка «Соціально-економічний вимір 
трансформації політичної системи України» розглянуто трансфор-
мацію політичної системи як об'єктивний процес рефлексії 
політичного світу на зміни в соціальній та економічній сферах 
життя суспільства. Запропоновано теоретичну модель, згідно з 
якою конфлікт між великими соціальними групами за дефіцитні 
ресурси призводить до об'єднання еліт державних інститутів та еліт 
провідних великих соціальних груп. Констатовано, що обмежується 
така система внутрішньою та зовнішньою конкуренцією. Це приз-
водить до активізації конфліктів, система зазнає обмеження та раціо-
налізації через формалізацію основних політичних інститутів [11]. 

Численні невдачі й проблеми на шляху реформування 
українського суспільства гостро ставлять питання про необхідність 
дослідження глибинних причин цих транзитологічних негараздів. 

Дослідження М. Михальченка значною мірою присвячені 
політичній культурі, оскільки стан політичної культури суттєво 
впливає на функціонування всієї політичної системи країни і 
багато в чому визначає перспективи подальшого суспільного 
розвитку. Формування українського менталітету відбувалося під 
впливом геополітичного чинника – розташування України між 
Заходом і Сходом. Особливістю України є те, що вона майже 
постійно знаходилася між різними державно-політичними 
полюсами, у центрі боротьби, і входила до складу то однієї, то 
іншої держави. Тому для України є характерним стан постійного 
маневрування. Це істотно вплинуло на формування національного 
менталітету і наявності у його структурі маргінального складника, 
що, в свою чергу, спричинилося до формування своєрідної 
біполярної моделі, яка поєднує лицарсько-козацький та пасивно-
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споглядальний типи ставлення до довкілля. У політичній сфері ці 
типи менталітету виявляються, з одного боку, у бунтарстві, 
героїчній боротьбі за національні цінності та державну 
самостійність України, а з іншого – в егоцентризмі, байдужості до 
долі власного народу і власної держави. 

Як зазначає М. Михальченко, «ситуацію погіршує те, що в 
Україні діють дві ідеологічні парадигми, які впливають на 
політичне життя – постімперська (проросійська) і самостійницька 
(проукраїнська). І головна біда, що частина громадян України, 
незважаючи на відверто цинічну антиукраїнську політику 
керівництва Росії, усе ще вірить, що якісь «союзи» змінять 
ситуацію і Росія побачить в Україні рівного партнера. Ситуація 
визначається тим, що Росія (керівництво і населення) вважає 
незалежність України історичним парадоксом, їх влаштує тільки 
повернення України в імперію» [12]. 

Розглядає гальмування політичних реформ саме з ракурсу 
політичної культури українського суспільства С. Корж. Авторка 
зазначила, що як складова частина політичної культури 
колишнього Радянського Союзу, перейнявши якості останньої, 
сучасна політична культура є глибоко фрагментарною (східні та 
західні українці, католики і православні, численність політичних 
партій). Її фрагментарність визначається відсутністю суспільного 
консенсусу щодо базових цінностей та ідеалів, розколом 
суспільства на ворогуючі групи. Ціннісні відмінності суттєво 
проявляються і в уподобаннях громадян щодо зовнішньо-
політичного курсу України. Головні суперечки точаться стосовно 
так званого проєвропейського і проросійського векторів, статусу 
російської мови [13, с. 9]. 

«Україна вже подолала шлях від монолітної політичної 
культури до плюральної, але ще не сформувала у нашого народу 
відчуття культурно-історичної єдності. За роки незалежності 
значно оновилися структурні елементи політичної культури, 
цінності, навички, орієнтації, методи і прийоми політичної 
діяльності. Але стара радянська тоталітарна політична культура, 
трансформуючись у нову систему цінностей, дає про себе знати у 
вигляді формального, відчуженого ставлення до офіційних 
політичних норм, цінностей та інститутів. Через це українська 



 
 

322 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ           Випуск 1(87)
 

політична культура є фрагментарною і суперечливою, оскільки 
поєднує в собі дві протилежні системи цінностей – тоталітарну і 
демократичну» [13, с. 10]. 

Зокрема, С. Корж дійшла висновку, що потужним індикатором 
ціннісної розколотості українського суспільства є мовно-культурне 
протистояння двох його частин. На нашу думку, таке твердження не 
витримало перевірку часом. Сепаратистські настрої частини населе-
ння України навряд чи можна пояснити мовними розбіжностями. 

Кандидатська дисертація В. Ясинської «Особливості транс-
формації політичної культури в умовах становлення демокра-
тичного політичного режиму» присвячена дослідженню трансфор-
мації політичної культури в умовах становлення демократичного 
політичного режиму. Встановлено зв’язок між політичною 
культурою та політичним режимом, з’ясовано місце політичної 
культури в структурі режиму. На основі порівняльного аналізу 
процесів трансформації тоталітарних і авторитарних режимів у 
демократичні визначено основні напрями, етапи та особливості 
демократичної трансформації політичної культури. Доведено 
відмінність соціальних суб’єктів, що виступають рушійними 
силами на цих етапах. Розкрито позитивний вплив розвиненого 
громадянського суспільства на становлення демократичної 
політичної культури. Досліджено особливості формування полі-
тичної культури демократичного типу в умовах переходу до 
демократії в Україні [14]. 

Встановлено особливості політичної культури України в 
умовах переходу до демократичного політичного режиму. Сучасне 
українське суспільство поляризоване і сегментоване, його 
політична культура має виразні ознаки фрагментарності. 
Поляризація суспільства по лініях «багаті – бідні», «ліві – праві», 
«схід – захід», «православні – греко-католики» тощо заважає 
виробленню консенсусу щодо базових цінностей й ідеалів 
суспільного розвитку. І все ж за роки трансформації значна частина 
українського суспільства сприйняла основні демократичні ідеали. 
За роки незалежності зазнали значного оновлення усі структурні 
елементи – цінності, навички, орієнтації, методи і прийоми 
політичної діяльності. Суспільство поступово звикає до 
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політичного плюралізму, до значної диференціації підходів, 
відкритого висловлювання думок [14]. 

У кандидатській дисертації Т. Нагорняк «Соціокультурний 
чинник політичної трансформації в Україні» доведено сутність 
соціокультурного чинника, що полягає в його здатності до легітимації 
політичних інновацій в Україні на базі «традиційного» – 
загальноприйнятої в суспільстві соціокультурної парадигми. 
Визначено складові соціокультурного чинника: динаміку соціальної 
структури суспільства, зміни економічної, правової, екологічної та 
демографічної свідомості, трансформацію ціннісно-моральних 
орієнтацій і моделей поведінки, рівень впливу соціальних і політич-
них інститутів на державу. Доведено доцільність соціокультурного 
підходу до вивчення політичного процесу трансформації (складового 
етапу модернізації українського суспільства) й ефективність 
дослідження загальнодержавних і загальноцивілізаційних проблем 
через питання регіонального розвитку. Зроблено висновок стосовно 
головних чинників ефективності сучасних політичних процесів в 
Україні – поширення соціально-економічної бази реформувань і 
соціокультурної легітимації в контексті демократизації політичних 
інститутів суспільства [15]. 

Так, Ю. Руденко у дисертації «Політична свідомість 
українського суспільства в трансформаційний період: чинники 
формування (політологічний аналіз)» проаналізував основні риси 
трансформації українського суспільства, серед яких: перехід до нової 
системи базових цінностей, способів легітимації соціально-політич-
ного порядку, який відбувається в умовах невизначеності політичних, 
соціальних, економічних орієнтирів; складне геополітичне, 
конфесійне, соціокультурне становище України. Звідси, на думку 
автора, – настрої песимізму, розпачу та невпевненості у майбутньому, 
що панують в українському суспільстві [16]. 

У дисертації В. Дем`яненко «Політична свідомість українського 
суспільства в умовах демократичної трансформації» проаналізовано 
стан, характерні особливості, тенденції розвитку політичної 
свідомості українського суспільства за умов суверенного, 
посттоталітарного державотворення. Досліджено вплив менталь-
ності, історичної традиції, тоталітарного минулого на якісні 
характеристики політичної свідомості сучасного українського 



 
 

324 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ           Випуск 1(87)
 

суспільства. Доведено, що запровадження в Україні демократичних 
інститутів і демократичних процедур створило умови для 
пробудження активної політичної свідомості, виховання духовно 
вільного, суверенного та свідомого у взаєминах з державою 
незалежного громадянина – основи громадянського суспільства, яке є 
гарантом демократичної держави, оберігає її від установлення 
авторитаризму чи тоталітаризму [17]. 

У дисертації А. Кавалерова «Особливості політичного процесу в 
умовах перехідного періоду в Україні» досліджено еволюцію та 
тенденції розвитку політичного процесу за умов перехідного періоду 
в Україні, проаналізовано його особливості та специфічні риси. 
Визначено комунікативний вимір та характеристики політичного 
процесу перехідного періоду, що формуються у горизонтальній та 
вертикальній політичній взаємодії. Обґрунтовано, що до основних 
комунікативних факторів впливу на розвиток політичного процесу 
належать рівень інституціоналізації та характер взаємодії політичних 
інститутів, тип політичної культури та політичні цінності, 
розвиненість політичних комунікацій, рівень політичної участі 
громадян у процесі прийняття рішень [18]. 

Інші аспекти перехідних суспільств досліджуються в багатьох 
роботах українських науковців. Так, О. Волков на підставі вивчення 
вітчизняних і зарубіжних теоретичних праць висвітлює поняття 
політичної ідеології, досліджує її роль у різних суспільствах, 
особливо в суспільствах перехідного типу, де ідеологія відіграє 
найбільш вагому роль. На прикладі України О. Волков проілюстрував 
взаємозв'язок ідеології та виборчих технологій. Визначив головні 
політичні суперечності перехідного суспільства, які полягають у 
необхідності створення загальнонаціональної консолідуючої ідеології 
за несприятливих для цього умов наявності низького рівня довіри 
громадян до носіїв ідеології – політичних партій [19]. 

Політичній участі присвячене монографічне дослідження  
Н. Ротар «Політична участь громадян України у системних трансфор-
маціях перехідного періоду». В роботі проаналізовано логіку 
електоральних циклів в Україні у контексті формування трьох 
основних моделей участі громадян у політичних процесах – 
електоральної, дискурсивної і протестної. Акцентовано увагу на зміні 
парадигми політичного, соціального та економічного розвитку 
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українського суспільства початку 1990-х рр., що відкрила перед 
громадянами України можливість автономної участі у процесах 
політичного управління, які, згідно з логікою демократичного прав-
ління, набули циклічного характеру. Висвітлено специфіку форму-
вання, функціонування та перспективи еволюції політичної участі 
громадян України в контексті англо-американської традиції вивчення 
електорального циклу як процесу від виборів до виборів [20]. 

У дисертації В. Бортнікова «Політична участь громадян 
України в умовах демократичного транзиту» проведений комплекс-
ний політологічний аналіз вітчизняного досвіду політичної участі 
громадян в умовах демократичного транзиту. Уперше в українській 
політичній науці автор з'ясував сукупність структурно-функ-
ціональних та соціокультурних чинників, що визначають динаміку та 
форми демократичної політичної участі в Україні періоду постко-
муністичної трансформації. 

Зокрема, В. Бортніков спробував розібратися в роботі з 
питанням «розколу» українського суспільства. Автор на базі аналізу 
емпіричних даних (робота написана у 2008 р.) заперечив саме 
існування розколу в українському суспільстві: «Аналіз іденти-
фікаційних відмінностей громадян України дає можливість конста-
тувати, що факти різного ставлення до певних цінностей між 
жителями окремих регіонів ще не є свідченням існування розколу 
між ними, оскільки суттєві відмінності у поглядах на одну 
проблему (наприклад, мову або вектор зовнішньоекономічного 
розвитку) «перекриваються» паритетністю (тотожністю) поглядів 
на іншу (економічні питання, уособлення себе з певною ідеологією 
або партією, українською культурною традицією тощо)» [21]. 
Скоріш за все цей висновок автора не пройшов випробовування 
часом, хоча і базувався на соціологічних дослідженнях. 

Дисертація В. Березинського «Транзитивні особливості 
формування електорального простору сучасної України» прис-
вячена виявленню особливостей формування електорального 
простору сучасного українського суспільства в умовах системної 
соціально-політичної трансформації. 

Автор вказує на особливості формування електорального 
простору сучасної України в контексті політичного транзиту, 
серед яких такі: наявність центристського (позаідеологічного) 



 
 

326 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ           Випуск 1(87)
 

сегмента партійно-політичних сил як результат інституціоналізації 
регіональної еліти; актуалізація владних або опозиційних інтенцій 
виборців залежно від регіону; баланс сил за критерієм «влада – 
опозиція» визначає належність регіону до слабкого («сірий», 
«білий») чи сильного («вибуховий», «опозиційний» – червоний, 
рожевий, помаранчевий, чорний) поясу соціально-політичної 
напруженості [22]. 

Дисертація В. Пугач «Феномен бюрократії в трансфор-
маційному суспільстві» присвячена дослідженню феномену 
бюрократії в трансформаційному суспільстві. 

Як зазначає авторка, «специфіка становлення і розвитку 
бюрократії в Україні полягає у поєднанні традицій «східної» та 
«західної» моделей бюрократії. При цьому принципи організації і 
функціонування бюрократичної моделі західного зразка домінували у 
періоди існування України як незалежної держави, відповідно, з 
втратою Україною свого статусу незалежної держави у бюрокра-
тичному функціонуванні переважали риси «східної» моделі 
бюрократії. Сучасна українська бюрократія характеризується 
соціальною відчуженістю від суспільства, вона фактично презентує 
інтереси не держави та суспільства, а окремих фінансово-політичних 
угруповань. Бюрократія сучасної України надзвичайно політизована в 
контексті втягнення її у процеси політичної боротьби та політичного 
протистояння, що на практиці має форму бюрократизації виборчого 
процесу. Зрощення політики, бізнесу та бюрократії в Україні не лише 
істотно вплинуло на особливості функціонування та якісні показники 
української бюрократії, але й сприяло встановленню корпоративно-
кланового фундаменту української влади» [23, с. 4]. 

Актуальній і гострій проблемі сучасного політичного розвитку 
України – корупції – присвячено дисертацію А. Сафоненко 
«Антикорупційна політика в умовах трансформації українського 
суспільства». В контексті теорії політології проаналізовано корупцію 
як соціально-політичне явище, з'ясовано його передумови, форми та 
різновиди. Визначено суть політичної корупції, досліджено процес 
становлення, функціонування й розвитку вітчизняних та світових 
антикорупційних ініціатив, розглянуто політико-правові аспекти, 
стандарти, принципи та механізми протидії корупції [24]. 
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Аналіз досліджень українських учених з питань суспільно-
політичного транзиту насамперед демонструє велику кількість робіт з 
цього питання. Проте переважна більшість праць стосується перебігу 
транзитивних процесів на посткомуністичному та пострадянському 
просторі. Комплексних досліджень з теоретичних проблем 
політичної транзитології вкрай мало. Недостатність теорії, яка б 
розроблялася саме українськими дослідниками, накладається на їхні 
твердження про невідповідність загальносвітової транзитологічної 
теорії щодо застосування її саме на пострадянському просторі. 
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