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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Громадянське суспільство історично 

первинне відносно держави, пріоритетне щодо неї в процесі взаємодії, 

охоплює всі сфери суспільного життя та з допомогою власних об’єднань, що 

вільно створюються громадянами, захищає їх безпосередні – спільні й 

приватні – інтереси. Це суспільство ґрунтується на ініціативі самих громадян 

та їх особистої, несанкціонованої, добровільної діяльності, будується знизу – 

вгору, має власні інститути, безпосередньо підзвітні громадянам, які їх 

створили, не володіє репресивним апаратом та впливає на державу і все 

суспільство ненасильницькими – політичними й ідеологічними – засобами. 

Основною ланкою, яка формує подальші елементи громадянського 

суспільства на Заході є громадські об’єднання, що в суспільстві, 

орієнтованому на індивідуалізм, забезпечують захист спільних інтересів 

певних соціальних груп. На Сході такою ланкою можна розглядати трудовий 

колектив, у якому в деяких випадках значну кількість членів становлять 

особи, поєднані родинними зв’язками. Цей факт спричиняє регіональні 

відмінності, які, як правило, не перетворюються на підґрунтя сепаратизму в 

силу давніх державницьких традицій у суспільстві і сприйняття держави як 

захисника спільних інтересів громадян.   

Відновлення Української державності тісно пов’язане із формуванням та 

розвитком громадянського суспільства, оскільки тривале перебування 

українських земель під владою інших держав сприяло формуванню низки 

ідентичностей, носії яких скептично або навіть вороже ставилися до 

існування Української соборної незалежної держави. Проте переважна 

більшість жителів України позитивно або навіть із радістю сприйняли 

становлення суверенної України, як гаранта реалізації їх сподівань та 

прагнень. При цьому економічні труднощі та негаразди, впливаючи на 

ставлення населення України до урядів, парламенту, керівників держави та 
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окремих політиків, не змінили позитивного ставлення до Української 

державності. Для частини науковців, аналітиків, в тому числі і зі складу тих, 

хто займався підготовкою та реалізацією «гібридної» війни проти України 

існування українського громадянського суспільства стало своєрідним 

відкриттям як під час «Помаранчевої» революції, так і в умовах розгортання 

російської агресії проти України, коли завдяки участі добровольців у відсічі 

ворогові, а також волонтерських організацій, які займалися постачанням 

військ необхідним для військової служби обладнанням, предметами першої 

необхідності та продовольством, вдалося зірвати плани по створенню 

проросійської «Новоросії» у кордонах всіх східноукраїнських областей. При 

цьому нерішучість керівництва держави, зрада частини військового 

командування, працівників Міністерства внутрішніх справ та Служби 

безпеки України не зупинила розгортання народного руху опору агресору, 

що було одним із свідчень існування в Україні громадянського суспільства. 

Тому для збереження територіальної цілісності та суверенітету України 

необхідно визначити чинники, що сприяли формуванню громадянського 

суспільства в Україні, а також ті, які перешкоджали розгортанню цього 

процесу. 

Крім того, більшість українських громадян черговий раз 

продемонстрували прихильність до курсу на євроінтеграцію, побудову 

правової держави, де не місце олігархічним кланам, що монополізують 

окремі найважливіші сфери економічної діяльності. Проте масштабна 

протидія олігархізації української економіки залишається ще справою 

майбутнього. І в реалізації такого курсу громадські організації можуть і 

повинні відіграти важливу роль, що також обумовлює актуальність вивчення 

процесу формування громадянського суспільства в Україні. 

Також важливим видається участь організацій громадянського 

суспільства в реформуванні та змінах суспільних відносин на теренах 

України, пов’язаних із підвищенням рівня толерантності у спілкуванні та 
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прийнятті рішень, взаємоповаги у побутовому і виробничому спілкуванні, а 

також у збереженні сформованої протягом 1990-х років конструктивної 

співпраці між представниками різних етнічних груп, що в українському 

поліетнічному суспільстві є запорукою збереження цілісності держави. 

Позитивний досвід формування громадянського суспільства впродовж 

1990-х років у сфері визначення характеру взаємовпливу держави та 

інститутів  громадянського суспільства дозволить зробити більш виваженими 

кроки на шляху розбудови правової держави із забезпеченням дійсно 

громадського контролю над прийняттям нормативно-правових документів та 

їх реалізацією. 

Територіальні межі дослідження охоплюють територію України у 

межах кордонів 1990-х років із включенням анексованої Російською 

Федерацією території Автономної Республіки Крим. 

Хронологічні рамки роботи окреслені періодом 90-х років ХХ ст., 

коли було відновлено Українську державність, прийнято ряд важливих 

законодавчих актів, які сприяли формуванню українського громадянського 

суспільства, відбулися зміни у партійній системі України, а також суттєво 

розширено мережу громадських організацій та здійснено приватизацію. 

Верхня хронологічна межа обумовлена масовими антипрезидентськими 

акціями 2000–2001 рр. у рамках руху «Україна без Кучми», значна частина 

яких являла собою вияв громадянської позиції в умовах розщеплення «партії 

влади».   

Об’єкт дослідження – українське громадянське суспільство 

європейського типу в теоретичному й практичному аспектах, західному та 

східноєвропейському проявах. 

Предмет дослідження – теорія й практика становлення громадянського 

суспільства в Україні. 
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Мета дослідження полягає у комплексному аналізі процесу 

формування громадянського суспільства України протягом 1990-х і 

осмисленні результатів проведених реформ. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких 

дослідницьких завдань: 

 визначити стан дослідження теми у вітчизняній та зарубіжній 

історіографії; 

 проаналізувати вплив економічного розвитку України 1990-х 

років ХХ ст. на формування громадянського суспільства; 

 оцінити обґрунтованість і зміст заходів керівництва держави у 

справі формування громадянського суспільства протягом досліджуваного 

періоду; 

 визначити характер формування українського громадянського 

суспільства, а також вплив на цей процес діяльності національно-

демократичних партій, організацій і рухів; 

 визначити ступінь зовнішньополітичних впливів на формування 

українського громадянського суспільства. 

Методологічну основу роботи склали принципи історизму, 

об’єктивності, аксіологічності, всебічності та багатофакторності. Для 

забезпечення неупередженого аналізу використовувалися наступні методи 

наукового пізнання: аналізу та синтезу (у історичному та історіографічному 

контексті), системно-структурного аналізу, дедукції, індукції, 

біхевіористичний, культурологічний, антропологічний тощо. 

Наукова новизна дисертаційної роботи визначається тим, що в ній 

вперше комплексно із використанням міждисциплінарного підходу 

висвітлено та проаналізовано процес формування українського 

громадянського суспільства впродовж 1990-х років, визначено роль 

національно-демократичних партій, рухів та громадських об’єднань не лише 

у процесі суверенізації, а й у процесі формування громадянського 
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суспільства. Проаналізовано вплив економічних чинників на формування 

«середнього» класу, як опори потужного громадянського суспільства, а 

також роль економічних інтересів представників різних верств українства на 

формування громадянської ідентичності. Визначено характер і наслідки 

зовнішніх впливів на процес формування українського громадянського 

суспільства із виокремленням протидії з боку Російської Федерації не лише 

формуванню громадянського суспільства в Україні, а й її становлення як 

незалежної суверенної держави. Визначено особливості впливу 

західноєвропейської цивілізації та реалізації глобального проекту США на 

розвиток громадянського суспільства в Україні із окресленням характеру та 

особливостей так званих «західних» цінностей, які поширювалися в 

українському соціумі і впливали на характер формування громадянського 

суспільства. 

Науково-теоретичне й практичне значення роботи полягає в тому, 

що одержані результати збагачують знання з історії формування 

українського громадянського суспільства, а також руйнують упереджені 

твердження про відсутність його проявів протягом 1990-х років і 

другорядність формування громадянського суспільства у процесі 

державотворення.  

Міждисциплінарний характер дослідження дозволяє зробити висновки, 

що стосуються окремих аспектів економічного та соціального розвитку 

України, вплив на які мало формування громадянського суспільства.  

Аналіз нормативно-правових документів, пов’язаних із формуванням 

та розвитком громадянського суспільства в Україні, дозволив визначити 

зв’язок між їх прийняттям та змінами у внутрішньополітичному та 

зовнішньополітичному курсах Української держави. 

У процесі роботи над дисертацією були сформульовані рекомендації 

державним органам у сфері прискорення розбудови громадянського 

суспільства із опорою на потужний «середній клас», який являє собою 
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основу існування державності і забезпечення територіальної цілісності 

держави.  

Результати дослідження можуть бути використані під час 

викладання курсів з історії та історіографії історії України на історичних 

факультетах. Фактичний зміст дослідження може використовуватися на 

економічних і юридичних факультетах, факультетах міжнародних відносин 

тощо.  

Основні теоретичні, фактичні положення дослідження і висновки 

можуть також бути використані державними відомствами при розробці 

базових моделей суспільної поведінки в умовах розбудови громадянського 

суспільства в Україні. 

Апробація роботи. Основні положення і результати дослідження 

обговорювалися на засіданні кафедри новітньої історії України,  під час 

проведення всеукраїнської конференції з історії України у ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький педагогічний університет», Всеукраїнської конференції, 

присвяченої щорічним «Гуржіївським читанням» у Черкаському 

національному університеті.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана в контексті науково-дослідницької роботи історичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Історія формування і розвитку Української держави» (державний 

реєстраційний номер № 01 БФ046 – 01). 
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РОЗДІЛ 1 

СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 

ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

У процесі вивчення історії становлення громадянського суспільства в 

Україні в контексті уявлень західних науковців про те, що показниками його 

зрілості є діяльність політичних партій, громадських організацій та рухів, а 

також захист приватновласницьких інтересів, які роблять громадян відносно 

незалежними від держави, дослідники висвітлювали становлення 

багатопартійності в Україні та участь політичних партій у  діяльності різного 

роду громадських організацій. Інтерес до політичної історії, характерний для 

істориків радянського періоду у працях пострадянських дослідників 

трансформувався саме у вивчення історії появи та розвитку провідних 

українських партій та громадських організацій.  

Ліквідація монополії КПРС на політичну владу і виникнення нових 

партій, рухів та політичних об’єднань зумовили висвітлення процесу 

трансформації партійної системи України від однопартійної до 

багатопартійної. За так званою семитиповою системою Дж.Сарторі 

українська партійна система характеризувалася як система атомізованого 

типу із великою кількістю маловпливових партій. Поділяючи атомізовану 

систему на системи крайнього плюралізму і авторитарної псевдопартійності, 

за Дж.Сарторі, українські дослідники вказували, що саме система крайнього 

плюралізму була характерною для України до виборів на багатопартійній 

основі. При цьому крайній плюралізм думок та загострення боротьби за 

владу на пострадянському просторі у середовищі колишньої партійної 

номенклатури не сприяли консолідації українського суспільства на шляху 

вирішення економічних проблем та створення системи цінностей, яка 

об’єднувала б переважну більшість громадян.  
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Одними із перших, хто здійснював аналіз перетворень партійної системи 

України, були В.Литвин,
1
 Т.Кузьо

2
 та М.Кириченко.

3
 У їхніх дослідженнях 

аналізувалися причини і характер становлення в Україні багатопартійної 

системи із виокремленням оцінок політичної свідомості громадян та їх 

ставлення до розбудови Української держави в умовах відсутності диктату 

однієї правлячої партії. Крім того, у дослідженнях В.М.Литвина 

аналізувалися окремі аспекти формування громадянського суспільства в 

Україні та основи співробітництва його інститутів із державними органами 

через призму аналізу відносин між президентами України, її урядами та 

парламентом. Особливу увагу науковець приділив аналізу позицій провідних 

українських партій в ході парламентських і президентських виборів 1994, 

1998 – 1999 рр.
4
 У цьому ж напрямку працювали автори колективної 

монографії «Становлення владних структур в Україні»,
5
 які зробили спробу 

проаналізувати еволюцію владних інститутів на фоні загальноукраїнської 

                                                 
1
 Литвин В. М. Новейшие политические партии и рабочее движение / В. М. 

Литвин // Политика и время. – 1991. – № 3. – С. 25–54; Литвин В. М. 

Феномен партії / В. М. Литвин // Віче. – 1992. – № 6. – С. 57–61; Литвин В. 

М. Партии как форма политической организации общества / В. М. Литвин // 

Политика и время. – 1992. – № 1. – С. 62–102; Литвин В. М. Левые, правые и 

центр / В. М. Литвин // Политика и время. – 1992. – № 4. – С. 65–71. 
2
 Кузьо Т. Багатопартійна система в Україні: проблеми і конфлікти / Т. Кузьо 

// Політологічні читання. – 1993. – № 1. – С. 9–16; Kuzio T. Ukraine under 

Kuchma: Political reform, economic transformation and security policy in 

independent Ukraine / T.Kuzio. – London: Macmillan – New York: St. Martin’s 

press, 1997. – 281 p.; Kuzio T. Ukraine. State and nation building / T.Kuzio. – 

London – New York: Routledge, 1998. – 298 p.; Politics and society in Ukraine / 

Eds. T. Kuzio, R. Kravchuk, P. D’Anieri. – Boulder: Westview press, 1999. – XV 

– 344 p.; Dilemmas of state – led nation – building in Ukraine / Eds. T. Kuzio, P. 

D’Anieri. – Westport: Praeger, 2002. – VI – 215 р.  
3
 Кириченко М. Багатопартійність. Процес пішов – інша справа – куди / М. 

Кириченко // Віче. – 1993. – № 9. – С. 23–29. 
4
Литвин В. М. Політична арена України: дійові особи та виконавці / 

В. М. Литвин. – К.: Абрис, 1994. – 495 с.; Литвин В. М. Україна на межі 

тисячоліть (1991 – 2000 р.) /  В. М. Литвин.  – К.: Альтернатива, 2000. – 360 с.  
5
Становлення владних структур в Україні (1991 – 1996). – К., 1997. – 178 с. 
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політичної історії. При цьому роль міжпартійної боротьби оцінювалася не 

лише у контексті протистояння в рамках боротьби за владу, а й як один із 

засобів політизації населення, формування активної громадянської позиції 

його частини та формування політичних лідерів різного рівня.  

У наукових колах розгорнулася дискусія щодо того, чи можна вважати 

українське суспільство громадянським за усталеними у західних країнах 

критеріями, на якому етапі формування воно перебувало впродовж 1990-х 

років і яких рис воно набуло у процесі формування. Особливо актуальними 

подібні дослідження стали після так званої «Помаранчевої революції», коли 

позиція громадян України чітко визначилася в ході політичного 

протиборства.  О.О.Полішкарова наголошувала на існуванні двох моделей 

активного громадянського суспільства — західної, «антропоцентричної» з 

автономними щодо держави структурами, та східну, «державоцентричної» зі 

слухняними, сателітними щодо держави організаціями. Вона справедливо 

вказувала, що оскільки історично і географічно Україна розташована на 

перетині двох цивілізацій, то процес формування громадянського суспільства 

в ній набрав обох рис.
6
 Але поруч з цим дослідниця висловила й спірну 

думку про те, що в Україні політичні партії залишалися «дрібними і 

                                                 
6
 Полішкарова О. О. Критерії структуризації політичного простору в процесі 

розбудови громадянського суспільства в Україні / О. О. Полішкарова // 

Держава і право : зб. наук. праць. – Вип. 11. – К., 2001. – С. 562–565; 

Полішкарова О. О. Генеза громадянського суспільства в умовах 

посткомуністичного транзиту / О. О. Полішкарова // Держава і право : зб. 

наук. праць. – Вип. 13. – К., 2001. – С. 547–551; Полішкарова О. О. Ступінь 

розвитку громадянського суспільства як детермінанта якості демократичних 

перетворень / О. О. Полішкарова // Держава і право : зб. наук. праць. – Вип. 

14. – К., 2001. – С. 415–419; Полішкарова О. О. Взаємодія влади та 

громадськості у розв'язанні регіональних проблем / О. О. Полішкарова // 

Матеріали всеукраїнської наукової конференції (жовтень 1999 р.). – Одеса, 

1999. – С. 103–104; Полішкарова О. О. Становлення громадянського 

суспільства – ключовий фактор успіху посткомуністичної трансформації / О. 

О. Полішкарова // Матеріали міжнародної наукової конференції (листопад 

2001 р., Дніпропетровськ) // Світова цивілізація і міжнародні відносини. – 

2002. – № 1. – С. 211–213. 
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маловпливовими, партійна система перебувала в аморфному стані, а в 

суспільстві панувало критичне ставлення до можливостей політичних партій 

виконувати роль медіатора».
7
 

У дослідженнях В.І.Безродної представлена більш виважена оцінка 

формування громадянського суспільства в Україні. Дослідниця 

наголошувала, що в Україні простежувалися дві значні тенденції – 

традиціоналізм і модернізм, – кожна з яких створювала різні можливості для 

формування громадянського суспільства. Основним джерелом 

традиціоналістської тенденції були соціокультурні фактори, під впливом 

яких в суспільстві відтворювалися і закріплювалися доіндустріальні форми 

суспільних відносин: тяжіння держави до політики адміністративно-

патримонімального типу, схильність громадян до неформалізованої 

політичної активності і т.д. Тенденція модернізації була пов’язана з 

становленням інституціальної структури демократії, з утвердженням 

правової державності, з розвитком самостійних структур суспільства, не 

контрольованих державою. Формування громадянського суспільства 

вимагало послідовного подолання тенденції традиціоналізму і подальшого 

здійснення перетворень на шляху осучаснення українського суспільства.
8
 

                                                 
7
 Полішкарова О. О. Політична структуризація в умовах становлення 

громадянського суспільства в Україні : автореф. дис… канд. політ наук / О. 

О. Полішкарова. – Чернівці, 2002. – С. 10. 
8
 Безродная В. И. Социальная стратификация и перспективы становления 

гражданского общества в Украине / В. И. Безродная // Перспективы. – 1998. – 

№ 3–4. – С. 157–159; Безродна В. І. Становлення громадянського суспільства 

в Україні: проблеми та перспективи / В. І. Безродна // Держава і право. - Вип. 

15. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002.  – С. 

562–565; Безродна В. І. Суспільна свідомість і становлення громадянського 

суспільства в Україні / В. І. Безродна // Держава і право. – Вип. 16. – К.: Ін-т 

держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – С. 440–444; 

Безродна В. І. Особливості становлення громадянського суспільства в 

Україні у контексті модернізації / В. І. Безродна // Держава і право. – Вип. 17. 

– К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – С. 481–

484; Безродна В. І. Щодо формування правової держави в Україні та її 
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У другій половині 1990-х років окремі науковці стверджували, що 

партійна система України ще перебуває у стадії трансформації, оскільки її 

політичні структури ще остаточно не сформувалися. Відзначався значний 

вплив партійно-політичних структур на формування громадянської позиції 

українців, що спричиняло також трансформації політичного спектру 

відповідно до вимог електорату.
9
  Проте дослідники партійного життя в 

Україні здійснювали типологізацію українських партій швидше на підставі 

їхніх декларованих статутів, аніж на підставі врахування сукупності ознак 

партійного процесу. Тому поняття про реальний стан партійного життя 

здебільшого відображало ідеальну модель, довільно запозичену в західній 

партології. Стан партійної думки в Україні ґрунтувався в основному тільки 

на порівнянні програмних документів партій за схемою загального 

дослідження. Тому характеристика українських партій та партійної системи 

на основі досягнень існуючих партологічних досліджень не давала цілісного 

уявлення як про цей феномен і була далека від повного і завершеного 

відображення його істотних ознак, так і не відображала реального впливу 

партійного життя на становлення та розвиток громадянського суспільства в 

Україні.  

                                                                                                                                                             

зв’язків з громадянським суспільством / В. І. Безродна // Матеріали 

Міжнародної наукової конференції «Українська національна ідея: минуле, 

сучасне, майбутнє». – Одеса. – 1995. – С. 42–43; Безродна В. І. Проблеми 

формування громадянського суспільства в  Україні / В. І. Безродна // 

Матеріали Міжнародної наукової конференції «Відродження української 

державності: проблеми історії та культури». – Одеса. – 1996. – С. 162–163. 
9
 Черепанов В. О. Роль партійно-політичного спектру в розвитку суспільства 

/ В. О. Черепанов // Актуальні проблеми державного управління. – 1999. – № 

3 (5). – С. 43–49; Примуш М. Типи партій та партійних систем / М. Примуш // 

Схід. – 1999. – № 3 (27). – С. 9; Пуфлер Е. Ф. Партійна система сучасної 

України: сутність, тенденції подальшої трансформації: автореф. дис. канд. 

політ наук / Е. Ф. Пуфлер. – К., 1998. – 16 с. 
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Однією з причин такого стану речей видається саме спрощена 

типологізація партій за їхніми ідеологічними засадами і політичними 

платформами. Складність відображення партійного життя в Україні 

характеризували дві обставини. Перша відображала недосконалість 

методологічних і методичних досліджень. Друга полягала, по-перше, у 

невизначеності й незавершеності ідеологічних систем, їхній схожості та 

електичності; по-друге, у частих змінах ідеологічних пріоритетів у партійних 

платформах; по-третє, у регіональних розбіжностях структури однієї партії 

або групи партій ідеологічної спрямованості. «Регіональність» впливу та 

розміщення електорату окремих партій та зміна їхньої позиції стосовно 

ключових економічних перетворень в умовах розвитку олігархічної системи 

господарювання не відповідали застарілому поділу партій на ліві, 

центристські та праві. 

Аналіз трансформації посттоталітарного суспільства та особливостей 

державної політики, в тому числі й у сфери взаємодії із громадянським 

суспільством, містили публікації  О. Валевського
10

, І. Гаха
11

, 

С. Кульчицького
12

, С. Яніцької
13

. У цьому контексті також варто виділити 

монографії «Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, 

                                                 
10

Валевський О. Л. Десятиріччя державної незалежності: аналіз політики 

трансформації посттоталітарного суспільства та стратегічні завдання на 

майбутнє / О. Л. Валевський // Актуальні проблеми державного управління : 

наук. зб. – Xарків, 2001. – № 2 (10). – С. 7–17. 
11

Гах Й. М. Незалежній Україні – 15 років : монографія / Й. М. Гах, 

В. І. Савич, Н. Є. Яцук. – Івано – Франківськ: ІМЕ «Галицька академія», 2006. 

– 288 с.  
12

Кульчицький С. Закономірності державотворчого процесу у незалежній 

Україні / С. Кульчицький; НАН України; Ін-т історії. – К., 2001. – 159 с. 
13

Яніцька С. П.  Державотворчі процеси в Україні в умовах незалежності / 

С. П. Яніцька // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки : 

міжвід. зб. наук. пр. – К. 2002. – С. 22–27.  
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перспективи»
14

, «Діяльність державно-політичних структур України в умовах 

переходу до ринкової економіки»
15

 та наукові збірники «Десять років 

незалежності України: минуле та сучасне державотворення»,
16

 в яких на 

основі аналізу широкої джерельної бази висвітлено процес формування та 

розвитку політичних інститутів в Україні та проявів громадянського 

суспільства. Процес реорганізації системи державної влади впродовж 1991–

1996 рр. висвітлено у дослідженні В.Шевчука та М.Тараненка,
17

 де міститься 

критика подолання пережитків радянського тоталітаризму в силу 

незавершеності розподілу повноважень між гілками влади, що у свою чергу 

негативно впливало на діяльність так званих «груп тиску», до яких 

включаються різні громадські організації, на владні структури в силу 

використання останніми правоохоронних органів для захисту власних 

інтересів. 

Особливості становлення громадянського суспільства проаналізовані у 

ряді досліджень представників української політичної науки, де містяться 

оцінки горизонтальних та вертикальних зв’язків суспільства, форм 

самопрояву громадянського суспільства. Проте роль інститутів 

громадянського суспільства та держави у процесі взаємодії оцінюється по-

різному. Так, у роботах А.В.Грамчук вказується, що з двох головних 

соціальних суб’єктів – держави та самодіяльного населення – головну роль у 

формуванні громадянського суспільства нового, західноєвропейського типу 

                                                 
14

Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи 

: монографія / НАН України; Ін-т держави і права / За ред. 

Ю.С. Шемшученка. – К., 2001. – 656 с. 
15

 Діяльність державно–політичних структур України в умовах переходу до 

ринкової економіки : монографія / В. Ф. Салабай, Н. М. Довганик, 

М. В. Борисенко, М. П. Чуб. – К.: Вид – во КНЕУ, 2005. – 284 с.   
16

 Десять років незалежності України: минуле та сучасне державотворення : 

наук. збірник / під ред. В. Смолія, О. Реєнта, Ю. Терещенка та ін. – К. Ін-т 

історії України НАН України, 2003. – 432 с. 
17

 Шевчук В. П. Історія української державності : курс лекцій / В. П. Шевчук, 

М. Г. Тараненко – К., 1999. – 480 с. 
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відігравала держава, що провела необхідну початкову роботу у вигляді 

створення сприятливих для вдосконалення громадянського суспільства 

політико-правових умов.
18

   

Вплив розвитку євроінтеграційних процесів із визначенням готовності 

українського соціуму до них частково висвітлювався у дослідженнях, автори 

яких аналізували розвиток співпраці України із західними структурами 

(НАТО, ЄС, Радою Європи), окремими державами, питання участі України у 

загальноєвропейській системі безпеки. Характерною рисою багатьох 

наукових студій було визнання важливості співпраці України з Росією та 

іншими членами СНД. Проте водночас акцент робився на пріоритетності і 

зростаючому значенні реалізації Україною своїх євроінтеграційних прагнень, 

як умови якомога ширшого забезпечення національної безпеки, суверенітету, 

подальшого економічного і політичного прогресу держави та розбудови 

громадянського суспільства європейського зразка.
19

 Дослідники досить часто 

констатували, що попри наявність окремих важливих кроків на шляху до 

формування українського громадянського суспільства рівень політичної 

                                                 
18

 Грамчук А. В. Особливості становлення громадянського суспільства в 

Україні: теорія і практика : автореф дис… канд. політ. наук / А. В. Грамчук. – 

Одеса, 2001. – С. 14; Грамчук А. В. Об’єктивні умови формування 

громадянського суспільства в сучасній Україні / А. В. Грамчук // Актуальні 

проблеми політики : зб. наук. праць Одеської національної юридичної 

академії. – Одеса: Юридична література. – 2000. – Вип. 9. – С. 136–141; 

Грамчук А. В. Вплив світових тенденцій на становлення громадянського 

суспільства в Україні / А. В. Грамчук // Політологічний вісник : зб. наук. 

праць Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2000. 

– С. 29–34; Грамчук А. В. Основные мировые тенденции и их влияние на 

становление гражданского общества в Украине в постсоветский период / А. 

В. Грамчук // Динамизм социальных процессов в постсоветском обществе : 

материалы международного семинара Луганского государственного 

педагогического Университета им. Т.Г. Шевченко совместно с Женевским 

международным центром исследования социальных и политических 

проблем. – Луганск – Женева. – 2000. – Вип. 1. – С. 268–274. 
19

 Чувардинський О. Г. Громадянське суспільство України: становлення, 

функціонування, перспективи розвитку : автореф. дис. докт. політ. наук / О. 

Г. Чувардинський. – Львів, 2008. – С. 9. 
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культури та громадянської свідомості частини українського населення навіть 

у другій половині 1990-х років не відповідав уявленням громадян більшості 

країн Європи щодо власної ідентичності як у першу чергу громадян країни із 

другорядністю усвідомлення себе жителем певної території чи регіону.
20

 

Певною мірою також у цих публікаціях піднімалося питання впливу 

зовнішніх чинників на формування українського громадянського суспільства, 

як засобів реалізації геополітичних інтересів окремих держав. 

Українські дослідники досить часто пов’язували сам процес формування 

громадянського суспільства в Україні із євроінтеграцією як одну із ознак 

«зрілості» українського соціуму для входження у європейське 

співтовариство, а євроінтеграцію – також як засіб прискорення розбудови 

громадянського суспільства.
21

 

Роль державно-церковних відносин та релігійної ідентичності у 

формуванні українського громадянського суспільства представлена у 

роботах з проблем розвитку релігії та церкви в Україні.
22

 У них визначено 

                                                 
20

 Рудич Ф. М. Україна в геополітичному контексті / Ф. М. Рудич // Віче. – 

1998. – № 11. – С. 3–19; Василенко С. Д. Європейський процес і Україна / С. 

Д. Василенко. – Одеса: Політехнічний університет, 1996. – 136 с.; Попович 

М. В. Європа – Україна: праві і ліві / М. В. Попович. – К.: Київське братство, 

1996. – 108 с.; Дергачов О. Україна у сучасних геополітичних перетвореннях 

/ О. Дергачов // Політична думка. – 1998. – № 2. – С. 186–200; Круглашов А. 

Інтеграційні орієнтири України: декларації та реалії / А. Круглашов // Віче. – 

1998. – № 9. – С. 55–70; Александрова О. Україна – Європа: навіки разом? / 

О. Александрова // Критика. – 1998. – № 11. – С. 3–14; Толстов С. Після 

“холодної війни” / С. Толстов // Політика і час. – 1999. – № 2. – С. 3–15. 
21

 Забарко Б. М. Європейський Союз і Східна Європа / Б. М. Забарко // 

Політика і час. – 1996. – № 8. – С. 47–55; Бершеда Є. Р. Інтереси і пріоритети 

України стосовно ЄС: вибір у галузі політики безпеки / Є. Р. Бершеда // 

Стратегічна панорама. – 1998. – № 1–2. – С. 23–29; Фомін С. Розширення ЄС 

на Схід: «рівні» та «рівніші» / С. Фомін // Політика і час. – 1999. – №3. – С. 

20–24; Бураковський І. Україна і європейська інтеграція / І. Бураковський, Г. 

Немиря, О. Павлюк // Політика і час. – 2000. – № 3–4. – С. 5–14. 
22

 Церква і національне відродження в Україні. – К., 1993; Релігія і 

суспільство в Україні: фактори змін. – К., 1998; Єленський В. Релігія. Церква. 

Молодь / В. Єленський, В. Перебенесюк. –  К.: А.Л.Д., 1996. – 160 с.  
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особливості змін релігійної ситуації у країні у період з кінця 1980-х рр., серед 

яких виділяється зростання релігійності населення, ролі і значення церков у 

суспільному житті, національно-релігійного відродження та одночасно 

підсилення рівня конфліктності. Крім того, процес міжконфесійного 

протистояння в Україні розглядався у працях А.Онищенка, В.Бондаренка, 

В.Перебенесюка, М.Новиченка тощо.
23

 Відзначимо також монографію 

О.Шуби, в якій автор пропонує неоднозначний висновок, що не зважаючи на 

кризові моменти впродовж 1990-х років у релігійно-церковному житті в 

Україні переважали процеси відродження.
24

 

Окремі аспекти формування громадянського суспільства, в основному 

через призму поширення національного руху в Україні, представлені у 

дослідженнях історії Народного Руху України, де міститься аналіз політичної 

діяльності Руху, його впливу на формування світогляду жителів України та 

політичної боротьби із супротивниками.
25

 Проте науковці в основному не 

                                                 
23

 Онищенко А. В религиозном «треугольнике» и рядом / А. В. Онищенко // 

Политика и время. – 1991. – № 8. – С. 57–65; Бондаренко В. Міжконфесійний 

конфлікт на Україні / В. Бондаренко // Людина і світ. – 1991. – № 1. – С. 2–10; 

Бондаренко В. Межцерковный конфликт: ростки надежды / В. Бондаренко // 

Политика и время. – 1992. – № 3. – С. 22–26; Перебенесюк В. 

Межконфессиональные отношения и межцерковный конфликт на Украине / 

В. Перебенесюк. – К., 1992. – 108 с.; Новиченко М. Міжконфесійні конфлікти 

/ М. Новиченко // Людина і світ. – 1995. – № 9. – С. 17–18; Шуба О. 

Міжцерковний конфлікт. Сподівання на мудрість і терпіння / О. Шуба // Віче. 

– 1995. – № 7. – С. 142; Кудлай  О. Міжправославний конфлікт в Україні: 

позиції сторін / О. Кудлай // Людина і світ. – 1998. – № 5. – С. 2–8. 
24

 Шуба О. Релігія в етнонаціональному розвитку України (політологічний 

аналіз) / О. Шуба. – К.: Криниця, 1999. – 324 с.  
25

 Горинь М. Два роки незалежності. Що далі? / М. Горинь // Розбудова 

держави. – 1993.  № 8. – С. 6–14; Чорновіл В. Національна інтелігенція і 

українська політика (Виступ на Конгресі української інтелігенції 11.11.1995 

р., Київ) / В. Чорновіл // Слово і час. – 1996.  № 2. – С. 24–27; Народний Рух 

України: місце в історії та політиці. Тези доповідей першої Всеукр. наук. 

конф. (14 – 16 вересня 1994 р., м. Одеса). – К., 1994. – 96 с.; Народний Рух 

України: місце в історії та політиці. Матеріали другої Всеукр. наук. конф. (11 

– 12 вересня 1996 р., м. Одеса). – Одеса, 1996. – 56 с.; Народний Рух України: 
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зосереджували увагу на тому, яку роль Рух відіграв у формуванні 

українського громадянського суспільства та й власне у збереженні 

Української державності в умовах посилення тиску з боку Російської 

Федерації. 

Окремі проблеми розвитку громадянського суспільства в Україні 

розглядалися на міжнародних симпозіумах, конференціях та семінарах, де 

історичні процеси в Україні висвітлювалися у контексті перебігу 

загальноєвропейських та загальноцивілізаційних процесів із визначенням 

західних взірців у формуванні громадянського суспільства.
26

 

Серед українських дослідників можна також виділити науковців, які 

скептично чи з великими пересторогами ставляться до існування в Україні 

громадянського суспільства. У 1999 р. Н. Паніна дала таку характеристику 

українському суспільству: «Сьогодні це не тільки недемократичне 

суспільство, це взагалі не суспільство: немає усталеної політичної системи, 

немає певної економічної політики, немає загальної ідеології, немає 

загальновизнаної системи цінностей».
27

 Директор Інституту соціології 

Національної академії наук України В.М.Ворона у 2011 р. відзначав, що «за 

20 років не відбулося помітних зрушень у становленні громадянськості 

українського суспільства й утвердженні соціальних норм і цінностей, що 

консолідують населення країни і регулюють стосунки і поведінку  людей у 

різних сферах життя суспільства». Свою думку він прагнув підтвердити тим, 

що упродовж усіх років незалежності переважна більшість громадян країни 

                                                                                                                                                             

місце в історії та політиці : матеріали третьої Всеукр. наук. конф. (10 – 11 

вересня 1998 р., м. Одеса). – Одеса, 1998. – 72 с.; Народний Рух України: 

місце в історії та політиці : матеріали четвертої Всеукр. наук. конф. (14 – 15 

вересня 2000 р., м. Одеса). – Одеса, 2000. – 152 с. 
26

 Нова Україна і нова Європа: час зближення : матеріали міжн. сем., 3 – 6 

листопада 1996 р. / ред. М. Зубрицька. – Львів, 1997. – 240 с.; Європа: ідеї та 

процеси: Матер. наук. симп., 4 – 5 червня 1998 р. / гол. ред. кол. Ю. Макар. – 

Чернівці: Прут, 1998. – 192 с. 
27

 Паніна Н. Аномія у посткомуністичному суспільстві. – Політичний портрет 

України. – 1999. – № 7. – С. 48. 
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(83–84 %) не брали участі у жодній із громадських організацій, політичних 

партій або рухів, але водночас помітно зросли авторитарні настрої, коли 

майже 50 % населення погоджувалося у 2011 р., що «декілька сильних 

керівників можуть зробити для країни більше, ніж усі «закони чи дискусії». 

Тоді як у 1994 р. таких було 40,5 %.
28

 Подібні висновки характерні й для 

робіт М.Шульги, А.Арсеєнко, А.Малюка, Н.Толстих.
29

 Більш виважену 

позицію зайняла В.Безродна, яка вказувала на існування в Україні 

фрагментованого громадянського суспільства, зв’язки між окремими 

елементами якого були недостатньо широкими й інтенсивними. Тому 

громадянське суспільство не було здатне на постійний діалог, тим більше на 

рівноправну партнерську співпрацю з державою. З одного боку, 

громадянське суспільство існувало і функціонувало у руслі демократичних 

перетворень останніх десятиліть. З іншого – воно було ще занадто слабке для 

того, щоб повноцінно виконувати свої функції, гарантувати реальну 

причетність громадян до формування державної політики.
30

 

Але у аналітичній доповіді, підготовленій працівниками Інституту 

стратегічних досліджень у 2014 р. вказувалося, що після відмови 

В.Януковича підписати угоду про Асоціацію України і ЄС громадянське 

суспільство довело, що воно здатне виступати надійним гарантом 

незворотності демократичних перетворень в Україні.
31

 Українське 

                                                 
28

 Ворона В. М. Побачити себе такими, якими ми є / В. М. Ворона // 

Українське суспільство 20 років незалежності : соціологічний моніторинг. – 

Т. 1: Аналітичні матеріали. – К.: Ін-т соціології НАН України, 201. – С. 13. 
29

 Шульга Н. А. Дрейф на обочину. Двадцать лет общественных изменений в 

Украине / Н. А. Шульга. – К.: ТОВ «Друкарня Бізнесполіграфія», 2011. – 448 

с.; Ареенко А. Г. и др. Вызовы глобализации и Украина. – К.: Ин-т 

социологии НАН Украины, 2011. – 517 с. 
30

 Безродна В. І. Особливості формування громадянського суспільства в 

процесі політичної модернізації України : автореф. дис. канд. політ. наук / В. 

І. Безродна. – Одеса, 2003. – С. 14. 
31

 Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні: загальні 

тенденції, регіональні особливості : аналіт. доп. – К.: НІСД, 2014. – С. 5. 
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громадянське суспільство яскраво виявило себе саме у процесі протидії 

насадженню авторитаризму у 2004 р., у 2013 р. та в умовах розгортання 

російської військової агресії впродовж 2014–2015 рр., яка кинула виклик 

самому існуванню Української державності. При цьому подібні його прояви 

не могли б існувати «на пустому місці», що, серед іншого, й підтвердило 

факт формування громадянського суспільства впродовж 1990-х років і 

правоту тих науковців, які вели мову про його існування у цей період.  

Дослідження історії формування українського громадянського 

суспільства зарубіжними вченими можна поділити мінімум на дві групи. Так, 

російські науковці акцентували увагу в основному на висвітленні участі 

громадян України у діяльності політичних партій та громадських організацій 

із здійсненням компаративного аналізу формування громадянського 

суспільства в Україні та Російській Федерації. Крім того, у полі зору 

дослідників перебували вподобання українського електорату, які 

оцінювалися в основному з точки зору інтересів та потреб Росії: часто 

наголошувалося, що громадяни східноукраїнських областей налаштовані 

проросійськи на противагу громадянам західноукраїнських областей. При 

цьому все частіше вказувалося, що такі політичні настрої українських 

громадян стоять на заваді збереженню соборності українських земель.  

Західноєвропейські та американські дослідники звертали увагу на 

визначення «зрілості» українського громадянського суспільства відповідно 

до прийнятих у західних наукових колах критеріїв. Досить часто з’являлися 

оцінки громадянського суспільства в Україні на основі його відповідності 

американським критеріям. З огляду на них, до речі, американські науковці 

критикували не лише українське громадянське суспільство, а й громадянське 

суспільство у окремих європейських державах (чи не найбільше у Франції). 

Аналізуючи залучення українських громадян до виборчих процесів, участі у 

масових акціях та діяльності політичних партій науковці вели мову про 

розвиток інститутів громадянського суспільства в Україні. 
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У 1993 р. з’явилася праця російського дослідника Є.Г.Базовкіна, де 

викладалося його бачення процесу партогенезу на теренах пострадянської 

України та Росії. Це фактично одна із перших спроб порівняльного аналізу 

становлення та розвитку української та російської багатопартійної систем.
32

 

У 1996 р. було видано збірник наукових праць «История парламентаризма в 

государствах участниках Содружества Независимых Государств»,
33

 де серед 

іншого розглянуто процес демократизації українського суспільства, 

особливості проведення перших парламентських виборів в Україні та участь 

у них громадян різних регіонів держави. Порівняльний аналіз 

парламентських процесів в Україні та Росії з визначенням ролі громадян у 

формуванні електорального поля провідних політичних партій містився у 

дослідженні В. Кувалдіна,
34

 який наголошував на відмінностях у діяльності 

партій обох держав в силу різниці геополітичного становища країн і, 

відповідно, завдань, які стояли перед ними у першій половині 1990-х років. 

Роль становлення та розвитку громадянського суспільства у формуванні 

українського парламенту представлена на сторінках дисертаційного 

дослідження Т.Гузенкової, яке опубліковане 2001 р.
35

 У ньому 

проаналізовано процес формування депутатського корпусу, роль депутатів у 

втіленні в життя лобістських проектів, співвідношення та ефективність 

«тіньової» і публічної політики із визначенням їхнього впливу на процес 

                                                 
32

 Базовкин Е. Г. Политические партии и общественные движения в системе 
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формування громадянського суспільства, подано авторське бачення 

ефективності кроків Верховної Ради України у консолідації українського 

соціуму, у здійсненні економічних реформ та реформ політичної сфери. 

Варто також відзначити дисертацію М.С’єдіна,
36

 де наголошується на єдності 

демократичних традицій в Україні та Росії, які, проте, модернізувалися 

залежно від умов розвитку громадянського суспільства,  ускладнення 

суспільних відносин, включення в політичний процес нових суб'єктів та 

впливу соціокультурного середовища в цих країнах. У роботі О. Аміантова, 

підготовленій 2008 р., проведено порівняльний аналіз законодавства Росії і 

України на предмет виявлення можливостей політичних партій, що 

перемогли на парламентських виборах, реалізувати передвиборчі програми 

соціальних і економічних перетворень, а також розвиток інститутів 

громадянського суспільства, визначено роль політичних партій в розвитку 

суспільства.
37

 

Вивчення процесу становлення  і розвитку українського громадянського 

суспільства європейськими та американськими дослідниками здійснювалося 

не лише у контексті оцінок процесу демократизації в Україні, а й з огляду на 

реалії геополітики, виходячи з необхідності визначення перспектив 

передусім російського впливу на українських теренах, збереження цілісності 

України та визначення конкурентоздатності української економіки на 

світовому ринку. Вивчалися особливості проведення виборчих кампаній в 

Україні із визначенням можливостей здійснення впливу на український 

електорат різних регіонів держави. Помітним також було визначення 

здатності українських політиків вести діалог на міжнародному рівні і 

досягати консенсусу у внутрішній політиці. 
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 Амиантов А. А. Актуальные проблемы становления и развития 

парламентаризма в СНГ: сравнительный анализ на примере России и 

Украины: дисс. канд. полит. наук / А. А. Амиантов. – М., 2008. – С. 15. 



24 

 

  У роботі В. Рейзінгера, А.Міллера, В.Леслі та К.Хілла висвітлювалися 

парламентські вибори в Україні, визначалися перспективи формування 

провладних і опозиційних політичних сил та характер вподобань 

українського електорату.
38

 Проте значно більше уваги розвитку 

демократичних процедур, формуванню правової держави та громадянського 

суспільства в Україні західні вчені стали приділяти після прийняття 

Конституції, що свідчило про певну зрілість політичних інститутів та 

організацій громадянського суспільства в Україні, оскільки представники 

різних політичних партій змогли досягнути консенсусу у такому важливому 

для держави питанні. Вже у 1997 р. політична ситуація в Україні, Російській 

Федерації, Білорусі, Молдові стала предметом спеціального аналітичного 

дослідження вчених, залучених до роботи Кембріджським університетом. 

Тут аналізувалися процеси демократизації та прояви авторитаризму в 

означених країнах та оцінювалися перспективи їх розвитку у майбутньому.
39

  

Аналіз проявів авторитаризму та оцінка перспектив демократизації 

українського суспільства на сторінках зарубіжних видань часто 

пов’язувалися із аналізом діяльності провідних українських партій, як в ході 

виборів, так і в стінах українського парламенту. Особлива увага зверталася 

на співробітництво держави та організацій громадянського суспільства з 
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метою вдосконалення механізму прийняття політичних рішень.
40

 

Наголошувалося, що незважаючи на труднощі, пов’язані із посттоталітарною 

трансформацією, український соціум поступово вливався саме до 

загальноєвропейського політичного і культурного простору.
41

 У працях 

зарубіжних українознавців окремі аспекти формування громадського 

суспільства в Україні розглядалися у процесі визначення чинників, які 

вплинули на піднесення українського національно-визвольного руху.
42

 

Варто відзначити також роботи британського дослідника Е.Вільсона, 

який зосередився на аналізі обставин проголошення незалежності України і 

визначення у цьому зв’язку особливостей формування ідентичності жителів 

держави.
43

 Е.Вілсон відзначав, що «незалежність стала наслідком певного 

розвитку подій чи навіть збігу обставин не меншою мірою, ніж наслідком 

телеологічного поступу гегелівського національного духу. …Іншими 
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словами, сучасна Україна сформована її радянським досвідом не меншою 

мірою, аніж спадщиною національного руху 1917 – 1920 років». Він 

аналізував процес розвитку українського націоналізму, його роль у 

формуванні поглядів представників різних регіонів України та їх 

громадянської ідентичності. Е.Вільсон наголошував на важливості інтеграції 

України до ЄС в силу того, що ХХ століття очевидно показало, які проблеми 

для всієї Європи породила відсутність незалежної України, яка свого часу 

використовувалася СРСР у якості плацдарму для вторгнення в Угорщину в 

1956 році та в Чехословаччину в 1968 році, а також для загрозливих 

військових маневрів, що нібито змусили польських лідерів задушити 

«Солідарність» й оголосити воєнний стан у 1981 році. Саме Україну 

Е.Вільсон вважав «ключем до стабільних європейських тилів у процесі 

розширення». По-суті, про європейська орієнтація України, на його думку, 

обумовлювалася відповідними установками світогляду українців, 

сформованими у процесі формування громадянської ідентичності. А 

важливими для розбудови Української державності він вважав діяльність 

Народного Руху України та дисидентів. При цьому правління Л.Кучми 

розглядалося ним як «повзучий авторитарний режим», а основними 

проблемами, що стояли на шляху формування громадянського суспільства та 

державотворення, він називав етнічну, релігійну та мовну. 

На думку М.Татур демократизація українського соціуму, розвиток 

громадянського суспільства цілком слушно пов’язувалися із негативним 

зовнішнім впливом, насамперед Російської Федерації, що обумовлювалося 

географічним розташуванням держави, а також недостатньо ефективним 

здійсненням реформування української економіки та відносин між державою 
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та інститутами громадянського суспільства.
44

 Подібні висловлювання були 

також характерними для ряду публікацій західних вчених, які вивчали 

перспективи євроінтеграції України, в тому числі й оцінюючи ступінь 

розвитку українського громадянського суспільства та готовність громадян 

різних регіонів України до сприйняття європейських політичних, 

економічних та соціальних цінностей.
45

 

Проте поруч із відносно виваженими оцінками розвитку українського 

соціуму західними науковцями висловлювалися відверто тенденційні 

твердження щодо розвитку інститутів громадянського суспільства в 

Україні.
46

 У своїй роботі «Зіткнення цивілізацій» С.Хантінгтон поспішно  

називав Україну «розколотою державою» з двома різними культурами, а 

лінію «розколу» проводив по центру країни між цивілізаціями, що 

відокремлювали Захід від православ’я. Наголошуючи, що населення 

західноукраїнських областей в основному говорило українською мовою, а 

східноукраїнських – російською, він вказував, що розбіжності між Східною і 

Західною Україною найбільш яскраво виявилися на виборах Президента 
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України у липні 1994 р.
47

 Проте його погляди не витримали перевірку часом, 

оскільки більшість українського населення і східних, і західних областей 

України виступила проти російської агресії.  

Загалом попри значну кількість досліджень, присвячених висвітленню 

формування українського громадянського суспільства, істориками до 

останнього часу ця тема розроблялася не комплексно і лише у контексті їхніх 

досліджень з іншої тематики 

Джерельна база дослідження представлена матеріалами Центрального 

державного архіву громадських об’єднань України, Центрального 

державного архіву вищих органів влади і управління України, а також 

опублікованими матеріалами та документами, що містяться як у друкованих 

збірниках, так і викладені на сайтах певних міністерств і відомств у мережі 

ІНТЕРНЕТ. У Центральному державному архіві громадських об’єднань 

України (ЦДАГО України) було опрацьовано матеріали фондів 1 і 270, де 

містяться матеріали про роботу ЦК Компартії України та Народного Руху 

України відповідно. У оп. 32 Ф. 1 зберігаються доповідні записки, звіти, 

доповіді, інформації керівних працівників ЦК КП України про стан справ на 

території республіки, оцінки суспільно-політичної ситуації, політичні  

настрої громадян, формування і поширення так званих «неформальних» 

організацій націонал-демократичного, націоналістичного спрямування із 

визначенням заходів КПРС у сфері протидії їм. Крім того, тут зберігаються 

рішення партійних організацій трудових колективів та обкомів і райкомів 

КПУ України щодо відновлення багатопартійності, «демократизації» 

партійного життя, демонтажу пам’ятників В.Леніну, мітингів та 

демонстрацій за участі різних політичних сил. Опис також містить 

документи, пов’язані із обговоренням перспективи укладання нового 

Союзного договору, протидії цьому процесу з боку націонал-демократичних 
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сил, а також із механізмом протидії їм з боку керівництва КП України. Крім 

цього Ф. 1 ЦДАГО України представлений документами про оцінку 

економічних перетворень в республіці, визначення перспектив подальшого 

реформування економічних відносин із переходом до вільного ринку і 

демонтажем командно-адміністративної економіки, реакцію трудових 

колективів на підвищення цін та руйнування виробничих відносин. 

Ф. 270 ЦДАГО України містить документи, пов’язані із діяльністю 

Народного Руху України, його участю у процесі суверенізації, протидії 

силам, що були орієнтовані на підписання нового Союзного договору. У 

фонді є матеріали найбільш впливових діячів Руху щодо оцінок політичної 

ситуації в різні періоди, перспектив формування громадянського суспільства, 

а також здійснення економічних та політичних реформ. Також тут  містяться 

документи аналітичних служб Руху та деяких політичних партій щодо оцінки 

ситуації в Україні, політичних настроїв громадян різних регіонів республіки, 

а також щодо перспектив співробітництва з іншими політичними силами 

національно-демократичного спрямування у сфері розбудови Української 

держави і формування громадянського суспільства. Подано інформацію про 

роботу окремих громадських організацій із визначенням їх впливу серед 

широких верств українського суспільства, а також аналітичні оцінки щодо 

діяльності Російської Федерації у сфері реалізації своїх політичних інтересів 

в Україні.   

У Ф. р-2 Центрального державного архіву вищих органів України 

представлені матеріали про роботу Кабінету Міністрів України, оцінки 

економічного становища і результатів здійснення реформ у економічній 

сфері, а також документи і матеріали щодо репатріації кримськотатарського 

населення та його участі у процесах державотворення і формування 

громадянського суспільства в Україні.  

У роботі також використано матеріали моніторингових досліджень, 

проведених співробітниками Інституту соціології НАН України, оскільки 
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соціологічний моніторинг як різновид порівняльного діахронного 

дослідження залишається одним із найбільш популярних методів вивчення 

характеру та спрямованості соціальних змін. При цьому використовувалися 

шкали аномії (Anomy Scale, McClosky & Schaar) та цинізму. Шкала аномії 

забезпечила можливість визначити індекс аномійної деморалізованості, що є 

психічною реакцією людей на соціальну ситуацію, коли одну систему норм і 

цінностей, що об’єднує людей у спільноту, зруйновано, а іншу ще не 

сформовано. Шкала цинізму є додатковою шкалою Міннесотського 

багатопрофільного особистісного опитування (ММРІ), а індекс цинізму 

відтворює міру зневажливого ставлення до загальноприйнятих цінностей. 

Крім того, у дослідженні були проаналізовані нормативно-правові 

документи, пов’язані із участю державних органів у формуванні українського 

громадянського суспільства, в тому числі у сфері регулювання партійного 

життя, діяльності громадських організацій, сфері освіти і культури, як засобів 

формування громадянської ідентичності. 

Методи дослідження. Суспільні явища традиційно аналізуються за 

соціальними, економічними, демографічними, політичними, екологічними та 

іншими критеріями, що визначає доцільність застосування 

міждисциплінарного підходу у справі аналізу формування громадянського 

суспільства в Україні. Використання міждисциплінарного підходу при 

написанні роботи дало можливість застосувати метод аналізу ієрархій, 

запропонований американським вченим Т.Сааті. Цей метод дає змогу 

здійснювати аналітичне планування на основі компромісних рішень проблем, 

на які впливають діючі сили та різноманітні чинники. За допомогою цього 

методу можливо завчасно визначити сценарій майбутнього розвитку 

процесів і планувати розвиток подій у конкретному бажаному напрямі. 

Поєднання методу аналізу ієрархій із методом дедукції дозволило визначити 

коло чинників, які найбільш суттєво впливали на формування українського 
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громадянського суспільства. Це визначення й лягло в основу структури 

даного дисертаційного дослідження. 

Обрані методи дослідження обумовлені також специфікою визначення 

поняття «громадянське суспільство» та його загальноприйнятих 

характеристик, як європейського громадянського суспільства. Громадянське 

суспільство є передусім таким способом організаційного захисту суспільних 

цінностей, який дозволяє, насамперед, досягнути їх усвідомлення і 

ідентифікацію з ними громадян. Така наступальна самоідентифікація 

неминуче призводить до змін не лише у свідомості, але й у діяльності, яку ця 

свідомість скеровує. Незважаючи на позірну обмеженість поняття сферою 

політики, внаслідок терміну «громадянське», поняття громадянського 

суспільства охоплює всі сфери суспільного життя, оскільки громадянська 

належність виступає лише знаковою рисою свідомого і відповідального 

ставлення людини до своїх суспільних обов'язків. Головною ознакою 

належності такого ставлення до сфери громадянського суспільства є його 

добровільний і творчий, неформальний характер. Це означає, зокрема, і 

можливість введення в сферу громадянського суспільства також і 

традиційних соціальних інститутів та формальних організацій – тією мірою, 

якою вони входять у «сферу відкритого суспільства», тобто приймають 

раціональну аргументацію щодо їх реформування. Зрілим можна вважати не 

лише те громадянське суспільство, яке підноситься до участі в політиці, але 

головним чином те, що розповсюджує свою життєдіяльність на всі сфери 

його життя і посідає у відносинах з державою командні висоти. Участь у 

політиці виступає в цьому випадку прямим і значним показником його 

розвиненості. Як правило, у сучасному житті громадянське суспільство, що 

піднеслось до політики, є розвиненим й у всіх інших сферах.
48
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свідомість українців обумовлена їх свободолюбністю, повагою до людської 

гідності, прагненням до активної політичної творчості в контексті прогресу 

європейської цивілізації.
49

 

Методи здійснення аналізу визначені специфікою проведення 

дослідження, метою якого залишається здійснення комплексного аналізу 

проблеми. За даними соціологічних досліджень процес формування 

громадянського суспільства тією чи іншою мірою порушує інтереси майже 

всього населення України.  

Важливим було використання загальнонаукових методів досліджень. 

Використання методів аналізу та синтезу дозволило сформувати аналітичну 

частину дисертації. Застосування системно-структурного аналізу дозволило 

розглянути процес формування громадянського суспільства як певну цілісну 

систему дій суб’єктів цього процесу (в тому числі й державних органів), 

спрямування яких залежало від впливу певних чинників.  

Метод аналізу та синтезу застосовується для встановлення 

взаємозв’язків та взаємозалежностей між явищами та подіями, їх 

особливостей і в результаті виведення певних закономірностей перебігу. 

Дедуктивний метод (сходження від конкретного до загального) дозволив 

визначити загальні закономірності існування певних складових у системі 

економічних і політичних реформ із виділенням тих з них, що здійснювали 

найбільший вплив на характер формування громадянського суспільства.  

Метод індукції, або сходження від загального до конкретного, 

застосовувався з метою визначення впливу так званих супровідних факторів, 

що здійснювали вплив на розвиток українського громадянського суспільства. 

Метод ідеалізації застосовувався з метою формування певних уявлень про 

якості об’єкта. У даному випадку мова йде про певні властивості і 

характеристику українського громадянського суспільства, що мали бути 
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сформованими в процесі реформування економічних, політичних і 

соціальних відносин в українському суспільстві. 

Залучення до здійснення аналізу описового методу стало у пригоді для 

викладення фактологічного матеріалу дисертаційного дослідження. 

Порівняльний метод забезпечив можливість визначення спільних та 

відмінних рис участі громадських організацій, політичних партій та 

державних установ у процесі державотворення в Україні у зв’язку із 

формуванням громадянського суспільства. 

  Важливе значення для проведення комплексного аналізу у межах 

використання міждисциплінарного підходу мало використання низки методів 

політичної науки. Біхевіористичний метод політології дозволив визначити 

ставлення представників різних політичних сил до формування 

громадянського суспільства в Україні, як всередині держави, так і поза її 

межами.  

Використання культурологічного методу дозволило окреслити ступінь 

успішності формування громадянського суспільства у залежності від 

культурно-освітнього рівня населення та рівня політичної культури громадян 

України. Антропологічний метод політичної науки дозволив з’ясувати 

зв’язок між прагненням до кар’єрного зростання людини шляхом участі у 

діяльності громадських організацій та політичних партій із успішністю її 

самореалізації як громадянина і члена українського громадянського 

суспільства. Крім того, його використання дозволило сформулювати 

висновки щодо причин і наслідків реформування і розвитку частини 

українських партій як бізнес-проектів окремих фінансово-промислових груп. 

Використання інституціонального методу дало можливість проаналізувати 

діяльність політичних інститутів, які мали вплив на формування українського 

громадянського суспільства. 

Крім того, для визначення впливу економічних чинників на формування 

громадянського суспільства в Україні були задіяні окремі специфічні методи, 
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що використовуються у економічній науці: історико-еволюційний (для 

аналізу змін суспільної парадигми, що впливала на самореалізацію громадян 

в умовах формування громадянського суспільства); діалектичний (для 

аналізу зв’язків між розвитком підприємництва, ринкових відносин із 

формуванням громадянського суспільства через посилення українського 

«середнього» класу); абстрактно-логічний (при визначенні теоретико-

методологічних засад реформування економіки для успішного формування 

громадянського суспільства); теоретичного порівняння і узагальнення (при 

визначенні позитивних і негативних наслідків запровадження ринкових 

механізмів та монополізації економічної діяльності для формування 

українського громадянського суспільства).  

Використання функціонального методу передбачало проведення аналізу 

економічної діяльності громадян України із визначенням її впливу на 

формування громадянського суспільства європейського типу. Цей процес 

аналізувався у контексті визначення впливу бажання до зміни соціального 

статусу частини населення України на успішність формування 

громадянського суспільства.  

З метою визначення стану дослідження проблеми у роботі використано 

ряд методів історіографічного пізнання, серед яких можна назвати методи 

історіографічного аналізу та синтезу, системно-структурного і проблемного 

підходу, логічний, історико-хронологічний, історико-ситуаційний, 

порівняльний, ретроспективний, біографічний, методи типологізації, 

класифікації, періодизації та інші.  

Дотримання визначених принципів та методів наукового пошуку 

сприяло отриманню достовірних результатів, що відповідають предмету 

дослідження, його меті та завданням. 
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РОЗДІЛ 2 

РОЛЬ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У ФОРМУВАННІ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

В основі ідеї громадянського суспільства лежить проблема відносин 

людини з політичною владою, суспільства з державою. В умовах Західної 

Європи руйнування сеньйоріально-васальних відносин та становлення 

громадянського суспільства супроводжувалося посиленням приватної 

ініціативи, яка ставала засобом забезпечення приватновласницьких інтересів, 

а розширення громадянських прав ставало одним із засобів формування 

економічної еліти незнатного походження. У західних країнах громадянське 

суспільство в основному сформувалося на початку Нового часу і було 

наслідком перетворення підданих на громадян, головним чином зумовленим 

модернізацією економічних відносин у суспільстві. Ця модернізація, серед 

іншого, призвела до певного посилення ролі приватних власників, які 

заклали основи «середнього класу» і поступово перетворилися на один із 

найважливіших чинників збереження стабільності у державі. 

Приватновласницькі інтереси громадян стали одним із найважливіших 

стимулів боротьби за формування та розширення громадянських прав і 

категорій осіб, на яких вони поширювалися. Взаємозалежність держави та 

громадян і необхідність коригування політичних відносин у зв’язку із 

формуванням громадянського суспільства зумовила загострення дискусій 

щодо природи громадянського суспільства.  

Цей процес супроводжувався виділенням із середовища незнатних 

верств суспільства осіб, що мали завдатки успішних підприємців. Успішність 

їх економічної діяльності обумовлювалася стабільним економічним 

розвитком держави. Успіхи на шляху державного будівництва не в останню 

чергу забезпечувалися реалізацією приватновласницьких інтересів населення 

із урахуванням загальнодержавних інтересів та потреб. Підприємливість як 



36 

 

засіб забезпечення реалізації приватновласницьких інтересів поступово 

перетворювалася на соціальний ліфт, ефективність якого була доведена 

порівняно із умовами соціальної мобільності станового суспільства. Тому 

індивідуальна свобода, підприємницька ініціатива та приватна власність, що 

гарантувалися державою не лише постали як загальнолюдські цінності, а й 

перетворилися на один із видів взаємовигідної співпраці громадян та 

держави. 

Одним із перших почав протиставляти природне й суспільно-політичне в 

людині Т.Гоббс, наголошуючи, що природне в людині є некерованим і тому 

неполітичним, тоді як суспільне підпорядковується законам суспільства, а 

політичне – владі, державі. Вважаючи свободу природним станом, Т.Гоббс 

водночас обґрунтовував необхідність підпорядкування владі держави нічим 

не обмеженої свободи, яка веде до загальної ворожнечі і насильства. За 

Т.Гоббсом громадянське суспільство – це одержавлене суспільство, яке є 

результатом переходу від природного до суспільно-політичного стану. 

Дж.Локк підтримав і розвинув ідею Т.Гоббса про одержавлене 

суспільство як суспільство громадянське. Принципово важливий внесок у 

розвиток концепції громадянського суспільства зробив Г.Гегель. На його 

думку, громадянське суспільство існує не всередині держави, а поряд із нею. 

У Гегеля громадянське суспільство є сферою матеріальних умов для життя, в 

якій індивіди пов’язані інтересами. Це суспільство філософ розглядав як 

сукупність індивідів, котрі за допомогою праці задовольняють власні 

потреби й потреби інших. Фундаментом громадянського суспільства є 

приватна власність. К.Маркс також вважав, що громадянське суспільство 

існує поза державою як політичним інститутом. Він розглядав це суспільство 

як сукупність сімей, суспільних станів і класів, відносин власності й 

розподілу, взагалі всіх форм і способів позадержавного існування 

суспільства. Але К.Маркс виходив з ідеї вторинності держави стосовно 

громадянського суспільства. Громадянське суспільство, в якому приватна 



37 

 

власність відіграє вирішальну роль, породжує державу. Таке суспільство є 

буржуазним, держава в якому, як і будь-яка держава, є знаряддям класового 

панування. Історичний розвиток, за К.Марксом, повинен вести до звільнення 

громадянського суспільства від держави. Таким чином, роль економічних 

чинників і приватновласницьких інтересів розглядалася у тісному зв’язку із 

становленням та розвитком громадянського суспільства. Приватна власність 

в основному розглядалася як засіб забезпечення інтересів громадянина, але 

водночас право власності гарантувалося державою.  

Державні органи були зацікавлені у існуванні потужних 

підприємницьких верств, не схильних до соціальних потрясінь та 

переворотів, а підприємці потребували державних гарантій захисту їх 

приватновласницьких інтересів. Баланс між приватновласницькими 

інтересами основної маси громадян і загальнодержавними інтересами 

забезпечувався за рахунок відповідного балансу між одержавленням і 

приватизацією виробничих потужностей (в тому числі й в рамках державного 

регулювання економічної діяльності). Порушення такого балансу 

відбувалося в умовах надмірної етатизації суспільства. Надмірна етатизація 

сприяла появі (а у деяких варіантах ставала наслідком) не лише фашистських 

чи комуністичних режимів, а й згуртуванню жителів на основі спільності 

родинних чи земляцьких інтересів. Саме родинно-земляцькі зв’язки 

породжували у протистоянні із державними органами кланово-олігархічні 

угрупування, які в силу економічних причин через деякий час зрощувалися з 

державними органами, викликаючи протистояння між кланами. Саме 

кланова система, властива для надмірно етатизованого радянського 

суспільства, дісталася у спадок Україні після розпадку СРСР.  

Представники колишньої компартійної еліти, які перебували при владі, 

всіляко намагалися відтягнути втілення у життя реформ, спрямованих на 

розбудову ринкової економіки, наголошуючи, що такі дії неминуче 

призведуть до погіршення матеріального забезпечення переважної більшості 
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громадян. В умовах поглиблення економічної кризи висловлювалися думки 

про необхідність збереження тісних економічних зв’язків з Росією навіть не 

дивлячись на спроби Російської Федерації здійснювати потужний 

економічний тиск на Україну для послаблення її економічного потенціалу та 

збереження тісних економічних зв’язків з українськими виробниками, що 

дозволяло б контролювати не лише українські бізнес-структури, а й 

політичну владу. 

У вересні 1990 р. тодішній Голова Верховної Ради Л.Кравчук у одному із 

своїх інтерв’ю відзначав, що «економіка сьогодні на грані розвалу і треба 

кожному перти свого плуга. Це ж факт – економічна катастрофа! На першому 

плані стоїть політична проблема: хто є хто? І хто більше радикальніших ідей 

висуває і програм – той і найцінніший для народу».
50

 А на питання про 

посилення економічної загрози для України в умовах реалізації Російською 

Федерацією своєї програми, що отримала назву «500 днів» і передбачала 

підвищення закупівельних цін на м’ясо до 4000 руб. проти 2000 руб. за тону 

в Україні з метою тиску на українських виробників за рахунок розширення 

грошової емісії, оскільки Україна на той час перебувала в рубльовій зоні, 

Л.Кравчук відзначив, що потрібно «або також піти на підвищення 

закупівельних цін, або інший шлях – підвищити роздрібні ціни, давши людям 

компенсацію».
51

  

Проте в України не було можливостей не виходячи з рубльової зони, 

протистояти тиску грошової емісії з боку Російської Федерації. А Л.Кравчук, 

фактично не беручи до уваги проголошення Декларації «Про державний 

суверенітет України», вказував, що «…візьміть наш рівень і, скажімо, 

японський – вони ж абсолютно неспівставимі. Наші товари там нічого не 

варті! Значить нам потрібно пожити в тих масштабах економічного життя, 

які має сьогодні країна, щоб, використовуючи загальний потенціал, 
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підвищити свій рівень. Я не хочу нікого ображати, але частина депутатів 

цього не знає чи не розуміє. А тому й виступають із закликами типу: як 

тільки республіка стане сьогодні на шлях повної самостійності – завтра буде 

благополуччя!»
52

  

Однак консервація існуючого стану речей в економіці не лише 

призводила до поглиблення економічної залежності від Російської Федерації, 

а й сприяла за рахунок посилення майнового розшарування і масового 

зубожіння населення України руйнуванню середнього класу, що є основою 

громадянського суспільства. Це відзначали провідні діячі Народного Руху 

України. На Других Всеукраїнських зборах Народного Руху України у 

листопаді 1990 р. С.Конєв у доповіді «Рух і народовладдя» відзначав, що 

«найнебезпечнішим із процесів, що відбуваються, є економічна деградація та 

некероване нагромадження труднощів. Злива паперових грошей, що Москва 

випускає на конаючий споживчий ринок має остаточно доконати імперію 

СРСР».
53

 Однак збільшення обсягів грошової емісії дозволяло певний час 

забезпечувати тиск на українську економіку і фінансову систему, оскільки 

Україна не мала власної валюти. 

Поруч з цим вже у 1990 р. керівництвом КП України висловлювалася 

думка про необхідність перегляду економічних угод між українськими і 

союзними підприємствами. Звернення В.Івашка до Голови Ради Міністрів 

СРСР М.І.Рижкова від 12 січня 1990 р. містило думку про те, що у 

відповідності із постановою Ради Міністрів СРСР від 14 листопада 1989 р. № 

971 з 1 січня введено нові підвищені гуртові ціни на дизельне паливо, тарифи 

на електроенергію, залізничні та автомобільні перевезення, збільшилися 

норми відрахувань на соціальне страхування. Крім того, суттєво зменшилися 

замовлення концерну «Газпром» на труби великого діаметру, військово-

промислового комплексу – на ряд високорентабельних видів 
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металопродукції. Все це, а також перенесення строків введення важливих 

виробничих потужностей і реконструкції ряду цехів, на думку В.Івашка, мало 

привести до недоотримання тільки по підприємствах «Південьметалопрому» 

329 млн. рублів прибутку. Фонд оплати праці мав зменшитися на 40 млн. 

руб., а середньомісячна заробітна плата одного працівника на ряді комбінатів 

і заводів – на 25 %. Втрати прибутку на підприємствах «Південьруда» мали 

становити 83 млн. руб. і фонду оплати праці – 20 млн. руб., «Південькоксу» – 

41 млн. і 9 млн., «Південьвторчормету» – 18 і 4 млн. руб. відповідно. Це 

знижувало їх фінансові можливості для вирішення соціально-побутових 

проблем.
54

 

Водночас і керівниками підприємств висловлювалася думка про 

необхідність забезпечення самостійного економічного розвитку для України, 

оскільки в умовах розриву економічних зв’язків всередині СРСР діяльність 

частини фабрик і заводів ставала нерентабельною, що вимагало перегляду 

орієнтації економічної діяльності. 23 січня 1990 р. відбулася установча 

Конференція працівників вугільної промисловості Донецької області, на якій 

розглядалося питання про створення кам’яновугільного концерну. В ході 

роботи конференції делегатами було висловлено ряд критичних зауважень на 

адресу керівництва республіки, оскільки ні ЦК Компартії України, ні Рада 

Міністрів республіки не виявляла стурбованості станом справ у вугільній 

промисловості. На конференції було висловлено думку про створення 

єдиного органу по управлінню всією вугільною промисловістю республіки у 

відання якого увійшли б всі вугільні підприємства.
55

 

У телеграмі щодо спільної постанови засідання профкому, парткому і 

СТК Миколаївського глиноземного заводу йшлося про те, що 21 вересня 

1990 р. обговоривши повідомлення про здорожчання 1 вересня 1990 р. 

бокситу у відповідності з рішенням Ради Міністрів СРСР від 14 серпня 1990 
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р., керуючись Декларацією про державний суверенітет України і постановою 

Ради Міністрів СРСР від 16 серпня 1990 р. про заходи по демонополізації 

народного господарства, що визначали невідворотність переходу до 

ринкового господарства, профком, партком Миколаївського глиноземного 

заводу постановили вийти з підпорядкування Міністерства металургії СРСР і 

зі складу концерну Радалюміній. Для остаточного прийняття цього рішення 

планувалося провести конференцію трудового колективу. Але з 1 вересня 

1990 р. підприємством встановлювалися ринкові ціни на продукцію із 

врахуванням подорожчання бокситу, а споживачам, які були незгодні 

оплачувати продукцію по договірних цінах, відвантаження продукції 

припинялося.
56

 

Практика встановлення ринкових цін на продукцію стала одним із 

засобів підприємств послабити згубну дію економічної кризи та зберегти 

виробництво і хоча б частину найбільш кваліфікованих працівників. Союзне 

керівництво у зв’язку з цим розглядалося у тому числі і як перепона на шляху 

до ринкової економіки, що на початку видавалася частині виробників 

засобом подолання негативних явищ у економіці. 

Водночас постановою Ради Міністрів УРСР від 29 березня 1991 р. № 71 

було доручено органам ціноутворення у випадку надмірного зростання 

договірних (вільних) цін повертати їх до складу тих, що регулюються 

державою.
57

 Але одночасна вказівка республіканського уряду про 

накопичення товарів на торгівельних базах гранично загострила обстановку 

на споживчому ринку і викликала незадоволення трудящих.
58

 Незадоволення 

набуло таких великих масштабів, що більшість обласних і районних 

комітетів КП України були змушені відреагувати на цей факт зверненнями до 

вищих органів влади. Так, у постанові бюро Київського обкому Компартії 
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України  від 10 квітня 1991 р. відзначалося, що «прийняте у відповідності з 

указом Президента СРСР М.Горбачова багаторазове підвищення цін є 

невиваженим і знижує життєвий рівень населення. Не виробивши обіцяного 

надійного механізму захисту інтересів людини, фактично нижче межі 

бідності поставлені найменш забезпечені: пенсіонери, інваліди, учнівська 

молодь, багатодітні сім’ї, низькооплачувані категорії трудящих. При 

очевидній розбіжності оголошеного раніше і фактично введеного рівня цін не 

передбачено індексації заробітної плати, а надана компенсація покриває 

лише мізерну частку витрат населення, що зросли. Справедливе 

невдоволення людей викликає збереження при нових високий цінах 5 % 

податку з продажу, а також підвищення на 40 % всіх вкладів в Ощадбанку 

незалежно від їх розмірів».
59

 Подібні постанови були прийняті у багатьох 

обкомах та райкомах УРСР. А у зверненні до ЦК Компартії України 

міському м.Антрацит від 23 квітня 1991 р. вказувалося, що «різке, нічим не 

обумовлене підвищення цін на продукти харчування, товари першої 

необхідності, товари для дітей створило загрозу виникнення 

неконтрольованої ситуації у трудових колективах і практично нівелювало 

всю роботу, спрямовану на оздоровлення громадсько-політичної ситуації».
60

  

Для частини підприємців виходом із скрутної ситуації стало утворення 

кооперативів, більшість з яких використовувала матеріально-технічну базу 

існуючих підприємств і очолювалася їх керівниками, але юридично була 

відокремленою. Тільки протягом 1990 р. кількість діючих кооперативів 

збільшилася майже на 5000, або на 16 %, а кількість зайнятих в них – на 96,2 

тис. осіб (12,3 %). Найбільш активно цей процес відбувався у Кримській 

АРСР, Донецькій, Житомирській, Івано-Франківській, Миколаївській, 

Одеській і Рівненській областях. На початок 1991 р. у республіці 

функціонувало 34,8 тис. кооперативів. Основну долю становили будівельні – 
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28,7 %, по виробництву товарів народного споживання – 17,5 %, побутовому 

обслуговуванню населення – 11,5 %, виготовленню продукції виробничо-

технічного призначення – 4,1 %. Кількість працюючих у кооперативах 

досягла 876 тис. осіб, а обсяг виконаних ними минулого року робіт 

перевищив 7,9 млрд. руб. До держбюджету надійшло від кооперативів 

податків на суму 442 млн. руб. Проте спостерігалася тенденція до 

переорієнтації кооперативів на обслуговування підприємств держсектору і 

колгоспів, що сприяло збільшенню кількості готівки за рахунок виведення 

частини грошей із безготівкового обігу. Отримані прибутки спрямовувалися 

не на розширення виробництва, а на оплату праці, що посилювало тиск на 

споживчий ринок. У 1990 р. у вигляді заробітної плати кооперативами було 

використано 82 % (3,95 млрд. руб.) від прибутків. Середньомісячна зарплата 

працівника  кооперативу 328,3 руб., а зарплата робітників і службовців в 

середньому по УРСР – 239,6 руб. У окремих кооперативах вона досягла 500 і 

вище руб. У 1990 р. органами податкової інспекції були зафіксовані 

порушення у кожному другому із 33000 перевірених кооперативів. 

Основними видами порушень з боку кооперативів були заниження прибутків, 

що підлягали оподаткуванню, неправильне визначення виду діяльності і 

пов’язане з цим застосування занижених ставок оподаткування, включення 

до складу матеріальних витрат таких витрат, які мали покриватися за рахунок 

прибутків, недоліки ведення обліку, його заплутаність. Сприяли зменшенню 

податків з кооперативів різні податкові пільги, що надавалися місцевими 

Радами. Великого розповсюдження набули розкрадання, що здійснювалися 

за змовою між кооператорами та окремими керівниками підприємств і 

організацій шляхом завищення обсягів виконаних робіт та залученням до 

оборудок підставних осіб. Виросла кількість хабарів посадовим особам 

радянських, фінансових органів і банківським працівникам за забезпечення 
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безконтрольної діяльності кооперативів, надання їм кредитів та фінансових і 

податкових пільг.
61

 

В умовах руйнування економічних зв’язків всередині СРСР ринкові 

відносини, економічна самостійність, вигідні у першу чергу керівництву 

частини підприємств, подавалися як один із засобів реалізації Декларації про 

державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. Проте у свідомості 

багатьох керівників подібні зміни асоціювалися передусім із підвищенням 

власного добробуту шляхом залучення до перерозподілу прибутків 

підприємств, а не з розбудовою громадянського суспільства. Можливо, що 

саме розуміння цього спричинило те, що значна кількість робітників з 

пересторогою ставилася до приватизації великих підприємств. Так, у 1992 р. 

73,4 % громадян України негативно або скоріше негативно висловилися 

щодо передачі у приватну власність великих підприємств. Проте позитивно 

до приватизації малих підприємств ставилися 56,2 % громадян.
62

 Це свідчило 

про те, що, не довіряючи так званим «червоним директорам», українці 

виступили за збереження великих підприємств у державній власності, що 

забезпечувало б державним органам необхідні важелі для регулювання 

економіки. А саме виважені економічні реформи розглядалися українським 

суспільством передусім як засіб виходу з економічної кризи. У цьому 

контексті позитивне ставлення до приватизації малих підприємств може 

розглядатися як розуміння створення потужного «середнього» класу та 

посилення економічної незалежності громадян від держави.  

В таких умовах діячі Народного Руху України звернулися за допомогою 

до ряду провідних фахівців у сфері економічної політики з метою спільної 

розробки моделі економічного розвитку України, заснованій на 
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роздержавленні і формуванні потужного «середнього» класу, як основи 

громадянського суспільства. 

10 вересня 1990 р. виконуючий обов’язки Голови Секретаріату Руху 

С.Одарич та Голова соціально-економічної колегії Руху В.Сікора звернулися 

до освітньої фундації Петра Яцика, розташованої у Канаді, та ряду 

організацій української діаспори у США з проханням підготувати проекти 

законів про свободу господарської діяльності і розвиток підприємництва, про 

ціни і ціноутворення, про інвестиційну діяльність, про демонополізацію 

народного господарства, про зайнятість населення в Українській РСР, про 

банки в Українській РСР, про зовнішньоекономічну діяльність Української 

РСР, про власність, про землю, про оподаткування, про підприємництво, про 

акціонерні товариства, про фінансово-кредитну систему, про роздержавлення 

власності, про банкрутство, про товарну біржу. Закони мали бути 

підготовлені із урахуванням позитивного досвіду розвитку ринкових 

відносин у відповідних країнах.
63

 

А голова постійної комісії Верховної Ради УРСР з питань економічної 

реформи та управління народним господарством В.Пилипчук 17 вересня 

1990 р. звернувся до співдиректора Об’єднання «Трайдент» А.Вітвицького, 

директора Українського Наукового Інституту Гарвардського Університету 

Г.Грабовича, співдиректора фірми «Клафлін Капітал Менеджмент, інк» 

Ю.Юрчишина, представника міжнародної адвокатської фірми «Бейкер енд 

Макензі» з проханням виконувати функції дорадників у справі залучення до 

роботи над проектами економічних законів зарубіжних фахівців – 

економістів і юристів для безпосередньої роботи над такими 

законопроектами: про банки і банківську систему, про податкову систему, 

про власність, про біржі праці, про цінні папери і фондові біржі, про 

демонополізацію народного господарства, про товарну біржу, про іноземні 

інвестиції на території України, про вільні економічні зони, про концесії, про 
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страхову систему, про спільні підприємства. Загальний зміст законів мав 

визначатися Законом України «Про економічну самостійність».
64

 

А вже у листопаді 1990 р. на Других Всеукраїнських зборах Народного 

Руху України було представлено економічну модель О.Савченко, де 

виділялося три періоди економічних перетворень на шляху до ринкової 

економіки. Першим виділявся підготовчий період, головним елементом якого 

мало стати створення економічних кордонів з іншими союзними 

республіками, припинення валютних і частково рубльових відрахувань до 

центру, а також створення ринкової інфраструктури – мережу фондових та 

товарних бірж, бірж праці. Тривалість першого етапу мала становити 2-3 

місяці. Другим періодом мав стати період радикальних змін, який передбачав 

швидку приватизацію значної частини державної власності, запровадження 

власної валюти і перехід до ринкових цін. Його тривалість визначалася у 

один рік. Третій період отримав назву еволюційного і мав тривати 4–5 років. 

Впродовж цього часу розвиток економіки України мав здійснюватися на 

ринкових засадах і передбачав структурну перебудову економіки, 

забезпечення конвертованості національної валюти, вступ України до 

міжнародних економічних організацій, а з часом і до ЄЕС. На завершенні 

цього періоду рівень життя в Україні повинен був би наблизитись до 

західних зразків.
65

  

З іншого боку прагнучи зберегти свої статки і вплив за відсутності 

бажання модернізувати виробництво частина керівників промислових 

підприємств на території східноукраїнських областей висловлювала думку 

про необхідність збереження тісних економічних зв’язків з Росією, яка була 

основним споживачем їх продукції. 8–10 лютого 1991 р. в Донецьку 

відбулася міжреспубліканська конференція представників Верховних Рад, 

Рад Міністрів, місцевих Рад народних депутатів, підприємств і організацій 
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УРСР і РРСФР з проблем реалізації Договору, укладеного між республіками 

у листопаді минулого року. Заступник Голови Верховної Ради УРСР 

В.Гриньов вказав, що вихід із складної ситуації полягав у налагодженні та 

всебічному розвитку прямих гарантованих господарських зв’язків. Тільки на 

цьому грунті, на його думку, міг народитися оновлений Союз. Заступник 

голови Верховної Ради РРФСР Б.Ісаєв охарактеризував становище російської 

економіки як складне, висловив незадоволення союзним центром і закликав 

зберегти наявні господарські зв’язки.
66

 Для багатьох «червоних директорів» 

економічна незалежність України та збільшення статків громадян означали б 

не лише втрату частини прибутків (в тому числі й тих, які отримувалися 

незаконним шляхом), а й власне керівної посади в силу нездатності вести 

справи в умовах розбудови ринкових економічних відносин. Проте й не всі 

робітники готові були працювати в умовах ринку з огляду на низький 

освітньо-кваліфікаційний рівень та низьку культуру праці частини з них, а 

також відповідно й відверте небажання змінювати патерналістські погляди.  

У 1991 р. в рамках підготовки НРУ до всеукраїнського референдуму та 

виборів Президента України у своєму виступі «Що дає Україні економічна 

незалежність?» Б.Д.Лановик відзначав, що «принцип централізованої 

економіки, ще донедавна домінуючий, завів СРСР, і особливо Україну, у 

глибоку кризу». Здійснення реформ за п’ять років перебудови (переведення 

підприємств на госпрозрахунок, скорочення окремих міністерств і відомств) 

носило половинчастий характер. Без відмови від концепції догматичного 

соціалізму, радикальної децентралізації та справжнього впровадження 

ринкового механізму вилікувати економіку України неможливо, особливо 

коли вона перебуватиме в лабетах імперського центру.
67

 На думку 

Б.Д.Лановика, створений союзними структурами механізм господарювання 

не відповідав природі економічних інтересів і був приречений на низьку 
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ефективність, тому що він не розраховувався на задоволення спільних 

інтересів людей (українців, росіян, білорусів), які проживали на одній 

території. Він породжував конфлікти між центром з одного боку і 

населенням окремих республік і регіонів – з іншого з приводу розміщення 

економічно небезпечних виробництв, залучення до господарського обігу 

природних і людських ресурсів, міграції і т. ін. Б.Д.Лановик підкреслював, 

що Україна може стати суверенною лише при умові впровадження повного 

господарського механізму. Лише організація економічної діяльності та 

взаємовідносин з іншими республіками без центру, заснованих на принципах 

повної господарської самостійності, самоокупності, самофінансування, на 

еквівалентному обміні, матеріальній зацікавленості і відповідальності, 

комплексному розвитку народного господарства України можуть дати нам 

повну незалежність, у тому числі політичну.
68

  

25 липня 1991 р. група науковців АН УРСР підготувала економічні 

розрахунки та правові висновки щодо входження України до Союзу на 

умовах, визначених проектом договору про Союз суверенних держав 

(експертне заключення Академії наук УРСР). Експертні оцінки були 

підготовлені член-кореспондентом АН УРСР М.Герасимчуком, доктором 

економічних наук А.Ревенко, доктором економічних наук В.Міщенко, 

доктором історичних наук. Л.Лещенко, доктором юридичних наук Є.Кубко, 

кандидатом економічних наук Б.Савчуком, кандидатом економічних наук 

Е.Поповим.  У висновках наголошувалося, що Ст. 9. проекту Договору 

передбачала пряме союзне оподаткування підприємств, що суперечить 

Закону «Про економічну самостійність України». При збереженні у проекті 

союзного договору формулювань в рамках союзного підпорядкування 

залишалася дуже велика частина власності, що знаходилася в республіці. У 

промисловості союзним органам мало належати 71,2 % фондів, у союзній 

власності знаходилися найважливіші інфраструктурні галузі – залізничний, 
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морський, магістральний газопровідний, повітряний транспорт (100 %). У 

віданні України залишався тільки автомобільний і річковий транспорт. Вчені 

вказували, що збереження існуючого стану абсолютної секретності у 

військовій галузі, коли, наприклад, не вдавалося скласти навіть реальний 

баланс грошових доходів і видатків населення республіки, області (закриті 

дані про величину грошового утримання, величину товарообороту 

Міноборони) сковувало можливості республіканських органів влади, робило 

сумнівним тлумачення «суверенних республік». На думку авторів 

розрахунків у перспективі доцільно було б зберегти спеціалізацію республіки 

у видобутку і постачанні залізних і марганцевих руд. При цьому слід мати на 

увазі зниження попиту на залізорудну продукцію, у той час як на марганцеву 

продукцію передбачався відносно стійкий попит. Поруч з цим суттєвого 

розширення ресурсної бази вуглеводнів у республіці не очікувалося. 

Задоволення потреб України власною мінеральною сировиною та паливом за 

даними авторів розрахунків становило: нафта – 8 %, природний газ – 22 %, 

вугілля – 95 %, залізні руди – 1400 %, марганцеві руди – 175 %, ртуть – 250 

%, титанові руди – 140 %, графіт – 700 %, флюсова сировина – 110 %, 

доломіт – 70 %, магнезит – 0 %, каолін вторинний – 112 %, вогнетривкі глини 

– 105 %, бентонітові глини – 45–50 %, формовочні матеріали – 112 %, 

динасова сировина – 108-110 %, глиноземна сировина – 0 %, каолін 

первинний – 400 %, сірка самородна – 200 %, солі калійні – 11-12 %, апатит, 

фосфорит – 0 %, бром – 250 %, плавковий шпат – 0 %, сіль кухонна – 150 %, 

польовошпатова сировина – 15 %, мінеральні фарби – 80-150 %, скляна 

сировина – 167 %, гіпс – 108 %, камінь будівельний – 116 %, цементна 

сировина – 100 %. Тому зовнішню залежність від надходження нафти і газу 

вони відносили на рахунок довгострокових факторів функціонування 

економіки. Україна виробляла металу більше, ніж споживала. В 1990 р. 

республіка одержала по міжреспубліканських зв’язках 90 млрд. м
3
 

природного газу, більше 54 млн. т нафти при власному видобутку відповідно 
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– 29,1 млрд. м
3
, і 5,3 млн. т. В перспективі (2005–2010 рр.) видобуток 

природного газу в республіці за розрахунками науковців мав знизитися до 17 

млрд. м
3
, а нафти – до 2–3 млн. т. Тому всі обсяги споживання нафти і газу, 

що планувалися в Україні, мали бути покритими за рахунок надходження 

цих ресурсів з-поза меж республіки.
69

  

Продовольчі ресурси України були достатніми не тільки для повного 

задоволення потреб її населення, але і для поставки їх на світовий ринок. 

Функціонування народногосподарського комплексу України великою мірою 

залежало від поставок з інших союзних республік різних видів мінерально-

сировинних, паливно-енергетичних і лісових ресурсів. Умови і ціни поставок 

їх з економічної точки зору для України, на думку науковців АН УРСР, були 

досить вигідними. Україна мала сприятливі передумови для значного 

розширення поставок в інші республіки і на експорт окремих видів 

мінерально-сировинних ресурсів (залізної та марганцевої руди, ртуті, 

титанових руд, графіту, каоліну, кухонної солі, брому), продукції чорної 

металургії, машинобудування та металообробки, промисловості будівельних 

матеріалів, харчової промисловості, ряду продовольчих ресурсів (зерно, 

цукровий пісок). Водночас автори розрахунків підкреслювали, що названі 

дані стосувалися існуючої деформованої структури народного господарства, 

орієнтованої на потреби союзного центру. Її докорінна перебудова в 

напрямку зниження частки важкої індустрії, військово-промислового 

комплексу і підвищення натомість частки виробництва наукомісткої 

продукції і товарів народного споживання дозволять істотно зменшити 

залежність України від зовнішніх поставок паливно-сировинних ресурсів.
70

 

Високий рівень достовірності наведених даних розрахунків підтверджується 

тим, що у своїх рішеннях ЦК КП України пропонував місцевим керівникам 
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вжити відповідних заходів для того, щоб ці висновки науковців АН УРСР не 

були оприлюднені.  

Так, за особистим розпорядженням першого секретаря ЦК Компартії 

України С.Гуренко (мова йде про оригінал документу з його підписом) 

обкомам КП України було направлено матеріали щодо проекту договору про 

Союз суверенних держав (варіант, завізований керівниками повноважних 

делегацій республік 23 липня 1991 р в Ново-Огальово) та «так зване 

«Експертне заключення «Економічні та правові висновки щодо входження 

України до Союзу». У своєму зверненні до обкомів ЦК Компартії України 

С.Гуренко вказував, що заключення Президією Академії не розглядалося, і 

необхідно було вжити заходів для того, щоб згадане заключення не було 

опубліковане у місцевій пресі або використане іншими засобами масової 

інформації. А там, де з чиєїсь подачі воно вже було надруковане в обласних 

газетах чи розповсюджується іншими способами, С.Гуренко наказував 

відреагувати публікацією повідомлень про те, що «зараз вести розмову про 

зміну тексту Договору, узгодженого республіками, навряд чи реалістично. 

Оскільки воля народу України до входження УРСР до Союзу суверенних 

держав виявлена під час Союзного референдуму та республіканського 

опитування, увага при обговоренні Договору у Верховній Раді має бути 

зосереджена саме на умовах входження УРСР до Союзу РСР… Реалістичний 

підхід бачиться в поступках, оскільки Договір завжди передбачає узгодження 

позицій і якісь поступки. Головне тут – інтереси народу, інтереси України, а 

не сепаратистські устремління націонал-екстремістів і амбіційні міркування 

тих чи інших лідерів».
71

  

На початку 1990-х років в Україні держава відмовилася від суворо 

патерналістської внутрішньої політики, проте громадяни не були до цього 

готові. Тому змінилася структура соціальних вимог до держави, різко зросла 

невдоволеність владою не стільки в політичній, скільки в соціальній сфері. 
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Це викликало різні наслідки: від зменшення кількості прибічників 

незалежності України до поширення наркоманії і алкоголізму. Масове 

зубожіння, безробіття, зниження рівня медичного і пенсійного 

обслуговування, зруйнування системи захисту материнства й дитинства, 

підвищення рівня злочинності призвели до формування суспільства 

соціальної напруженості, тотального ризику і масових стресів.
72

 

Відновлення Української державності більшістю населення республіки 

пов’язувалося із надіями на покращення соціально-побутових умов. Проте не 

минуло й року після проголошення незалежності, як великі й цілком 

виправдані надії та очікування населення України обернулися цілковитим 

розчаруванням. Замість підвищення ефективності економіки відбулося її 

різке падіння, замість економічного зростання – нечуваний спад 

виробництва, замість науково-технічного розвитку – руйнування 

високотехнологічного виробництва, швидкий знос і моральне старіння 

основних фондів, велика втрата першокласних фахівців і вчених.
73

 

У жовтні 1991 р. Верховна Рада України розглянула «Основні напрями 

економічної політики в умовах незалежності». Відповідно до цього 

документу передбачалася структурна перебудова господарства. В рамках 

реформування економічної політики в Україні на фоні загострення 

соціально-економічних проблем розпочався масштабний процес 

приватизації. Вже у середині 1990-х років було зареєстровано понад 30 тис. 

малих приватних підприємств і майже стільки кооперативів із загальною 

кількістю працюючих 670 тис. осіб. Проведення приватизації мало б 

сформувати потужний середній клас із чіткою громадянською позицією, 

заснованою на економічних інтересах. Однак на відміну від провідних 
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західних держав, де приватна власність і відповідні інтереси стали основою 

формування громадянського суспільства в українських реаліях процес 

приватизації справив досить неоднозначний вплив на формування як 

громадянського суспільства, так і правової держави. Більшість представників 

партійної верхівки виступали проти здійснення економічних перетворень з 

метою збереження власного панівного становища, що породжувало 

прагнення збереження і посилення кланової системи, ієрархія якої 

засновувалася на особистій відданості, а не на професійних здібностях і 

ділових якостях. 

У 1992 р. зовсім чи скоріше не схвалювали розвиток приватного 

підприємництва (бізнесу) в Україні лише 14,6 % громадян проти 52,7 % тих, 

хто повністю або скоріше схвалював цей процес.
74

 Але водночас заклики до 

розбудови цивілізованої ринкової економіки часто не знаходили відгуку як у 

українських чиновників, так і у частини пересічних громадян, втягнутих у 

тіньову економічну діяльність.  

У січні 1993 р. відразу після появи декрету уряду «Про приватизацію 

земельних ділянок» Центральний Провід Народного Руху України у 

спеціальному зверненні до членів і прихильників Руху закликав допомогти 

впровадженню декрету в життя, як такого, що сприятиме формуванню 

середнього класу власників. Однак не було реалізовано рекомендації Великої 

Ради Руху створювати на місцях громадські комітети сприяння 

приватизації.
75

 Приватизація в Україні здійснювалася не в інтересах 

абсолютної більшості громадян, не для утворення потужного «середнього 

класу», а в інтересах родинно-земляцьких угрупувань, які з часом 

перетворилися на олігархічні клани. 
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Україна була втягнута у здійснення «ринкових перетворень», націлених 

на обмеження її економічного, соціального та культурного потенціалу. 

Прискореними темпами відбувалося так зване «перекачування мізків» до 

провідних західних держав та Росії. Хоча більшість населення України із 

відновленням державності пов’язувала надії на підвищення рівня життя, але 

відсутність чіткого плану розбудови держави, суперечки між її лідерами, 

нечіткість та непрозорість дій багатьох владних структур створили величезні 

перепони на шляху економічного відродження.  

Вже результати соціологічного опитування населення м.Києва про 

соціально-економічну та політичну кризу в Україні 18–20 червня 1993 р. 

свідчили, що майже ні в кого не було сумнівів Україна переживає важку 

соціально-економічну кризу, бо 47 % опитуваних оцінювали соціально-

економічний стан України як катастрофічний, і ще 42 % – як кризовий. 

Катастрофічно погіршувався рівень життя абсолютної більшості киян після 

чергового стрибка цін. У результаті останнього стрибка цін і неадекватного 

підвищення оплати праці, стипендій, пенсій тільки у 3 % киян рівень життя 

не понизився, ще у 13 % він знизився незначною мірою, а в решти або значно 

погіршився (56 %), або навіть знизився до рівня голодної смерті (28 %). 

Особливо багато останніх серед пенсіонерів, які не працювали (49 %), та 

різноробочих (44 %), дещо менше серед кваліфікованих робітників (28 %) та 

службовців з вищою освітою (28 %). А на значне погіршення особистих умов 

життя в результаті останнього зростання цін вказали в цілому 77 % 

керівників держпідприємств та їхніх підрозділів, 98 % службовців з вищою 

освітою, 83 % службовців з середньою спеціальною освітою, 88 % 

кваліфікованих робітників і стільки ж різноробочих, 94 % пенсіонерів, що не 

працювали, і, навіть, 29 % підприємців та вільних торгівців. За цих обставин 

шахтарські страйки та акції протесту (мітинги, пікетування), що почалися в 

Донбасі і перекинулися на Придніпров’я та інші регіони Південно-Східної 

України не могли не знайти співчуття і серед жителів столиці України. І 
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якщо раніше з усіх опитуваних киян позитивно до страйків ставилися від 25 

% до 33 % населення, то масові акції протесту шахтарів та інших категорій 

населення проти політики постійного підвищення цін повністю чи в 

основному схвалили майже 2/3 опитаних (64,3 %), а негативно (повністю чи в 

основному) оцінили тільки 21 % респондентів. Таким чином громадська 

думка змінила ставлення до силових методів протесту трудящих щодо 

захисту своїх соціально-економічних та політичних інтересів. Більше 

половини киян (52 %) не готова взяти участь в страйках протесту, вважаючи, 

що це нічого не дасть (35 %), а бо тому, що категорично проти силових 

методів протесту (17 %). Готова ж протестувати тільки шоста частина киян 

(17 %), а ще майже чверть (24 %) готова до страйків, проте вважає, що у неї 

немає такої змоги. Найбільше тих, хто готовий взяти участь у страйках і 

візьме за першої нагоди серед різноробочих (31 %), кваліфікованих 

робітників (29 %), службовців середньої кваліфікації (20 %), найменше – 

серед службовців-неспеціалістів (15 %), службовців з вищою освітою (10 %) 

та керівників підприємств і їхніх підрозділів (0 %). Спостерігалася пряма 

залежність між рівнем погіршення умов життя в результаті останнього 

стрибка цін і особистою готовністю до страйків киян. Аналіз широкого 

спектру заходів зовнішньоекономічного, внутрішньо економічного і 

соціально-політичного характеру дозволив зробити висновок, що населення 

столиці заради виходу з кризи готове на прискорені реформи і найскорішу 

приватизацію підприємств і землі, а також на більш тісну інтеграцію з 

країнами СНД і Заходу, аби залагодити економічні проблеми. Водночас 

більшість не підтримує згортання реформ, запровадження надзвичайного 

стану в економіці, обмеження демократичних прав і свобод громадян на 

страйки, демонстрації і мітинги. Меншість схвалювала карткову систему. 

Навіть катастрофічна соціально-економічна ситуація початку 1990-х років не 
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сформувала негативного ставлення більшості киян до реформування 

економіки і переходу до приватновласницького суспільства.
76

 

Протягом 90-х років ХХ ст. змінилась структура доходів сільських сімей. 

Різко підвищились доходи від їх особистого підсобного господарства. В той 

же час скоротилися трудові доходи та надходження від суспільних фондів 

споживання. Якщо в 1990 р. оплата праці в колгоспі та заробітна плата членів 

сім'ї займала в сукупному доході 59,4%, то у 1997 р. трудові доходи сімей, 

які проживали у сільській місцевості, дорівнювали 23,2%; надходження від 

особистого підсобного господарства – відповідно 28,8 і 52,7%. Частка витрат 

на накопичення зменшилась за вказаний період з 21,4% до мінус 0,1%. 

Основним джерелом доходів сільського населення стали особисті підсобні 

господарства. У структурі виробництва питома вага виробленої продукції в 

особистих підсобних господарствах населення в загальному її обсязі в 1997 р. 

становила 55,6% проти 29,4% у 1990 р., а обсяги виробництва збільшилися 

проти 1990 р. на 7 %.
77

 Якщо в 1990 р. середня заробітна плата в сільському 

господарстві була близька до промисловості, то наприкінці 90-х років ХХ ст. 

відставала майже удвічі і залишалася найнижчою з усіх галузей економіки. У 

процесі реформування відносин власності та господарювання на селі в 

структурі доходів сільського населення з'явилося нове джерело – дохід від 

здачі в оренду земельних та майнових паїв. У 2000 р. було укладено 5,6 млн. 

договорів оренди земельних паїв і 4 млн. – майнових паїв. Їхнім власникам 

нараховано більш як 1,7 млрд. грн. Проте левову частку прибутків від 

використання земельних паїв отримували саме орендатори, які фактично 

самостійно визначали розміри виплат на паї, мотивуючи свої рішення у 

першу чергу прагненням до особистого збагачення. Ситуація у сфері 

формування рівня життя протягом 90-х років ХХ ст. могла бути ще гіршою, 
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якщо б не діяли певні соціальні компенсатори та латентні механізми 

тимчасового гальмування процесів поширення бідності. До найхарак-

терніших із них можна віднести: 1) населення ще тривалий час продовжувало 

споживати товари довгострокового користування та об’єкти особистої влас-

ності, придбані за часів, коли реальні доходи малозабезпечених були 

набагато вищими; 2) продовжували функціонувати залишки так званих «фон-

дів суспільного споживання», які активно згорталися. Саме із цих фондів 

малозабезпечені верстви населення певний час продовжували безкоштовно 

отримувати необхідні послуги, які надавали їм установи систем охорони 

здоров’я, освіти, культури тощо, які хоч і недостатньо, але все ж таки 

фінансувалися за рахунок бюджетних витрат, що виділялися на їхнє 

утримання; 3) втрата надходжень грошових коштів компенсувалася зрос-

танням обсягів так званої «сірої» економіки (діяльності, що пов’язана із влас-

ним натуральним продуктовим забезпеченням і самозабезпеченням 

населення побутово-господарськими послугами), а також грошовими 

доходами, які населення отримувало за рахунок «тіньової» діяльності.
78

 

Така специфіка отримання прибутків сільськими жителями не сприяла їх 

участі у громадських об’єднаннях, політичних партіях, оскільки значна 

частина часу відводилася на роботу у власному господарстві. Проте цей факт 

сприяв посиленню регіональних тенденцій у формуванні світогляду 

громадян, оскільки основним джерелом існування ставала продукція, 

отримана за місцем постійного проживання, що, своєю чергою, робило 

громадян надзвичайно зацікавленими у подальшій долі принаймні місцевості 

постійного проживання, але стояло на перешкоді усвідомленню жителями 

себе передусім як громадянами України, а не лише жителями певного 

регіону. Крім того, прив’язаність багатьох сільських жителів до місця 

постійного проживання, обумовлена економічними причинами, не сприяла 
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розширенню спілкування між представниками різних регіонів та 

усвідомленню єдності інтересів громадян України у сфері економічного 

зростання держави в цілому. 

Посилення кризових явищ у економіці України на початку 90-х років ХХ 

ст. сприяло зниженню об’єктивних показників рівня життя населення та 

поширення самоідентифікації громадян як бідних мешканців держави.
79

 

Проведене вже у травні 1992 р. Н.Паніною комплексне соціологічне 

дослідження засвідчило, що середній розмір заробітної плати  в Україні 

становив тільки 10 дол. США, а сукупний дохід на одного члена сім’ї – лише 

8 дол. США. При цьому майже 85 % респондентів не були впевнені у своєму 

майбутньому.
80

 

Процес роздержавлення соціалістичної економіки на українській землі 

здійснювався в прискореному режимі й супроводжувався широко 

розрекламованими обіцянками створити на базі багатогалузевого 

господарства УРСР суспільство з високим рівнем прибутків. Замість цього 

«народна приватизація» та інші структурні перетворення економіки України 

під егідою МВФ перетворилися на джерело збагачення для одних і зубожіння 

для інших.
81

 В рамках цього процесу Україна фактично усувалася зі світового 

ринку товарів і послуг як потенційний конкурент у багатьох сферах 

виробництва. Поруч з цим розмивався й «середній клас» як економічна 

основа громадянського суспільства: ймовірно, що частині західних 

«реформаторів», зацікавлених у послабленні України, було вигідно мати 
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справу не з цивілізованим громадянським суспільством, а з невеликою 

групою корумпованих чиновників. 

Вже на V Всеукраїнських зборах НРУ президент Центру ринкових 

реформ В.Лановий 12 грудня 1993 р. відзначив, що уряд Л.Кучми не тільки 

зруйнував економіку України, привів її до вкрай низького стану, у цей час 

«було зруйновано не тільки, як кажуть, відносини з Росією, економічні 

відносини, а й було зруйновано внутрішній національний ринок України. 

Зруйнування грошей призвело до зруйнування ринку і невиправданої 

регіоналізації економічного, соціального і політичного життя нашої країни. 

Внутрішні проблеми для нас сьогодні найголовніші, тому що це 

спровокувало розкол України – можливий розкол України на Схід та Захід. 

Доля України залежить від того, чи зможемо ми об’єднати сили за 

консолідацію Сходу і Заходу навколо ідеї відродження нашої країни, наших 

людей, нашої спільноти, відродження інститутів нашої науки, освіти, 

культури, духовності, збереження здоров’я, збереження навколишнього 

середовища».
82

 

Під тиском міжнародних фінансових організацій, впливом Російської 

Федерації Україна започаткувала шлях до вільної конкуренції за моделлю 

класичного капіталізму, яка відображається у ідеології неоконсервативної 

школи і визнає базову монетаристську економічну політику М.Фрідмена. Це 

призвело до прискорення майнового розшарування суспільства, сприяло 

посиленню залежності значної кількості громадян від владних структур як у 

сфері соціального захисту, так і через систему працевлаштування та оплати 

праці, коли працівники значної частини державних установ, підприємств та 

організацій впродовж тривалого часу не отримували заробітної плати. Навіть 

на початок 2000 р. своєчасно не отримували заробітну плату 6,9 млн. 
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працівників, або більше їх половини. Загальна сума недоотриманої зарплати 

становила 4,9 млрд. грн.
83

 

На Других Всеукраїнських зборах Народного Руху України відзначив 

О.Бураковський у своїй доповіді «Рада національностей та міжнаціональні 

стосунки в Україні» «аналіз стану міжнаціональних відносин в Україні 

дозволяє сказати, що процес демократизації суспільства значно відстає від 

процесу суверенізації. Тому є загроза збудувати суверенну, але 

недемократичну Україну».
84

 Його слова були підтверджені практикою 

економічних та політичних перетворень в Україні. В українських реаліях 

після відновлення Української державності формування 

приватновласницьких інтересів тісно пов’язувалося із поширенням 

етатистських поглядів у суспільстві, патерналізму та патрон-клієнтистських 

відносин, заснованих на клановості та родинно-земляцьких відносинах. 

Такий стан речей зумовив специфіку впливу великих фінансово-промислових 

груп на формування громадянського суспільства.  

Процес приватизації певний час здійснювався в основному в інтересах 

або так званих «червоних директорів», або наближених до влади осіб, які 

завдяки своїй безпринципності і жадобі наживи за короткий час суттєво 

примножували свої багатство. На думку громадян України у 1994 р. серед 

тих соціальних груп, які відігравали значну роль у житті українського 

суспільства, називалися підприємці (24,2 %), керівники держпідприємств 

(16,2 %), службовці держапарату (29,1 %), робітники (23,4 %), мафія, 

злочинний світ (3,9 %). А у 1996 р. впливовість розподілилася наступним 

чином: підприємці – 21,7 %, керівники держпідприємств – 10,8 %, службовці 
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держапарату –  27,4 %, робітники – 17,2 %, мафія, злочинний світ – 37,3 %.
85

 

Це свідчило про зростання усвідомлення громадянами масштабів впливу 

злочинного світу на українське суспільство, в тому числі й у сфері 

перерозподілу матеріальних благ.  

В ході приватизації державний апарат дедалі більше зрощувався із 

злочинними кланами, тим самим втрачаючи імунітет проти кримінальної 

корозії. Показовою у цьому відношенні стала заява посла в Україні 

С.Пайфера, який зазначив, що найвище українське керівництво «повинно 

розірвати свої зв’язки з особами, які втягнуті в корупційну діяльність або 

мають стосунки з кримінальними угрупуваннями». В таких умовах 

спостерігалося зростання рівня злочинності, що не сприяло формуванню 

повноцінного громадянського суспільства. Великого поширення набуло 

розкрадання державної власності у особливо великих розмірах, чому, серед 

іншого сприяла відміна смертної кари,  що негативно сприймалося більшістю 

українського суспільства: в 2002 р. проти такого кроку висловилося 66,8 % 

громадян.
86

 Саме відміна смертної кари сприяла зрощенню злочинного світу 

із державним апаратом, представники якого займалися визначенням 

підприємств, що мали бути приватизованими. 

Відділ політичного аналізу НРУ у довідці «Про деякі аспекти 

приватизаційного процесу в 1996 році» відзначав, що процес приватизації, 

який є наріжним каменем радикальної економічної реформи в Україні, до 

середини 1995 р. характеризувався непослідовністю. Це блокувало 

структурну перебудову економіки, ставало перешкодою під час переговорів 

із міжнародними фінансовими інститутами, породжувало недовіру у 

                                                 
85

 Політична ситуація // Українське суспільство 20 років незалежності: 

Соціологічний моніторинг. – Т. 2: Таблиці і графіки. – К.: Ін-т соціології 

НАН України, 2011. – С. 23. 
86

 Правова свідомість і соціальний протест // Українське суспільство 20 років 

незалежності : соціологічний моніторинг. – Т. 2: Таблиці і графіки. – К.: Ін-т 

соціології НАН України, 2011. – С. 36. 



62 

 

вітчизняних та зарубіжних інвесторів. Тільки після появи низки Указів 

Президента (наприклад, «Про забезпечення управління майном, що 

перебуває у загальнодержавній власності у процесі його приватизації», «Про 

заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних 

майнових сертифікатів», «Про заходи щодо прискорення процесу малої 

приватизації в Україні») приватизація почала набирати певного темпу. Так, 

на 12 січневому сертифікаційному аукціоні 1–31 січня 1996 р. із 

запропонованих до продажу пакетів акцій 135 підприємств були продані 

пакети 101. На чотирнадцятому сертифікатному аукціоні 1–31 березня 1996 

р. було виставлено на продаж 232 підприємства і додатково ще 92 

підприємства мали бути продані на регіональних аукціонах, що мало 

перевищити показники лютневого аукціону (263 підприємства).
87

  

У Виборчій програмі НРУ «Новий шлях України» у 1997 р. 

відзначалося, що влада в Україні перебуває на 80 % в руках колишньої 

компартійної номенклатури. Більшість чиновників корумповані, а більшість 

місцевих можновладців пов’язані з мафіозними угрупуваннями. 

Криміналізована приватизація сприяла пограбуванню народу, руйнації 

внутрішнього ринку, «тінізації» економіки. Приватизація в Україні 

проводилася в інтересах мафіозних кланів та корумпованих чиновників.
88

 

Саме завдяки зростанню впливу кримінальних структур у органах 

державної влади вагомим фактором гальмування росту промисловості і 

сільського господарства, низької прибутковості й високої збитковості стала 

«тінізація». «Тіньовий» сектор промисловості являв собою не стільки окремі 

приватні підприємства, що не звітували перед органами державної 

статистики й не сплачували податки, скільки офіційні колективні й державні 
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підприємства, які приховували певну частину виручки від реалізації 

продукції, відповідно занижуючи реальну прибутковість підприємства.
89

 

Приватний сектор у промисловості залишався досить незначним, а тому 

його внесок у «тінізацію» промисловості був несуттєвим. Частка приватного 

сектора в загальному обсязі продукції промисловості в 1999 р. становила 

лише 0,2 % без урахування малих підприємств. Із урахуванням малих 

підприємств, частка яких становила 2,1 % і 15,6 % яких були приватними, то 

частка приватного сектора в загальному обсязі продукції великих, середніх і 

малих промислових підприємств становила 0,5 %. Натомість 70 % становив 

колективний сектор і майже 30 % – державний. Колективний сектор був 

представлений акціонованими підприємствами (ВАТ і ТОВ), в яких 

переважна частка акцій належала державі, але вони розглядалися як 

недержавні (роздержавлені, приватизовані), а фактично були підприємствами 

змішаного типу. Частка колективних підприємств у загальному обсязі 

прибутку промисловості становила в 1999 р. лише 26 %, тобто була в 2,7 рази 

меншою за їхню частку в промисловій продукції.
90

  

Логічним наслідком швидких темпів лібералізації української економіки 

впродовж 1992–1995 рр. став неконтрольований процес «розтягування» 

національного багатства та «розподіл» об’єктів державної власності між 

окремими персоналіями та їх групами. Представники впливових фінансово-

промислових груп та наближених до влади сімейних кланів з самого початку 

ринкових перетворень почали активно «виходити» на державні управлінські 

структури, породжуючи корупцію, хабарництво та забезпечуючи перехід у 

приватну власність дедалі більшої кількості об’єктів національного 
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багатства.
91

 Це підтверджувалося тим, що частка приватних підприємств у 

загальному обсязі прибутку промисловості в 1,5 рази перевищувала їхню 

частку в промисловій продукції. З цього можна зробити висновок, що 

найбільший внесок у «тіньову» частину промисловості здійснював саме 

колективний (змішаний) сектор.
92

 Поява завдяки приватизації змішаного 

сектору не лише формувала зневажливе (іноді негативне) ставлення громадян 

до державних органів, покликаних протистояти корупції і розширенню 

«тіньової» економіки, а й зацікавленість у всілякому затягуванні формування 

правової держави через високий рівень зайнятості громадян саме у 

«тіньовій» економічній діяльності. У свою чергу відсутність ефективних 

механізмів здійснення у межах правового поля контролю громадян за 

державними органами гальмувала формування громадянського суспільства.   

Очікувалось, що приватизація і роздержавлення швидко приведуть до 

якісно нової мотивації трудової діяльності та формування нових відносин 

між державою та громадянами. Однак результатом приватизації стало 

зосередження засобів виробництва у руках обмеженого кола осіб. Отримання 

прибутку стало головною метою переважної більшості підприємств, 

забезпечуючи мотивацію власників та вищого управлінського персоналу. 

Наймані робітники і міноритарні акціонери були відсторонені від участі у 

прибутках, від управління виробництвом, формування механізму 

взаємозв’язку оплати праці з її результатами (практично відкинуто 

нормування праці, знижена роль колективних угод і профспілок, 

практикувалася виплата заробітної плати без обґрунтованого її нарахування). 

Приватизація не стала одним із засобів нарощування виробництва. Протягом 
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1991–1999 рр. рівень виробництва скоротився майже на 60 %, а заробітна 

плата знизилася більше ніж вчетверо.
93

 

Штучне руйнування виробничих зв’язків та виробництва на частині 

підприємств з метою їх приватизації за заниженою ціною тягнуло за собою 

численні порушення у сфері соціальної політики. Результатом стало 

формування у масовій свідомості настроїв приреченості, що заохочувало 

державно-політичні структури до подальшого заперечення як інтересів 

громадян, так і сформованих реалій. Низька політико-правова культура і 

злидарські умови життя маси людей виключали зі сфери соціально-

політичної активності людей високі спонукування, докази розуму, вводячи 

натомість у дію найпростіші інстинкти – самозбереження, почуття ворога, 

сприйняття навколишнього середовища як безумовно ворожого і намагання 

знайти винного у своїх негараздах.
94

 

Процес приватизації для більшості пересічних громадян не передбачав 

перспектив входження у коло бізнесменів. Відсутність необхідних знань для 

підприємницької діяльності та ділових контактів, здатних забезпечити сталі 

економічні зв’язки, можливостей для придбання акцій дійсно прибуткових 

підприємств ставили більшість громадян у залежність від провідних 

бізнесменів та державних органів, які мали можливість забезпечити їх 

робочими місцями. В умовах формування політичних та економічних еліт на 

основі розширення сфер інтересів родинно-земляцьких угрупувань в Україні 

значна частина громадян була втягнута у партрон-клієнтистські відносини. 

Саме такі відносини були сформовані в українському суспільстві внаслідок 

створення великих фінансово-промислових груп. Об’єднані на початковому 
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етапі свого створення в рамках інтересів регіональних еліт у другій половині 

1990-х років вони вийшли на загальнодержавний рівень. 

У середовищі українських науковців думки щодо ролі фінансово-

промислових груп у розбудові Української держави та громадянського 

суспільства розділилися діаметрально протилежно: частина науковців 

наголошують на тому, що вплив таких груп був позитивним, а інші 

акцентують увагу на негативних аспектах процесу монополізації ринку 

товарів і послуг в Україні через створення фінансово-промислових груп. Так, 

на думку В.А.Моргуна, хоча місцеві та загальнодержавні клани неприпустимі 

у цивілізованому суспільстві, але у перехідний період від одного типу 

біопсихосоціогенезу до іншого вони, за умови врівноваженого балансу сил, 

сприяють формуванню громадянського суспільства. Однак як тільки 

котрийсь із кланів забезпечить собі рішучу перевагу, він здатний дуже 

швидко поширити свої внутрішні жорсткі командні принципи існування на 

всю політичну надбудову.
95

 Водночас, на думку В.Тарасенко та М.Сакади 

пріоритети громадянського суспільства ігноруються саме в умовах 

наростання протиріч між законодавчою і виконавчою владою, намірами 

вищої державної влади й інтересами місцевих бюрократичних груп, 

сформованих за регіональними і галузево-корпоративними принципами; між 

центральним державним управлінням і місцевим самоврядуванням; між 

правом і корупцією; між різноспрямованими прагненнями громадян у сфері 

геополітичного вибору тощо.
96

   

Оцінити роль великих фінансово-промислових груп у формуванні 

громадянського суспільства можна шляхом аналізу їх економічної діяльності, 
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способів становлення і розвитку та зв’язків із державними структурами. У 

період оформлення організованих кримінальних угрупувань (1989–1991 рр.) 

правоохоронні органи не поспішали втручатися у їхні взаємини з 

економічними структурами, а затримували переважно кримінальних 

злочинців-одинаків. І це при тому, що зростання злочинності в Україні у 

1992–1995 рр. відбувалося досить високими темпами, що стало результатом 

деструктивних процесів та погіршення криміногенної ситуації.
97

  

Демонтаж  комуністичного режиму супроводжувався не лише відмовою 

від напрацьованих ним репресивних механізмів, але також і розвалом 

регулюючих структур, що виконували «стандартні» державні функції. 

Внаслідок цього державні структури, утворені на теренах колишнього СРСР, 

почали маніпулювати фінансовими системами і розпоряджатися ними не у 

відповідності до об’єктивних потреб суспільства, а переслідуючи цілі 

особистого збагачення окремих груп.
98

 У перші посткомуністичні роки 

приватний капітал, який тільки формувався, вдало домагався результатів за 

рахунок шахтарського протестного руху, який «червоні директори» 

використовували з метою державної підтримки збиткових шахт. Однак з 

середини 90-х років у владу почали рухатися нові багатії, яких умовно 

називають «трейдерами» та «фінансистами», що навчилися накопичувати 

власний капітал за рахунок так званих вмираючих активів. Саме фінансисти 

були першими організаторами економічних процесів, відкривачами 

зовнішнього ринку. З кінця 90-х років ХХ ст. представники великих 

фінансово-промислових груп уже як власники великого капіталу почали 

активно проникати у парламент. 
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В.І.Шакун відзначав, що в Україні утворилася держава, в якій 

об’єдналися державні бюрократи всіх рівнів, «тіньова номенклатура», лідери 

тіньового та напівтіньового світу, які здійснювали контроль за розподілом і 

перерозподілом власності та економічних ресурсів.
99

 

На засіданні розширеної Колегії МВС України 5 серпня 1994 р. 

Президент України Л.Д.Кучма відзначив, що серед багатьох факторів, що 

сприяють процесам самознищення економіки українського суспільства, є й 

такі, що або межують з криміногенною сферою, або мають відверто 

протизаконний характер. Він наголосив, що в Україні сформувалася «п’ята 

влада», що має реальні важелі впливу на державні органи всіх рівнів, на 

визначення економічного режиму, правоохоронні інститути, на засоби 

масової інформації, на формування громадської думки з тих чи інших 

питань.
100

 

Формуванню олігархічних кланів та великих фінансово-промислових 

груп в Україні сприяла й позиція Росії. Вже 17 травня 1993 р. Рада Міністрів 

Російської Федерації видала постанову, що підтверджувала взяття Росією на 

себе зобов’язань по обслуговуванню боргів СРСР з грудня 1991 р., а колишні 

радянські республіки починаючи з цієї дати поступалися їй частиною своїх 

активів.
101

 Активи на 1 млрд. дол. США у твердій валюті, на які 

висловлювала претензії Україна та які належали українським підприємствам 

і фізичним особам, повернуті не були.
102

 Росія так і не надала Україні 
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інформації про дійсний стан речей з активами СРСР.
103

 У той же час 

російська сторона наголошувала на існуванні боргу у розмірі 5 млрд. дол. 

США з боку України.
104

  

Внаслідок вказаних дій Російської Федерації та не виваженості 

економічних реформ в рамках монетарної політики інфляція в Україні у 1991 

році зросла до 2000%, а в 1993 році вже становила 10 155% і у 1994 році 

впала до 401%, хоча щорічний рівень був значно вищим – 890%. Лише за 

1993 рік оптові ціни зросли у 92,7 рази, а роздрібні – у 63,9 разів. При цьому 

грошові доходи населення підвищилися лише у 26,5 разів.
105

  

В.Гетьман з цього приводу наголошував, що гіперінфляція була 

вигідною провладним структурам. Наголошуючи, що інфляція збагачує тих, 

хто бере у борг, він вказував, що основним боржником тривалий час 

залишалася держава в особі Мінфіну. Тому через високу інфляцію багатство 

поступово перекочовувало від приватних осіб через знецінення заощаджень, 

облігацій, грошових знаків до державної скарбниці. Цей прихований 

інфляційний податок призвів до злиднів майже 80 % громадян.
106

 Додамо, що 

в умовах відсутності національної валюти тиск з боку Російської Федерації 

сприяв консолідації зусиль частини промисловців та підприємців України 

для захисту власних фінансових інтересів. В українських реаліях одним із 

найбільш дієвих засобів такого захисту ставали саме фінансово-промислові 

групи та олігархічні клани. 
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На формування громадянського суспільства певний вплив справило й те, 

що в умовах трансформації економіки українське суспільство 90-х років ХХ 

ст. не усвідомлювало об’єктивних відмінностей прибутку та оплати праці. 

Роботодавці, створюючи робочі місця, були переконані, що вони надають 

найманим працівникам важливі соціальні послуги, виплачуючи їм певну 

величину заробітку. Причому рівень оплати праці обумовлювався не стільки 

об’єктивними чинниками, скільки залежав від суб’єктивних намірів 

власників підприємств. Абсолютна більшість роботодавців, які стали ними у 

процесі здійснення приватизації, були переконані, що наймані працівники 

мають бути вдячні їм за надані робочі місця і можливість отримувати 

винагороду за свою працю.
107

 

У свою чергу низький рівень оплати праці призводив до посилення 

залежності громадян як від приватних власників, що визначали розміри 

оплати, так і від державних органів, що визначали розміри субсидій та 

різного роду виплат малозабезпеченим тощо. Економічна залежність 

більшості громадян від державних органів, значна частина яких 

контролювалася олігархічними кланами, зумовлювала успішність 

маніпуляцій суспільною думкою та створювала передумови для реалізації 

провладних політичних проектів на виборах, в тому числі й через 

застосування адміністративного тиску, який нерідко виражався у 

категоричному імперативі збереження місця роботи через забезпечення 

відповідної кількості голосів на виборах. Це звужувало можливості громадян 

контролювати владні структури шляхом використання засобів прямої 

демократії. 

В 1991–1994 роках в Україні спостерігалася проблема відносно тривалої 

затримки платежів. У деяких випадках затримки у виплаті заробітної плати 
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сягали майже року, що призводило до зниження рівня життя населення, 

зростання кількості правопорушень, головною метою яких було незаконне 

отримання матеріальних благ. Навіть наприкінці 1990-х років в силу 

зрощення великих фінансово-промислових груп з державними структурами 

найбільш масовим порушенням колективних договорів та законодавства про 

працю була невиплата заробітної плати у встановлені терміни. На початок 

2000 р. своєчасно не отримували заробітну плату 6,9 млн. працівників, або 

більше половини. Загальна сума недоотриманої зарплати становила 4,9 млрд. 

грн.
108

 Особливого поширення набуло хабарництво. За даними Міжвідомчого 

науково-дослідного центру при Координаційному комітеті по боротьбі з 

корупцією та організованою злочинністю при Президенті України за 1998 р. 

зберігалася реальна загроза з боку «п’ятої влади» конституційному ладу 

України, суверенітету і територіальній цілісності держави, економіці, 

соціальній структурі суспільства, державним силовим структурам, духовним 

цінностям і моралі, засобам масової інформації.
109

 

Однак не дивлячись на всі зусилля корупцію в українському суспільстві 

побороти не вдавалося. В умовах, коли владні структури були втягнуті у 

злочинну діяльність під прикриттям організацій громадянського суспільства 

починали діяти різного роду організації, фонди, об’єднання (зокрема й 

тіньові, замасковано фальшиві), що вдавалися до порушення законів з метою 

забезпечення власного цинічного прагматичного інтересу. За президентства 

Л.Д.Кучми набули поширення трасти, що ошукали тисячі людей, ваучерні 

приватизації як прямий підкуп і обман населення владою та рейдерство, що 

являло собою війну за перерозподіл власності, коли суди приймали 
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конфліктні рішення, роблячи можливими різного роду рейдерські схеми. 

Практична реалізація цих схем (найбільшого поширення вона набула в 

Криму) торувала шлях не до громадянського, а до «дикого», хуліганського 

суспільства. А особливим  гальмом у сфері формування громадянського 

суспільства ставала доля селянства, яке було опущене в глибоку соціально-

економічну та правову яму і не мало можливості захистити від розорення 

свої села.
110

  

Соціологічні дослідження другої половини 1990-х років свідчили про 

зростання майнової нерівності в українському суспільстві, що пов’язувалося 

із правлінням олігархічних кланів. Водночас поглиблення соціальної 

стратифікації ставало однією з причин зростання рівня злочинності в 

Україні.
111

 Майновому розшаруванню сприяла й орієнтація кримінально-

олігархічних кланів, що контролювали більшість великих фінансово-

промислових груп в Україні, на низький рівень оплати праці для збільшення 

власних прибутків.
112

 Зрощення злочинного світу із державними структурами 

формувало відповідне ставлення громадян до державних органів, а також 

обумовлювало відповідні орієнтації правової свідомості та схильність до 

соціального протесту. Так, у 1994 р. на питання якби Уряд України ухвалив 

рішення, яке утискало законні права та інтереси громадян, чи можливо було 
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б щось зробити проти такого рішення 65,1 % громадян відповіли негативно, у 

1996 р. – 65,4 %, у 1998 р. – 67,6 %, у 2000 р. – 66,2 %.
113

  

Низький рівень довіри населення України до державних інститутів 

пояснювався згортанням сфери державних соціальних гарантій і відсутністю 

захисту людини праці.
114

 Попри це пошуки підтримки у вирішенні нагальних 

проблем, від вирішення яких самоусувалися державні органи, нерідко 

приводили громадян у залежність від кримінальних структур, пов’язаних із 

фінансово-промисловими групами.  

Водночас протягом другої половини 1990-х років зростало число тих, 

хто віддавав перевагу протестам проти постійного погіршення умов життя з 

22,7 % громадян у 1994 р. до 38,5 % у 1998 р. за скорочення кількості тих, 

хто прагнув за будь-яку ціну зберігати порядок, мир та спокій з 43,8 % до 

29,4 %.
115

 Таким чином, громадянська активність і готовність брати участь у 

соціальних протестах великою мірою обумовлювалася економічними 

чинниками, і, насамперед, зниженням рівня життя. Для частини громадян 

України одним із варіантів виходу зі скрутної ситуації стала участь у 

поширенні тіньової економіки, яка перетворилася на один із засобів 

протистояння громадян падінню їх життєвого рівня і відповіддю на не 

виваженість ринкових перетворень та насадження «дикого» капіталізму.  

У зверненні Великої Ради Народного Руху України до політичних партій 

та громадських організацій демократичної орієнтації від 13 вересня 1994 р. 

йшлося про те, що три роки від проголошення незалежності ще раз 
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підтвердили: процес державотворення може бути успішним лише за умови 

поєднання національно-визвольної революції з кардинальною 

трансформацією усіх економічних відносин у суспільстві. Практика довела, 

що зміцнення державності та соціально-економічні перетворення 

взаємозалежні та взаємообумовлені. Україна продовжує перебувати під 

загрозою поступової ліквідації державності. однією з причин такого 

становища є відсутність згуртованості демократичних сил навколо гасла 

соціально-економічних реформ.
116

 

Розвиток тіньової економіки став однією з причин недоотримання 

бюджетом країни досить значних коштів. Водночас в умовах недосконалого 

податкового законодавства та систематичної невиплати працівникам 

заробітної плати вона стала одним із засобів підвищення прибутків як 

пересічних громадян, так і олігархічних кланів. Протягом 1990-х років 

стараннями великих фінансово-промислових груп, керованих олігархічними 

кланами, відбулася інституціоналізація тіньової економіки, яка 

перетворилася на складову соціально-економічної системи, набувши 

величезних масштабів. Власне процес формування правової бази економічної 

діяльності визначався тим, що розвиток суспільства в Україні зазнав впливу з 

боку тіньового, нелегального сектора.
117

  

Найбільш вигідними для зосередження «тіньової» економічної 

діяльності ставали регіони із розміщенням на їх території потужного 

промислового виробництва та підприємств із виробництва та зберігання 

енергоносіїв (у першу чергу газу та електроенергії). Найбільший рівень 

середньомісячної заробітної плати зафіксований у 1999 р. у 

Дніпропетровській (209 грн.), Донецькій (220 грн.), Запорізькій (215 грн.) 

областях та у м. Київ (303 грн.), при тому, що у Київській області цей 
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показник складав у середньому 191 грн. А найменший – у Волинській (118 

грн.) та Тернопільській (112 грн.) областях.
118

  

Відповідно це впливало на рівень життя населення, частина якого 

неминуче була задіяна у реалізації різного роду «тіньових» схем економічної 

діяльності, укладаючи тим самим своєрідну соціальну угоду із 

представниками олігархічних кланів: громадянські свободи (у тому числі й 

фактично право обирати чи бути обраним до органів влади) певною мірою 

обмінювалися на економічний добробут та стабільність, які в основному 

гарантувалися шляхом включення економічної діяльності до сфери впливу 

одного з олігархічних кланів. Набула поширення думка про перерозподіл 

матеріальних благ у суспільстві лише на користь відносно невеликої групи 

наближених до владних структур осіб, які визначали спрямування соціально-

економічних реформ в українському суспільстві. Це було одним із факторів, 

який сприяв збільшенню обсягів «тіньових» операцій на ринку, коли до 

економічної діяльності у «тіні» залучалися численні верстви пересічних 

громадян. В умовах, коли державні чиновники показували приклад 

недобросовісного ставлення до сплати податків, коли впродовж тривалого 

часу заробітна плата працівникам не виплачувалася вчасно, що в умовах 

інфляції вкрай негативно відбивалося на матеріальному становищі багатьох 

громадян України, до сфери «тіньової» економіки втягувалися жителі 

практично всіх регіонів України турбуючись перш за все не про 

загальнодержавні інтереси, а про свої власні, що відповідним чином сприяло 

формуванню громадянської ідентичності. 

Між державою та громадянським суспільством сформувалася верства 

олігархів, що одночасно взаємодіяли з інститутами і держави, і 

громадянського суспільства. Розвиток великих фінансово-промислових груп 

призвів в Україні до того, що саме вони, а не громадянське суспільство 

більшою мірою здійснювали контроль за державою владою, використовуючи 
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його з метою перерозподілу сфер впливу на свою користь. Тенденція до 

посилення конкуренції між процесами демократизації і монополізації 

відбувалася в умовах зрощення суб’єктів монополізації – окремих 

політичних та економічних сил. Згуртування олігархічних кланів, 

зосередження в їхніх руках законодавчої, виконавчої і судової влади ставало 

негативним явищем для консолідації суспільства на демократичних 

засадах.
119

 

Абсолютна більшість громадян була позбавлена економічної 

незалежності завдяки усуненню їх від володіння засобами виробництва. Цей 

факт сприяв не лише різкому майновому розшаруванню суспільства, змінам 

пріоритетів мотивації праці, а й наростанню протиріч між суспільством і 

державою. Надзвичайно велике майнове розшарування населення стало 

одним із чинників, які розколювали українське суспільство.
120

 В Україні 

корпоративний інтерес став набувати найрізноманітніших форм: політичної, 

економічної, бюрократичної, парламентської, мафіозної, партійної, 

комерційної. Але найбільшою небезпека корпоративного інтересу для 

становлення і розвитку громадянського суспільства і правової держави 

полягала в тому, що, виходячи з-під соціального і політико-правового 

контролю з боку суспільства, він реалізував себе через начебто стихійні, але 

насправді добре підготовлені акти громадянської непокори, соціальною 

базою яких, як правило, виступала люмпен-маса.
121

 Таким чином, 

корпоративний інтерес, сформований під час приватизації, в українських 
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реаліях став використовувати для своїх потреб окремі атрибути прояву 

громадянського суспільства у вигляді громадських акцій, але спрямованих не 

на контроль владних структур, а на заміну одних олігархічних угрупувань на 

інші. 

Реформістський потенціал правлячої еліти виявився недостатнім для 

того, щоб вивести Україну з кризового посткомуністичного стану. Часткові 

кроки на шляху фінансової стабілізації, приватизації, структурної перебудови 

і лібералізації зовнішньоекономічної  діяльності призвели до швидкої 

поляризації суспільства. Власне процес формування правової бази 

ефективної ринкової економіки визначався тим, що розвиток 

капіталістичного суспільства в Україні та інших постсоціалістичних країнах 

зазнав впливу з боку тіньового, нелегального сектора (рівень «тінізації» 

складає, за різними джерелами, від 40% до 60% ВВП, причому Державна 

податкова адміністрація України інформує про 40–45 %).
122

 

Водночас у процесі приватизації окрім утворення на базі 

роздержавлення олігархічних кланів в Україні сформувалася досить потужна 

група власників нерухомого майна, основну частину якого становив 

житловий фонд. Приватизація житла громадянами сприяла формуванню їх 

спільних економічних інтересів, пов’язаних із захистом права приватної 

власності, що забезпечувалося державою. Цей процес також сприяв 

усвідомленню єдності зі своєю землею: більшість громадян, маючи житло в 

Україні, не мала економічних можливостей для соціалізації поза її межами, 

що забезпечувало спільність інтересів щодо забезпечення сталого 

економічного розвитку та уникнення конфліктів на міжетнічному та 

соціальному рівні. Розуміння неможливості (а у багатьох випадках й 

небажання обумовлене специфікою процесів соціалізації) виїжджати на 
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постійне місце проживання з України сформувало категорію власників, чиї 

інтереси пов’язувалися саме із контролем над державними органами у сфері 

збереження та покращення житлового фонду, поліпшення та розширення 

житлово-комунальних послуг тощо. 

   У цьому зв’язку громадяни досить часто порівнювали умови 

проживання в Україні із відповідними умовами в розвинутих країнах Європи. 

Таке порівняння, а також усвідомлення переваг розвинутого громадянського 

суспільства у сфері контролю якості надання послуг економічного характеру 

стало одним із чинників євроінтеграції, особливо у західноукраїнських 

регіонах, жителі яких частіше відвідували європейські країни, аніж мешканці 

Східної України. Власне курс на європейську інтеграцію став природним 

наслідком відновлення Української державності. Він викристалізувався з 

багатовікової історії нашого народу, його ментальності  та етнічних коренів і 

стосується передусім європейської само ідентифікації українського народу, 

стратегічних орієнтирів внутрішніх перетворень, логіки поглиблення 

трансформаційних процесів.
123

  

У той же час на відміну від європейських споживачів економічне 

становище власників житлового фонду контролювалося з боку державних 

органів шляхом визначення тарифів на оплату комунальних послуг, що в 

умовах монополізації забезпечення населення енергоносіями, водою було 

додатковим ресурсом впливу на громадян.  Протягом 1991–1996 рр. було 

проведено 12 етапів централізованого підвищення розмірів квартирної плати 

й тарифів на комунальні послуги, внаслідок чого розмір відшкодування 

населенням реальної вартості послуг було доведено до 80 %. У 1998 р. уряд 

доручив обласним та міським державним адміністраціям вжити заходів щодо 

встановлення з липня 1998 р. тарифів, які б забезпечували повне 
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відшкодування населенням вартості послуг. Крім того, протягом 1998 р. двічі 

зростали тарифи на електроенергію, послуги зв’язку, граничні розміри 

роздрібних цін на природний газ для потреб населення. У 1998 р. право 

встановлення оплати за користування житлом було передано на регіональний 

рівень. З 1999 р. в Україні почався процес хаотичного підвищення (у кілька 

разів) плати за житло, воду, тепло та інші комунальні послуги в регіонах до 

100 % відшкодування їх вартості. Представники уряду стверджували про 

відсутність альтернативи підвищенню тарифів на житлово-комунальні 

послуги для населення через необхідність впровадження масштабних заходів 

з метою енергозбереження у зв’язку із імпортом 90 % потреб нафти й 80 % 

природного газу за світовими цінами (у собівартості комунальних послуг 

затрати на енергоносії сягали 65–85 %).
124

  

При цьому уряд не брав до уваги ні низький рівень життя переважної 

більшості громадян України, ні величезну суму заборгованості із заробітної 

плати, пенсій, соціальних виплат, ні той очевидний факт, що підвищення 

тарифів за таких умов лише призведе до зростання обсягів неплатежів. В 

результаті 15 % сімей стали одержувати субсидії для оплати житлово-

комунальних послуг, а майже 30 % не сплачували за них від чотирьох місяців 

і більше.
125

 Якщо з січня по лютий 1999 р. відбулося різке зростання рівня 

заборгованості населення у сфері сплати за комунальні послуги з 3480,1 до 

3992,8 млн. грн., то до кінця року цей показник відносно плавно зріс до 

5049,1 млн. грн., не дивлячись на те, що впродовж року заборгованість 

відділів субсидій коливалася біля 1163,9 млн. грн. у січні і 1108 млн. грн. у 

грудні за зростання рівня заборгованості до 1444,7 у червні.
126

 Монополізація 

багатьох важливих сфер економічної діяльності, зокрема постачання 
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енергоносіїв і політизація цього процесу як на міждержавному, так і 

внутрішньодержавному рівні робила громадян надзвичайно залежними від 

державних органів. 

Упродовж тривалого часу не вдавалося поліпшити становище 

багатодітних сімей, переважна більшість яких не мала можливості нормально 

харчуватися. Проте зростання реальної заробітної плати і реальних доходів 

населення в поєднанні із зростанням цільових виплат малозабезпеченим 

сім’ям покращило ситуацію. Ризик бідності для сімей з дітьми знизився у 

2002 р. порівняно з 2000 р. на 37 %, а для багатодітних сімей (з 5-ма та 

більше дітьми) – більше, ніж удвічі.
127

 Саме бідність населення і залежність 

від державних органів (у тому числі й абсолютної більшості пенсіонерів, 

кількість яких майже зрівнялася із числом працюючих громадян) сприяла 

формуванню кланових структур, у тому числі й як одного із засобів 

забезпечення інтересів їх членів як у сфері протистояння із іншими кланами, 

так і у царині протиборства із державними структурами. Причому процес між 

кланового протиборства посилився вже у другій половині 1990-х років, коли 

їх представники задля захисту своїх економічних інтересів віддавали 

перевагу політичній боротьбі, націленій на забезпечення впливу у сфері 

прийняття політичних рішень. 

Від першої половини 1990-х років, коли почалася приватизація 

державної власності, політика щодо підприємницької діяльності в Україні 

більшою мірою спрямовувалася на підтримку великого бізнесу, тісно 

пов’язаного із владою: саме його інтереси насамперед враховувалися при 

творенні законодавства і прийнятті управлінських рішень. Тому у процесі 

захисту власних економічних інтересів в українському суспільстві поступово 

формувалося уявлення про відмінність інтересів пересічних громадян і 

багатьох представників правлячої верхівки та кримінально-олігархічних 
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кланів, що часто виявлялося у підтримці опозиційних до влади політиків без 

критичного аналізу їх поглядів та дій. Поруч з цим певною мірою 

посилювалися й патерналістські настрої.
128

  

Але загалом статистичні дані свідчать про позитивне ставлення 

громадян до приватної власності та приватного підприємництва попри те, що 

громадяни України не були основним суб’єктом наповнення державного 

бюджету. Протягом 1990-х років для населення України були властиві 

надмірні очікування й вимоги до влади, розрахунки на те, що вона власними 

силами вирішить проблеми, що спричинили розпад СРСР. Громадяни 

вимагали від Української держави більшої ефективності та соціальної 

відповідальності, ніж їх демонструвала УРСР. Проте суспільство в Україні не 

було готовим до повноцінного використання можливостей для встановлення 

паритетних взаємовідносин з державою у тому числі й через високий рівень 

етатизації, патерналістських очікувань та неготовності багатьох громадян до 

повноцінного приватного господарювання. Приватизація об’єднала як 

представників олігархічних кланів, так і пересічних громадян у прагненні 

забезпечити непорушність приватної власності. Поступово саме завдяки 

проведеній приватизації спостерігалася тенденція доповнення політичного 

вектору громадянської активності захистом соціально-економічних інтересів, 

соціальної справедливості та законних інтересів громадян в рамках 

існуючого правового поля. При цьому значна частина громадян вважала, що 

вибори в країні суттєво нічого не змінять. Водночас зневіра у власні сили та 

пасивність співіснували з поширенням приватновласницьких інтересів, 

зацікавленістю у зростанні життєвого рівня. 

На формування громадянського суспільства в Україні суттєвий вплив 

мав той факт, що, на відміну від практики розвинутих країн, де впродовж 

тривалого часу сформувалися спеціалізовані неполітичні інститути 
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лобіювання інтересів великих власників у політичній сфері, в Україні була 

створена власна офіційна  система взаємовідносин великих власників з 

владою: фінансово-промислові групи стали безпосередньо використовувати 

загальну політичну структуру країни. Саме великі власники стали 

соціальною основою перехідного суспільства. А олігархічна система 

взаємовідносин влади і капіталу сприяла тому, що економічні трансформації 

в Україні створили ситуацію, коли на роль соціальної основи суспільства 

могла претендувати лише не чисельна верства населення, яка єдина отримала 

зиск від цих перетворень.
129

 У сфері економічної політики реалізація ідеї 

індивідуальної свободи, що потрібна для формування громадянських 

відносин, набула антисоціальних, навіть  кримінальних форм.
130

 Відсутність 

чіткої громадянської позиції упродовж тривалого часу спостерігалася й на 

парламентському рівні.
131

  

Особливістю українського суспільства було те, що характерна для 

західних суспільств практика, коли економічна модернізація сама по собі 

розуміється як сприятлива умова для масової політичної участі, оскільки 

володіння більшими економічними й когнітивними ресурсами сприяє 

переходу від цінностей виживання до цінностей самовираження, 

ускладнюється посиленням, іноді вирішальним, значенням факторів 

політичного та ідеологічного характеру, які не сприяють консолідації 

суспільства навколо стратегічних завдань модернізації. Тому використання 

громадянами України сукупності моделей політичної участі викликано 
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специфікою національного політико-інституціонального контексту, що 

об’єднує як формальні політичні інститути, так і неформальні, зумовлені 

особливостями політичної культури українського соціуму.
132

 

Політична надбудова домінувала над соціально-економічним базисом, 

що характерно для громадянського суспільства сенсорно-колективістського 

типу, а не раціонально-індивідуалістського, яке малось на увазі 

розбудовувати в Україні.
133

 

Українська еліта спробувала, без сумніву, здійснити форсовану 

демократизацію, однак не врахувала при цьому свої конкретні умови, 

традиції, менталітет народу, а головне, розподіл ресурсів. Іншими словами, 

практично аксиоматично стверджується як про доведений факт, що 

тоталітарна влада вичерпала свій потенціал і тому здійснилася 

детоталітаризація держави, соціально-політичного життя й одночасно 

реалізувалися принципи організації влади відповідно до демократичного 

вектора політичного розвитку: людина – суспільство – держава (влада). По 

суті, здійснивши «реформи зверху», контреліта, що складалася з людей, 

спрямованих на реалізацію потреби в самоактуалізації, зайняла місце 

колишньої владної радянської еліти. Вже наприкінці 1990-х років в Україні 

правлячу еліту складала обуржуазнена партдержноменклатура, що 

трансформувала свою корпоративну («загальнонародну») власність у подобу 

приватної і прагнула закріпити своє привілейоване положення. При цьому 

відбулася одна важлива зміна – розподіл державної власності, а в принципі, 

присвоєння загальнонародної власності вузьким колом зацікавлених 

громадян шляхом приватизації, у результаті чого сформувався клас нової 
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посткомуністичної промислово-фінансової олігархії. Дослідниками партійної 

системи України відзначалося, що через відсутність механізму 

демократичного контролю і цивілізованих, правових відносин усередині 

правлячої еліти виникло явище, зовсім невластиве демократичним 

багатопартійним системам – т.зв. «партія влади».
134

 

Нерозвиненість підприємницького потенціалу та несформованість 

«середнього» прошарку суспільства призвела до диспропорцій у структурі 

доходів населення, що було чинником дестабілізації та конфліктності 

особистісних інтересів. При цьому центральне місце у ефективності системи 

громадянського суспільства посідали економічні права людини і 

громадянина як певні можливості, що характеризують їх участь у 

виробництві матеріальних та духовних благ. Відповідно неможливість з тих 
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чи інших причин їх забезпечити ставала каталізатором конфліктності у 

суспільстві.
135

 

Об’єднання громадян України для захисту своїх інтересів, в тому числі й 

перед державними структурами, здійснювалося не стільки шляхом 

легалізованої діяльності у складі політичних партій, громадських організацій, 

а через участь у неформальних об’єднаннях (в тому числі й злочинних) 

внаслідок бідності значної частини населення, в тому числі й обумовленою 

стрімким перерозподілом матеріальних благ в суспільстві на користь 

олігархічних кланів. Економічні реалії 1990-х років змушували громадян 

України інтегруватися у таку систему розподілу національного багатства 

через обумовлене втіленням у життя монетаристської теорії економічного 

реформування і нехарактерне для економічно розвинутих країн масштабне 

майнове розшарування.  

Проте в ході приватизації та розширення підприємницької діяльності 

впродовж 1990-х років постала нова категорія власників, чиє майбутнє, в 

тому числі й у сфері економічної діяльності, пов’язувалося виключно з 

Україною, яка в силу знову ж таки економічних причин не могла бути 

розширена поза межами України. Цей факт сприяв формуванню певної 

громадянської позиції та розуміння необхідності захисту своїх інтересів за 

допомогою як політичної участі, так і політичного функціонування.  

Сприяючи швидкому майновому розшаруванню українського 

суспільства, великі фінансово-промислові групи одночасно сприяли 

«розмиванню» «середнього класу», який залишається економічною опорою 

громадянського суспільства. Цей процес знищення «середнього класу» 

відбувався на фоні розвитку олігархічної системи управління державою, в 

якій стараннями олігархічних кланів було сформовано систему, коли 
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корупційні зв’язки деформували правовідносини у суспільстві. Ця 

деформація пов’язувалася не лише з ігноруванням правових норм, а й їх 

адаптацією до інтересів та потреб олігархів. Часто траплялося, що норми 

звичаєвого права, сформовані в результаті взаємодії кланових утворень та 

родинно-земляцьких групувань, набирали де-факто більшої сили, аніж 

правові норми. Підконтрольність судової системи олігархічним кланам та 

забезпечення ними контролю над економічною діяльністю абсолютної 

більшості громадян не лише зміцнювало корупційні схеми у сфері економіки, 

а й стримувало розвиток громадянського суспільства. Забезпечена 

олігархічними кланами недосконалість системи захисту прав громадян 

звужувала їхні можливості  здійснювати контроль над владою. Тому в 

українських умовах часто здійснення цього контролю виливалося у акції 

непокори різної спрямованості та масштабу. Засиллю олігархічних кланів у 

політичному та економічному житті України сприяло переобтяження 

українського суспільства радянською ідентичністю, орієнтованою на 

етатизацію, відсутність приватної ініціативи та патрон-клієнтистські 

відносини. Тому обмеження влади олігархів поруч із кардинальним 

реформуванням судової системи та вдосконаленням правового поля стало 

одним із засобів для подальшої модернізації процесу формування 

громадянського суспільства в Україні. 
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РОЗДІЛ 3 

ВЗАЄМОВПЛИВ ДЕРЖАВИ ТА ІНСТИТУТІВ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Взаємовплив держави та інститутів громадянського суспільства, як 

правило, обумовлюється ступенем зрілості державності, з одного боку, а з 

іншого – рівнем самоорганізації інститутів громадянського суспільства. В 

українських реаліях 1990-х років вагомим фактором становлення та розвитку 

громадянського суспільства стало подолання тоталітаризму та реформування 

державних інститутів на основі світових демократичних цінностей. Впродовж 

1990-х років взаємовідносини держави та громадянського суспільства 

вдосконалювалися як у процесі руйнації СРСР, так і в ході розбудови 

Української державності. У цей час виразником і захисником прогресивних 

ідей виступав Народний Рух України, який принципово висловився за 

побудову українського громадянського суспільства, як одного із гарантів 

утворення та існування Української державності.  

Громадянське суспільство, якщо не протистоїть, то принаймні не 

тотожне державі. Особливо це стає очевидним за умов соціальної 

трансформації, коли актуалізується питання «роздержавлення» життя 

посттоталітарного соціуму та розвитку його самоорганізації.
136

 Наприкінці 

1980-х – на початку 1990-х років поштовхом для формування українського 

громадянського суспільства в рамках процесу суверенізації України були 

події, пов’язані із ліквідацією керівної ролі КПРС, становленням та 

розвитком багатопартійності, а також протидії укладенню нового союзного 

договору. Часткова модернізація суспільних відносин в рамках існування 

«оновленого» Союзу РСР на основі нового союзного договору для 
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українського суспільства означала б подовження існування радянського 

тоталітаризму та відмову від прийняття загальносвітових демократичних 

цінностей. 

Вже на конференції, що відбулася у Львові 15–17 грудня 1989 р. 

представники Народного Руху України та інших демократичних організацій 

висловилися за перегляд ст. 6 Конституції СРСР щодо керівної і 

спрямовуючої ролі КПРС у радянському суспільстві та проведення прямих 

виборів. Поруч з цим  було висловлено пропозицію про створення союзу 

незалежних профспілок та організацію референдуму, який би дозволив 

забезпечити правову основу для виходу України зі складу СРСР.
137

 У 

доповідній про суспільно-політичну ситуацію в республіці і про хід виборчої 

компанії, поданій у ЦК КПУ, відзначалося, що у Вінниці, Запоріжжі, 

Кіровограді, Рівному, Сумах, Херсоні, Хмельницьку за ініціативою 

представників Народного Руху України, товариства «Меморіал» та інших 

організацій відбулися мітинги, присвячені організації виборчої кампанії.
138

 

Представники Народного Руху України підкреслювали, що політико-

правова система суспільства має забезпечувати свободу та громадянські й 

політичні права особи. У своїх програмних документах Народний Рух 

України виступив за приведення Конституції України та законодавства 

республіки у повну відповідність із положеннями Загальної декларації прав 

людини ООН, Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні 

права, Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, Заключного 

акту Гельсинської наради з питань безпеки та співпраці у Європі (1975 р.), 

підсумкового документу Віденської зустрічі представників держав – 

учасниць Наради з питань безпеки та співпраці у Європі (1989 р.) та інших 

документів загальноєвропейського процесу.
139
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Саме Народний Рух України першим серед громадських організацій 

виступив за побудову в Україні громадянського суспільства, яке мало 

базуватися на засадах гуманізму, демократії та соціальної справедливості. 

При цьому відзначалося, що створення громадянського суспільства вимагало 

обмеження втручання держави в економічне та соціокультурне життя, 

забезпечення сприятливих умов для функціонування партій, добровільних 

асоціацій і спілок як форми реалізації творчої енергії та ініціативи громадян; 

зведення до мінімуму патерналістської функції держави у ставленні до 

народу. Підкреслювалося, що держава має служити суспільству і перебувати 

під його повним контролем, а створення громадянського суспільства мало 

зняти протиставлення окремої особи суспільству і державі та уможливити 

здійснення принципу «вільний розвиток кожного є умовою вільного розвитку 

всіх».
140

 

Важливим чинником, який сприяв формуванню українського 

громадянського суспільства і відображав стосунки між інститутами 

громадянського суспільства і державою, вже наприкінці 1980-х – на початку 

1990-х років стало протистояння Народного Руху України із представниками 

компартійної номенклатури, які за всяку ціну прагнули зберегти власне 

привілейоване становище. При цьому особливої гостроти набуло 

протиборство між рухівцями та особисто Головою Верховної Ради України 

Л.Кравчуком, який неодноразово висловлювався проти реального втілення у 

життя положень Декларації «Про державний суверенітет України».  

З боку провладних структур робилися спроби, з одного боку, 

дискредитувати діяльність Народного Руху та його очільників, а з іншого, – 

залучити окремих його представників до роботи на керівних посадах у 

державних структурах, що, на думку вищого керівництва Руху, загрожувало 

знеціненням самої суті існування Народного Руху, що виступав опонентом 

владних структур. Так, у вересні 1990 р. Голова Народного Руху України 
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І.Драч ведучи мову про суть Руху як уособлення процесу формування 

українського громадянського суспільства відзначав, що «Рух не повинен 

бути партією. В нього можуть входити різні партії, громадські об’єднання чи 

організації і в ньому можуть об’єднуватися і комуністи, і республіканці, і 

демократи, і католики, і православні – всі люди України. Це має бути рух 

громадянських особистостей, індивідуальностей. Дуже багато людей взагалі 

не хочуть бути ні в якій партії, настільки остобісіло перебування в одній 

партії, яка узурпувала все на світі. Я думаю, що Рух для них якраз і може 

бути пристанищем тієї свободи, про яку свого часу говорив Олесь Гончар у 

романі «Собор», що мистецтво – це останній притулок свободи, то в даному 

випадку Рух може задовольнити саме таких людей, які не хочуть 

організаційно ні до чого приставати, але щось робити, коли є бажання, 

можливість і час».
141

  

Натомість Л.Кравчук, фактично здійснюючи підміну понять, заявляв, що 

«народ український і зараз точно не знає, чого прагне Рух, як і не зовсім 

точно знає програмні цілі комуністів республіки. Або точніше не всі 

розуміють, чому ці цілі не досягаються… Ті цілі, які ставилися Рухом на 

Установчому з’їзді, вони не досягнуті. Тому що замість Руху ми маємо 

сьогодні велику кількість партій. І Рух не є тією монолітною організацією, 

яка могла б сказати, що у неї – єдиний демократичний фронт, єдині сили, 

єдині позиції і що вона працює за однією програмою... Лякає і те, що дехто з 

Руху виступає організатором походу проти закону, закликає до жорстокості і 

насилля. То яка то є демократична організація. Сьогодні представники Руху 

відкрито заявили про своє неприйняття комуністів, оголошують у деяких 

регіонах «священну війну» з КПРС, роздають погрози, залякують…»
142

 

Проте в самих лавах КПРС не було одностайності щодо збереження 

керівної ролі партії у радянському суспільстві, привілеїв партійної 
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номенклатури та свавілля чиновників. У середовищі комуністів спостерігався 

спротив збереженню надмірної централізації та відсутності демократичних 

свобод. Прояви, характерні для громадянського суспільства, виявилися в ході 

обговорення різноманітних проектів реформування КПРС, запровадження 

багатопартійності та реформування права власності. І хоча для вищого 

партійного керівництва подібні дії залишалися лише одним із шляхів 

збереження власного панування у радянському суспільстві, залучення 

значного числа громадян до обговорення процесу «демократизації партії» 

сприяло формуванню активної громадянської позиції, розширенню та 

модернізації світогляду, усвідомлення необхідності запровадження у 

суспільстві реальних громадянських прав і свобод.  

Наприкінці 1980-х років виникла Міжрегіональна депутатська група 

народних депутатів СРСР, до складу якої окрім українців, що становили її 

більшість, входили 32 росіянина та 1 вірменин. У заяві Міжрегіональної 

депутатської групи вказувалося, що вона виступала проти збереження 

керівної ролі КПРС, надмірної етатизації суспільства і одержавлення 

економіки та за свободу об’єднань громадян у політичні організації, рівність 

всіх перед законом.
143

 Вже під час виборчої кампанії республіканських і 

місцевих Рад народних депутатів у березні 1990 р. помітним було об’єднання 

зусиль неформальних організацій на фоні критики «партійного 

бюрократичного апарату», закликів до відміни привілеїв та відсторонення 

партії від влади.
144

 

У пропозиціях щодо демократизації внутрішньопартійного життя КПРС 

від Київського міськкому Компартії наголошувалося, що необхідно відмінити 

ст. 6 Конституції СРСР; запровадити прямі і альтернативні вибори секретарів 

партійних організацій, в тому числі й Генерального секретаря ЦК КПРС; 

ліквідувати проміжні структури у партійних органах (райкоми партії); 

                                                 
143

 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 32. – Спр. 2542. – Арк. 18. 
144

 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 32. – Спр. 2770. – Арк. 80. 



92 

 

встановити відрахування партійних внесків вищим парторганізаціям не 

більше 50 %, а також передбачити у статуті КПРС вільний вихід з партії.
145

 

У проекті альтернативної платформи, схваленої на зборах 

парторганізації підприємств «Волновахський гранкар’єр» (15–23 лютого 1990 

р., м.Докучаєвськ) у зв’язку з обговоренням проекту платформи ЦК КПРС до 

ХXVIII з’їзду партії вказувалося на недоліки, які призвели до кризи у 

суспільстві. До них відносилися ієрархічний принцип побудови управління; 

відсутність опозиції; позбавлення більшості прав первинних партійних 

організацій; надмірне зростання чисельності партії; відсутність 

демократичного механізму захисту від ідейного і морального переродження 

своїх членів і проникнення в партію кар’єристів; злиття технічного апарату 

партії з виборними органами і перетворення партійної посади у професію на 

всіх етапах управління; пожиттєве перебування в партії незалежно від участі 

в роботі первинної партійної організації; незмінність керівного виборного 

складу партії і відсутність вікових обмежень у виборності; політичні 

приписки, коли успіхи приписуються партії, а недоліки замовчуються; 

численні узаконені привілеї партапарату. Наголошувалося, що «монополізм 

шкідливий для будь-якого життя».
146

 Подібні висловлювання про монополізм 

були характерними й для представників Народного Руху України, що 

свідчило про розуміння необхідності відмови від монополізації КПРС 

державного управління широкими верствами громадян різних політичних 

поглядів на шляхи реформування соціальних відносин. Спільною була й 

позиція щодо відродження багатопартійності, що є однією з ознак та 

обов’язкових умов формування громадянського суспільства. 

У документах ЦК КПУ фіксувалося пожвавлення громадських 

організацій різноманітних етнічних груп, які виступали за збереження 

культурних цінностей та самобутності, висловлюючись проти політики 
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русифікації.
147

 Особливо помітним це явище було у західноукраїнських 

областях. Натомість для посилення впливу комуністів у цьому регіоні у ЦК 

Компартії України пропонувалося посилити «соціальний захист членів 

КПРС», а також  рекомендувати комуністам-керівникам республіканських 

міністерств і відомств регулярно направляти працівників з тим, щоб не 

допускати звільнення з посад, переслідування комуністів за єдиною ознакою 

членства в КПРС.
148

 

У довідці секретаря ЦК Компартії України А.Савченко щодо підготовки 

матеріалів для розгляду на засіданні секретаріату ЦК КПРС «Основні 

напрями роботи партійних організацій по реалізації економічної політики 

КПРС» відзначалося, що серед «політизованих республіканських формувань 

провідна роль належала НРУ. Найбільш загальним підходом 

антикомуністичних течій стала критика суспільного розвитку України з 1917 

р. під керівництвом КПРС і КПУ, витіснення КП України з політичної арени. 

У самій КП України однозначно негативною була позиція тих, хто вийшов з 

її складу. Різні платформи у самій КПРС – Демократична, Марксистська та 

інші не мали під собою соціальної бази».
149

  

У Декларації Київської організації Соціалістичної партії України з 

нагоди обговорення проекту Платформи ЦК КПРС до ХХVIII з’їзду партії 

вказувалося, що «поява багатьох неформальних об’єднань в Україні 

викликана самим життям, мала і має позитивний вплив на політичний і 

моральний клімат у республіці, стала каталізатором перебудовчих процесів». 

Наголошувалося, що більшість партійного і державного апарату республіки з 

«гідною осуду» впертістю чіплялася за свої посадові привілеї, відступаючи 

хіба що перед гострими протестами обуреного соціальною несправедливістю 
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населення. Підкреслювалося, що в ім’я справедливості потребувала 

принципового перегляду антинародна діяльність багатьох колишніх 

високопоставлених партійних і радянських керівників, які скомпрометували 

себе в очах комуністів, усього народу, але й у сучасний момент «незаслужено 

одержували високі персональні пенсії та користувалися різного роду 

привілеями». Водночас члени Соціалістичної партії України констатували 

розповсюдження «спалахів національної нетерпимості й політичної демагогії, 

які загрожували дестабілізацією суспільства, національними конфліктами».
150

 

 Видається, що провідна верхівка СПУ прагнула лише часткової 

модернізації суспільних відносин і шляхом критики вищого керівництва 

КПРС отримання певних привілеїв (хоча й менших за колишні привілеї вищої 

партійної номенклатури) особисто для себе, фактично для тих, хто у КПРС 

свого часу займав керівні посади середньої і нижчої ланки і не мав шансів 

«пробитися» на верхівку владної піраміди. Для них критика існуючих 

порядків ставала не засобом розбудови громадянського суспільства, а лише 

одним із засобів самореалізації чи поліпшення матеріального забезпечення. 

У Декларації принципів соціал-демократів України, прийнятій за основу 

установчим з’їздом Соціал-демократичної партії України, відзначалося, що 

соціал-демократи прагнуть до створення демократичного суспільства. Цьому 

демократичному суспільству мали бути характерними такі загальні ознаки: 

автономність (суверенність, самостійність) людини, родини, організації 

(групи), підприємства, народу та будь-якої іншої спільноти людей, творчий 

розвиток і передача традицій, як попереднього досвіду в кожній з них; 

відкритість людини та організації, регіону та держави, їхні широкі зв’язки з 

оточенням і сприйнятливість до нового, як необхідна передумова 

нормального існування і розвитку; порядок і керованість у вигляді 

координації інтересів різних людей, груп і народів; будь-який «центр» мав 

утворюватися тільки на основі добровільного делегування йому повноважень 
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«низів» і тільки для вираження їхніх інтересів; наявність і співмірність 

протилежностей, що реалізуються через плюралізм ідеологічний, політичний, 

економічний; надійність зворотних зв’язків у суспільстві, що реалізуються 

через такі механізми, як виборча система, правові інститути, ринкова 

економіка, незалежні засоби масової інформації. У Декларації 

наголошувалося, що «монополія згубна для будь-якої сфери життя».
151

  

Оприлюднення та захист подібних ідей свідчили не лише про розуміння 

необхідності змін, а й про запит суспільства на поширення демократичних 

цінностей, властивих громадянському суспільству. Про це також свідчили 

масові несанкціоновані мітинги, що відбувалися у різних частинах 

республіки, на яких обговорювалися різноманітні питання, пов’язані із 

майбутньою долею України. Характер їх проведення із залученням до 

обговорення представників різних верств населення, а також власне сама 

можливість висловити незадоволення існуючим станом речей поза межами 

офіційної «дозованої» критики свідчили про якісні зміни політичної 

свідомості населення, сформовані на основі західноєвропейських 

демократичних цінностей.  

10 січня 1990 р. у Чернігові одночасно із проведенням санкціонованого 

владою мітингу на центральному стадіоні міста, де зібралося близько 30000 

осіб, поблизу обкому партії відбувся несанкціонований мітинг, на якому були 

присутні близько 10000 осіб. При цьому на обох мітингах вимагалося 

відставки обласного партійного і радянського керівництва і ставилося 

питання про вихід України зі складу СРСР.
152

 11 січня 1990 р. відбувся 

несанкціонований мітинг поблизу пам’ятника І.Франку у Львові, де поруч із 

недовірою радянським органам висловлювалася думка про необхідність 

обирати депутатами представників Народного Руху України, громадських 
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організацій та неформальних об’єднань.
153

 А 14 січня 1990 р. на площі 

Жовтневої Революції у Львові мітингарі виступили проти відмови окружних 

виборчих комісій реєструвати кандидатів у депутати, висунутих від місцевих 

об’єднань і організацій асоціації «Зелений Світ».
154

 Подібні мітинги 

відбулися й у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській областях.
155

 15 

серпня 1990 року на мітингу у Рівному вже висловлювалася думка про 

необхідність деполітизації армії та розширення складу соціал-демократичної 

партії.
156

 

У процесі суверенізації України найбільш радикальну позицію зайняли 

деякі Ради народних депутатів Галичини, що виступили уособленням 

формування українського громадянського суспільства. У доповідній записці 

Прокуратури УРСР «Про порушення законності в діяльності місцевих Рад 

народних депутатів Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської 

областей» в.о. прокурора УРСР В.Г.Синюкова від 16 квітня 1990 р. із 

занепокоєнням відзначалося, що у березні-квітні 1990 р. перші сесії 

Львівської обласної, районної і міських рад, за виключенням Мостиської, 

Нестерівської, Городокської, Самбірської та Турківської, прийняли 

«незаконні рішення» про український національний жовто-блакитний прапор 

і вивісили такі прапори на будинках виконкомів, а також на приміщеннях, де 

проводилися і проводяться сесії місцевих Рад. Тимчасовим регламентом 

роботи сесії Шевченківської районної Ради Львова, прийнятим 2 квітня 1990 

року, було заборонено обрання членів КПРС на посади Голови районної 

Ради, його заступника, голови райвиконкому та голови комітету народного 

контролю. Перша сесія Тернопільської обласної Ради народних депутатів 9 

квітня 1990 р. прийняла рішення, згідно з яким запроваджувалося 

використання української національної символіки – синьо-жовтого прапора і 
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тризуба. Цим рішенням було дозволено державним і громадським 

організаціям, підприємствам, установам та організаціям на території області 

використовувати водночас з діючою державною також українську 

національну символіку та виконувати гімн «Ще не вмерла Україна».
157

 

У повідомленні Рівненського обласного комітету Компартії України 

«Про відзначення так званого дня «соборності України» на Рівненщині 21 

січня 1990 року» вказувалося на тісну координацію діяльності неформальних 

об’єднань в ході передвиборних заходів, особливо на етапі висування 

кандидатів у народні депутати. Всі лідери НРУ, Товариства української мови 

мали чітко визначені виборчі округи, де і добивалися висування в 

кандидати.
158

 

 Загроза правлячому режиму від дій частини галицьких депутатів 

оцінювалася радянськими керівниками як досить серйозна, про що свідчила 

пропозиція оголосити до 1 липня 1990 р. мораторій на будь-які політичні 

акції, спрямовані на дестабілізацію обстановки на національному, 

релігійному грунті із вжиттям рішучих заходів до недопущення 

несанкціонованих мітингів, демонстрацій, процесій та пікетів.
159

 

У доповідній завідувача сектором державно-правового відділу ЦК 

Компартії України І.Буравльова «Про рішення Тернопільської міської ради 

народних депутатів, що вступають у протиріччя із діючим законодавством» 

від 5 вересня 1990 р. наголошувалося, що 12 липня 1990 р. сесія 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 відповідно до вимог 

часу, хоча вони й не узгоджуються «із застарілими законами СРСР і УРСР». 

Універсалом визначалося, що органи суду, прокуратури, КДБ і МВС на 
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території міста підконтрольні і підзвітні міській Радими. Перебування у будь-

яких партіях чи громадсько-політичних організаціях працівників цих органів 

було визнано недопустимим.
160

 

У зверненні Львівського обкому Компартії України до ЦК Компартії 

України з приводу позачергової сесії Львівської обласної Ради від 6 грудня 

1990 р. вказувалося, що 29 листопада 1990 р. за участю керівництва 

Тернопільської та Івано-Франківської обласних Рад відбулася позачергова 

надзвичайна сесія Львівської обласної Ради. Організований 

пропагандистський наступ львівських демократів завершився створенням 

обласного комітету громадянської згоди, який «організаційно об’єднав всі 

антикомуністичні, антисоціалістичні політичні сили Львівщини». 

Антикомуністичні заклики означають заклики до громадянської війни. Поряд 

з антикомуністичною тематикою не менш надривно лунали на сесії промови 

проти підписання нового Союзного договору. Підкреслювалось, що 

опублікований проект знову узаконює існуючу імперську систему, виключає 

республіки з системи міжнародних відносин, перетворює у фікцію ідею 

республіканського суверенітету. В той же час в доповіді голови Ради, 

виступах окремих депутатів нав’язувалась ідея Галицької федерації, 

розробки «Нової територіально-організаційної форми співпраці» областей 

Західної України». Пропонувалося львівським «демократам» «чітко 

визначити позицію Волинської та Рівненської обласних Рад». Зазначалося, 

що «львівського месіанства» з нетерпінням чекає Східна Україна. З приводу 

підписання нового Союзного договору сесія також вирішила провести 

обласний референдум. Сесія прийняла ухвалу «Про політичну ситуацію на 

Львівщині і захист демократії», де схвалила створення комітету 

громадянської згоди, надала голові обласної Ради В.Чорноволу, який 

одночасно був головою комітету, право приймати рішення від імені обласної 

ради «При виняткових обставинах, що можуть привести до дестабілізації 
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обстановки, в тому числі при насильницьких діях щодо органів влади, 

введенні військового стану чи підписанні проти волі народу імперського 

Союзного договору». Окремим пунктом ухвали було заборонено закріплення 

приміщень підприємств, установ та навчальних закладів за партійними 

комітетами.
161

 

Ухвала Львівської обласної Ради народних депутатів «Про власність, 

майно і комерційну діяльність громадсько-політичних організацій» від 20 

грудня 1990 р. передбачала, що керуючись Декларацією про державний 

суверенітет України, чинним законодавством, Постановою Верховної Ради 

УРСР від 15 жовтня 1990 р. та обговоривши питання про власність, майно і 

комерційну діяльність громадсько-політичних організацій, сесія Львівської 

обласної Ради ухвалила вважати громадсько-політичні організації, які не 

зареєстровані згідно з чинним законодавством – Постановою Президії 

Верховної Ради УРСР від 29 вересня 1990 року, такими, що не користуються 

правами юридичної особи; партіям та громадсько-політичним організаціям 

заборонити займатись комерційною діяльністю як такою, що суперечить 

статусу політичної організації, або перевести їх в розряд комерційних 

підприємств.
162

 

Відзначимо, що прояви громадянського суспільства, громадянської 

ідентичності в українському соціумі досить часто пов’язувалися із позицією 

та діяльністю місцевих рад, які у скрутний час виступали саме так, як це 

характерно для розвинутого громадянського суспільства 

західноєвропейського зразка, відстоюючи ідеали та цінності, які поділяла 

більшість громадян певної території. Подібна тенденція виявилася й під час 

Помаранчевої революції й в умовах збройної відсічі Російській Федерації у 

2014–2015 рр. 
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Зафіксовані у оперативних інформаціях ЦК КПУ про стан справ у 

республіці, відомості про поширення мітингів супроводжувалися 

занепокоєнням авторів відповідних повідомлень висловлюваннями щодо 

можливості виходу України зі складу СРСР. Важливо, що така позиція 

учасників виступів в Україні суттєво відрізнялася від антиурядових 

висловлювань мітингарів у Російській Федерації, де мова йшла про 

реформування СРСР та покращення економічної ситуації в країні. Процес 

суверенізації України супроводжувався вимогами, які свідчили про появу в 

середовищі українців громадянської позиції, яка не пов’язувалася із 

збереженням СРСР. Проте її розповсюдження більшою мірою було 

властивим для населення центральних та західноукраїнських областей.  

На Сході України ситуація залишалася більш складною. Частина 

народних депутатів України висловлювала думку, що східні області УРСР 

підуть на укладення Союзного договору.
163

  

Нерідко під тиском партійних комітетів, які у порядку партійної 

дисципліни вимагали відповідної поведінки від комуністів,
164

 або ж і 

внаслідок власних переконань трудовими колективами у східноукраїнських 

областях висловлювалися протести проти демонтажу пам’ятників Леніну у 

західноукраїнських областях і наголошувалося, на необхідності рішуче 

забороняти приїзд емісарів із західноукраїнських областей для проведення 

агітації на Сході України у виборчих округах.
165

 У зверненні комуністів 

партійної організації ПЕО «Харківенерго» до ЦК КПРС, Політбюро ЦК 

КПРС і Президента СРСР з «метою стабілізації політичної та економічної 

ситуації» містилася вимога прискореного укладення Союзного договору і 

чіткого розмежування функцій між Союзом і республіками, різкого 

засудження з боку Президента СРСР, застосування сили по відношенню до 
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тих сепаратистських націоналістичних сил, які закликали до розвалу Союзу; 

припинення демонтажу пам’ятників В.Леніну.
166

 

Згідно архівних матеріалів саме у східних областях України після 

звернення до народу Державного комітету з надзвичайного стану (серпень 

1991 р.) були відзначені факти подачі заяв про відновлення в КПРС тих осіб, 

які раніше вийшли з партії або довгий час не платили членські внески.
167

 У 

цих подіях виявилася маргінальність частини населення східноукраїнських 

регіонів, орієнтованого в основному на забезпечення власного добробуту та 

інтересів регіону. При цьому відповідно до звернення Народної Ради України 

до народу України від 20 серпня 1991 р. громадяни інформувалися про те, що 

Президент Росії оголосив учасників перевороту державними злочинцями й 

закликав до загального страйку, а комітет наголошував, що «якщо сьогодні 

танки розчавлять суверенітет Росії, то завтра вони з’являться на вулицях і 

площах українських міст».
168

  

  Не дивлячись на те, що у Постанові ДКНС у п. 7 підкреслювалося, що 

«проведення мітингів, демонстрацій, а також страйків не допускається», в 

Україні збільшилася кількість мітингів за участі народних депутатів різних 

рівнів. Найбільш масовими мітинги були у Львові, Києві (500) та Рівному. 

Була спроба провести засідання страйкового комітету Донецька на підтримку 

страйкуючих шахтарів Росії. Продовжувалися скликання позачергових сесій 

місцевих Рад, де розглядалося питання підтримки рухівських документів та 

Указу Б.Єльцина.
169

 У даному разі українські робітники того часу виступили 

на підтримку своїх російських колег у справі відстоювання суверенітету 

України і Росії. 

                                                 
166

 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 32. – Спр. 2774. – Арк. 27. 
167

 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 32. – Спр. 2976. – Арк. 136. 
168

 Звернення Народної Ради України до народу України 20 серпня 1991 р. // 

Літературна Україна. – 1991. – 22 серп. 
169

 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 32. – Спр. 2976. – Арк. 137. 



102 

 

Громадські рухи здійснили велику роботу по лібералізації всіх сфер 

життя в УРСР, здобули собі підтримку з боку союзного керівництва. Існує 

думка, що позиція республіканського керівництва стосовно громадських 

рухів в УРСР була неоднозначною, зважаючи на участь КПУ в їх діяльності. 

Частково ініціатива створення та розбудови громадського руху НРУ за 

перебудову належала партійним структурам. Українська Гельсингська 

Спілка, яка намагалася трансформуватися у всеукраїнський громадський рух 

була опозиційною до КПРС–КПУ. Діяльність КПУ по створенню 

громадського руху НРУ за перебудову була кроком на випередження. В 

першу чергу стосовно партійного керівництва союзного, яке прагнуло 

підтримувати альтернативні КПРС громадські рухи в республіках, зокрема в 

УРСР, з метою послаблення партійного керівництва республіканського рівня. 

По-друге, НРУ за перебудову нейтралізовував в своїх надрах практично всі 

опозиційні та альтернативні до КПУ організації. Але найнебезпечнішою для 

КПУ була УГС, діяльність якої відновили звільнені з ув’язнення 

дисиденти.
170

  

Згуртувавшись довкола страйкових комітетів та національних 

«неформальних» організацій, робітники перетворилися на масового носія 

національно-визвольних прагнень львівської громадськості. Їх одностайна 
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підтримка, організовані дії, а головне масова участь у міських політичних 

виступах стала на перешкоді компартійній машині. Завдяки масовій 

підтримці робітників міста, демократичний блок на виборах до районних, 

міської та обласної Рад народних депутатів отримав переконливу перемогу, 

що позбавило компартію політичної влади в місті. Постанова Львівської 

обласної Ради народних депутатів законодавчо закріпила заборону 

компартійним органам втручатися у господарську діяльність підприємств 

міста. І саме згуртована позиція львівського робітництва створила надійне 

підґрунтя для протистояння комуністичному заколоту, на чолі із ДКНС, що 

уможливило проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р.
171

 

Після відновлення Української державності перед владою та 

суспільством постав вибір: підтримувати далі існування тоталітарного 

порядку взаємовідносин чи віддати перевагу переходу до демократичних 

стосунків. Проте на розвиток відносин між державою та суспільством 

вирішальний вплив справила «спадщина» СРСР у вигляді 

забюрократизованої системи державного управління, надмірної етатизації 

суспільства та сформованих радянською системою патрон-клієнтистських 

взаємовідносин. Соціально-політичний склад української правлячої еліти 

початкового періоду державної незалежності відзначався неоднорідністю, 

строкатістю, браком достатньої компетентності у самостійному державному 

правлінні. У правлячій еліті, яка після серпня 1991 р. формувала владні 

структури, законодавчі, виконавчі та судові органи управління як 

загальнонаціонального, так і регіонального рівнів – у Верховній Раді та 

органах місцевого самоврядування, у Кабінеті Міністрів та виконавчих 

органах на місцях, у судових органах всіх рівнів, а також у новій владній 

структурі, яка на практиці володіла найбільшим впливом на процес 
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управління державою – Адміністрації Президента, виділялися п’ять груп. До 

першої входили колишні партійні, державні та господарські керівники, 

частина з яких потрапила до владних структур за реформаторськими 

переконаннями, але більшість – внаслідок традиційного пристосування і 

прагнення зберегти владу, що відкривало шлях до збагачення. Із середовища 

радянського партійного та господарського активу вийшли усі Президенти і 

Прем’єр-Міністри та майже усі Голови Верховної Ради України. Другу групу 

становили представники науково-інтелігентських кіл, які відрізнялися більш 

стійкою моральністю, але були професійно слабше підготовлені до 

управління країною. Третя група була представлена відкритими ідейними 

противниками комуністичного устрою – колишніми політв’язнями, 

дисидентами, членами закордонних антирадянських центрів і партій, які 

повернулися в Україну і одержали громадянські права. До четвертої групи 

належали представники бізнесових структур, колишні радянські господарські 

працівники, ділки «тіньової» економіки, а також відверто кримінальні 

елементи, головною метою яких була легалізація власних капіталів та 

забезпечення можливостей для подальшого збагачення. До п’ятої групи 

належали особи кар’єристської та авантюрної вдачі, які найбільш активно 

застосовували соціальну, політичну або ідеологічну демагогію.
172

  

Варто підкреслити, що більшість представників цих груп перебували під 

впливом чи зазнавали тиску з боку спецслужб колишнього СРСР і будували 

свої дії у відповідності із цим. Більшість політиків зберегли свої зв’язки, 

сформовані у часи існування СРСР, що також накладало певний відбиток на 

виконання ними управлінських функцій. 

Національно-демократичний табір ані психологічно, ані організаційно, 

ані фахово не був готовий до управління країною. Частина його членів 

продовжувала «боротьбу з комунізмом», інші розпорошилися по 
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маргінальних партіях, які не мали впливу у суспільстві, а інші вдалися до 

компромісу із своїми колишніми опонентами.
173

 

У доповіді члена центрального проводу Руху І.Зайця на IV 

Всеукраїнських зборах Народного Руху України вже у 1992 р. відзначалося, 

що «демократичні сили не зуміли чітко відокремити себе від діяльності 

органів влади. В результаті поле їхньої діяльності було штучно звужене: 

підтримка влади або протидія їй. Внаслідок такої концентрації на владі 

демократія ототожнювала себе з нинішньою владою у суспільній свідомості, 

звузила таким чином соціальну базу. Головне звуження соціальної бази Руху 

відбулося внаслідок звуження його діяльності в ділянці соціального захисту 

громадян».
174

 

Протягом 1991–2003 рр. вихідці з партійно-комсомольської  та 

радянської номенклатури серед вищих державних чиновників (прем’єр-

міністри, віце-прем’єр-міністри, секретарі Ради національної безпеки й 

оборони, голови Адміністрації Президента) становили 73 %, серед 

губернаторів – майже 80 %.
175

  

Як відзначав І.Драч, «контрольовані комуністами правоохоронні органи 

– МВС¸ прокуратура, суд – фактично не проводили активної боротьби з 

корупцією та організованою злочинністю. Практично вони оберігали 

корумповану комуністичну верхівку у процесі незаконного нагромадження 

нею власного багатства з народного надбання. Цим підривалася довіра 

громадян до власної незалежної держави. Держава стала інструментом 

збагачення купки комуністичних правителів на фоні зубожіння цілого 
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народу. Через це блокувалося створення середнього класу – опори демократії 

в суспільстві».
176

 

Ситуація у східноукраїнських областях, пов’язана із формуванням 

української громадянської ідентичності певний час також залишалися досить 

неоднозначною: більшість жителів прагнули до якомога швидшого 

покращення ситуації, не розуміючи, що емісійний тиск з боку Російської 

Федерації та відмова Росії ділити активи СРСР поставили Україну у досить 

складну ситуацію, яка погіршувалася у зв’язку із невиваженим 

реформуванням економіки. У заяві Великій Раді Руху Голови Донецького 

крайового проводу Ковальчука від 16 квітня 1992 р. йшлося про те, що на 

Донеччині «Рух не те, що може припинити свою діяльність, бо він її не 

проводив, але може припинити своє існування».
177

 У звітній доповіді про 

роботу Руху від ІІІ до V Всеукраїнських зборів Голова Народного Руху 

України В.Чорновіл у грудні 1993 р. відзначав, що «абсолютна більшість 

делегатів ІІІ з’їзду, передусім ті, котрі приїхали зі східних і південних 

областей, де від дня проголошення незалежності нічого не змінилося, добре 

усвідомлювали, що «так» незалежності, сказане українськими громадянами, – 

це є «так» і отих тисяч номенклатурників, які поставили собі за мету будь-що 

утриматися на вершині влади, маючи підтримку «свого» Президента і «своєї» 

парламентської більшості. Ті, хто не зрозумів ілюзорність спроб поєднати 

демократичні, реформістські сили із «новим класом» партійно-радянської 

еліти, звиклої до імперського центру, командно-адміністративних методів, 

особистих привілеїв і вседозволеності, – були щирі у своїх прагненнях без 

протистояння і боротьби, дружно привести всіх у омріяний храм української 

державності».
178
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Характеризуючи процес формування «повноструктурного суспільства», 

Л.Лук’яненко наголошував, що в Україні «живе багато таких московітів, які 

органічно не сприймають ідею незалежності України», радіють кожному 

українському провалу і хоча живуть в Україні, проте почувають себе 

громадянами Росії. Він наголошував на марності переконати цих людей, 

оскільки «вони зомбовані ідеєю московської імперської зверхності, на них діє 

тільки сила».
179

 

Проблемою для формування українського громадянського суспільства 

стала також певна слабкість державних структур, які попри проголошення 

курсу на розбудову Української державності та громадянського суспільства 

тривалий час не могли подолати спадщини радянського тоталітарного 

минулого. У зверненні Центрального проводу НРУ до керівників політичних 

партій та громадських організацій демократичного спрямування від 22 січня 

1993 р. вказувалося, що Україна переживає критичний час. Активізувалися 

відчайдушні спроби колишніх комуністів відновити комуністичну ідеологію 

та її злочинну практику. І це відбувається в той час, коли практично вся 

повнота державної влади в Україні належить колишнім комуністам, які на 

сьогодні складають багатотисячний загін умовно безпартійних або 

прихованих членством Соціалістичної партії державних номенклатурників в 

структурах президентської адміністрації, Верховної Ради та місцевих Рад. 

Центральний провід Народного Руху звертається до голови Української 

республіканської партії Михайла Гориня, Голови Демократичної партії 

України Володимира Яворівського, голови об’єднання «Нова Україна» 

Володимира Філенка, голови Української селянської демократичної партії 

Сергія Плачинди, голови Української республіканської консервативної партії 

Степана Хмари, голови Християнсько-демократичної партії Віталія 

Журавського, голови партії Зелених України Віталія Кононова, голови 
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Соціал-демократичної партії України, голови об’єднаної Соціал-

демократичної партії України, голови Всеукраїнського товариства «Просвіта» 

Павла Мовчана, голови Спілки української молоді Ігоря Деркача підтримати 

ініціативу Народного Руху України, Демократичного блоку, Народної Ради з 

пропозицією створення Всеукраїнського антикомуністичного і 

антиімперського фронту.
180

 

У травні 1993 р. керівництвом НРУ відзначалося, що процес реформації 

структур влади після першого кроку, пов’язаного із запровадженням 

інституту Президента, повністю загальмовано. Натомість яскраво виявилося 

прагнення до збереження радянської системи, в якій місце структур КПУ–

КПРС значною мірою займали відповідні ланки президентської влади із 

зміною назв і частковим перерозподілом повноважень. Не був здійснений 

перерозподіл функцій державного управління і самоврядування, не окреслена 

функція представницьких органів. Україна отримала три фактично 

незалежних гілки виконавчої влади. Перша – це виконавчі комітети міських 

Рад, підпорядковані виключно Радам, друга – це державні адміністрації на 

чолі із представниками Президента, підпорядковані Президенту 

(задеклароване з ініціативи уряду подвійне підпорядкування залишилося 

лише декларацією), третя – це система управлінь, комітетів, міністерств, уряд 

на чолі із Прем’єр-міністром. Кожна із цих гілок влади мала підрозділи з 

тотожними функціями, що дублювали одна одну.
181

 

Результатом невиважених або й відверто антиукраїнських дій влади 

стало різке зниження довіри громадян до вищих органів держави. 

Результати соціологічного опитування населення м.Києва про соціально-

економічну та політичну кризу в Україні 18–20 червня 1993 р. свідчили, що 

спостерігався консенсус у суспільній думці, що мав серйозні претензії до 

законодавчого органу, а саме негативної ролі Верховної Ради у політичному 
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житті країни. Більшість респондентів – 64 % – вважала, що у своїй діяльності 

депутати Верховної Ради керувалися виключно власними інтересами, 47 % 

опитаних киян були переконані, що депутати Верховної Ради переймаються 

не інтересами України, а бажанням утримати владу. Інтереси мафіозних 

структур, на думку 30 % опитаних, вагоміші за інтереси України. 22 % 

опитаних вважали, що найбільший вплив на діяльність народних депутатів 

мала політична боротьба у парламенті. На думку 46 % киян депутатам були 

притаманні некомпетентність та непрофесіоналізм. Низька ефективність 

Верховної Ради пов’язана також з відсутністю партійних фракцій та 

дисципліни. На дефіцит структурованих політичних сил, коли кожен депутат 

нікого не представляє, крім самого себе, вказало 19 % респондентів.
182

 У 1994 

р. зовсім чи переважно не довіряли Уряду 50,8 % громадян, у 1996 р. – 54,3 

%.
183

 У заяві шостих Всеукраїнських зборів НРУ до Президента України від 

16 грудня 1996 р. відзначалося, що влада не будує національну Українську 

державу. Повністю ігнорується Закон «Про мови». Політика влади 

спрямована проти партій на деструктуризацію суспільства.
184

 

Проте у відносинах влади та інститутів громадянського суспільства були 

й позитивні моменти, коли приймалися закони, спрямовані на розбудову 

громадянського суспільства, обумовлені необхідністю збереження 

Української державності.  

 Ухвалення у 1997 р. Закону «Про вибори народних депутатів 

України»
185

 стало важливим кроком на шляху політичного реформування 

суспільства. Як особа, що представляє народ в органі державної влади, 

народний депутат є насамперед суспільним, політичним діячем, покликаним 
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виражати та захищати інтереси суспільства й інтереси своїх виборців. Разом 

із тим, він є державним діячем, членом парламенту, парламентарієм, який 

бере активну участь у здійсненні законодавчої, контрольної та інших функцій 

парламенту, а тим самим функцій держави. Ведучи мову про місце народного 

депутата в системі політичної влади Г. Манчуленко, В. Філіпчук відзначали 

важливість депутатської діяльності в силу досить широких повноважень 

представників депутатського корпусу.
186

  

Проте дійсне ставлення депутатського корпусу до громадян-виборців 

певною мірою ілюструвалося їх поведінкою у стінах парламенту. Відірвані 

від народу, депутати переходили із однієї фракції або групи до іншої не в 

залежності від волевиявлення своїх виборців, а керуючись кон’юнктурними 

мотивами. Розкриваючи окремі аспекти депутатської діяльності 

Н.І. Грушанська,
187

 О.В. Майданник, О. О. Майданник вказували на 

необхідність дотримання етики та європейських норм поведінки під час 

парламентської діяльності.
188

  

Відсутність особистої принциповості у багатьох депутатів зумовила й 

відсутність типологічної послідовності у законотворчості Верховної Ради. На 

якості прийнятих законів негативно позначалась і перманентна міжфракційна 

боротьба усередині парламенту, суперечки депутатів з урядами та 

Президентом, які у багатьох випадках лише імітували державницьку 

діяльність. Найхарактернішим типом конфліктів усередині Верховної Ради 
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був міжгруповий, а причиною виступала боротьба за розподіл владних 

повноважень.
189

 При цьому поглиблення кризових явищ у політичному житті 

країни призводило до зростання у громадській свідомості розуміння 

необхідності виходу на політичну арену нової генерації політичних лідерів, 

для яких політична діяльність мала стати професією, а не засобом захисту 

статків чи капіталів осіб, які сприяли «просуванню» лідера у політику.  

Результатом стало зростання недовіри до частини політичних лідерів. 

Так, у 1994 р. Президенту України Л.Кравчуку зовсім або переважно не 

довіряли 52,8 % громадян, Л.Кучмі у 1996 р. – 45,9 %, а у 1998 р. – 60,8 %. 

Поступово зростала недовіра громадян і до Верховної Ради України: у 1994 р. 

зовсім чи переважно не довіряли цьому органу 51,2 % громадян, у 1996 р. – 

62 %, у 1998 р. – 65 %.
190

 Це свідчило про «відрив» влади від народу і 

необхідність самоорганізації для громадян з метою захисту власних інтересів. 

При цьому в умовах відносної слабкості державної влади одним із засобів 

захисту інтересів громадян ставали родинно-земляцькі угрупування, що 

поступово трансформувалися в олігархічні клани. 

Впродовж 1990-х років відносинам влади і суспільства не вистачало 

морального начала, що спричиняло недовіру до влади і невдоволення в 

суспільстві. Пересічні громадяни обирали людей, а не ідеї чи програми, 

унаслідок чого центральною ланкою механізму формування політичного 

лідерства в Україні стала особистість політичного діяча. На етапі надбання 

лідером статусу загальнонаціонального, очікування електорату, безумовно, 

відігравали першочергову роль. А за наявності розбіжностей у вподобаннях 

електорату різних регіонів України часто в рамках популізму під час 
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політичної боротьби лідери, заграючи з електоратом, протиставляли себе та 

своїх прихильників з певного регіону політичним опонентам, які спиралися 

на електорат інших регіонів України.
191

 Такі дії не сприяли формуванню 

уявлень про єдність населення України та про можливість самореалізації 

лише в умовах успішної розбудови громадянського суспільства та правової 

держави, а сприяли лише зміцненню кланів та родинно-земляцьких 

угрупувань. 

Наростанню корупції сприяло нерозвинене та недосконале 

законодавство, прийняте у перші роки незалежності України, яке і визначало 

лише каркас нових ринкових відносин. Поширення корупції в Україні 

пов’язувалося також із стратегічними прорахунками влади у реформуванні 

суспільства. Цей процес значною мірою відбувався стихійно, без глибоких 

наукових розробок і відповідних соціально-економічних розрахунків. 

Формування нової політичної та економічної еліти відбувалося на основі 

перерозподілу державної власності, а не збільшення суспільного продукту, як 

результату підприємницької діяльності. Весь механізм створення, реєстрації 

та оподаткування нових суб’єктів господарювання стимулював умови для 

зловживань, підштовхував бізнесменів до встановлення корупційних зв’язків 

із владою. Цей процес посилювався відсутністю чіткого законодавчого 

забезпечення діяльності структур влади. Негативним процесам сприяло 

затягування проведення адміністративної реформи, у виконавчо-розпорядчу 

діяльність не були впроваджені визначальні демократичні принципи: 

публічність, законність, постійність і безперервне охоплення виконавчо-

розпорядчим впливом всіх суб’єктів управління.
192
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Негативну роль у формуванні громадянського суспільства відіграли 

«бізнес-проекти» у вигляді продажу чи передачі сформованих партійних 

структур іншим більш потужним гравцям політичної арени, коли партія чи 

громадське об’єднання створювалося лише для того, щоб посилити політичні 

позиції провідних політичних діячів інших партій. 

У заяві Центрального Проводу Народного Руху України з питання 

реформування виборчої системи України від 24 травня 1997 р. йшлося про те, 

що «невпинне погіршення економічної ситуації в Україні, яке послідовно 

знижує життєвий рівень громадян України, має своїм першоджерелом й 

головною причиною сьогоднішню державну владу. … Безліч норм, що 

надають регулятивні права структурам виконавчої влади, прямо заохочують 

розквіт корупції. Такий стан буде зберігатись доти, доки, як і у всіх інших 

країнах Європи, в Парламенті України не буде політичної структуризації із 

партіями більшості і партіями опозиції. Опір ухваленню нового виборчого 

законодавства активно чиниться з одного боку фінансовими магнатами, з 

іншого Президентом та Урядом України. Кожен з них дбає про своє 

благополуччя у ближчому майбутньому».
193

 

У зв’язку з цим пропонувалося вжити заходи для суттєвого збільшення 

числа членів Народного Руху України. Керівництво НРУ вважало, що 

необхідно провести переговори з керівниками всіх структур громадських 

організацій (від загальноукраїнських лідерів до керівників осередків) про 

вступ їхніх активістів до Руху. Мова йшла не лише про «Просвіту» чи НУК, 

але й про профспілки рибалок, філателістів, шахістів, спортивні товариства – 

всіх людей, які активно працювали у суспільстві. Необхідним вважалося 

переконати їх, що інтереси окремого громадянина чи групи громадян є 

надзвичайно важливими для Руху. А «втягування» активу громадських 

організацій в Рух мало зробити Рух значно сильнішим за інші партії, 
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забезпечити йому підтримку різних соціально активних груп.
194

 Тим не 

менше на липень 1997 р. Рух нараховував близько 200000 членів та, крім 

комуністів, був єдиною партією в Україні, яка мала фракцію у парламенті. 

В.Чорновіл, Голова НРУ, був членом Парламентської Асамблеї Ради Європи. 

Балотуючись у 1991 р. на посаду Президента України, він набрав 25 % 

голосів. І.Заєць, член парламентської фракції «Рух», був заступником голови 

Комітету Верховної Ради України з питань міжнародної політики та зв’язків з 

СНД.
195

 

Більшість партій в Україні мали характер масових та «партій виборців». 

Останній тип більш характерний для партій соціал-ліберальної орієнтації. 

Методи і засоби діяльності політичних партій поступово еволюціонували від 

переважно авангардистських до переважно парламентських. Проте в 

діяльності багатьох партій дуже часто використовуються позапарламентські 

методи боротьби, пов’язані із імітацією виявів громадянського суспільства 

(демонстрації, страйки, пікети, мітинги), на основі матеріальної 

зацікавленості значної частини їх учасників. Як виявилося більшості 

політичних організацій України 1990-х років більш потрібні були радикалізм 

та популізм, аніж центризм. Проте не варто відкидати й формування певного 

попиту на подібні дії з боку населення. Проте у другій половині 1990-х років 

значна частина громадян України  зовсім або переважно не довіряли 

політичним партіям: у 1996 р. – 63,5 %, у 1998 р. – 61,9 %.
196

 

Юридичний статус українських партій регулювався Законом України 

«Про об’єднання громадян»,
197

 що визначав політичну партію як об’єднання 
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громадян – прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного 

розвитку, головна мета яких – участь у виробленні державної політики, 

формуванні органів влади, місцевого та регіонального самоврядування. 

Проте цей Закон мав ряд суттєвих недоліків, які гальмували розвиток 

багатопартійності в Україні та процес формування громадянського 

суспільства. У ньому не визначалося механізму формування органів влади на 

партійній основі; закріплювався хибний принцип «загальної департизації», 

згідно з яким було заборонене членство в партіях не тільки працівникам 

силових структур, органів суду і прокуратури, що є цілком природним, а й 

президентові, працівникам органів виконавчої влади; було заборонено 

створювати політичні організації в органах місцевого та регіонального 

самоврядування; була відсутня стаття про фінансування політичних партій 

згідно з результатами виборів. 

Стрімке зростання підтримки українським суспільством Народного Руху 

України вже наприкінці 1980-х років було зумовлене тим, що за багатьма 

ідейними характеристиками НРУ став прямою протилежністю комуністів. 

Водночас сильними сторонами правих і правоцентристських партій було 

проголошення підтримки соціал-демократичних ідей, визнання пріоритету 

загальнолюдських цінностей та прав людини. В свою чергу, слабкі риси лівих 

партій виражалися у догматизмі, консервативності, конфронтаційності. У 

їхньому політичному інструментарії не останнє місце займав шантаж, а також 

популізм. Ліві партії стали заручниками соціально незахищеного електорату. 

Соціальні зобов'язання по відношенню до нього з боку комуністів і 

соціалістів стали непомірним тягарем, в результаті чого популізм набрав 

загрозливих розмірів. Натомість, вплив правих партій послаблювався 

відсутністю єдності, індивідуалізмом, різноспрямованістю інтересів, 

корпоративністю, слабкою партійною дисципліною, неузгодженістю дій, а 
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також нечіткістю програмних установок та постійним суперництвом за 

лідерство.
198

 

Впродовж 1990-х років виявилася неузгодженість дій української 

політичної еліти, неспроможність лідерів провідних партій дійти компромісу, 

що провокувало гостру внутрішньополітичну боротьбу, яка не сприяла 

консолідації суспільства. Політичні партії виступали часто як викривлені 

канали зв’язку між державою і громадськістю, що зумовлювало введення 

їхньої діяльності в строгі рамки закону. Це могло б убезпечити державу й 

суспільство від картелізації партій і змови між ними як суб’єктами 

політичного процесу. Чи не найбільший бар'єр на шляху становлення 

демократичних політичних партій України зумовлювався тим, що політична 

влада після 1991 року, як і раніше в значній мірі залишалася в руках 

колишніх номенклатурних працівників, оскільки після розпаду радянської 

імперії значна частина партійних діячів в Україні зуміли залишитися у 

владних структурах.
199

 

Загалом абсолютна більшість політичних партій в Україні (за винятком 

Народного Руху на першому етапі) формувалася у вигляді об’єднань певних 

груп, кланів, бюрократичного апарату, як форми самоорганізації тих, хто 

претендував на владу. Тому головною метою більшості політичних партій 

була боротьба за владу та лобіювання інтересів великих фінансово-

промислових груп, а не створення моделей розвитку або політичної 

модернізації. Фактично на громадсько-політичну ситуацію в суспільстві 

впливали, перш за все, не політичні партії, а державні, бізнесові та громадські 

структури, які стояли за їх започаткуванням та діяльністю. 

Це стало досить помітним вже у другій половині 1990-х років, коли 

заклики до об’єднання «демократичних сил» не знаходили адекватної 
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відповіді у лідерів відповідних партій чи громадських організацій. Так, у 

зверненні виборчого об’єднання «Рух за народ, за Україну» від 7 лютого 1997 

р. містився заклик до національно-демократичних сил, які «мали перемогти 

антидержавні, антиукраїнські сили різного ґатунку» на виборах  до місцевих 

органів самоврядування та до Верховної Ради України в березні 1998 р. 

Йшлося про необхідність згуртування «в єдиному виборчому об’єднанні» 

всіх патріотичних організації, товариств та партії.
200

 Проте таке об’єднання 

не відбулося. На політичній арені в Україні все більше почало з’являтися 

партій, прихильники яких були об’єднані не на основі певної ідеологічної 

платформи, а на основі лояльності до певного лідера, який представляв 

інтереси фінансово-промислових груп та об’єднань, що в умовах поширення 

в Україні патрон-клієнтистських відносин було цілком закономірним.  

Розбіжності у поглядах між лідерами окремих політичних партій та 

виборчих блоків досить часто трансформувалися у політичні протиріччя між 

парламентськими фракціями, що заважало пошукам консенсусу і не сприяло 

не лише конструктивній роботі парламенту, а й консолідації громадян 

держави навколо ідеї розбудови Української державності. Класична 

європейська партія має три складові: ідеологія, організація і лідер. Натомість 

в Україні досить часто спостерігалося явище, коли лідер «витягував» партію 

чи виборчий блок завдяки особистій харизмі, водночас ігноруючи об’єднання 

громадян на основі спільних ідеологічних установок. Особливістю 

української політики було те, що імідж політичних блоків і партій 

сприймався саме через імідж політичного лідера, який очолював даний блок 

чи партію, а не через програму чи ідеологічне спрямування.
201
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Важливим чинником у сфері визначення спрямованості взаємовідносин 

держави та суспільства, а також формування громадянської ідентичності 

стала регламентація діяльності громадських організацій. За даними Центру 

інновації і розвитку, у 2001 р. в Україні налічувалось понад 35000 

зареєстрованих громадських організацій, з яких близько 900 (понад 4 %) мали 

загальноукраїнський статус. Це доволі високий показник, особливо якщо 

врахувати, що у 1999 р. в Україні було зареєстровано 30000 організацій, а у 

1995 р. їх було усього 4000. Найбільшу частку складали доброчинні фонди та 

організації (25 всеукраїнських благочинних фондів та 325 благочинних 

організацій). Проте частина громадських організацій в умовах зростання 

впливу великих фінансово-промислових груп в Україні також перетворилася 

на бізнес-проекти у сфері реалізації мобілізаційних виборчих технологій або 

навіть на засоби фінансування певних проектів через «добровільні внески» чи 

«пожертвування» на користь громадських організацій. 

У сфері формування громадянської ідентичності молоді важливим було 

прийняття розробленого в основному членами Соціалістичної партії України 

закону «Про молодіжні та дитячі громадські організації.
202

 У ньому 

відзначалося, що єдиним координатором молодіжного руху визначався 

Український національний комітет молодіжних організацій (УНКМО), який 

отримував державну фінансову підтримку. При цьому УНКМО певний час 

очолювали представники молодіжних гілок лівих партій, що визначало 
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специфіку діяльності цієї організації.
203

 Такий стан речей фактично мав місце 

аж до грудня 2001 р., коли ці положення було визнано неконституційними.
204

  

У пошуках підтримки молоді напередодні чергових президентських 

виборів 6 жовтня 1999 р. Президент України видав Указ «Про першочергові 

заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки 

молодіжних громадських організацій»
205

. Його метою визначалося 

поліпшення соціально-економічного становища молоді, більш широке 

залучення молодих громадян до державотворчих процесів і громадського 

життя, підтримка молодіжних громадських організацій, активізація 

діяльності органів державної влади. Указ передбачав запровадження з 1 січня 

2000 р. механізму надання молодим громадянам пільгових довгострокових 

кредитів на здобуття освіти; забезпечення молоді житлом; надання пільг на 

проїзд у транспорті для учнів і студентів денної форми навчання. Для 

фінансування молодіжних програм і заходів Уряду доручалося передбачити в 

проекті Держбюджету України на 1999 рік і наступні роки видатки для 

Державного комітету України у справах сім'ї та молоді й УНКМО. 

Передбачалося вирішення питання про розміщення в Києві органів УНКМО 

та всеукраїнських молодіжних громадських організацій. Проте цей Указ 

Президента лише частково сприяв залученню молодих людей до політичної 

діяльності і формуванню їх активної громадянської позиції, оскільки саме 

економічні негаразди та кризові явища у економіці визначали пріоритетні 

напрями активності молоді та напрями формування її світогляду. Фактично 
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визнання цього факту сприяло, з огляду на важливість для розвитку 

української держави і становлення громадянського суспільства, 

патріотичного виховання молоді, підписанню Президентом України 29 

червня 2001 р. розпорядження «Про заходи щодо вдосконалення системи 

патріотичного виховання молоді».
206

 Згідно цього документу Кабінет 

Міністрів України мав визначити пріоритетні напрями у патріотичному 

вихованні молоді, враховуючи позиції Всеукраїнського молодіжного 

об'єднання «Майбутнє України» й інших всеукраїнських громадських 

організацій. Центральні та місцеві органи виконавчої влади мали надавати 

постійну допомогу громадським організаціям, їх місцевим осередкам, 

дитячим, підлітковим, молодіжним оборонно-спортивним центрам і клубам, 

які займалися патріотичним вихованням молоді; забезпечити їх необхідними 

для роботи приміщеннями, засобами зв'язку та іншим майном; установити 

відповідно до законодавства мінімальний розмір орендної плати за таке 

майно; всебічно сприяти висвітленню в засобах масової інформації заходів 

щодо патріотичного виховання молоді, що здійснюються державними 

органами, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян та ін. 

Проте державні заходи у справі залучення молоді до громадсько-

політичного життя в основному не мали успіху: через відсутність бюджетних 

коштів дія низки положень Закону України «Про сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді в Україні» було законодавчо призупинено, а 

в інших випадках вони або практично не виконувалися, або виконувалися 

лише частково.
207
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Важливим чинником формування взаємовідносин держави та 

суспільства в Україні протягом 1990-х років виступало формування 

законодавчих засад розвитку місцевого самоврядування. Дослідники 

виділяють шість етапів цього процесу. Перший – від виборів до місцевих Рад 

у березні 1990 р. до прийняття Верховною Радою УРСР 7 грудня 1990 р. 

Закону «Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве 

самоврядування». Другий – з моменту прийняття вказаного Закону до 

березня 1992 р., коли були прийняті Закон «Про представника Президента» та 

нова редакція Закону «Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве 

регіональне самоврядування». Третій – з моменту прийняття вказаних 

документів до червня 1994 р., коли відповідно до їх принципів обиралися 

місцеві Ради всіх рівнів і були ліквідовані державні адміністрації. Четвертий 

– з червня 1994 р. по червень 1995, коли було підписано Конституційний 

Договір, за яким знову утворювалися місцеві державні адміністрації на основі 

нових принципів їх комплектування і діяльності. П'ятий – з вказаного терміну 

до 28 червня 1996 р. – дня прийняття Конституції України, в якій визначались 

правові засади створення та функціонування органів місцевого 

самоврядування. Це й стало вихідною датою шостого етапу, коли посилилась 

увага до проведення адміністративної реформи, в тому числі, й вирішення 

проблем розвитку місцевого самоврядування. З 1997 р. прийнято низку указів 

з проведення адміністративної реформи, вдосконалення державної    служби, 

здійснення державно-правових експериментів. Разом з тим, у досліджуваний 

період можна говорити лише про перші паростки реального місцевого 

самоврядування, але аж ніяк не про його систему. Всі заходи держави та 

громадськості у напрямку формування цієї системи, фактично, блокувались 
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місцевими держадміністраціями, які не були зацікавлені в передачі місцевим 

громадам владних повноважень.
208

 

Студентські громадські об’єднання формувалися за кількома напрямами: 

організації, які будували свою діяльність безпосередньо за регламентами 

профільних міністерств; суспільні структури, покликані працювати для 

соціального захисту студентства відповідно до чинного законодавства; 

суспільні організації екологічного, культурологічного, спортивного, науково-

технічного спрямування. І лише відносно невелика частина студентства брала 

участь у роботі різноманітних політичних і політизованих структур. 

Політична і соціальна активність українського студентства розвивалася 

досить нерівномірно, пов’язуючись із певними подіями: насамперед, 

виборчими кампаніями 1994, 1998 і 1999 рр.
209

 

У політичній науці досить часто громадянське суспільство і держава 

протиставляються одне одному, визначається, що громадянське суспільство 

покликане контролювати державні органи. Але в українських реаліях 

інтереси держави та громадянського суспільства у окремих питаннях 

збігалися. Для розбудови потужної держави однією з умов виступало 

формування громадянської ідентичності. Активна позиція громадян сприяла 

поширенню політичної участі в рамках партисипітарної концепції демократії. 

У той же час патерналістські традиції в українському суспільстві, його 
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досить високий рівень етатизації, успадкований від радянських часів, 

обтяження радянською ідентичністю (особливо у східноукраїнських 

регіонах) сприяли реалізації елітарної концепції демократії, яка передбачала 

досягнення цілей політичних еліт за рахунок масштабного застосування 

мобілізаційних та маніпулятивних політичних технологій, які стояли на 

заваді забезпеченню ефективного контролю громадян за діяльністю владних 

структур.  

Однак необхідність розбудови державності вимагала заходів, 

спрямованих на формування політичної свідомості населення, орієнтованої 

на українські (у розумінні української політичної нації) цінності. З 

відновленням Української державності перед суспільством постало нагальне 

завдання реформування системи освіти з метою приведення її у відповідність 

до вимог державного будівництва. У той же час громадяни України після 

відновлення Української державності опинилися у пошуках власної 

ідентичності в новій державі, нових взаємозв’язках з державою, в умовах 

складання нових цінностей і духовних орієнтирів, у процесі формування 

громадянського суспільства і змушені були відстоювати свою культурну, 

мовну, релігійну і створювати громадянську ідентичність.
210

 

Об’єднання українського народу на шляху розбудови незалежної 

держави стало важливим завданням з огляду на ситуацію, що склалася в 

українському соціумі після розпаду СРСР. Поняття «багатонаціональний» 

стосовно народу України досить відносне, оскільки впродовж 1989–2001 рр. 

у період між переписами населення питома вага національних меншин майже 

не змінилася (4,9 % – в 2001 р., 5,2 % – в 1989 р.). Більшість населення 

становили українці і росіяни, але формування громадянського суспільства і 

політичної нації з представників цих національностей не могло не 
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визначатися сусідством України з Російською Федерацією та її впливом на 

процеси, що відбувалися в Україні. Цей вплив досить багатогранний і 

багатовекторний, але, власне, проблема російських впливів регулювалася 

ступенем життєздатності української державності, тобто суто внутрішнім 

чинником.
211

 

На початку 1990-х років національне виховання розглядалося аналогом 

державного і передбачало врахування місцевих, певного роду регіональних, 

етнічно-культурних, мовних особливостей, але мало базуватися на принципі і 

пріоритеті єдності держави, народу, мови, матеріальної і духовної культури, 

а отже, на єдності принципів, змісту та форм освіти. Метою національного 

виховання мало стати формування гармонійно розвинутої особистості, 

спроможної органічно поєднувати свої права та інтереси з правами та 

інтересами середовища, нації, держави, орієнтуватися на найвищі 

загальнонародні та загальнолюдські права, духовно-культурні та культурно-

естетичні цінності.
212

 У цьому зв’язку велике значення мало формування 

закладами освіти національної самосвідомості, що сприяло визначенню 

молоддю життєвих орієнтирів, пов’язаних із розбудовою Української 

держави.
213

 Тому у 1991 р. Верховна Рада України прийняла закон «Про 

освіту», що визначав школу як основу духовного і соціально-економічного 

розвитку держави. Відповідно до закону, а також внесених до нього у 1996 р. 

змін та доповнень, освіта в Україні ґрунтується на засадах гуманізму, 

демократії, національної свідомості та взаємоповаги між народами та 

національностями.  
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Водночас рішення Верховної Ради стосовно мовного питання сприяло 

посиленню національно-культурного руху, а з іншого – призвело до 

усвідомлення єдності у середовищі «російськомовного населення», до складу 

якого входили як етнічні росіяни, так і представники зрусифікованих етносів, 

що проживали на українських землях. Проблема надання російській мові 

статусу другої державної в Україні не без втручання російської сторони 

відразу набула політичного характеру. Причому принципова відмова від 

вивчення та використання у якості засобу спілкування державної мови, яка у 

міжнародній практиці визначається як така відповідно до мови спілкування 

титульної нації, мотивувалася відносно великою кількістю етнічних росіян в 

Україні та досить значним числом тих, кого зараховували до 

«російськомовного населення».
214

 

Наукові установи та освітянські заклади взяли активну участь у 

формуванні державницьких настроїв у суспільстві, особливо у середовищі 

молоді, шляхом звернення до історії України із виокремленням (а в деяких 

випадках і переглядом висновків щодо політичної діяльності) найбільш 

впливових її політичних лідерів у рамках відродження національних 

традицій української історіографії. Водночас після прийняття Конституції 

України і до 2004 р. українізація здійснювалася в умовах поступового 

посилення політизації цього питання, яке активно використовувалося 

політичними силами для боротьби за електоральний вплив і сприяло 

формуванню регіональних ідентичностей в тому числі й на основі ставлення 

власне до процесу українізації. Однак в Україні представникам розумової 

праці, принаймні впродовж 1990-х років, не вдавалося «окультурити владу», 

а от реалізувати приватні інтереси тієї її частини, що перебувала при владі чи 
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обслуговувала владу, вже вдавалося. І зроблено це певною мірою за рахунок 

розмежування еліти і народу.
215

 

В українських наукових колах тривалий час точилася дискусія навколо 

визначення змісту та співвідношення «державного» і «національного» 

виховання. Національне виховання в Українській державі, відповідно до 

Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI століття») мало 

бути спрямоване на формування у молоді і дітей світоглядної свідомості, 

ідей, поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, інших соціально 

значущих надбань вітчизняної і світової духовної культури. Національне 

виховання мало бути органічним компонентом освіти і охоплювати всі 

складові системи освіти. В основу національного виховання мали бути 

покладені принципи гуманізму, демократизму, єдності сім'ї і школи, 

наступності та спадкоємності поколінь. Головною метою національного 

виховання оголошувалося набуття молодим поколінням соціального досвіду, 

успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої 

культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді незалежно від 

національної належності особистісних рис громадян Української держави, 

розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-

естетичної, правової, трудової, екологічної культури.
216

 

Громадянська позиція українського студентства впродовж 1990-х років 

певною мірою змінилася: дедалі більше набували важливості основи 

ринкових відносин, глибше засвоювалися ліберальні принципи поведінки. 
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Загальним завданням держави стало активне залучення молодого покоління 

до будівництва правової держави та громадянського суспільства.
217

 

Романтизація та віктимізація української історії попри усвідомлення 

молоддю історичних коренів українського народу та процесу формування 

поселенської структури на теренах України не завжди знаходили відгук у 

учнів та студентів через співставлення рівня та якості життя в Україні та у 

інших державах. Цьому також сприяло й те, що значна кількість 

представників влади не продемонструвала відданості інтересам Української 

держави: на порядок денний багатьох владних структур вийшли вузько-

корпоративні інтереси певних фінансово-промислових груп, що досить часто 

виражалося у нехтуванні навіть інтересами національної безпеки. Тому 

працівникам освіти досить важко було пояснювати деякі невідповідності між 

декларативними положеннями, викладеними в офіційних документах і 

реальними подіями, частина з яких не сприяла формуванню позитивного 

іміджу Української держави в молодих людей. 

Водночас частина працівників освітніх установ неоднозначно сприймала 

відновлення Української державності. Серед таких осіб була значна частина 

викладацького складу українських вишів в силу того, що у багатьох з них 

затримки у виплатах заробітної плати сягали майже року. Це, поміж іншого 

формувало не лише негативне ставлення до вищого керівництва держави, а й 

сприяло розчаруванню у перспективах побудови в Україні потужної 

економіки. При цьому негативізм частини педагогів, значна частина яких 

проживала на території Донецької, Луганської областей та Автономної 

Республіки Крим, пов’язаний із економічними негараздами та труднощами 

часто трансформувався в негативне ставлення до Української державності. 

Радянська ідентичність жителів цих територій та порівняння рівня життя в 

                                                 
217

 Баснін О. С. Політична активність студентства у контексті трансформації 

суспільних відносин в Україні : автореф. канд. політ. наук / О. С. Баснін. – К., 

2010. – С. 9. 



128 

 

Україні та Російській Федерації обумовлювали, серед іншого, проросійські 

настрої та небажання інтегруватися в українське культурне середовище. При 

цьому під час виборів 1994 р. деякі кандидати відкрито пропагували 

приєднання до Росії.
218

 А державні органи практично не перешкоджали 

подібним відвертим виступам проти Української державності. 

Часто поза межами офіційних установ, в тому числі й вузів, 

представники різних етнічних груп продовжували спілкуватися російською 

мовою. Протягом 1994-2002 рр. переважно українською мовою спілкувалися 

у сім’ях від 31,9 до 39,1 % респондентів, переважно російською – від 32,4 до 

36 %, і українською і російською залежно від обставин – від 34,5 до 26,8 % 

респондентів.
219

 Поруч з цим протягом 1990-х років збільшилася кількість 

студентів, які отримували вищу освіту українською мовою. Однак українські 

владні структури в умовах переділу власності проводили досить 

непослідовну політику у сфері формування української політичної нації та 

багато в чому не сприяли формуванню громадянського суспільства: був 

відсутнім захист та державна політика у сфері інформаційного простору, що 

було однією з причин розгортання антиукраїнської пропаганди. Поступово 

скорочувалися обсяги української друкованої продукції. Українізація освіти 

не могла забезпечити відповідного розширення меж побутового спілкування 

українською мовою. Однак саме освітянські заклади формували 

усвідомлення «єдності зі своєю землею», розуміння етапів процесу 

формування українського народу, входження окремих регіонів до складу 

Української держави.  
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На початку 1996 р. соціологічні опитування показали, що найвагомішою 

дисципліною, вивчення якої сприяє патріотичному вихованню, на думку 

студентів, залишалася історія (72 % опитаних) та українська мова (25 %). 17 

% опитаних вказали на релігієзнавство та 10 % – на інші предмети (історія 

української та світової культури, етика, естетика). Однак вказані факти 

стосувалися опитувань, проведених у вузах Тернополя, Полтави, Києва. 

Причому кількість тих, хто у якості засобу патріотичного виховання назвав 

мову серед студентів полтавських вузів – 23,7 %, а Тернополя – 30 %.
220

 

На участь української вищої школи у процесі формування 

громадянського суспільства та політичної нації негативно вплинула зміна 

ціннісних орієнтирів у суспільстві з відмовою від колективізму на користь 

індивідуалізму, яка трансформувалася у прагнення до забезпечення лише 

власних інтересів (або сімейних чи родинно-земляцьких угрупувань) часто 

всупереч інтересам інших громадян чи держави. Багатьма українцями 

держава в цілому розглядалася «як противник, що прагне зменшити статки 

громадян». Проте «завдяки переважанню в українському національному 

характері індивідуалізму» наголошувалося на необхідності підвищення уваги 

до гуманітарних дисциплін.
221

 Попри це результати соціологічних 

досліджень, проведених на рубежі ХХІ ст., свідчили, що не дивлячись на 

нав’язування індивідуалізму колективістські цінності в українському 

суспільстві мали набагато більшу популярність. За принципом 

індивідуалізму погоджувалися жити лише 11,3 % опитаних, за принципом 
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колективної взаємодопомоги 15,4 %. Проте понад половину (54,1 %) 

опитаних обстоювали гармонію між цими принципами.
222

 

Певне зростання ролі гуманітарних дисциплін у сфері освіти відбилося 

не лише на змістовному наповненні навчальних програм, а на формуванні 

світогляду молодих людей. Повноправною дисципліною у вищій школі стала 

історія України. Курси філософії, економічної теорії, політології були 

збагачені сучасними світовими досягненнями. Обсяг годин з соціально-

гуманітарних дисциплін був закріплений нормативними документами 

Міністерства освіти та науки. Щоправда окремі діячі освіти виступали за 

виключення гуманітарного блоку дисциплін із курсів підготовки фахівців з 

деяких спеціальностей.
223

  

Найбільш ймовірно, що саме під впливом розширення блоку 

гуманітарних дисциплін впродовж 90-х років ХХ ст. зросла кількість 

студентів, які стали брати участь у політичному житті країни. Апатія, зневіра 

у можливостях державної влади змінити життя на краще, особливо поширена 

у першій половині 1990-х років поступово поступилися, у тому числі й під 

впливом діяльності вузів, активній життєвій позиції, що полягала у розумінні 

важливості у політичному житті.  Наприкінці 1990-х рр. дещо підвищився 

рівень електоральної активності серед молодих людей. У виборах до 

Верховної Ради України 1998 р., які проводилися за новою пропорційно-

мажоритарною системою, взяли участь більше 60% молодих людей, у той час 

як у виборах 1994 р. – близько 25%.
224
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Загалом реформування освіти України протягом 1990-х років сприяло 

формуванню громадянської ідентичності в українському суспільстві. Молоді 

люди виховувалися в умовах, коли більшістю українського суспільства 

відкидалася радянська ідентичність. Під впливом зростання поінформованості 

суспільства про події у світі та рівень життя провідних країн змінювалися 

життєві орієнтири та цінності, в тому числі й через орієнтацію на європейські 

демократичні здобутки, правосвідомість та політичну культуру. Певною мірою 

критично оцінюючи зусилля закладів освіти в забезпеченні розширення 

вживання української мови у спілкуванні, важливо відзначити їх успіхи у 

формуванні світогляду громадян України, пов’язаного із усвідомленням ними 

єдності зі своєю землею, розуміння історичних коренів Української 

державності і відмінностей народу України (у розумінні політичної нації) від 

інших народів без нав’язування шовіністичних поглядів, про що свідчить 

досить високий рівень міжетнічної толерантності в українському суспільстві 

та тривала відсутність міжетнічних конфліктів. В цих умовах варто розглядати 

двомовність більшості українців як результат історичного розвитку 

українських земель (в тому числі й русифікаторської політики), а не одну із 

перешкод на шляху формування української політичної нації і громадянського 

суспільства. Як показали останні події, усвідомлення єдності зі своєю землею 

тісно пов’язувалося в українського народу із готовністю її захищати, що  ще з 

часів Римської імперії було однією з ознак готовності до набуття 

громадянських прав. 

В рамках політичної боротьби на формування громадянського 

суспільства суттєвий вплив справила державна політика у сфері регулювання 

діяльності засобів масової інформації. В багатьох країнах, зокрема й в 

Україні, монополії, що склалися у сфері володіння ЗМІ, забезпечили широкі 

можливості для формування нових фільтрів сприйняття інформації чи навіть 
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моделей поведінки. Такі можливості фактично стали інструментом 

отримання, підтримки чи руйнування символічного капіталу. Така спокуса 

пояснює те, що власники символічного капіталу «виманюють та вимінюють 

на них аж ніяк не примарні цінності. Вони претендують на те, щоб на їхньому 

рівні самі зухвалі мрії розкованої гедоністичної уяви здійснювалися за 

рахунок відповідного обмеження реальних можливостей 

непривілейованих».
225

 Водночас з погляду поліархічного інформаційного 

процесу шляхи оптимізації опосередкованих ЗМІ інтеракцій полягають у 

тому, щоб «закріпити, зберегти атрибути демократизації політичного процесу 

– дискусійність, відкритість форумів, обмін думками, різнодумство у 

політичному плюралістичному просторі».
226

 Але це потребувало прозорих 

механізмів фінансування з різних джерел та нормативно закріпленого 

механізму підтримки таких ініціатив з боку зацікавленої в цьому держави та 

стійких інституцій громадянського суспільства. 

Але впродовж 1990-х років на формування українського громадянського 

суспільства переважний вплив справляли традиційні друковані ЗМІ, 

зворотній зв’язок між авторами та споживачами інформації за відсутності 

інтерактивного спілкування був суттєво обмеженим, що зумовлювало 

масштабне нав’язування ЗМІ відповідних штампів та оцінок ситуацій і не 

передбачало масштабного обміну думками читачів з певних проблем. 

Формально більшість з друкованих видань мали розділи зворотного зв’язку, 

але найчастіше редакція сама визначала, що саме буде представлено в цих 

рубриках, оскільки відобразити всі звернення або хоча б статистику щодо них 

було майже неможливо через існуючі об’єктивні обмеження друкованих 
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видань. В цьому сенсі інтерактивність Інтернету слугувала розвитку 

демократичних засад та громадянського суспільства через організацію 

ефективного зворотного зв’язку. Протягом 1990-х років не дивлячись на 

фінансові негаразди громадськість активно включалася в інтерсуб’єктивні 

процеси, де найголовніша роль відводилася саме інтерактивній техніці, що 

вимагає більшої відповідальності і відповідної загальної і політичної 

культури, оскільки для забезпечення ефективної демократичної динаміки 

політичної системи навіть пропаганда як поширення певних ідей і смислів 

має гарантувати індивідуальну свободу та культивувати право вибору. 

Інтерактивність ЗМІ досягалася різними шляхами, які передбачали, по-перше, 

відповідні знання щодо існування різних форм взаємодії зі ЗМІ та через них – 

з інститутами влади, по-друге, набір необхідних комунікаційних навичок та 

компетенції для використання цих знань у процесі реалізації своїх прав та 

діяльності; по-третє, наперед задану ментальну модель і тезаурус для 

адекватного розуміння представленої інформації і реалізації очікуваних дій. 

А зворотний зв’язок реалізувався також кількома напрямами, одним з яких 

був вимір аудиторії мовлення, що розвивався як частина більшої 

організаційної форми системи «зі створення більш кваліфікованого 

механізму зворотного зв’язку з метою узгодження виробництва та 

поширення, тобто задля створення раціоналізованої системи керованого 

споживання».
227

 

Проте, з одного боку, використання доступного Інтернету з його 

можливостями створювало підстави до широкого залучення зацікавлених 

людей і організацій до політичної діяльності, стаючи підґрунтям так званого 

«глобального громадянського суспільства», але, з іншого, це становило також 

і приховану небезпеку як Інтернету, так і інших інтерактивних ЗМІ, яка 
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полягала у базових ефектах цих систем, коли на відміну, наприклад, від 

телеглядача «користувач мережі психологічно впевнений у свободі свого 

інформаційного вибору, у неможливості маніпулювання його поведінкою з 

боку інших мережевих суб’єктів»,
228

 оскільки має змогу обирати 

інформаційні ресурси відповідно до власних знань, переконань та очікувань. 

Стаючи дедалі активнішим актором культурного, а з ним і політичного полів, 

такі системи почали впливати на соціальну диференціацію суспільства. 

Водночас використання зазначених систем поряд з традиційними засобами 

опосередкування інтеракцій дедалі більше підштовхувало пересічних 

користувачів до переосмислення власного досвіду, дозволяючи продукувати 

нові очікування і впливаючи на структуру політичних інтересів, що робило ці 

системи активним суб’єктом інформаційного впливу, паралельно надаючи 

широкі можливості для приховування авторства, з одного боку, і 

оперативного поширення інформації, з іншого. Фактично поява і розвиток 

глобальної інфо-комунікативної інфраструктури, найбільш яскравим виявом 

якої є мережа Інтернет, створили передумови формування універсального 

способу управління свідомістю, а відповідно – й поведінкою людей, де саме 

ця інфраструктура є «центральною ланкою ланцюга, що з’єднав 

інформаційну та психологічну війни».
229

 

Впродовж 1990-х років державними органами не було вироблено 

ефективних заходів захисту вітчизняного інформаційного простору, що 

негативно позначилося на процесі формування громадянського суспільства.  

Постанова Кабінету Міністрів України про порядок видачі прокатних 

посвідчень для демонстрації кінофільмів практично не забезпечувала 

реального захисту від кінопродукції пропагандистського спрямування, 

націленої на формування образів історичної пам’яті, покликаних розколоти 
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українське суспільство. Хоча вона передбачала можливість відмови у видачі 

прокатного посвідчення на  фільми,  що  пропагували  війну, насильство, 

жорстокість,   фашизм   і   неофашизм,  розпалювання національної та 

релігійної ворожнечі,  а також містили  заклики  до  зміни шляхом насильства 

конституційного ладу і в будь-якій протизаконній формі – територіальної 

цілісності держави,  а  також  до  обмежень загальновизнаних прав людини.
230

 

У країнах старої демократії громадянські суспільства формувалися 

поступово визріваючи і вдосконалюючись. Паралельно з ними змінювалися й 

ЗМІ, що призвело до появи мас-медіа, що продуктивно обслуговують всі 

важливі сфери життя розвинутих країн. Але в Україні ЗМІ не стали засобом 

обміну думками, панорамою реальних процесів, які відбувалися в країні. 

Українські газети та журнали у переважній більшості залишалися засобом 

досягнення комерційних, вузькопартійних і кланових цілей їх власників. 

На думку українських політологів, для забезпечення реального захисту 

українського інформаційного простору в умовах євроінтеграції необхідно 

забезпечення ефективної роботи засобів масової інформації і комунікації та 

вдосконалення Державної інформаційної політики України з питань 

європейської інтеграції. Це вимагає реалізації наступних принципів: по 

перше – засоби масової інформації та комунікації повинні відмовитись від 

застосування маніпулятивних технологій, результат яких зводиться до 

формування ідеологічно-одномірної особистості, і перейти до активної 

діяльності в сфері політичного просвітництва, яке розширює межі вибору та 

творчої самореалізації людини, вдосконалює інструменти політичної 

ідентичності держави; по друге – метою інформаційної кампанії з підтримки 

стратегії європейської інтеграції України має стати не переконання, агітація, 

чи пропаганда лише єдиної моделі політичного вибору українців, а 
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незаангажоване інформування стосовно всіх альтернатив, надання якомога 

повної, правдивої, зорієнтованої на всі соціальні групи і верстви суспільства 

інформації про переваги і проблемні аспекти реалізації кожної з існуючих 

ідентичностей; по третє – інформаційна кампанія підтримки європейської 

інтеграції має бути цілеспрямованою, узгодженою за часом і ресурсами, 

диференційованою за регіонами, соціальними і цільовими групами, та 

координованою єдиним центром і проводитися за єдиною методологією; по 

четверте – для інформаційного супроводження ідеї європейської інтеграції 

необхідні об’єктивні і якісні соціологічні дослідження політичної 

ідентичності українського суспільства та рівня поінформованості населення з 

європейської тематики, що дозволить ефективно спрямовувати інформаційну 

кампанію; по п’яте – ефективне проведення кампанії вимагає об’єднання 

зусиль державних і громадських організацій, освітніх і культурних установ 

України, класичних і новітніх засобів масової інформації.
231

 Таким чином, 

захист вітчизняного інформаційного простору нерозривно пов’язаний не 

лише із діяльністю державних установ, а й з активністю громадських 

організацій. 

Спрямованість процесу формування та розвитку взаємовідносин між 

владою і суспільством в Україні також формувалася шляхом визначення 

основних напрямів етнополітики, що в поліетнічному українському 

суспільстві набувало великого значення. Етнічний націоналізм ставав 

захисною формою ідентичності як для частини україномовних українців, так і 

для тих, хто використовував його як засіб просування до влади навіть тоді, 

коли головні діючі особи процесу не розділяли поглядів етнонаціоналізму. У 

той же час останній живився й за рахунок повернення в Україну етнічних 

українців з різноманітних соціальних прошарків і різних територій 
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колишнього СРСР та закордонних діаспор, насамперед тих, хто на 

попередньому місці не мав провладних перспектив або матеріального 

покриття власних амбіцій. Проте національна ідея, що втілювалася у політиці 

моноетнічної нації, сприймалася населенням різних регіонів неоднаково. 

Наслідком став поступовий перехід до мультикультуралізму, що можна 

також розглядати й як спосіб впровадження європейських стандартів щодо 

прав людини.
232

 Поступово у якості консолідуючого чинника було висунуто 

ідею «політичної нації», яка об’єднує всіх громадян, котрі проживають на 

території України, що стало одним із найбільш виважених рішень для 

консолідації поліетнічного населення України.  У преамбулі Конституції 

України, прийнятої в 1996 р., зазначалося, що українське державотворення, 

яке має багатовікову історію, відбувається на основі здійснення права на 

самовизначення не тільки української нації, а й усього українського народу, 

який становлять громадяни України всіх національностей. 

Відновлення державної незалежності України дало потужний поштовх 

національній та етнічній мобілізації як українців, так і неукраїнців. Вона 

засвідчила, що представники всіх етнічних груп України прагнуть до 

відродження власної етнічної специфіки: рідної мови, культури, духовності, 

традицій та звичаїв. Збереження населенням етнічних та етнографічних рис у 

багатьох випадках залежало, з одного боку, від характеру їхнього розселення 

(компактного чи розосередженого) та місця проживання (регіон, міська чи 

сільська місцевість), з іншого – від моделі етнонаціональної політики, яку 

впроваджує держава. Реалізація етнонацональної політики в Україні, 

починаючи з рубежу 1980–1990-х років, відбувалася у межах трансформації 

національних відносин радянських часів з вкрапленням елементів ліберально-

полікультурної парадигми, спрямованої на гармонізацію взаємин титульного 
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етносу з представниками інших етносів, базованої на толерантному ставленні 

до етнічних груп чи окремих представників інших етносів, їхній активній 

участі в суспільно-політичному житті. Організація владою діалогу й 

співпраці з етнічними спільнотами стала одним із найпомітніших 

демонстрацій нею своєї етнополітичної суб’єктності. Важливим напрямом 

процесів становлення й функціонування системи державного 

етнополітичного менеджменту став пошук оптимальної форми діалогу і 

співпраці з метою виявлення потреб етносів України та їх пошук 

оптимальних механізмів їх задоволення в інтересах суспільства в цілому і 

його окремих груп та заради запобігання етнічним конфліктам. Серед цих 

форм – різні дорадчі органи при структурах державної влади. Так, у грудні 

1997 р. була створена Рада представників національних громадських 

організацій України при Державному комітеті України у справах 

національностей та міграції, яка могла брати участь у розробці проектів 

законів та інших нормативних актів з питань міжнаціональних відносин, 

розвитку культур, мов і традицій національних меншин в Україні, у 

практичній реалізації державних програм у сфері освіти, культури, 

забезпечення відповідно до чинного законодавства прав і свобод 

національних меншин.
233

 За деякими ознаками громади представників 

національних меншин мали впродовж 1990-х років досить високий ступінь 

організованості та консолідованості у відстоюванні своїх інтересів, що 

обумовлювалося прагненням збереження власної національної ідентичності і 

сприяло формуванню української політичної нації та розвитку 

громадянського суспільства. 

Але на думку О. Рафальського та М.Панчука, говорити про політичну й 

духовну цілісність українського соціуму можна було лише умовно. 

Проблеми «двох Україн», двомовності, орієнтаційної двовекторності надміру 
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політизовані в сучасній Україні, а тому не можуть бути вирішені ані за 

допомогою «доведення до кінця національної революції», метою якої була б 

«Україна тільки для українців», супроводжувана твердою адміністративно-

директивною українізацією, ані через відновлення нового союзного 

утворення із наданням російській мові в Україні статусу другої державної.
234

 

Українська держава створила певною мірою сприятливе для 

громадянського суспільства політико-правове поле у  всіх основних сферах 

суспільного й приватного життя громадян – економіці, політиці, 

громадському та побутовому житті. Завдяки роздержавленню власності, 

відмові від централізованого управління економікою і застосуванню 

початкових методів ведення ринкового господарства, вільним виборам, а 

також наданню відносної самостійності регіонам – громадянське суспільство 

виділилося з етатизованого суспільства. Проте політичні еліти, олігархія та 

бюрократія в українському суспільстві не усвідомили своїх громадських 

інтересів, залежність власного добробуту від життєвого рівня мас, що  

негативно позначилося на виділенні горизонтальних структур суспільства, 

виникненні раціональної системи взаємовідносин інститутів громадянського 

суспільства по досягненню соціального компромісу та збалансуванню 

інтересів різних суспільних груп. Водночас в Україні почався процес 

формування нових самодіяльних об’єднань громадян на всіх основних 

рівнях: вищому – в системі інститутів влади, в тому числі в органах взаємодії 

з державним апаратом; на рівні здійснення всіх наданих Конституцією прав 

і свобод громадян як індивідуумів; в системі місцевого самоврядування. 

Виникли перші прояви опозиційності громадянського суспільства державі, і 

спільними зусиллями утворювалися початкові механізми співробітництва.
235
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До соціокультурних передумов громадянського суспільства  можна 

віднести зміни, що відбувалися у цій сфері в контексті демократизації: 1) 

формування новітньої демократичної культури участі людей (громадян) у 

державних і суспільних справах; 2) становлення такої якості громадянина, як 

здатність законним чином реалізовувати власні інтереси на державному і 

суспільному  рівні. Сюди ж належали такі елементи, як культура спілкування 

людей, їх толерантне ставлення одне до одного в розмаїтті етнічних, 

релігійних, майнових і ін. інтересів; кристалізація основ нової моральності; 

формування та розвиток демократичної політичної культури; утвердження 

ідеології реального плюралізму та демократизму, рівності всіх перед 

законом. Всі ці елементи перебували в Україні протягом 1990-х років на 

стадії становлення, але вони існували, формувалися та розвивалися.
236

  

Одним із результатів взаємодії держави та громадянського суспільства 

впродовж 1990-х років, на жаль, було посилення регіоналізму: у 1992 р. 

мешканцем села, району чи міста, або регіону проживання передусім себе 

вважали 30,8 % громадян, а передусім громадянином України – 45,6 %, а вже 

у 2000 р. відповідно 38,2 % і 41 %.
237

 Протягом 1990-х років також 

відбувалося скорочення кількості громадян України, які брали участь у 

громадській роботі: з 5 % у 1994 р. до 4,2 % у 2000 р.
238

 

Загалом  розвиток взаємовідносин держави та суспільства в Україні 

впродовж 1990-х відбувався на фоні кризових явищ у економіці, 

обумовлених, серед іншого, руйнуванням економічних зв’язків, сформованих 
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в роки існування СРСР та втіленням у життя реформ у рамках політики 

монетаризму. Потужні традиції патерналізму, успадковані українським 

соціумом від радянських часів, сприяли прискоренню формування 

олігархічних кланів та родинно-земляцьких угрупувань, що вирішальним 

чином впливали на спрямування економічної діяльності в державі. З метою 

забезпечення власних економічних інтересів вони, як правило, 

трансформували економічну владу у політичну шляхом в тому числі й через 

перетворення партій та громадянських організацій на бізнес-проекти, що 

сприяло обмеженню розвитку громадянського суспільства. «Олігархізація» 

стосунків між державою та суспільством сприяла викривленням у сфері 

формування уявлень про права та обов’язки громадян, соціальні ліфти та 

стратифікацію, консервуючи пережитки радянського ладу, уповільнюючи 

модернізацію Української держави. 

В умовах формування політичних та економічних еліт на основі 

розширення сфер інтересів родинно-земляцьких угрупувань в Україні 

практично не відбулося формування партій на ідеологічній основі. Натомість 

абсолютна більшість партій створювалася як засіб забезпечення 

приватновласницьких інтересів родинно-земляцьких угрупувань та кланово-

олігархічних об’єднань, про що свідчило створення партій під певного лідера 

за ідентичності більшості принципових положень партійних статутів із 

одночасним протиставленням позицій їх лідерів. Тому українські політичні 

еліти, вдаючись до політтехнологій для перерозподілу національного 

багатства країни у своїх інтересах, мали відносно не велику або не мали 

жодної потреби у своїх громадянах. Саме тому правлячі політичні сили в 

Україні набагато більшого значення надавали здобуттю та збереженню 

міжнародної легітимності своєї влади (в очах суб’єктів світового 

співтовариства), ніж забезпеченню її внутрішньої легітимності (у сприйнятті 

українського суспільства). На користь такого твердження свідчить і той факт, 
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що рейтинги довіри громадян до всіх Президентів України різко зменшували 

показники, як правило, вже через півроку після обрання. 

Зростаючі статистичні показники кількості громадських об’єднань 

вказували на бажання громадян існувати в системі координат, що 

розвивається паралельно із державним та бізнесовим секторами 

покладаючись на власні сили в організації життєдіяльності, що передбачає 

створення нових форматів міжособистісної взаємодії для забезпечення 

прогресу в особистому розвитку. Успішні приклади діяльності організацій 

громадянського суспільства, у свою чергу, демонструють ефективність 

моделі самоорганізації для громадян, створюючи додаткову мотивацію для 

самовдосконалення. Разом з тим, в цілому позитивний тренд щодо 

збільшення організацій громадянського суспільства містить і деякі вади, що 

визначають реальну картину становлення самоорганізаційних утворень. 

Існувала велика кількість організацій, які реально не діяли, а існували лише 

«на папері». Фіксувалися непоодинокі випадки, коли організації 

громадянського суспільства створювалися під конкретний проект, а після 

його реалізації ставали «фантомними» утвореннями.  
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РОЗДІЛ 4 

УКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО  

В КОНТЕКСТІ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ВПЛИВІВ 

 

Відновлення Української державності після розпаду СРСР призвело до 

включення України у сферу дії глобалізаційних процесів та поступового 

втягування у боротьбу за реалізацію цивілізаційних та квазіцивілізаційних 

проектів, що втілювалися в життя в умовах змін сфер впливу в Європі та на 

світовій арені. Формування нових центрів тяжіння у міжнародній політиці 

перепліталося із перерозподілом сфер впливу локального характеру. Явища 

глобалізації й інтернаціоналізації, виходячи за межі традиційних 

міждержавних відносин, зумовлювалися бізнес-інтересами гравців світового 

масштабу.  

Головною рушійною силою глобалізаційних процесів став великий 

бізнес, економічні інтереси якого вимагали розширення джерел постачання 

сировини та збільшення ринків збуту для товарів і послуг. Масштаби цих 

цілей вимагали «універсалізації» споживачів, яка б ґрунтувалася на 

спільності уявлень про корисність товарів і послуг. На тлі цих процесів 

вимальовувалося глобальне протистояння між ключовими економічними 

центрами. Попри це протягом 1990-х років сформувалися і квазіцивілізаційні 

проекти, однин із яких був уособленим у планах керівництва Російської 

Федерації прагненням відновити статус наддержави. Проте економічний 

рівень Росії не дозволяв втілювати у життя бізнес-проекти планетарного 

масштабу, але у розпорядженні російських можновладців залишався один із 

найбільших у світі збройних потенціалів та виховане у радянських традиціях 

суспільство, налаштоване на експансію через переконання у ворожості до 

Росії провідних світових гравців, і насамперед США, що не лише спрощувало 

пошук «зовнішніх» ворогів, а й дозволяло на цій основі втілювати у життя 

мобілізаційні політичні технології.  
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В таких умовах Україна опинилася у сфері зовнішньополітичних 

інтересів, насамперед, Російської Федерації, зацікавленої у формуванні 

проросійських настроїв в українському соціумі. Водночас в силу історичної 

обумовленості відбувалася інтеграція України до світового та європейського 

економічного співтовариства, що зумовлювалося, насамперед, перспективами 

реформування економічної діяльності на основі новітніх досягнень науки і 

техніки. А США з позиції наддержави шляхом впливу на міждержавні 

відносини в різних частинах світу не лише прагнули зберегти панівний статус 

на світовій арені, а й забезпечити реалізацію власного цивілізаційного 

проекту. Таким чином, зовнішньополітичні впливи неминуче справляли 

відповідний вплив на розвиток українського суспільства.  

На думку деяких російських науковців, українцям не можна було в 1991 

році піддаватися на обіцянки і «продати велике минуле своєї батьківщини», а 

заодно і свою душу, на ті блага, які обіцяв населенню України Народний Рух 

напередодні злощасного референдуму. Водночас характеризуючи 

ідентичності населення України вказувалося, що всі українці живучи в країні, 

яка колись називалася Русь – Росія, а потім Радянський Союз – не були 

прив'язані до неї синівською любов'ю, не були духовно залучені в ті великі 

події, які в ній відбувалися і не цінували її «великі надбання». Вони начебто 

«не були справжніми господарями у своїй країні, якими всі їх вважали, а 

були лише хитрими і лукавими рабами, які цілий час чекали випадку щоб 

продати свою країну, її минуле, сьогодення і майбутнє за якісь невідомі 

блага».
239

 

Розвинуте громадянське суспільство стало однією з ключових ознак 

європейської ідентичності, на якій ґрунтувалася регіональна інтеграція і 

відбувалося возз’єднання континенту. Політична європейська культура була 

переважно продуктом саме громадянського суспільства і підтримувалася та 
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розвивалася його структурами. Натомість Російська Федерація виступала 

уособленням авторитарного стилю управління та силового вирішення 

зовнішньополітичних та внутрішньополітичних конфліктів. Подібна думка 

нерідко висловлювалася на сторінках видань російських науковців. Так, 

М.С’єдін наголошував, що для Російської Федерації надзвичайно важливо 

забезпечити посилення центральної влади, дію федеральних законів, реальну 

рівність на всій території країни суб’єктів федерації.
240

 А в Україні, на його 

думку, більш значущим представлялася децентралізація влади, передача 

частини повноважень на місця в регіони, врахування їх інтересів при 

ухваленні рішень. Саме ці дві протилежні тенденції, на думку М.С’єдіна 

відображали зміни, що відбувалися (Росія) або були задумані (Україна), в 

парламентах обох країн.
241

 Подібні судження містяться у дисертації 

О. Мільчакової,
242

 де стверджується, що система розподілу влади в Україні 

розвинута слабко, а система стримувань і противаг майже не працювала. А 

задля стабілізації ситуації в Україні необхідною, на її думку, була друга 

палата парламенту, яка б складалася із представників регіонів.
243

 Звичайно, 

така структура парламенту дозволила б за рахунок проросійських депутатів 

здійснювати суттєвий вплив на координацію української зовнішньої та 

внутрішньої політики.  

На думку російського дослідника О.Аміантова, висловленій у 2008 р., 

Україна активніше в порівнянні з Російською Федерацією еволюціонувала до 

створення парламентської республіки, що пояснювалося особливостями 

                                                 
240

 Съедин Н. А. Особенности становления и развития парламентаризма в 

России и Украине: дисс. канд. полит. наук / Н. А. Съедин. – М., 2002. – С. 42. 
241

 Съедин Н. А. Особенности становления и развития парламентаризма в 

России и Украине: дисс. канд. полит. наук / Н. А. Съедин. – М., 2002. – С. 57. 
242

 Мильчакова О. В. Парламент в европейских странах Содружества 

Независимых Государств: на примере Верховной Рады Украины: дисс. канд. 

юрид. наук / О. В. Мильчакова. – М., 2004. – 176 с.  
243

 Мильчакова О. В. Парламент в европейских странах Содружества 

Независимых Государств: на примере Верховной Рады Украины: дисс. канд. 

юрид. наук / О. В. Мильчакова. – М., 2004. –  С. 38. 



146 

 

менталітету народів, які проживають в Росії і Україні, сильнішим впливом 

західної ідеології і культури на український народ, прагненням багатьох 

яскравих українських політиків «максимально європеїзуватися, віддалитися 

від Росії» і створити умови для входження України в Європейський Союз і 

Північноатлантичний блок. О.Аміантов по-суті впровадження в Україні 

демократичних інститутів, характерних для розвинутого громадянського 

суспільства, розглядав саме у контексті зближення України з ЄС і 

«віддалення» від Росії. Відзначимо, що у період правління В.Ющенка і 

загострення російсько-українських відносин навіть розвиток парламентської 

демократії в Україні і Росії бачився у «вдосконаленні умов для діяльності 

парламентської опозиції», чому могло б сприяти ухвалення закону «Про 

гарантії діяльності парламентської меншості, а також надання політичним 

партіям права законодавчої ініціативи до парламентів і права на організацію 

загальнонародних обговорень найбільш важливих законопроектів, що 

зачіпали інтереси широких верств суспільства.
244

 При цьому неодноразово 

висловлювалися твердження про необхідність «зближення братніх народів» 

для розвитку громадянського суспільства та про «вдосконалення» 

демократичних процедур в Україні на основі російського досвіду. 

На думку російського дослідника Д.Плотнікова, після розпаду СРСР, в 

зв'язку з занепадом радянської політичної системи, кризою комуністичної 

ідеології, саме погляди українських націоналістів були досить широко 

розповсюдженими в політичному просторі України. Більшості поміркованих 

українських націоналістичних партій і рухів, на відміну від російських, була 

властива прозахідна модель ідентифікації з перспективним поширенням в 

українському соціумі проєвропейської ідентичності і витісненням 

проросійської. В програмі НРУ містилося твердження, що «політика України 
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повинна полягати в економічній, політичній та військовій інтеграції в 

Європу, що в кінцевому рахунку визначає європейську цивілізаційну 

приналежність України».
245

 

Розглядаючи процес формування багатопартійності в Україні, 

С.Константинов і А.Ушаков зазначали, що наприкінці 1980-х рр. – на 

початку 1990-х рр. ідея «самостійної» «незалежної» України начебто «все 

більше дискредитувала себе як політична течія. На користь такої думки вони 

наводили існування «екстремістських партій і рухів (УНА-УНСО, Соціал-

національної партії України (СНПУ))», які «містили в своїх програмах 

фашистську ідеологію». Критикувалося створення негативних образів у 

історії українсько-російських відносин, що негативно «позначалося на 

збереженні єдиного культурно-історичного простору Росії та України», а 

також начебто «сприяло дестабілізації міжнаціональних відносин всередині 

самої України».
246

 

Російська Федерація після розпаду СРСР не приховувала свого 

прагнення зберегти власний вплив на території України. Впродовж 1990-х 

років це досягалося шляхом політичного та економічного тиску, створення 

проросійських організацій (груп тиску), відповідної інформаційної політики 

тощо, а з кінця 1990-х років набуло ознак «гібридної» війни, коли стали 

реалізовуватися проекти на кшталт підтримки так званого «політичного 

русинства», регіональних об’єднань та політичних партій, орієнтованих 

начебто на відстоювання інтересів регіонів, які «не збігалися із 
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загальноукраїнськими» (найбільш відомим таким проектом стало утворення і 

діяльність Партії регіонів, чиє керівництво, у тому числі й В.Янукович та 

його найближче оточення сприяли послабленню української армії, 

поширенню ідеї про «розкол України по Дніпру, а також йшли на численні 

поступки Російській Федерації у питаннях внутрішньої та зовнішньої 

політики України), висловлювалися думки щодо «випадковості» існування 

Української державності, необхідності переділу її території. Для реалізації 

політики Російської Федерації стосовно України досить часто 

використовувалися інститути громадянського суспільства. 

Поруч з цим апологія громадянського суспільства походить насамперед 

від США як єдиної світової наддержави. Таким чином підтверджується, що 

громадські (неурядові) організації відіграють одну із ключових ролей у 

здійсненні зовнішньополітичної діяльності: потреба у залученні додаткових 

організаційних ресурсів до процесу зовнішньої політики є відповіддю на 

потребу в розширенні інституційної бази та арсеналу засобів 

зовнішньополітичної діяльності. Існування широкої мережі неурядових 

організацій створило передумови для більш гнучкої та прихованої зовнішньої 

політики, надаючи додаткові («м’які») засоби впливу на інші, передусім 

менш розвинені й бідніші, країни. Великодержавна влада отримала 

можливість реалізації не відкритим примушуванням, а за допомогою 

громадських (неурядових) організацій та їх закордонних філій, а також 

фіктивних громадських організацій, створених в країнах – об’єктах впливу.
247

 

Водночас ослаблення громадянського суспільства та зниження його ролі 

в політичному житті посткомуністичних країн після завершення соціальних 

трансформацій пояснювалося демобілізаційним ефектом і поступовою 
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заміною масових політичних рухів взаємодією еліт; переходом лідерів 

масових політичних рухів та провідних фігур громадянського життя в 

професійне політичне життя і на державну службу; тоталітарним спадком, 

який полягав у бракові суспільної довіри й неспроможності до 

самоорганізації; втратою політичної громадянської активності, зумовленою 

економічною рецесією та структурними реформами. Вказані фактори робили 

український соціум досить вразливим від зовнішніх впливів. 

Проте ресурси міжнародної співпраці переважно були сконцентровані на 

заході, але вони, як і решта більш традиційних цінних ресурсів дістаються у 

конкурентній боротьбі. Її інтенсивність, підтримувана детальною 

унормованістю і високою організованістю, створювала суттєві перешкоди на 

шляху інтеграції України до Європейського Союзу. Ці перепони не 

обмежувалися об’єктивними показниками відставання в розвитку й 

ускладнювалися недостатньо адекватним розумінням проблеми. Серед 

українських політиків набув поширення хибний погляд на умови співпраці, 

що висуваються високорозвиненими країнами до нових східноєвропейських 

партнерів, передусім як штучний витвір урядів, вияв егоїзму багатих, 

прагнення нав’язувати власні правила гри і здійснювати експансію.
248

 

Подібний спрощений погляд на проблему також нав’язувався українському 

соціуму у російських та проросійських мас-медіа, передусім на території 

Східної та Південно-Східної України. 

Проте Європейський Союз являє собою об’єднання країн сталої 

демократії, реалізаціями якими загальновизнаних демократичних принципів 

стала не просто критерієм входження в європейський інтеграційний простір, 

а нормою суспільного життя і міжнародних відносин. З іншого боку, 

досягнення Україною критеріїв членства в ЄС як відповідності 
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демократичним нормам розвитку – цивілізаційного здобутку Європи – стало 

платформою, що мала сприяти опрацюванню спільних інтересів задля 

консолідації суспільства.
249

  

Поруч з цим стан громадянського суспільства у його країнах-фундаторах 

не був взірцевим. Американські політичні аналітики часто критикували 

Францію (батьківщину демократії), Іспанію та Японію за низький рівень 

розвитку громадянського суспільства. Однак, на противагу їм, самі ж 

громадяни цих країн вважали американське громадянське суспільство надто 

формалізованим і забюрократизованим.
250

 У дослідженнях американських 

політологів досить часто зустрічається думка, що лише у США побудоване 

доскональне громадянське суспільство, матриця якого має бути поширена в 

інших країнах. При цьому дослідження інститутів громадянського 

суспільства, здійснене інститутом Джона Хопкінса, засвідчило, що 

фінансування урядом США цих інститутів вдвічі перевищує фінансові 

надходження з приватного сектору, а практика державного фінансування у 

Західній Європі є загальновизнаною і незаперечною. Водночас до 

представників громадянського суспільства новоутворених держав 

східноєвропейської напівпериферії, й України, зокрема, висувалися вимоги 

щодо цілковитої політичної та фінансової незалежності від власних урядів. 

Допускалися лише приватні фінансові надходження, а також фінансова 

допомога міжнародних інституцій. Однак успішність побудови національних 

держав залежить від того, на якому фундаменті зводяться зазначені 

державності. Тому частина українських дослідників підкреслювала, що міцна 
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національна держава можлива лише за умови «міцного національного 

суспільства, а не громадянського».
251

 

Особливо загострилося протистояння різних політичних сил на 

українських теренах після прийняття Декларації «Про державний суверенітет 

України», що стала початком відновлення Української державності. Для 

частини депутатів Верховної Ради України вона була лише одним із засобів 

зменшити напругу у суспільстві, але для інших то був початок створення 

нової держави. Відзначимо, що тривалий час США не бажали розпаду СРСР 

і, відповідно, утворення Української держави в силу можливої загрози з боку 

новоутворених ядерних держав (в тому числі й такої, яка могла виникнути 

внаслідок неконтрольованої ситуації). 

Російські науковці змушені були визнати, що наприкінці свого існування 

Компартія України почала активно  використовувати регіональні, релігійні та 

національні розбіжності для втримання влади. Тим самим вже наприкінці 

1980-х – на початку 1990-х років діяльність значної частини українських 

комуністів задля збереження влади спрямовувалася на диференціацію 

українського соціуму із виокремленням «проукраїнських» регіонів та 

регіонів, які виступали за збереження оновленого Союзу чи були більш 

лояльними до Росії.
252

 Вже у процесі суверенізації в Україні виокремилися не 

лише проросійські сили, а й націонал-демократичні сили, які виступили за 

відновлення Української державності, по суті чинячи опір зовнішньому 

впливу на цей процес. 

На Установчій конференції 28–29 липня 1990 р. у м.Дніпродзержинськ 

було утворено Асоціацію демократичних Рад та демократичних блоків у 
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Радах України, як основу для практичної реалізації положень Декларації 

«Про державний суверенітет України». У зверненні Установчої конференції 

Асоціації від 29 липня 1990 р. відзначалося, що до перерви в роботі сесії 

Верховної Ради УРСР необхідно надати «Декларації про державний 

суверенітет України» чинності конституційного акту, прийняти «Декрет про 

владу», постанову про верховенство республіканських законів над союзними, 

створити при Верховній Раді УРСР комітет з питань оборони, якому 

доручити розробку концепції створення власних Збройних Сил, почати 

створення власної банківської, цінової, фінансової, грошової, митної, 

податкової системи; розпочати встановлення безпосередніх дипломатичних, 

консульських та торговельних відносин з іншими державами; законодавчо 

закріпити статус Верховної Ради УРСР, як постійно діючої із забороною 

депутатам будь-якого посадового сумісництва в державних чи партійних 

органах і установах. Крім того, йшлося про необхідність на сесії прийняти 

закони та постанови про введення інституту президентства в Україні, про 

власність, про місцеве самоврядування, про землю, про підприємництво, про 

громадянство України, про режим державних кордонів та митницю, про 

військову службу громадян України, про оподаткування, про статус 

народного депутата, про політичні партії та громадські організації. У випадку 

ігнорування цих вимог учасники Асоціації зберігали за собою право 

звернутися до народу України із закликом розпочати з 1 жовтня 1990 р. 

загальнонаціональну кампанію громадської непокори.
253

 

На установчій конференції демократичних Рад України, яка відбулася 

наприкінці липня 1990 р. в Дніпродзержинську було погоджено, що кожна 

міська Рада візьме на себе координацію діяльності постійних комісій Рад 

однієї з галузей народного господарства. Було встановлено такий розподіл: 

Сумська міська Рада координує діяльність постійних комісій з питань 

законності і правопорядку, Донецька і Київська міські ради координують 
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діяльність постійних комісій по економічній реформі, бюджету, фінансах, 

податках і місцевому самоврядуванню. Львівська міська Рада – з питань 

архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства, благоустрою 

і землекористування. Житомирська міська Рада – з питань торгівлі, 

побутового обслуговування та товарів народного споживання. Рівненська 

міська Рада – з питань медичного обслуговування, охорони здоров’я, 

материнства і дитинства, соціального забезпечення. Київська і Тернопільська 

міські Ради – з питань народної освіти, культури, науки, релігії, мови, 

інтернаціональних і національних відносин. Дніпродзержинська міська Рада 

– з питань екології, Луцька міська Рада – з питань промисловості, транспорту 

і зв’язку.
254

 

НРУ виступив як суспільно-політична організація, спрямована на 

національне відродження України, вона обєднала в своєму колі широкі ряди 

національно-свідомих сил і стала центром демократичної опозиції. 

Розкриваються аспекти постановки та прийняття національної програми на 

установчому зїзді НРУ за перебудову. З перших днів існування Рух виступив 

ініціатором боротьби мирними засобами за приведення Конституції та 

законодавства України у повну відповідність до положень Загальної 

декларації прав людини, Міжнародного пакту  про громадянські і політичні 

права, інших міжнародно-правових документів. Народний Рух України  за  

перебудову обєднав  тих представників всіх верств українського суспільства, 

хто   підтримував демократичні реформи в республіці, і став консолідатором 

національно-демократичних сил. Рух української спільноти, руйнуючи стару 

радянську систему, був суголосний глибинним силам історії. Він сприяв 

творенню національно-державної самостійності України, налагодженню 

гармонійних міжнаціональних стосунків. Ідея суверенності та незалежності 
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сприяла тому, що Народний рух України за перебудову став організацією 

національного відродження в Україні.
255

 

Але компартійно-державна верхівка попри прийняття Декларації «Про 

державний суверенітет України» виступала проти процесу суверенізації, не 

лише всіляко затягуючи здійснення відповідних реформ, але й виступаючи 

опорою московського центру, який ратував за підписання нового Союзного 

договору. Представники Асоціації демократичних Рад відзначали, що 

«імперсько-комуністична система розвалюючись, зайнята виключно 

проблемами самопорятунку. Комуністична більшість у Верховній Раді УРСР, 

сформований нею Уряд та партапаратні Ради всіх рівнів, що обрані з 

порушенням закону в недемократичних умовах, не бажають і не спроможні 

вести Україну до незалежності і добробуту». Враховуючи це Асоціація 

демократичних Рад звернулася до громадян України із закликом взяти участь 

у масових політичних акціях 1 жовтня 1990 р. і домагатись відставки Голови 

Верховної Ради Л.Кравчука, відставки Голови Ради Міністрів України 

В.Масола і Уряду, відмови від підписання Союзного договору у будь-якій 

формі. Планувалося також вимагати зосередження зусиль на налагодженні 

міждержавних стосунків, негайного виконання Постанови Верховної Ради 

УРСР про військову службу громадян України, надання Декларації про 

державний суверенітет України статусу Конституційного акту, прийняття 

Закону про місцеве самоврядування з врахуванням пропозицій наради 
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представників місцевих Рад, що відбулася 15–16 вересня у м.Харків, 

розпуску та націоналізації майна КПРС для потреб народу.
256

 

18 жовтня 1990 р. було організовано Український комітет утворення 

Ради Національного порятунку. Його метою мало стати сприяння 

згуртуванню опозиційних більшовицькому режимові сил України. Партії і 

організації, що підписали Протокол про наміри, вважали комуністичну 

ідеологію та практику антилюдяними, а СРСР, заснованим на засадах 

традиційного російського шовінізму, ворожим українському народові. 

Протокол підписали представники Української Республіканської партії 

(Р.Коваль, С.Жижко, О.Миколишин), Соціал-демократичної партії України 

(В.Гридякин), Української Селянсько-Демократичної партії (Г.Криворучко), 

Української Народно-Демократичної партії (Є.Чернишов), Української 

національної партії (Г.Приходько), Української Міжпартійної Асамблеї 

(Ю.Микольський, А.Лупиніс), СНУМ-націоналістичного (В.Мельник), 

Радикальної фракції Народної Ради (С.Хмара), Товариства української мови 

«Просвіта» (В.Куєвда), Страйкових комітетів України (М.Ратушний, 

В.Фурманов), Київського Громадянського комітету (М.Головач).
257

 

На Других Всеукраїнських зборах Народного Руху України у листопаді 

1990 р. Голова Руху І.Драч у своїй доповіді «Політична ситуація на Україні і 

завдання Руху» відзначав, «будь-який об’єктивний історичний, політичний, 

економічний, соціальний, культурологічний аналіз неминуче приведе нас до 

єдиного висновку: тільки повний суверенітет українського народу, цілковито 

незалежна Українська держава відповідають сучасному розвиткові світової 

цивілізації. Будь-які інші форми історичного існування народу, нації 

безальтернативно і безжально відсувають, відкидають українську спільноту 

на задвірки цивілізації, роблять її харчем, сировиною, ресурсом для 

подальшого розвитку інших державних народів. Нам треба бути готовими до 
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того, що саме проти визвольних змагань українського народу буде вчинений 

найшаленіший опір з боку імперського центру».
258

 А вже 2 грудня 1990 р. 

відбулася перша масова акція «Львівський загальноміський мітинг-протест 

проти Союзного договору, арешту С.Хмари, наступу реакції на 

демократію».
259

 

Наприкінці 1990 р. Рада Колегій Народного Руху України запропонувала 

Координаційним Радам, їх Президіям та виконкомам Краєвих організацій 

створити фахові колегії-комісії у складі голови, заступника, секретаря та 

необхідної кількості членів. Примірний перелік рекомендованих колегій: 

екологічна, колегія з проблем економіки та підприємницької діяльності, з 

проблем демографії, культурологічна колегія, військова, релігієзнавча, 

юридична, з проблем робітничого та профспілкового руху, з проблем захисту, 

збереження та розвитку історичного середовища, відродження та оновлення 

міст і сіл України (колегія архітектури, урбаністики та захисту історичного 

середовища), колегія з проблем зв’язку з українцями за межами України, 

видавнича колегія.
260

 

Крім цього, передбачалася розбудова української армії. Першим кроком 

у цьому напрямі мала стати заборона відправляти призовників з України для 

проходження служби на території інших республік СРСР. Вже у 1990 р. НРУ 

висловився за втілення у життя положень Декларації «Про державний 

суверенітет України», наголошуючи, що «імперська влада, Міністерство 

оборони СРСР та його комісаріати в Україні глумляться над Декларацією про 

державний суверенітет України як над такою, що не має ніякої законної сили. 

Наближається час рекрутського набору і тисячі наших дітей поповнять 

окупаційні війська у республіках Прибалтики, стануть з автоматами на 

площах закавказьких міст». У зверненні НРУ щодо проведення демонстрації 
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1 вересня 1990 р. у Києві містився заклик до українців повернути «своїх синів 

з колоніальних військ в Україну».
261

 

30 січня 1991 р. було ухвалено протокол про наміри, де відзначалося, що 

політичні партії та громадські організації, виходячи зі спільної основної мети, 

що є наріжним каменем їхніх програм – побудови суверенної Української 

держави, враховуючи реальну політичну ситуацію в Україні, з метою 

консолідації зусиль і координації дій спрямованих на утвердження 

справжньої багатопартійності і політичного плюралізму, узгодження позицій 

при проведенні всеукраїнських політичних акцій, референдумів, виборів, 

вироблення спільної платформи з усіх можливих питань політичного життя 

України домовлялися про утворення опозиційного до КПРС політичного 

блоку «Демократична Україна».
262

 

4 лютого 1991 р. було створено Комітет «Референдум – суверенна 

Україна» у складі партій та громадських організацій, які виступали за 

державний суверенітет України. Було вирішено, що Комітет мав розробляти 

спільні для всіх партій і громадських організацій заходи, що стосувалися 

названого референдуму, узгоджувати і затверджувати зміст спільних заяв.
263

 

7 червня 1991 р. було оприлюднено заяву НРУ з приводу участі 

представників України в підготовчому процесі до підписання Союзного 

договору. У заяві йшлося про те, що саме завдяки активній позиції широких 

верств громадськості, Президія Верховної Ради України прийняла Звернення, 

яке було схвалене Верховною Радою 15 жовтня 1990 р., та Постанову 

Верховної Ради УРСР № 604 від 17 жовтня 1990 р., де заявлялося, що Україна 

може стати учасником Союзного договору лише після прийняття нової 

Конституції України, яка законодавчо закріпить принципи міждержавних 

стосунків України, як незалежної держави. Попри некоректно сформульоване 
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запитання всесоюзного референдуму, шалену офіційну пропаганду та тиск на 

громадян республіки, переважна більшість виборців України (понад 80 %) 

проголосувала не за членство України в оновленій Федерації, а за її статус як 

незалежної держави в союзі незалежних держав на підставі Декларації про 

державний суверенітет України. Виходячи з цього НРУ наголошував, що  

«участь голови Верховної Ради Л.Кравчука та члена Президії Верховної Ради 

М.Шульги в розробці проекту Союзного договору суперечить постанові 

Верховної Ради України і слід розцінювати виключно як їх приватну 

ініціативу».
264

 

У першій половині 1991 р. НРУ було розроблено план дій, який 

передбачав завдання, виконання яких було можливим лише за умови, коли 

процес формування українського громадянського суспільства вже 

розпочався. Основними формами діяльності осередків Руху розглядалися: 

поширення ідеї створення Самостійної Української Держави, проведення 

мітингів, зборів з нагоди визначних подій історії України, включення 

представників Руху у виборчі комісії, відкликання депутатів, які не 

виправдали довіри виборців, допомога демократичним депутатам у їхній 

діяльності, здійснення за їх допомогою громадського контролю над 

торгівлею, контроль за запровадженням у населеному пункті, на підприємстві 

закону «Про державний статус української мови».
265

 

Саме в умовах протидії відновленню, а згодом – розбудові Української 

державності, формувалося і зміцнювалося українське громадянське 

суспільство. Ідею формування і розбудови громадянського суспільства в 

Україні відстоював Народний Рух України. Його голова І.Драч наголошував, 

«демократичні сили можуть стати при владі тільки з волі трудящих, і ця 

майбутня влада не може бути іншою, ніж підконтрольною народові. Це влада 

тих політичних сил, які конкурують між собою за кращий варіант 
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процвітання суспільства… Нам не слід боятися нічого. Ні залякування 

громадянською війною, ні вже відчутних кроків до з’яви звичних, хоч і 

персонально інших партійно-державних вождів з їх диктаторськими 

зазіханнями. Не слід ремствувати ні на повільне зростання національної та 

соціальної свідомості тих чи інших прошарків українського суспільства, ні на 

їхню пасивність…
266

  

На Других Всеукраїнських зборах Народного Руху України С.Конєв у 

доповіді «Рух і народовладдя» вказував, що «об’єктивно, враховуючи 

ситуацію на заході й сході України, а також власні спостереження, можна 

дійти висновків про певні границі можливого впливу Народного Руху на 

громадську свідомість у східних і південних областях України. Поява на 

суспільному обрії Народного Руху як чисто українського феномену 

каталізувала зрушення грандіозних економічних та політичних процесів. Це, 

по-перше, зростання національної свідомості, і не тільки в західних областях. 

Стала об’єктивною реальністю поява російськомовного українського 

патріотизму серед сотень тисяч зрусифікованих українців і навіть серед 

представників інших національностей. Другим важливим чинником є факт 

розкладу виконавчої влади, повне ігнорування її рішень, відсутність 

повноцінних інститутів громадянського суспільства та нездатність 

республіканського керівництва створити ефективну структуру державного 

управління».
267

 Таким чином, розуміння необхідності формування 

громадського суспільства, на думку провідних діячів НРУ, було запорукою 

демократизації українського суспільства та розбудови Української 

державності.  

Однак на шляху консолідації українського суспільства та формування 

гармонійних взаємовідносин між владою і громадянами вже протягом 1990-х 

років серед інших факторів постали у першу чергу імперські амбіції 
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Російської Федерації, яка активно включилася у дестабілізацію ситуації в 

Україні. Вже наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років було зроблено 

спробу дестабілізації ситуації на території Закарпаття шляхом активізації так 

званого політичного русинства.  

У пояснювальній записці голови крайвиконкому Закарпатського 

Крайового Народного Руху П.Чучки відзначалося, що Закарпатський 

Крайовий Народний Рух відмовився проводити звітно-виборчу конференцію 

до Всеукраїнських Зборів НРУ через те, що Крайова організація працювала у 

вигляді розпорошеного активу у складі крайвиконкому (6 осіб) та 2 десятків 

активістів у районах області. Сама ж Крайова Рада, обрана на установчій 

конференції у вересні 1989 р. (у складі 27 осіб), практично розпалася у 

великій мірі через формалізм і випадковість, допущений при її обранні. 

Впродовж року роботи Крайовий Народний рух не створив дійового 

виконавського апарату. Паралельно виявився відхід великої частини так 

званих «рухівців» на ренегатські позиції (Т-во русинів).
268

  

У доповідній записці «Про протидію сепаратистським тенденціям в 

республіці» завідувача ідеологічним відділом ЦК Компартії України 

І.Мусієнка від 29 березня 1991 р. відзначалося наростання автономістських 

настроїв у Закарпатті. Товариство карпатських русинів при підтримці 

впливового в регіоні товариства угорської культури порушило перед 

Верховною Радою УРСР питання про повернення області статусу автономної 

республіки. При цьому посилалися на історичний прецедент – існування 

«Підкарпатської Русі» в складі Чехословаччини з жовтня 1938 по березень 

1939 р. Керівники товариства карпатських русинів декларували існування 

особливого русинського народу, заперечували той «неспростовний факт, що 

русини є невід’ємною складовою частиною українського етносу» і на цій 
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підставі вимагають приєднання Закарпаття до ЧСФР. Однак «русинський 

рух» масової підтримки в області не мав.
269

 

З часом у вітчизняній науковій літературі «русинський рух» отримав 

назву «політичне русинство», підкреслюючи цим, що його прояви 

визначалися не умовах формування громадянського суспільства, 

мотивувалися сепаратистськими намірами, вигідними у першу чергу 

Російській Федерації.
270

 

Практично відразу після проголошення Декларації «Про державний 

суверенітет України» проти його втілення у життя виступили структури 

Російської православної церкви Московського патріархату, що призвело до 

загострення їх стосунків із віруючими Української греко-католицької церкви 

(УГКЦ) та Української автокефальної православної церкви (УАПЦ). Крім 

того, в релігійному середовищі спостерігався й міжправославний конфлікт 

(переважно між УПЦ і УПЦ-КП) викликаний передусім труднощами 

демократичних перетворень і російсько-українських відносин.
271

 Існували 

також конфлікти між православними та греко-католиками, між самими 

православними, між традиційними та нетрадиційними релігіями тощо. 

Проаналізувавши дані соціологічних опитувань, дослідники констатують, що 

вирішальним чинником конфліктів громадяни вважали суперечки за право 
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володіння культовими будівлями й майном; потім називалися загальна криза 

й поширення беззаконня, некомпетентні дії місцевих органів влади, 

втручання у релігійні справи політичних партій та громадських організацій. 

При цьому найбільшого розмаху досягли православно-греко-католицький та 

міжправославний конфлікти, які мали не стільки теологічне, скільки 

політичне підгрунтя. При цьому відсутність цілісної науково обгрунтованої 

концепції політики української держави щодо релігійних організацій 

відкривала шлях для серйозних зловживань і порушення таких принципів як 

принцип відокремлення церкви від держави та принцип рівності конфесій.
272

 

Таким чином, політизація конфліктів між представниками різних напрямів 

релігії відбувалася в тому числі й за участі громадських організацій, що 

сприяло їх політизації.  

Комітет утворення Ради національного порятунку у своєму зверненні від 

22 жовтня 1990 р. відзначав, що Рада Міністрів УРСР дала згоду провести 28 

жовтня урочисту службу в Соборі св.Софії за участю патріарха московського 

Алексія. Саме в ці дні було призначено візит в Україну на Донбас 

М.Горбачова. Незначні поступки імперської тоталітарної системи, зумовлені 

студентською голодовкою, змінилися масовим ідеологічним наступом на 

Україну. Саме московський екзарх України від православ’я Філарет розсилав 

узгоджені з ЦК КПУ списки кандидатів в депутати Верховної Ради СРСР, за 
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якими зобов’язували агітувати священників, а саме за секретарів обкомів, 

міністрів. Депутат Саввін (Агафангел) агітував за В.Івашка.
273

 

У вересні 1990 р. тодішній Голова Народного Руху України І.Драч 

відзначав, що «якщо говорити про Західну Україну, то там боротьба йде між 

трьома конфесіями: між греко-католиками, Українською автокефальною 

православною церквою і Російською православною церквою. Все 

зменшується РПЦ і все зростають греко-католики та УАПЦ. І тут Рух мусить 

бути розумним, тактовним і сприяти тому, щоб люди не доходили до 

середньовічної страхітливості, як це часто буває в багатьох парафіях на 

Галичині. Що ж стосується Центральної України, то ми мусимо надавати 

підтримку УАПЦ, бо ця церква є національною для нас. Вона була практично 

винищена Сталіним в 30-ті роки і у нас є потреба підтримати її усіма 

силами».
274

 

Можливо, що саме обмеження впливу Російської православної церкви в 

Галичині сприяло прискоренню формування громадянської ідентичності 

українців, оскільки у своїй діяльності РПЦ не лише підтримувала Російську 

Федерацію, а й залишалася інструментом забезпечення посилення 

російського впливу на українських землях. 

На початку 1990-х років одним із засобів згортання процесу 

суверенізації України було проведення референдуму з приводу визначення 

доцільності збереження СРСР у березні 1991 р.  

У заяві голови НРУ І.Драча відзначалося, що «виходячи з положень 

Декларації «Про державний суверенітет України», беручи до уваги 

Постанову Президії Верховної Ради УРСР про проведення референдуму 17 

березня 1991 р. НРУ визнає винесення на загальносоюзний референдум 

питання «Про збереження СРСР» антизаконним. Усі громадяни єдиної 

союзної держави не мають ніякого ні морального, ні юридичного права 
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вирішувати долю інших народів та їхніх держав. Правовий статус Республіки 

повинен визначатися вільним волевиявленням громадян України після 

прийняття нової Конституції, республіканського Закону про референдум та 

Закону про громадянство Української РСР».
275

 

Однак не дивлячись на опір прихильників відновлення Української 

держави референдум було проведено. Але його підсумки трактувалися 

неоднозначно. Партійно-державна верхівка поспішила оголосити, що 

більшість громадян проголосували за збереження СРСР. Натомість 

опозиційні сили наголошували на тому, що результатом референдуму стала 

підтримка українцями процесу суверенізації.
276

 НРУ виступив за створення в 

Україні громадянського суспільства, яке гарантує забезпечення економічних 

підвалин політичної і соціальної свободи кожної особистості. Створення 

громадянського суспільства в України, на думку провідних діячів Руху, 

вимагало обмеження втручання держави в економічне та соціокультурне 

життя, забезпечення сприятливих умов для функціонування партій, 

добровільних асоціацій і спілок як форми реалізації творчої енергії та 

ініціативи громадян; зведення до мінімуму патерналістської функції держави 

у ставленні до народу. Вказувалося, що держава має служити суспільству і 

перебувати під його повним контролем. А створення громадянського 

суспільства у кінцевому наслідку мало зняти протиставлення окремої особи 

суспільству і державі та уможливити здійснення принципу «вільний розвиток 

кожного є умовою вільного розвитку всіх».
277

 

Ідея самостійного розподілу матеріальних благ в незалежній Україні 

наштовхнулася на опір Російської Федерації, яка намагалася зберегти 

економічну залежність України через постачання енергоносіїв, фінансову 

політику (друк паперових грошей) та встановлення «ножиць цін» на 
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українську та російську продукцію. Це суттєво зменшувало конкурентний 

потенціал українських підприємств точного машинобудування, металургії та 

металообробки і звужувало ринки збуту продукції промисловості та 

сільського господарства, замикаючи їх на Росію, яка диктувала ціни на неї. 

Такий стан речей сприяв тому, що на світових ринках значна частина 

української продукції була неконкурентоспроможною, оскільки не 

відповідала стандартам якості. Це обмежувало можливості пошуку нових 

ринків збуту для української продукції і формувало в українському 

суспільстві переконання про неможливість будувати економічні стосунки з 

іншими країнами поза інтересами та потребами Російської Федерації. 

Особливо такі твердження розповсюджувалися, в тому числі й за допомогою 

публікацій у періодичній пресі, на території південно-східної України, 

населенню якої намагалися нав’язати думку про не перспективність 

євроінтеграції з підвищенням стандартів якості продукції для багатьох 

українських підприємств, оскільки в таких умовах українська економіка 

начебто не змогла б існувати. 

На думку провідних діячів НРУ, питання про перетворення СНД на 

конфедерацію, а згодом і на федерацією з центом у Москві активно 

обговорювалося з українським керівництвом принаймні впродовж 1991–1993 

рр. Закликаючи громадян до проведення акцій громадянської непокори 

керівники НРУ, відзначали, що лише подібні дії можуть перешкодити 

входження України до нового державного об’єднання на чолі із Росією.
278

 

Механізм формування і функціонування партійно-радянської еліти 

передбачав існування родинно-земляцьких угрупувань із чіткою 

вертикальною ієрархічною структурою. Після розпаду СРСР ці угрупування, 

маючи реальну можливість забезпечити перерозподіл державного майна на 

свою користь, не були зацікавлені у здійсненні реформ, які б сприяли 

формуванню ринкової економіки. Внаслідок цього поступово утворювалася 
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система олігархічних кланів, чия економічна діяльність була спрямована на 

монополізацію певних галузей промисловості і сільського господарства на 

основі володіння контрольним пакетом акцій провідних підприємств. 

Подібне явище також склалося у сфері забезпечення енергоносіїв, коли 

клановість структурної побудови української політичної та економічної еліти 

диктувала встановлення контролю через різні «фірми-прокладки» над 

ринком енергоносіїв та забезпеченням постачання їх в Україну. Залежність 

України від енергопостачання з Російської Федерації сприяла тому, що 

особи, які здійснювали контроль за українським енергоринком тісно 

співпрацювали й потрапляли у залежність від російських постачальників. 

Існування корупційних схем у розподілі енергоресурсів в Україні ставило їх 

у залежність від інтересів різних кланово-олігархічних груп, а також від 

постачальників енергоресурсів у сфері ціноутворення. Потрапляючи у таку 

залежність провідні гравці енергоринку України часто захищали власні 

вузькокорпоративні інтереси і нехтували загальнодержавними, що робило 

Україну ще більш залежною від постачання енергоносіїв за умови 

відсутності диверсифікації таких поставок.  

Таким чином, отримавши фактичний контроль над частиною 

представників верхівки українського бізнесу Російська Федерація часто 

домагалася прийняття вигідних для себе рішень у зовшіньополітичній сфері, 

а також гальмувала через прийняття відповідних законів українським 

парламентом створення громадянського суспільства в Україні шляхом 

обмеження економічної потужності її середнього класу і сприяння побудові в 

Україні кланово-олігархічної економіки із залученням до визначення 

орієнтирів розбудови ринкової економіки в Україні осіб, які не були 

зацікавленні у поширенні добросовісної конкуренції, а мали на меті лише 

встановлення монополії у окремих сферах виробництва і реалізації продукції. 

При цьому навіть у випадку, коли бізнес-структури, близькі до вищого 

політичного керівництва України, зосереджували свою економічну 
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діяльність на реалізації імпортної продукції в Україні, залежність від 

російських фінансових структур та накопичення зовнішніх боргових 

зобов’язань сприяли збереженню залежності представників таких структур 

від російських політичних кіл.  

Олігархізація української економіки за активного сприяння цьому 

процесу Російської Федерації стояла на перешкоді забезпеченню реального 

контролю інститутами громадянського суспільства роботи державних 

органів, оскільки в силу прискорення майнового розшарування жителів 

України із збільшенням кількості бідних людей більшість громадян 

потрапляли у залежність від тих чи інших олігархічних кланів через роботу у 

їх бізнес-структурах. Крім того, бідність населення України в умовах 

монополізації державою постачання енергоносіїв та здійснення комунальних 

послуг сприяла етатизації українського суспільства через поширення 

патерналістських очікувань. Зацікавленість Російської Федерації у 

гальмуванні ринкових перетворень в Україні була однією з причин 

прийняття не виважених рішень представниками українських владних 

структур. 

Досить відверто позицію Росії в «українському питанні» підтримували 

українські комуністи на чолі із П.Симоненком. У багатьох питаннях стосовно 

визначення характеру взаємодії між владою та суспільством, попри численні 

декларації «відданості» інтересам трудящих, депутати Комуністичної партії 

України займали досить неконструктивну позицію. Так, завдяки їхнім 

зусиллям з тексту Конституції України, прийнятій у першому читанні, зникла 

глава «Громадські об’єднання», а всі її положення були зведені до посилання 

на законодавче визначення засад утворення і діяльності політичних партій, 

інших громадських об’єднань.
279

 Перетворенню значної частини українських 
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партій на бізнес-проекти сприяло те, що завдяки активності лівих сил 

детальна регламентація діяльності політичних партій була вилучена з 

Конституції, а тому вимагала законодавчого закріплення. Це призвело до 

того, що у законодавстві було встановлене занадто обмежене коло санкцій 

конституційної відповідальності, які могли бути застосовані до партій.
280

  

Зусиллями лівих Конституція не надавала права державі фінансувати 

партії, що сприяло використанню «тіньових» схем фінансування. Разом з тим 

вона закріпляла за партіями виключне право «сприяти формуванню і 

виявленню політичної волі громадян», а не лише власних членів, як це 

визначалося Законом «Про об’єднання громадян» від 16 червня 1992 р.
281

 

Водночас вироблення власне закону «Про партії» розтягнулося аж до грудня 

1999 р., що пояснювалося специфікою боротьби за розподіл владних 

повноважень, оскільки єдиним форпостом, який мав би протистояти 

виконавчій гілці влади, стали партії, представлені у законодавчому органі 

країни. Саме тривала невизначеність статусу партій ставила їх у вигідні 

умови через відсутність процедури і підстав впливу на них. Це підвищувало 

роль партій на тлі еволюції виборчого законодавства і в очах представників 

великих фінансово-промислових груп, оскільки депутати, обрані за 

партійними списками, ставали недосяжними для будь-яких дій з боку 

опонентів, а також були непідконтрольні виборцям навіть за умови прийняття 

закону щодо «імперативного мандату» через відсутність персоніфікації 

відповідальності. З іншого боку, проведення виборів на суто пропорційній 

основі ставило парламентарів у залежність від партійного керівництва. У цій 

сфері здобутком компартійної номенклатури стало також закріплення в 

законодавстві конструкції організації, притаманної виключно тоталітарним 
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партіям: за принципом центр–обласна організація–районна (міська)–

первинний осередок. Внаслідок цього Україна отримала партійну систему, 

наповнену віртуальними утвореннями із зареєстрованими статутами та 

програмами і «дутою» чисельністю партійців.
282

 А кількісне зростання 

проросійських (націоналістично налаштованих) партій свідчило про 

наявність в українському суспільстві людей, зорієнтованих на Росію.
283

 Проте 

водночас з’явилася і почала поширюватися тенденція до «європеїзації» в 

Україні як відповідь на виклик певних політичних кіл Росії, які в середині 

1990-х років почали активно розробляти ідею посткомуністичної 

неоімперської соборності під гаслами цивілізаційного протистояння Сходу і 

Заходу.
284

  

Проросійські політичні сили в Україні вже на початку 1990-х років 

всіляко намагалися відмінності історичної пам’яті населення східної та 

західної частин України представити у якості цивілізаційного розколу. 

Резонанс в українському суспільстві викликало те, що М.Горбачов під час 

свого перебування у Литві назвав м.Харків та Донбас російськими. У своїй 

телеграмі М.Горбачову від 13 січня 1990 р. І.Драч від імені НРУ засудив цей 

вчинок, вказуючи М.Горбачову, що «якщо ви обмовилися і мали на увазі, що 

Харків і Донбас є російськомовними, то ганьба тій багаторічній національній 

політиці, внаслідок якої українські Харків та Донбас були зрусифіковані. І 

сьогодні в Харкові та Донбасі переважають українці і завжди Харків і Донбас 

будуть у складі України. В умовах національного відродження на прагнення 
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усіх народі Радянського Союзу до утвердження свого суверенітету кожне 

неоковирне чи неточне висловлювання з боку високих посадових осіб і надто 

Голови Верховної Ради СРСР, яке зачіпає національні права чи почуття будь-

якого з наших народів, може спричинитися до виникнення нових вогнищ 

нестабільності в країні».
285

 

За даними МВС УРСР політичним проводом Тернопільської крайової 

організації Руху з січня 1991 р. організовувалися виїзди великих груп по 100–

150 осіб для проведення агітаційної роботи серед населення 

східноукраїнських областей проти нового Союзного договору, КПРС, за 

створення національної армії. Такі дії керівників Тернопільської крайової 

організації Руху, на переконання працівників МВС, були спрямовані на 

подальшу дестабілізацію суспільно-політичної обстановки в республіці і були 

«грубим порушенням» постанови Верховної Ради УРСР від 29 листопада 

1990 р. «Про невідкладні заходи по зміцненню законності і правопорядку у 

республіці» і діючого законодавства.
286

 

Провідники Руху були переконані, що права національно-культурної 

автономії мали бути надані і українцям, що проживали за межами України, – 

на Кубані, Ставропіллі і на Дону, на Берестейщині, в Молдові, в Сибіру, 

Казахстані, на Далекому Сході, в Москві, Санкт-Петербурзі.
287

 Виступ Руху 

на захист прав українців в Росії був досить небезпечним для керівництва 

Російської Федерації, яке вживало масштабних заходів для розколу України. 

Певну підтримку подібні дії знаходили на території Донбасу в силу того, що 

внаслідок планомірного переміщення російського населення за часів 

існування СРСР у частині населених пунктів, особливо у великих 

промислових містах, більшість громадяни становили росіяни. Їх 

переконаність у необхідності налагодження найтіснішої співпраці з Росією 
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формувалася шляхом запровадження конструкту економічна діяльність 

підприємств Донбасу–виробничо-економічні зв’язки–Російська Федерація та 

топіків на кшалт «тісні економічні контакти з РФ – запорука процвітання 

Донбасу», «Ні українізації Донбасу», «економічна свобода Донбасу, який 

годує всю Україну». При цьому економічна свобода уявлялася як засіб 

подолання економічних проблем. Особливо яскраво це виявилося у ході 

шахтарських страйків. Вже у зверненні голови організаційного комітету з 

проведення страйку В.Чеботаря та секретаря комітету А.Свириденко за 

дорученням трудових колективів міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привольє 

до Верховної Ради України та Президента України від 12 червня 1993 р. 

вказувалося, що «представники трудових колективів Лисичанська не мають 

наміру більше терпіти свавілля у державі». Народ введений в оману гаслами 

про повну незалежність і свободу України навіть на умовах краху 

національної економіки, голод, принизливу залежність від подачок країн 

Заходу. Керівництво країни не поспішає відновлювати виробничі зв’язки з 

підприємствами Росії та інших країн СНД, перетворюючи трудові колективи 

у заручників своєї політики. Організатори страйку наголошували на 

підтримці вимоги представників трудових колективів Всеукраїнської 

конференції працівників вугільної промисловості і вимагали від Верховної 

Ради до 15 квітня 1993 р. прийняти рішення про проведення до 1 вересня 

1993 р. референдуму про довіру Президенту і Верховній Раді, провести 

всеукраїнський референдум про державно-політичний устрій України, надати 

Донбасу статус вільної економічної зони, встановити економічні зв’язки між 

країнами СНД, знищити митний бар’єр, уклавши при цьому економічний 

союз країн СНД, виплачувати компенсацію за проживання у екологічно 

небезпечному районі, переглянути оподаткування зарплат трудящих у бік 

зменшення для державних підприємств, збільшити зарплату пропорційно до 

рівня цін, повернутися до розрахункової рубльової зони з національною 

валютою, ввести дотацію на енергоресурси, встановити межу рентабельності 
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для кожного підприємства із введенням антимонопольного законодавства, 

провести з’їзд представників трудових колективів України, заборонити 

діяльність підприємницьких структур, що не виробляють продукцію.
288

   

Характер вимог свідчив про те, що вони формувалися зацікавленою 

стороною, якою у даному разі виступала Російська Федерація, з огляду на 

включення до них перегляду статусу України як незалежної суверенної 

держави. Прикриваючись гаслами про допомогу у вирішенні наболілих 

проблем трудящих фактично відстоювалися геополітичні цілі Росії, яка 

використовувала економічний тиск для досягнення зовнішньополітичних 

цілей, а також всіляко педалювала питання про федералізацію України. 

Однак опитування громадської думки неодноразово свідчили, що більшість 

громадян України негативно ставиться до федералізації. Так, у ході 

соціологічного опитування населення м.Києва про соціально-економічну та 

політичну кризу в Україні 18–20 червня 1993 р. було визначено, що 

позитивно оцінювали перспективу федералізації України лише 21 % 

респондентів, невизначено – 27,3 %, негативно – 51,6 %.
289

 

У 1992 р. особливу тривогу України викликало висловлювання Віце-

Президента Росії О.Руцкого, який закликав до виходу Криму зі складу 

України, поставивши під сумнів її територіальну цілісність. Майже 

одночасно Президент Росії Б.Єльцин підписав Указ про перехід під 

юрисдикцію Російської Федерації всього Чорноморського флоту. У заяві 

Верховної Ради України з цього приводу такі дії характеризувалися як розвал 

добросусідських українсько-російських відносин, дестабілізацію ситуації в 

Україні.
290
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Визначення перспектив співробітництва з Росією не полишало й 

представників розумової праці в Україні, частина яких досить неоднозначно 

ставилася до їх визначення. Так, у зауваженнях Інституту історії України 

НАН України на проект «Концепції державотворення в Україні», 

представленої НРУ, вказувалося, що «ретельної проробки заслуговують 

проблеми російського та російськомовного населення України, які слід 

розглядати в більш широкому плані довготривалих перспектив відносин між 

суверенною Україною та Росією, країнами СНД. Проблема 

зовнішньополітичної безпеки України розглядається не з позицій 

геополітичних інтересів України, а виключно під кутом зору негативних 

відносин з Росією. Так, відзначаючи наявність територіальних претензій до 

України з боку Росії, автори оминають існування таких же настроїв у Румунії, 

Словаччині, Польщі, Угорщині».
291

 У відповіді Інституту історії НАН 

України міститься підміна понять: поруч із рішеннями вищих органів Росії, 

де мова йшла про статус Севастополя, йде мова про існування певних 

настроїв в інших країнах. Тим самим маскувалася агресивність зовнішньої 

політики Російської Федерації по відношенню до України. 

Часто траплялося, що засуджуючи агресивні дії СРСР, викриваючи 

злочини комуністичного режиму,
292

 українські науковці не помічали 

імперських амбіцій частини вищого керівництва Російської Федерації, яке 

чинило перепони на шляху формування громадянського суспільства в 

Україні. 

Пропагуючи єдність слов’янського населення Російська Федерація 

всіляко прагнула до домінування «у слов’янському середовищі». В 

українському науковому дискурсі було започатковано дискусію про 

особливий «східний» варіант розбудови українського громадянського 

суспільства на противагу «західному», наслідування якому начебто стало 
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причиною невдач у сфері розбудови держави. Так, у роботі В.Моргуна 

наголошувалося на існуванні п’яти типів біопсихосоціогенезу (розвитку особи і 

суспільства): 1) сенсорно-колективістський неврівноважений; 2) сенсорно-

колективістський врівноважений; 3) перехідний або еклектичний; 4) 

раціонально-індивідуалістський врівноважений; 5) раціонально-

індивідуалістський неврівноважений. Вказані два раціонально-

індивідуалістські типи громадянського суспільства  називалися «західними», 

два сенсорно-колективістських типи – «східними» або «східнослов’ян-

ськими». Перший із них розглядався традиційно властивим менталітету 

українського народу, а другий – російського.  Вказані типи називалися 

альтернативою громадянського суспільства врівноваженого раціонально-

індивідуалістського типу («західного»), який розбудовували президенти та 

уряди, Верховні Ради та місцеві держадміністрації України всі роки її 

незалежності. Підкреслювалося, що у психоісторичному контексті під 

статусом держави потрібно розуміти не тільки її нормативно-правову базу, 

але й стан суспільно-політичного життя країни, а також її становище серед 

інших країн регіону та світу. Тобто, відповідність соціально-економічного 

базису та політичної надбудови, діяльності державних інституцій, 

повсякденного життя громадян проголошеним юридично-правовим засадам. 

Вказувалося, що обрана Верховною Радою, Президентом та урядами України 

модель громадянського суспільства або «західної демократії» не отримала 

необхідного законодавчого забезпечення.
293

 Проте не аналізувалися кроки 

Російської Федерації, спрямовані на протидію розбудові громадянського 

суспільства в Україні, побудованого на потужному «середньому» класі та 

відносно високому рівні незалежності громадян від держави завдяки 

володінню та розпорядженню приватною власністю.  
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Негативну роль у процесі консолідації українського суспільства 

відіграло й протиставлення Східної (передусім Донбасу) та Західної України, 

яке активно використовувалося вже під час виборчої президентської кампанії 

Л.Кучми, який позиціонувався як «проросійський» кандидат. З часом контент 

мас-медіа повідомлень у цьому зв’язку був представлений відомостями про 

«донецьких бандитів»294 чи «галицьких покидьків» (або «галицьких 

фашистів»).  

У своєму виступі на V Всеукраїнських зборах НРУ 10–12 грудня 1993 р. 

член Центрального Проводу НРУ, голова Харківської крайової організації 

Генріх Алтунян, критикуючи дії Л.Кучми, наголошував, що «останні дії 

уряду, особливо у фінансовій сфері, – антизаконні. В умовах економічного 

краху є реальною загроза перетворення Лівобережжя і Півдня України на 

домініон Росії».
295

 Проте вже наприкінці 1990-х років динаміка політичних 

настроїв українців свідчила про скорочення прихильників проросійського 

зовнішньополітичного курсу України. Так, якщо у 1998 р. 21 % громадян 

негативно ставилися до ідеї приєднання України до союзу Росії і Білорусії, то 
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у 2000 р. – 37 %. Натомість кількість прихильників такого приєднання за 

вказаний період скоротилася з 61,4 % до 40,8 %.
296

 

З іншого боку, Україна поступово потрапляла у залежність від 

міжнародних фінансових інститутів, значна частина яких контролювалася 

США. Зростання заборгованості в умовах поширення корупційних схем в 

Україні призводило до посилення залежності держави від іноземних 

кредиторів, які висували умови не лише щодо цільового використання 

виділених коштів, а й у сфері структурної перебудови української економіки. 

Це, у свою чергу, позбавляло Україну конкурентних перспектив на світовому 

ринку і сприяло перетворенню її на сировинний придаток провідних країн 

світу, а також сприяло збереженню комплексу меншовартості в українському 

суспільстві.  

Величезні заощадження громадян на ощадних книжках  на 1994–1995 

рр.(біля 200 млрд. грн.), які могли б проінвестувати у виробничу 

інфраструктуру з метою проведення структурної перебудови виробництва, 

саме за порадами міжнародних фінансових організацій та іноземних 

експертів, були знищені інфляцією, що переросла згодом у гіперінфляцію. 

Залишки збережень громадян були знищені за допомогою трастових 

кампаній. Все це змушувало шукати нові іноземні інвестиції в українську 

економіку, що призводило до різкого зростання зовнішньої заборгованості.
297

 

Президент України Л.Кучма, перебуваючи восени 1994 року в Канаді, 

поставив перед державами «Великої сімки» питання про надання фінансової 

допомоги Україні до кінця поточного року і на 1995 рік в обсязі 6 млрд. 

доларів США. Ці кошти, загальну суму яких було узгоджено із Міжнародним 

валютним фондом, мали спрямовуватися на забезпечення фінансової 
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стабілізації, подолання платіжного дефіциту, реалізацію енергетичних 

проектів, проектів структурної перебудови промисловості, конверсію 

виробництва, а також залучення України до розвитку транс’європейських 

транспортних та інформаційних мереж. Одночасно необхідно було створити 

стабілізаційний фонд для запровадження нової національної валюти – 

гривні.
298

  

На думку колишнього Голови Національного банку України 

В.Гетьмана, рішення про отримання зовнішньої позики з метою досягнення 

макроекономічної стабілізації і прискорення введення гривні було не 

виваженим. В.Гетьман, зважаючи на досвід Польщі, найбільш надійним 

стабілізаційним фондом вважав внутрішні резерви, оскільки залучення 

коштів населення за рахунок економічної мотивації і правових гарантій для 

людей, на його думку, дозволило б використати ці кошти для проведення 

необхідних реформ.
299

  

Постійно висока інфляція в Україні підтримувалася тривалий час 

штучно під впливом міжнародних фінансових організацій і завдяки 

невиваженим економічним реформам зумовлювалася тривалою інфляційною 

монетарною політикою в умовах зацікавленості вищого керівництва у 

збільшенні високих темпів інфляції для забезпечення «адресної 

приватизації». На противагу цьому у Чехословаччині, Польщі, Естонії та 

Албанії завдяки дисциплінованій макроекономічній політиці, радикальна 

лібералізація цін взагалі не переросла в гіперінфляцію.
300

 Представник 

Світового банку в Україні Д. Кауфман стверджував, що з кінця 1993 р. до 

літа 1994 р. економіка України перебувала під майже абсолютним 
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адміністративним контролем. Ступінь адміністративного контролю над 

економікою фактично залишався таким самим, як і після проголошення 

незалежності.
301

 

На початку 1990-х років було помітно незацікавленість ряду провідних 

західних країн у проведенні в Україні грошової реформи, що, серед іншого 

зумовлювалося прагненням нав’язати боргові зобов’язання і усунути 

можливого конкурента на світовій економічній арені (за оцінками початку 

1990-х років Україна посідала 10 місце у світі за економічним потенціалом), а 

також завдяки зростаючій зовнішній заборгованості схилити українське 

керівництво до ліквідації української ядерної зброї. «Поради» окремих 

західних економістів з приводу часу та можливостей конвертації купону, 

введення у обіг гривні не сприяли прискоренню економічної стабілізації в 

Україні. Великої шкоди Україні завдала нав’язана ззовні жорстка монетарна 

політика. Успішність рекомендацій західних монетаристів щодо регулювання 

економіки лише за допомогою кількості грошей не підтверджувалася 

світовим досвідом. Навіть у найбільших країнах Європи темпи зростання 

грошової маси були значно вищими від рекомендованих ними (3–4% на рік, з 

урахуванням приросту реального ВВП). Вже наприкінці 1990-х років 

експерти Світового банку оцінили зовнішній борг України в 82% ВВП.
302

 

Сліпе копіювання досвіду країн Європи у сфері формування 

громадянського суспільства та здійснення демократичних реформ без 

врахування українських реалій сприяло поляризації думок українців щодо 

вступу в ЄС. У 2000 р. 23 % українських громадян негативно ставилися до 

співпраці України з Міжнародним валютним фондом, 33 % респондентів 
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негативно ставилися до вступу України до НАТО.
303

 А число тих, хто 

негативно ставився до вступу України в ЄС з 2000 р. до 2002 р. зросло з 9,6 % 

до 15 % за зменшення числа прихильників такого кроку з 56 % до 44,4 % 

громадян України.
304

 

Проте не сприймаючи частини культурних та соціальних цінностей 

західного світу, значна кількість громадян України віддавала перевагу 

налагодженню тісних стосунків із західними країнами в силу високого рівня 

життя їх населення. Розумінню цього факту сприяла також масштабна 

трудова міграція українців до європейських країн, особливо розповсюджена у 

середовищі західноукраїнського населення.  

Однією з проблем на шляху формування українського громадянського 

суспільства був комплекс етнополітичних проблем Автономної Республіки 

Крим. Досить складною була ситуація на півострові, де, з одного боку, 

відбувався процес повернення і облаштування кримських татар, а з іншого – 

на фоні загострення російсько-українських відносин з приводу використання 

військово-морської бази Севастополя та визначення статусу Криму 

посилювалися відцентрові проросійські течії.
305

 Вже у доповідній записці 

«Про протидію сепаратистським тенденціям в республіці» завідувача 

ідеологічним відділом ЦК Компартії України І.Мусієнка від 29 березня 1991 

р. вказувалося, що деякі громадські організації, національно-культурні 

товариства, окремі народні депутати, вчені, засоби масової інформації 

порушують питання про федеративний поділ України, підігрівають серед 

населення республіки сепаратистські настрої. На посилення подібних 

тенденцій впливає політична нестабільність і загострення соціально-
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економічного становища в різних регіонах республіки, а також результати 

проведеного в Криму референдуму про статус півострова. Звернення до ЦК 

Компартії України, зустрічі на місцях і аналіз преси свідчать, що, 

незважаючи на рішення Верховної Ради УРСР про відтворення Кримської 

АРСР у складі України, певні політичні кола продовжували експлуатувати 

питання територіальної приналежності півострова. Зокрема, пза вихід Криму 

із складу України виступало севастопольське товариство російської культури 

ім. О.С.Пушкіна, «Союз патріотів Криму», Кримське відділення 

демократичної партії Росії, деякі депутати обласної Ради. Крім того, ситуацію 

ускладнювали деструктивні дії Руху, УРП, що призводили до наростання 

антиукраїнських настроїв серед населення півострова. Через місцеві 

організації Руху розповсюджувалися листівки, де говориться, що вихід 

Криму зі складу України «інспірується Кремлем».
306

 

Повернення значної кількості кримських татар на півострів породило 

проблему їх розселення із виділенням земельних ділянок. Неврегульованість 

земельного питання посилювала соціальну напругу на території півострова. 

Лунали заклики до акцій масової непокори, загальної мобілізації, створення 

загонів самозахисту, повернення військовослужбовців кримських татар зі 

Збройних сил, пікетування приміщень рад народних депутатів усіх рівнів, 

активізації самозахоплення земель, блокування автомобільних та залізничних 

доріг.
307

 

Лідери кримськотатарського руху, його представницькі органи – 

Меджліс і Курултай висловилися проти визнання адміністративного 

автономного утворення. Другий Курултай (червень 1991 р.) прийняв 

Декларацію про національний суверенітет кримськотатарського народу, яка 

проголошувала Крим національною територією кримськотатарського народу, 

де він володіє правом на самовизначення, і ставила за мету створення 
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суверенної національної держави. Після всеукраїнського референдуму 1 

грудня 1991 р., який підтвердив Акт проголошення незалежності України, 

Меджліс розробив проект конституції Кримської республіки, в якому право 

на самовизначення закріплювалося лише за кримськими татарами, караїмами 

та кримчаками, що викликало незадоволення або й відверту ворожнечу 

нетатарського населення Криму.
308

 Особливо негативне ставлення до цих 

процесів виявила російська громада, ряд лідерів якої стали на шлях 

ігнорування законів України і відриву Криму від неї. Проросійський рух 

дістав найповніше втілення в діяльності таких політичних партій та 

об’єднань, як Республіканський рух Криму, Республіканська партія Криму, 

російська партія Криму, Блок «Росія», Комуністична партія Криму. 

Деструктивні дії цих сил підтримувалися у самій Росії прагненням розіграти 

кримську карту у як відносинах з Україною, так і у внутрішній політиці. 

Актом, спрямованим на порушення цілісності та суверенітету України стала 

постанова Верховної Ради Російської Федерації від 9 липня 1993 р. «Про 

статус міста Севастополя».
309

 Керівники НРУ різко засуджували угодовську 

політику Президента України Л.Кравчука у вирішенні проблеми «кримських 

сепаратистів, які перетворили Крим в заповідник для комуністичної 

номенклатури».
310

 

Досить напруженими певний час в Криму були стосунки між 

мусульманами і православними. Між УПЦ МП і муфтіятом виникло 

протистояння, спричинене прагненням православної церкви московського 

патріархату зберегти панівне становище у Криму. Важливим кроком у 

розвитку міжконфесійного діалогу було створення у 1992 р. за сприяння 

керівництва АР Крим, Міжконфесійної ради «Світ – дар Божий», до якої 

увійшли представники основних традиційних конфесій – УПЦ, Духовного 
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управління мусульман Криму (ДУМК), Духовне правління кримських 

караїмів України, РКЦ, Вірменська апостольська церква, об’єднання церков 

ЄХБ Криму, церква АСД АР Крим, громада прогресивного іудаїзму в АР 

Крим, Німецька євангелічно-лютеранська церква. Метою цього 

консультативно-дорадчого органу було оголошено недопущення посилення  

міжетнічної ворожнечі та відродження моральних ідеалів і цінностей. Його 

діяльність певною мірою сприяла послабленню протистояння між 

конфесіями.
311

 Проте православна церква російського патріархату не 

полишила спроб посилити свій вплив на півострові. 

Посилення соціальної напруги на території Криму також було 

спричинене суперечками за володіння будівлями, які свого часу належали 

громадам кримськотатарського народу. Частина з них після перемовин з 

владними структурами передавалася кримським татарам.
312

 Для 

врегулювання ситуації було також збільшено обсяги теле- та радіомовлення 

для кримських татар.
313

 

Вершиною деструктивних дій у Криму було обрання у січні 1994 р. 

президентом Криму Ю.Мешкова і спроби вийти за межі правового поля 

України, що грубо суперечило Законам «Про статус Автономної Республіки 

Крим» (1992 р.), «Про розмежування повноважень між органами державної 

влади України і республіки Крим» (1992 р.). Однак діяльність цих сил не 

знайшла на той час масової підтримки в кримському суспільстві. У цей 

період утверджувалося усвідомлення необхідності збереження миру і злагоди 

в автономії, поширювався рух «Крим з Україною», який з травня 1992 р. діяв 

під назвою «Всекримський блок демократичних сил». До його складу 

увійшли українські відділення українських національно-демократичних 
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партій (УРП, ДПУ), Спілки офіцерів України, товариства «Просвіта», 

Народного Руху України.
314

 

Для надання процесу репатріації кримських татар динамізму українська 

влада активізувала зусилля у зовнішньополітичній сфері. Це передбачало 

насамперед підвищення ефективності взаємодії з країнами, із яких 

повертаються репатріанти, та привернення уваги міжнародного 

співтовариства до необхідності практичної допомоги Україні в питаннях їх 

облаштування. Важливу роль в активізації міжнародної співпраці щодо 

облаштування депортованих належала Республіканській комісії у справах 

депортованих народів Криму. Зокрема, протокольним дорученням від 12 

грудня 1995 р. № 7 Міністерству зовнішньоекономічних зв’язків і торгівлі та 

Міністерству закордонних справ України доручалося розглянути питання про 

можливість звернення від імені Кабінету Міністрів України до Ради Європи, 

інших міжнародних організацій економічного співробітництва з проханням 

про надання Україні цільового кредиту для допомоги індивідуальним 

забудовникам з числа кримських татар і осіб інших національностей, які 

повернулися в Автономну Республіку Крим.
315

 Було прийнято ряд 

нормативних актів, де передбачалося забезпечення фінансування з метою 

полегшення процесу облаштування кримських татар із залученням 

довгострокового кредитування та пільг у відведенні земельних ділянок для 

забудови.
316
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Однією з проблем тривалий час залишалося припинення депортованими 

іноземного громадянства, що вимагало пошуку спрощеної процедури зміни 

громадянства, оскільки його відсутність істотно обмежувала політичні, 

економічні, соціальні та культурні права. Особливо це стосувалося тих 

кримських татар, що повернулися із Узбекистану. Так, із 108 тис. осіб, які 

повернулися в період з 1991 по 1999 рр., 62 тис. були громадянами 

Узбекистану.
317

 Проте зусиллями президентів України та Узбекистану, УВКБ 

ООН у серпні 1998 р. було підписано угоду про спрощену процедуру виходу 

кримських татар з узбецького громадянства. У результаті при виході з 

громадянства Узбекистану кримські татари звільнялися від державного мита 

в розмірі 100 дол. США. У подальшому цю угоду на прохання української 

сторони було продовжено до 31 грудня 2001 р.
318

. 

Президент України Л. Кучма 27 серпня 1999 р. зобов’язав Міністерство 

закордонних справ України вивчити можливість звільнення кримських татар 

та їхніх нащадків, які набували громадянство України, від сплати 

консульських зборів при отриманні закордонного паспорта, а МВС, 

Мін’юсту, Держкомнацміграції, Раді міністрів АР Крим було рекомендовано 

активізувати роботу зі створення умов у набутті кримськими татарами 

громадянства України.
319

 

                                                                                                                                                             

порядок паювання земель, переданих у колективну власність 
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Варто підкреслити, що однією з проблем для посилення російського 

впливу в українському політичному істеблішменті була позиція Народного 

Руху України, яку він займав на початку 1990-х років. Провідні діячі Руху 

відмовилися від «входження у владу» на правах підпорядкування колишнім 

представникам партійної еліти з відповідною орієнтацією на проросійську 

позицію у внутрішній та зовнішній політиці України.  

У звітній доповіді Голови Народного Руху України В.Чорновола про 

роботу Руху від ІІІ до V Всеукраїнських зборів відзначалося, що 

«демократичний за своєю суттю, відданий ідеалам свободи, пройнятий духом 

реформаторства, Рух за умов постсоюзної, але далеко не посткомуністичної 

України, був приречений на опозиційність». Відкидаючи звинувачення в 

опозиційності як протидії Українській державності, В.Чорновол вказав, що 

позитивна роль опозиції як рушія реформації залишається досі незрозумілою 

і неприйнятною не тільки збільшовиченій владній верхівці, але і частині 

демократів, які в критиці дій Президента і уряду вбачали посягання на саму 

українську державність. Між ІІІ і IV Всеукраїнськими зборами нас 

випробували на міцність: Рухові вдалося витримати цілий шквал атак з боку 

партії влади. За добре опрацьованим сценарієм, через своїх адептів у 

демократичному таборі спочатку спробували створити на противагу Рухові 

протеговані владою псевдоуніверсальні політичні структури, а потім 

ініціювали розкольницьку роботу в самих рухівських організаціях. 

Прокомуністична і пропрезидентська преса в унісон паплюжила лідерів Руху, 

фальшувалися відомості про чисельність організації, нас оголошували 

неіснуючими, розпочалася нова кампанія гонінь на рухівських активістів у 

областях. Найвідчутніший удар прийшовся на чисельно найбільші й тому 

менш однорідні Львівську та Івано-Франківську, а також Харківську 

організації. У Львові, заохочені групою розкольників, фашиствуючі 
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молодчики вчинили напад на будинок, де повинна була відбутися 

конференція Руху. Усе це на жаль за мовчазного нейтралітету місцевої влади, 

яка у 1990 р. сама народжувалася з Руху, та при «очевидному потуранні суду 

і прокуратури».
320

 

Народний Рух України виступив проти засилля Росії в українській 

економіці і розширення політичного впливу Російської Федерації через 

створення на території України російських військових баз. У Криму такою 

базою став Севастополь. Поступки з боку українського керівництва у 

стратегічно важливих для України питаннях, в тому числі й ліквідації ядерної 

зброї з її передачею Російській Федерації, викликали різку критику з боку 

провідних діячів НРУ. Так, В.Чорновіл відзначав, що  «починаючи з ІІІ з’їзду 

ми – активні противники СНД як передімперської структури». Різко засудив 

Рух і «ялтинську зраду» в серпні 1992 р., і «масандрівську капітуляцію» у 

вересні 1993 р.
321

 А у зверненні В.Чорновола до редактора газети «Нью-Йорк 

таймс» від 15 січня 1993 р. вказувалося, що вагання України стосовно 

знищення свого ядерного арсеналу «не замасковували великі амбіції здобути 

силу, а натомість відображали стурбованість збереженням свого статусу. 

Століттями Росія домінувала над Україною. Після розвалу Совєтського 

Союзу Росія досягла прогресу в поліпшенні своїх відносин із Заходом і 

своїми сусідами та в переоцінці свого місця у світі. Однак багато сильних 

шовіністичних груп далі існує у Росії, і стабільність там далеко не 

гарантована. Все ще існує можливість захоплення влади в Росії 

імперіалістичним або ультранаціональним режимом, який направить свій 

приціл на повернення колишніх совєтських територій, таких, як Україна. 

Україна мусить шукати конкретних і точних гарантій безпеки від інших 

ядерних сил, щоби захистити цілісність своєї міжнародно визнаної території, 

перш ніж передавати всю свою ядерну зброю до свого могутнішого 
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нестабільного сусіда – Росії. Чим швидше Росія порозуміється із своїм новим 

статусом як неімперіалістична держава, тим швидше відносини між 

Україною і Росією й іншими державами нормалізуються».
322

 На жаль в 

сучасних умовах російсько-української війни 2014–2015 рр. слова 

колишнього очільника НРУ справдилися і засвідчили, що побоювання 

України були недаремними. Проте у частини публікацій вітчизняних 

науковців факт втрати Україною статусу ядерної держави оцінювався в тому 

числі й як крок на шляху до інтеграції у європейські структури.
323

 

У той же час коли на початку 1993 р. Президент виявив принциповість 

щодо підписання Статуту СНД, представники Народного Руху знову 

запропонували йому співпрацю. Але не підписавши Статут СНД в цілому, 

Леонід Кравчук почав реалізувати його частинами, а з часом почав дедалі 

відвертіше демонструвати «свій кревний зв’язок з прокомуністичною 

номенклатурою».
324

 

Водночас самих лідерів НРУ критикували представники більш 

радикальних політичних сил в Україні. Так, у Програмі Соціал-національної 

партії України вказувалося, що вона ставить собі за мету взяти політичну 

владу в Україні для побудови нової держави і нового суспільства. У своїй 

діяльності СНПУ керується ідеологією соціал-націоналізму, в основі якої 

нація і її добробут, а також людина, якій повернуте почуття честі і особистої 
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гідності, людина, яка культивує в собі дух боротьби і керується не поняттями 

добра і зла, а принципом справедливості. СНПУ вважала Російську державу 

причиною всіх бід в Україні. Росія, яка є традиційно відсталою щодо Європи, 

і насильно втягнувши Україну в сферу свого впливу, на декілька століть 

відрізала більшу частину України від здобутків європейської цивілізації в 

політиці, економіці, культурі і побуті. Росія, яка є традиційно деспотичною і 

догматичною, принесла в Україну, яка мала багатовікову традицію існування 

громадських свобод і демократичного управління, чужі для українців 

способи взаємовідносин між людьми. Для Росії чуже поняття національної 

держави, яке традиційне для країн Європи, в чому непримиримі розбіжності 

в поглядах на державу між Україною і Росією. На відміну від українців, 

психологія і традиції яких творилися протягом тисячоліть, росіяни ще не 

сформована нація, переважна більшість так званих росіян – вчорашні угро-

фінські племена, народи Уралу і Сибіру, тому для росіян так характерний 

національний нігілізм, який є деструктивним для народів з традиційною 

культурою. СНПУ непримиримий противник комуністичної ідеології і 

політичних партій та суспільних рухів, які пропагують і проводять її в життя. 

СНПУ вважає, що через комуністичну ідеологію свідомо розкладається 

людина і суспільство шляхом підміни моральних і етичних цінностей. Всі 

інші політичні сили СНПУ відносить або до націонал-колаборантів – 

зрадників української революції, або до націонал-романтиків – пустоцвіт 

української революції, які крім голої «революційної» фрази ні на що не 

здатні. У Програмі відзначалося, що політичне життя України має бути 

побудоване на основі багатопартійності із забороною тільки тих політичних 

партій та суспільних рухів, в програмах або характері діяльності яких буде 

стремління не до політичних змін, а до знищення Української держави.
325

 

Однак радикальні твердження не знаходили відгуку у полі етнічному 

українському суспільстві. 
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Протидія з боку Російської Федерації формуванню українського 

громадянського суспільства пов’язувалася також із прийняттям нової 

Конституції України. Ще у зауваженнях до проекту Концепції Конституції 

УРСР, який виносився на розгляд Конституційної комісії Верховної Ради 

УРСР від 3 червня 1991 р. робочою групою наголошувалося на необхідності 

відмовитися від розгляду положень Основного закону, оскільки у ньому 

вживалася назва країни «Україна». Пропонувалося зняти весь подальший 

текст, де давалося обґрунтування цієї назви із зазначенням, що ця назва 

прийнята Верховною Радою як робоча.
326

 При цьому ряд авторитетних 

науковців (Ю.Ф.Шемшученко та ін.) висловили думку, що в Конституції не 

слід було б вживати поняття «громадянське суспільство», оскільки його суть 

до кінця не з’ясована у теоретичному плані, і пропонували «ввести більш 

зрозумілий термін «демократичне суспільство».
327

 

У своїй доповіді член центрального проводу Руху І.Заєць на IV 

Всеукраїнських зборах Народного Руху України в 1992 р. вказував на 

блокування утвердження конституційних засад влади незалежної Української 

держави. Боротьба двох поглядів парламентсько-президентської і 

президентсько-парламентської використовувалася, на його думку, для 

відновлення так званого радянського народовладдя і блокування роботи над 

проектом нової Конституції. Саме тому, наголошував І.Заєць, комуністичні 

сили хотіли скликати з’їзд Рад. За їхнім сценарієм саме цей з’їзд мав 

відігравати роль антиконституційного перевороту. Він міг стати початком 

громадянської війни. Завдання демократичних сил І.Заєць вбачав у 

«припиненні існуючої боротьби між Радами і державними адміністраціями, 

як особливо небезпечної для нашої державності. Ця боротьба йшла на шкоду 

єдиній системі державного управління». На його думку, наступ відбувався  

не на проект Конституції, а на правові основи нашої державності. А 
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відсутність нової Конституції використовувалася Росією для втягування 

України у правовий простір СНД. І.Заєць підкреслював, що державні 

структури не усвідомили і не сформували національні інтереси України у її 

стосунках з іншими державами, у першу чергу, з Росією, з сусідніми 

європейськими державами, з країнами європейського співтовариства, з США. 

Не було розроблено концепцію національної безпеки України. Україна має 

чітко визначити геополітичну орієнтацію в світі.
328

 Провідні діячі НРУ 

вважали, що Україна мала чітко визначити себе як європейську державу. А 

відтак забезпечити політичну, економічну, навіть військову інтеграцію в 

Європу. 

19 лютого 1996 р. у своєму зверненні до голів крайових організацій 

Секретаріат НРУ був змушений констатувати, що ліві сили, в тому числі їхні 

парламентські фракції, докладали всіх зусиль до зриву конституційного 

процесу.
329

 А у зверненні до адміністрації Президента України від 21 лютого 

1996 р. вже мова йшла про те, що в Україні поширилися дії, спрямовані на 

збір підписів з вимогами відновити СРСР, поновити дію Конституції 1978 р., 

скасувати інститут Президентства, надати російській мові статус державної 

та відмінити українську державну символіку.
330

  

19 березня 1996 р. на закритому засіданні представники КПУ, ПЗУ, 

СДПУ, УРП, ДепПУ створили ініціативну групу Консультативної Ради 

політичних партій при Верховній Раді України. Координацію діяльності цієї 

Ради було доручено голові Партії зелених України В.Кононову, який мав 

провести консультації з Головою Верховної Ради України О.Морозом для 

«виявлення можливостей найбільш ефективного функціонування щойно 

створеної організації». Відділ політичного аналізу НРУ вважав, що у такий 

спосіб партії, які не підтримували проекту Конституції, напрацьованого 
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робочою підкомісією Конституційної комісії, намагалися знайти потужного 

союзника у особі Голови Верховної Ради.
331

 

На противагу цим діям керівництво Народного Руху України ініціювало 

проведення петиційної кампанії на підтримку прийняття нової Конституції. 

Ця кампанія мала на меті протистояти спробам проросійських сил зірвати 

прийняття нової Конституції України. А 18 квітня 1996 р. в Києві вже 

відбулася Асамблея політичних партій та громадянських організацій на 

підтримку конституційного процесу в Україні. В роботі Асамблеї взяли 

участь представники ДемПу, КУНу, Руху. Партії справедливості, Ліберальної 

партії, ХДПУ, УРП, Партії праці, Соціал-демократичної партії та 61 

громадської організації. Було створено Всеукраїнський громадський комітет 

на підтримку нової Конституції України. До складу Комітету увійшли по 3 

представники від кожної політичної партії та по одному представнику від 

громадських організацій. Було створено Секретаріат Громадського комітету 

на чолі з заступником голови Секретаріату Народного Руху України 

В’ячеславом Ковалем.
332

 Однак в умовах загострення політичної боротьби 

противники НРУ часто вдавалися до брудних провокацій, коли в рамках 

проведення виборчої кампанії від імені Руху публікувалися фальшиві 

повідомлення із хибними реквізитами НРУ у засобах масової інформації.
333

 

У зверненні Всеукраїнського віче національно-демократичних сил до 

політичних і громадських організацій демократичного спрямування від 22 

січня 1997 р. відзначалося, що «ліві» боролися не за владу в незалежній 

державі, а за можливість керувати московською колонією, на яку знову 

намагалися перетворити Україну.
334

 Правдивість такого висновку 

підтвердили останні події, пов’язані із участю Комуністичної партії України 

на чолі із П.Симоненко у забезпеченні агресивних дій Російської Федерації 
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по відношенню до України, коли комуністичні лідери активно підтримували 

сепаратистів і виступали на підтримку дій Росії. 

Офіційно задекларувавши свій політичний курс на європейську 

інтеграцію ще у 1998 році (Указ Президента України від 11 червня 1998 р. 

«Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу») 

Україна продемонструвала своє бажання стати повноправним членом 

європейського співтовариства, що вимагало переведення політичної 

культури української спільноти в систему координат спільної європейської 

ідентичності. Бажання відчути себе невід'ємною складовою Європи вже тоді 

мала переважна більшість українців, але, зазвичай, це було пов’язано зі 

сподіваннями отримати матеріальні блага «європейського рівня», а 

культурна та політична складові європейської ідентичності визнавалися не 

головними та такими, що сформуються як наслідок економічної стабільності. 

Таке хибне уявлення було притаманне свідомості не тільки пересічних 

громадян, а й деяких представників політичної еліти України, чим 

пояснювалася зневага до людського фактору в реалізації політичного курсу 

України на європейську інтеграцію та відсутність єдиної стратегії підтримки 

європейської ідентичності українського суспільства і плану скоординованих 

дій її розвитку в усіх регіонах держави, що врахував би особливості 

політико-територіального розподілу багатокультурної країни.
335

 

Водночас після прийняття нової Конституції України, проголошення і 

підтвердження нею курсу на євроінтеграцію вже наприкінці 1990-х років 

провідні політичні кола Російської Федерації розпочали масштабну 
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підготовку до посилення свого впливу на території України в рамках 

«гібридної» війни. Саме у цей час акцент став робитися на «необхідності 

захисту інтересів регіонів» та російського і російськомовного населення 

південно-східних областей України. У зв’язку з цим зусилля, спрямовані на 

розкол України із формуванням образу України як «розколотої держави» 

отримав не лише потужний імпульс, а певною мірою відмінні топіки 

контенту. 

Аналіз повідомлень мас-медіа Донбасу дозволяє стверджувати про 

активну участь значної частини видань аналітичного характеру у формуванні 

образів історичної пам’яті, що використовувалися у межах мобілізаційних 

технологій на шляху забезпечення підтримки місцевим електоратом 

політичних сил, які позиціонуються як захисники інтересів регіону. На цій 

основі, власне, було сформовано стереотипи уявлень про «донецьку 

ідентичність». Повідомлення, автори яких розмірковували на тему 

«донецької ідентичності» особливо стали поширюватися на початку ХХІ ст. 

як складова політичної боротьби Партії регіонів, утвореної у 1997 р. 

(попередніми назвами були Партія трудового відродження «Трудова 

солідарність України», Партія регіонального відродження України).
336

  

До речі, на це прямо вказав місцевий політолог С.Федорчук, 

наголошуючи, що на Донбасі Партія регіонів «стала уособленням радянської 

трудової ідеології, замінивши собою Компартію» і запропонувавши замість 

державного патріотизму «любити свій регіон і свою партію». Причому 

Партія регіонів, «проголошуючи любов до свого провінційного», зробила 

спробу «розсіяти ідею донбаського патріотизму по всій Україні». Згідно з 

твердженням С.Федорчука позиціонування жителів Донбасу як 
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інтернаціоналістів спиралося на їх повазі до історичних традицій, що, на його 

думку, характеризувало донеччан як «людей з минулого».
337

 

Варто виділити повідомлення автори яких, апелюючи до певних 

історичних подій, наголошували на важливості  регіональної ідентичності 

жителів регіону, яка подавалася як один із засобів «цементування» жителів 

шахтарських поселень, «уособлювала дух Донбасу» чи «сприяла 

економічним успіхам». У контексті цього досить часто згадувалася 

близькість регіону до кордонів із Російською Федерацією і значна відстань 

від Донбасу до Києва, робилися натяки на  те, що лише вихідці з краю здатні 

змінити на краще стан справ в українській політиці і економіці, «наявність 

глобальних протиріч між східноукраїнським і західноукраїнським 

населенням». Однією з найбільш важливих ознак Донбасу називалося 

домінування у краї українського і російського населення із нівелюванням 

відмінностей та «взаємним глибоким проникненням двох родинних народів, 

які на побутовому рівні втратили будь-які відмінності». Причина цього 

вбачалася у домінуванні спілкування російською мовою за відсутності будь-

яких ознак русифікації, оскільки начебто «українською мовою в Донбасі 

практично ніколи не розмовляли, хіба що лише у сільській місцевості та 

окремі представники націонал-патріотичної інтелігенції». У зв’язку з цим 

домінуючою рисою суспільного і культурного життя Донбасу 

проголошувалася радянська культура й історія. Крім того, однією з ознак 

Донбасу називалася байдужість переважної більшості його населення до 

етнонаціональних закликів, що розглядалося як засіб протидії екстремізму та 

націоналізму. 

Подібні дії не залишалися непоміченими прибічниками Народного Руху 

України. Так, у зверненні до Центрального Проводу НРУ Крайового проводу 
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Херсонської обласної організації НРУ від 7 квітня 1998 р. вказувалося на 

необхідність ініціювання перед черговими Всеукраїнськими зборами НРУ 

питання про внесення таких змін до партійного списку, які б забезпечили 

представництво ряду південних і східних організацій в фракції Руху у 

Верховній Раді.
338

 Це дало б можливість продемонструвати єдність всіх 

регіонів України і забезпечило б альтернативу проросійським політичним 

проектам на території південно-східних українських областей. 

А 18 березня 1998 р. НРУ звернувся до лідерів та керівників партій 

демократичного, патріотичного спрямування, у тому числі до Л.Лук’яненка, 

С.Стецько, М.Поровського, В.Яворівського, В.Журавського з пропозицією 

відкликати виборчі списки на умовах гарантованої спільної підтримки 

представників цих партій у одномандатних округах. Констатуючи, що 

звернення не знайшло відгуку, вказувалося, що очільники цих партій ладні 

віддати голоси своїх прихильників ліпше комуністам, аніж Руху.
339

 Це 

свідчило про успішність дій, спрямованих на розкол українських 

національно-демократичних сил, які мали на меті створення громадянського 

суспільства в Україні європейського типу. Шляхом піднесення регіональної 

ідентичності, пропаганди регіоналізму, в тому числі й як засобу вирішення 

економічних проблем, вдалося сформувати серед частини українського 

соціуму переконання у відмінності інтересів населення різних регіонів 

України в основному  на основі різного сприйняття і оцінок української 

історії. 

Але хоча українське суспільство іноді характеризувалося як суспільство 

розколотих цінностей, Україна не була і не є розколотою країною ні 

цивілізаційно, ні економічно, ні політично. Більшість проблем утворювала 

ідеологічно-ціннісна розколотість суспільства. Це означало, що в 

громадянському статусі людина була носієм «розколотих» цінностей, що 
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нерідко суперечили одне одному й розколювали «громадянськість» як 

таку,
340

 сприяючи реалізації деяких глобальних проектів, що реалізувалися 

іноземними державами. І найбільш небезпечною для України стала реалізація 

зовнішньополітичних цілей Російською Федерацією, яка в рамках 

«гібридної» війни прагнула сформувати уявлення про «розколотість» 

українського соціуму на Схід і Захід. Водночас здійснений аналіз 

ідентифікаційних відмінностей громадян України дав можливість 

констатувати, що факти різного ставлення до певних цінностей між 

жителями окремих регіонів не були свідченням існування розколу між ними, 

оскільки суттєві відмінності у поглядах на одну проблему (наприклад мову 

або вектор зовнішньоекономічного розвитку) «перекривалися» паритетністю 

(тотожністю) поглядів на іншу (економічні питання, уособлення себе з 

певною ідеологією або партією, українською культурною традицією тощо). 

Це підтверджували результати моніторингів суспільної думки, 

соціологічного дослідження «Україна: образи регіонів і міжрегіональні 

відносини» на прикладі міст Луганськ і Дрогобич, показники електоральних 

уподобань, міжособистісні контакти населення різних частин країни.
341

  

Для абсолютної більшості громадян України різних регіонів спільним 

залишалося прагнення до розбудови потужної економіки, входження у 

світове економічне співтовариство, пріоритет приватної власності, як основи 

господарювання і накопичення, а також небажання брати участь у збройних 

конфліктах, в тому числі й у складі військових формувань НАТО чи в 

інтересах Російської Федерації. Об’єднуючі чинники українського 

суспільства полягали у сфері економічних інтересів громадян, а успіхи в 
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економічній політиці ставали одним із визначних чинників збереження 

територіальної цілісності держави. Саме спільність економічних поглядів 

значної кількості українських громадян робила приреченими на поразку 

спроби розколоти українське суспільство в рамках реалізації іноземними 

державами своїх глобальних проектів. 

Загалом зовнішньополітичні впливи на розвиток українського 

громадянського суспільства в основному мали на меті реалізацію відповідних 

цивілізаційних чи квазіцивілізаційних проектів, пов’язаних із збереженням 

чи перерозподілом сфер впливу на міжнародній арені. Найбільш 

небезпечною для існування Української держави виявилася реалізація 

Російською Федерацією проекту відновлення статусу наддержави через 

втілення у життя імперських амбіцій російського керівництва. Цей процес 

перешкоджає усвідомленню єдності розбудови громадянського суспільства 

та політичної нації в Україні як засобів забезпечення національної безпеки та, 

врешті-решт збереження територіальної цілісності України. Водночас 

інформаційний вплив сприяє усвідомленню громадянами як позитивних для 

України аспектів розвитку громадянського суспільства в інших країнах, так і 

неприйнятних для України. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Аналіз стану дослідження процесу формування громадянського 

суспільства в Україні протягом 1990-х років дозволив стверджувати, що в 

наукових колах до останнього часу точаться суперечки з приводу того, чи 

можна українське суспільство характеризувати як громадянське, які критерії 

мають використовуватися для такої характеристики або ж чи можна 

розглядати українське громадянське суспільство як громадянське суспільство 

західноєвропейського чи американського зразка. Абсолютна більшість 

досліджень виконувалася в рамках політичної науки і певною мірою 

відображала попит тих чи інших політичних сил у сфері характеристики 

українського громадянського суспільства.  

Наприкінці 1990-х років у працях російських дослідників вже стали 

помітними окремі ознаки «гібридної» війни, оскільки характеризуючи 

українське суспільство використовувалася підміна понять та довільне 

тлумачення термінів. Контент аналіз відповідних праць дозволяє 

стверджувати, що саме у цей період починають «просуватися» тези про «дві 

України», «розкол українського суспільства на східноукраїнське 

проросійське і західноукраїнське прозахідне», а також про необхідність 

захисту інтересів окремих регіонів України чи «російськомовного 

населення». Поруч з цим нав’язувалася думка про відновлення Української 

державності як «випадкове явище», про «не виваженість» формування 

території України за участі окремих лідерів СРСР. Досить часто українське 

суспільство не характеризувалося як громадянське лише на підставі 

відмінностей у історичній пам’яті населення окремих регіонів чи 

використання мови спілкування. Подібний підхід мав на меті сформувати 

негативне уявлення про українських соціум, про «незавершеність» та 

«випадковість» Української державності і досить часто супроводжувався 

перекрученням історичних фактів. 
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В українському науковому дискурсі суперечка точилася навколо 

визначення критеріїв характеристики українського суспільства та засобів 

формування громадянської ідентичності в умовах загальної кризи 

ідентичності, наслідки чого впливали на можливість влади сприяти 

мобілізації громадян та їх консолідації для вирішення завдань стратегічного 

характеру. Крім того, обговорювалася стратегія формування громадянської 

ідентичності і її роль у процесі євроінтеграції України. Досить часто 

спрямування такого обговорення диктувалося необхідністю вирішення 

нагальних проблем з ліквідацією загроз ситуаційного характеру для певних 

політичних сил, в тому числі й в рамках підготовки чи проведення виборчих 

кампаній. Однак комплексний аналіз процесу формування українського 

громадянського суспільства в 1990-х роках практично не здійснювався.  

2. Впродовж 1990-х років Україна пережила затяжну економічну кризу 

зумовлену руйнуванням економічних зв’язків після розпаду СРСР, відмовою 

Російської Федерації здійснити розподіл активів СРСР, що було однією із 

причин затримки запровадження української грошової одиниці, 

невиваженими економічними реформами, які проводилися під егідою 

міжнародних фінансових організацій і сприяли суттєвому скороченню 

економічного потенціалу України, посиленню інфляції, збіднінню 

переважної більшості громадян.  

Сліпе копіювання досвіду країн Західної Європи та Російської Федерації 

у сфері економічного реформування призводило до загострення економічних 

проблем в Україні, де економічна влада поступово переходила від 

представників колишньої партійної номенклатури до олігархічних кланів, 

зорієнтованих на поширення корупції та адресної приватизації. Це сприяло 

«розмиванню» українського середнього класу як основи громадянського 

суспільства, етатизації суспільства з орієнтацією значної його частини на 

державний сектор економіки та роботу у сфері інтересів родинно-земляцьких 

угрупувань, що обмежувало громадянську ініціативу, звужувало поле 
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захисту інтересів громадян та сприяло поширенню зневіри у можливостях 

законним шляхом захистити свої інтереси. Тому формування українського 

громадянського суспільства відбувалося в умовах протистояння клановим 

структурам та родинно-земляцьким угрупуванням і виражалося в основному 

у вигляді протестів, в основі яких лежали економічні інтереси.  

Прагнення до підвищення рівня життя зумовлювало не лише поширення 

протестних настроїв в українському суспільстві, а й прагнення до 

євроінтеграції, оскільки європейське суспільство розглядалося частиною 

населення як взірець організації суспільних відносин (хоч і не полишений 

недоліків), а інтеграція у різноманітні наддержавні об’єднання на чолі із 

Російською Федерацією – як кроки до ліквідації Української державності, 

участь молодих людей у війнах, ініційованих російською стороною, та 

створення авторитарного суспільства, інтереси громадян якого обмежені 

лише економічною діяльністю та задоволенням соціально-побутових потреб. 

Попри існування в українському суспільстві попиту на сильну державну 

владу більшість громадян України виступали проти відновлення СРСР. 

3. Українське громадянське суспільство впродовж 1990-х років 

формувалося в умовах розбудови політичної нації, що для поліетнічного 

соціуму було одним із варіантів подолання міжетнічних конфліктів. Саме 

виважений вибір етнонаціональної політики дозволяв протягом 1990-х років 

уникати в Україні масштабних конфліктів на міжнаціональному грунті і 

сформував атмосферу відносно комфортного співіснування представників 

різних етносів за досить низького рівня міжетнічного неприйняття. У той же 

час частина росіян, які проживали в Україні, ідентифікували себе у першу 

чергу із мешканцями певної території, не вважаючи себе передусім 

громадянами України. Ними негативно сприймалися реформи української 

влади, спрямовані на модернізацію суспільних відносин, розбудову 

громадянського суспільства. Не оцінюючи критично здобутки і прорахунки 
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Російської Федерації на шляху державного будівництва, такі люди прагнули 

до територіального об’єднання із Росією.  

Проте в ході загострення економічних проблем в самій Російській 

Федерації, дефолту 1998 р., участі російських військ у збройних конфліктах 

поступово зменшувала кількість прихильників інтеграції з Російською 

Федерацією, що свідчило не лише про миролюбність українського населення, 

а й про його орієнтованість на демократичний шлях у розв’язанні соціальних 

конфліктів, що було характерним для громадянського суспільства.  

Особливо яскраво це виявилося в процесі суверенізації України, коли 

протидія представників різних політичних сил та напрямів не вилилася у 

збройний конфлікт, як це було на території Росії під час протистояння 

президента і парламенту.  

Орієнтованість переважної більшості українських громадян на 

економічну діяльність була однією з причин відносного зменшення числа 

активних учасників діяльності політичних партій та громадських організацій, 

проте одночасно вона залишалася вагомим об’єднувальним чинником 

українського соціуму на шляху формування громадянського суспільства.  

Використання для аналізу формування українського громадянського 

суспільства методу аналізу ієрархій, запропонованого американським вченим 

Т.Сааті, дозволяє стверджувати, що зацікавленість у поступальному 

економічному розвитку, підвищенні власного добробуту об’єднувала 

мешканців всіх регіонів України попри відмінності у сприйнятті та оцінках 

історичних подій та ролі окремих особистостей в історії. 

Такий характер формування громадянського суспільства обумовлював 

його відносну стійкість від зовнішніх військових загроз (що й було 

продемонстровано в ході протистояння з Російською Федерацією на 

Донбасі), але робив його досить вразливим від внутрішніх чинників, 

обумовлених відмінностями рівня життя різних регіонів України та 
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відсутністю національної стратегії реформування з виокремленням окремих 

періодів та критеріїв оцінки ефективності реформ. 

4. Діяльність держави у сфері формування громадянського суспільства 

не можна оцінити однозначно. З одного боку, було створено національну 

систему освіти, що сприяло формуванню світогляду громадян України, а 

також на законодавчому рівні забезпечено існування багатопартійності, 

свободи слова, віросповідання, мітингів, зборів. Демократичні свободи 

закріплювалися у Конституції України і неодноразово ставали засобом 

вираження інтересів і потреб громадян. Українське суспільство попри 

існування певного попиту на сильну владу не сприймало поширення 

авторитарних тенденцій в управлінні державою. В силу поширення 

економічних негараздів до антиурядових виступів було схильним близько 

третини громадян України. Проте не дивлячись на критику владних структур 

і відсутність єдності в оцінці подій минулого більшість населення держави 

прагнула зберегти її незалежність виступаючи проти відновлення СРСР у 

будь-якій формі. Волелюбність українського народу та відносна 

комфортність співіснування представників різних етнічних груп та теренах 

України за високого рівня толерантності українського суспільства 

зумовлювали, з одного боку, відсутність збройних конфліктів на українських 

землях впродовж 1990-х років, а з іншого – небажання виступати у якості 

об’єкту впливу інших держав в умовах реалізації глобальних проектів 

провідними країнами світу.    

Але з іншого боку, відсутність національної ідеології, багатовекторність 

зовнішньополітичного курсу, поступливість українського керівництва у 

стратегічно важливих питаннях національної безпеки (особливо у період 

правління Президента Л.Кравчука), неефективність заходів, спрямованих на 

подолання монополізації із створенням ефективних ринкових відносин, 

олігархізація суспільства (особливо у період правління Президента Л.Кучми) 

виступали чинниками, які негативно відбивалися як на формуванні 
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українського громадянського суспільства, так і на єдності українського 

соціуму.  

В таких умовах об’єднувальним чинником на шляху формування 

українського громадянського суспільства стала діяльність національно-

демократичних сил, і у першу чергу Народного Руху України. Саме його 

існування і потужна протидія тиску з боку Російської Федерації сприяла 

прийняттю нової Конституції України, проведенню ряду реформ, важливих 

для формування громадянської ідентичності жителів України, а, можливо, й 

уникненню агресії з боку Російської Федерації вже протягом 1990-х років за 

неодноразового загострення міждержавних стосунків, викликаного 

територіальними претензіями Росії. У цій ситуації відзначалася важливість 

об’єднувальної позиції В.Чорновола, який виступав для частини громадян 

України символом спротиву, що, можливо, й спричинило його трагічну 

загибель у автокатастрофі за досить неоднозначних обставин. 

5. Організації громадянського суспільства неодноразово 

використовувалися з метою забезпечення зовнішнього впливу на характер 

перетворень в Україні. Як Російська Федерація, так і західноєвропейські 

країни та США використовували їх з метою захисту власних інтересів. 

Доказом цього можуть слугувати численні виступи проросійських 

організацій із закликами проти територіальної цілісності України як у 

східноукраїнських регіонах, так і у Криму, а також діяльність різного роду 

товариств та організацій західноєвропейських країн та США у сфері 

«допомоги» проведенню економічних реформ в Україні. Є також підстави 

вважати, що ряд політичних акцій було організовано саме завдяки 

зовнішньополітичному впливу, в тому числі так званий «касетний скандал», 

виступи кримських татар та проросійських сил, спрямованих на 

дестабілізацію ситуації в Україні. 

Проте українське громадянське суспільство переважно формувалося під 

дією внутрішніх чинників. На його розвиток впливала діяльність окремих 
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політичних лідерів в умовах відносно низького рівня прихильності та довіри 

до політичних партій, слабкої диференціації українського суспільства по 

ідеологічній шкалі. Водночас залучення громадян до політичних акцій та 

боротьби сприяло не лише загальній політизації населення, а й формуванню 

активної громадянської позиції, оскільки в умовах протистояння різних 

політичних сил для частини учасників політичних подій подальша активна 

діяльність у цій сфері ставала справою особистою і тісно пов’язувалася із 

самореалізацією.  

Формуванню українського громадянського суспільства також сприяло 

різке посилення рівня інформаційних комунікацій завдяки поширенню 

новітніх способів передачі та обробки інформації. Але в українському 

суспільстві політичні цінності не зайняли провідних позицій серед 

соціальних цінностей суспільства, що відповідним чином впливало на 

формування політичних поглядів, орієнтацій та розвиток громадянської 

ідентичності. Наявність серед українського соціуму значної частини 

громадян літнього та похилого віку, чий світогляд формувався в період 

існування СРСР, висуває соціально-демографічні характеристики регіонів у 

сферу важливих чинників формування громадянського суспільства. 

Аналіз процесу формування українського громадянського суспільства 

впродовж 1990-х років дозволяє твердити, що його прояви в ході 

«Помаранчевої революції» та активна позиція під час російської агресії були 

зумовлені саме успіхами його формування впродовж досліджуваного 

періоду, а громадянська ідентичність виявилася «не на пустому місці», що 

стало несподіванкою для тих, хто розробляв сценарії розколу України в 

рамках «гібридної» війни, а була результатом формування активної 

громадянської позиції жителів України як у процесі суверенізації, так і в ході 

розбудови Української державності впродовж 1990-х років. 

У процесі подальшої розбудови громадянського суспільства доцільно 

було б розробити стратегію захисту інформаційного простору України із 
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прийняттям відповідних законів, які передбачали б кримінальну 

відповідальність за поширення інформації, де населення заохочується до 

сепаратистських дій, порушення територіальної цілісності України. 

Ідеологічна багатоманітність, проголошена в Конституції України, не 

повинна сприяти формуванню політичної свідомості населення, яка сприяє 

руйнуванню територіальної цілісності держави і перешкоджає подальшому 

зміцненню громадянського суспільства європейського зразка.  

З метою уникнення використання партій та громадських організацій як 

бізнес-проектів необхідне вдосконалення відповідного законодавства із 

модернізацією та впорядкуванням процесу їх фінансування. Крім того, 

важливим видається здійснення масштабних реформ у економічній сфері, 

покликаних зміцнити український середній клас із локалізацією отримання 

прибутків в межах України, а не у процесі зовнішньої трудової міграції з 

обов’язковим реформуванням банківської сфери з метою посилення довіри 

населення до банків і акумуляції коштів населення у вітчизняній банківській 

системі з їх використанням для подальшого фінансування реформаторської 

діяльності.  
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СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 

ДЖЕРЕЛА: 

Центральний державний архів громадських об’єднань України 

 

Ф. 1 – Центральний комітет Комуністичної партії України. 

1917–1991 рр. 

 

Оп. 32.  

1. Спр. 2540 – Пропозиції Президії Верховної Ради СРСР про організацію 

підготовки і проведення І З’їзду народних депутатів СРСР. Записки, 

довідки, інформації, телеграми ЦК Компартії України, його відділу 

організаційно-партійної та кадрової роботи, Президії Верховної Ради і 

Ради Міністрів УРСР, трудових колективів, громадських організацій про 

вибори народних депутатів СРСР, відгуки трудящих на роботу І З’їзду 

народних депутатів СРСР, публікацію і обговорення проектів законів про 

зміни, доповнення до Конституції України про вибори народних 

депутатів УРСР, хід виборчої компанії до Верховної Ради України, 

суспільно-політичну обстановку в республіці, характер звернень 

населення до Верховної Ради і Ради Міністрів УРСР та з інших питань 

діяльності радянських органів, 18 січня 1989 р.–29 грудня 1989 р., 203 

арк. 

2. Спр. 2542 – Довідки ЦК Компартії України про наслідки голосування по 

виборах народних депутатів СРСР, замість вибулих, про якісний склад 

висунутих кандидатів у народні депутати УРСР. Списки народних 

депутатів СРСР від УРСР, які підписали заяву міжрегіональної 

депутатської групи, кандидатів у народні депутати УРСР по окремих 

виборчих округах, 15 жовтня 1989 р.–28 грудня 1989 р., 22 арк. 
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3. Спр. 2558 – Записки, довідки, інформації ЦК Компартії України до ЦК 

КПРС, відділів ЦК КП України, партійних органів, Голови НРУ, 

громадських організацій, підприємств про проведення наради перших 

секретарів обкомів партії і голів облвиконкомів, поліпшення 

інформованості населення, стан системи політичної освіти, організацію 

Союзу трудящих України за перебудову, створення перепон у діяльності 

НРУ, заборону мітингів, релігійну обстановку, розширення участі 

жіноцтва у політичних процесах та інші питання масово-політичної 

роботи, 7 січня 1989 р.–10 квітня 1989 р., 74 арк. 

4. Спр. 2661 – Записки, довідки, інформації ЦК Компартії України до ЦК 

КПРС, відділів ЦК КП України, Донецького, Житомирського, 

Чернівецького обкомів і Київського міськкому партії, товариства 

«Україна» про зміни у тактиці націоналістичних елементів у республіці, 

стабілізацію обстановки серед кримських татар, реагування громадян 

молдавської та румунської національності на події у МРСР, про 

зауваження до проекту платформи КПРС «Національна політика партії в 

сучасних умовах», про основні напрямки української буржуазно-

націоналістичної пропаганди, 15 травня 1989 р.–14 грудня 1989 р., 45 арк. 

5. Спр. 2727 – Листи, довідки, інформації ЦК Компартії України, його 

відділів, партійних органів про реагування трудящих на відкритий лист 

ЦК КПРС комуністам України, громадсько-політичну і соціально-

економічну ситуацію в республіці, посилення допомоги Львівській 

партійній організації, реорганізацію Одеської вищої партійної школи в 

Одеський інститут політології і соціального управління. Довідка 

Інституту історії партії про «Об’єднану демократичну платформу», 27 

січня 1990 р.–13 березня 1991 р., 189 арк. 

6. Спр. 2736 – Пропозиції обкомів, міськкомів, райкомів Компартії 

України, зборів партійно-господарського активу, парткомів, партбюро, 

первинних парторганізацій, установ та підприємств до ЦК КП України 
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про наближення строків проведення XХVIII з’їзду КПРС, доцільність 

прямих виборів делегатів на альтернативній основі, внесення змін до 

Статуту КПРС, проведення звітів, виборів у партійних організаціях 

після з’їзду та інші питання демократизації партійного життя, 3 січня 

1990 р.–18 липня 1990 р., 398 арк. 

7. Спр. 2739 – Декларація Київської організації Соціалістичної партії 

України, проект альтернативної платформи, схвалений на зборах 

парторганізації підприємств «Волновахський гранкар’єр» 

(м.Докучаєвськ) в зв’язку з обговоренням проекту платформи ЦК КПРС 

до XVIII з’їзду партії. Окремі результати соціологічного дослідження 

Дзержинського райкому партії м.Харкова «Комуністи і перебудова в 

партії». Постанова партійних зборів територіальної парторганізації 

житлово-експлуатаційної дільниці Івано-Франківська про відношення 

до Народного Руху, 5 лютого 1990 р.–30 березня 1990 р., 60 арк. 

8. Спр. 2751 – Записки, інформації, довідки, телеграми відділу 

організаційно-партійної і кадрової роботи ЦК Компартії України, 

Львівського і Чернігівського обкомів партії, інших партійних органів, 

первинних парторганізацій, Президії Верховної Ради УРСР, МВС 

республіки, Прокуратури України, громадських організацій і окремих 

громадян про проведення першої сесії новообраної Верховної Ради, про 

порушення законності в діяльності місцевих Рад народних депутатів 

Львівської, Івано-Франківської і Тернопільської областей, зміни у 

переліку постійних комісій і структурі Секретаріату Верховної Ради 

УРСР, активізацію діяльності комуністів-депутатів у новому складі 

Верховної Ради України, факти демонтажу пам’ятників В.І.Леніну в 

західних областях УРСР та інші питання діяльності радянських органів, 

15 січня 1990 р.–18 лютого 1991 р., 266 арк. 
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9. Спр. 2759 – Листи, довідки, телеграми УС ЦК КПРС, ЦК Компартії 

України, Ради Міністрів УРСР, державних установ, інших організацій з 

кадрових питань, 9 січня 1990 р.–16 жовтня 1990 р., 46 арк. 

10. Спр. 2770 – Записки, довідки, інформації, листи, телеграми ЦК КПРС, 

відділів ЦК Компартії України, партійних органів, Ради Міністрів УРСР, 

інших організацій про створення у апаратах партійних комітетів 

підрозділів з питань національних відносин, Держкомітету у справах 

національностей, Інституту національної політики та проблем 

міжнаціональних відносин, про проект нового Союзного Договору, 

розміщення і надання допомоги біженцям з Вірменії і Азербайджану, 

стан в українських громадах колишніх соцкраїн, повернення кримських 

татар, інші питання національних відносин, патріотичного та 

інтернаціонального виховання, 9 січня 1990 р.–28 січня 1991 р., 166 арк. 

11. Спр. 2774 – Резолюції, постанови партконференцій, пленумів, активів 

партійних комітетів, зборів комуністів, мітингів громадськості, 

звернення і заяви трудових колективів, окремих громадян до ЦК 

Компартії України з оцінкою суспільно-політичного та соціально-

економічного становища і закликом до його стабілізації, 

характеристикою позиції керівних органів КПРС і КП України, 

висловлювання протесту проти дій неформальних організацій і окремих 

місцевих органів стосовно демонтажу пам’ятників В.І.Леніну, 1 жовтня 

1990 р.–17 жовтня 1990 р., 185 арк. 

12. Спр. 2802 – Записки, довідки, інформації, телеграми ЦК Компартії 

України, Міністерства металургії СРСР до Ради Міністрів СРСР, 

соціально-економічного відділу ЦК КП України, Ради Міністрів УРСР, 

трудових колективів про загострення економічної ситуації на 

підприємствах чорної металургії, стан у вугільній промисловості, 

створення кам’яновугільного концерну «Донбасвугілля», про 
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енергозабезпечення республіки та інші питання важкої промисловості, 

12 січня 1990 р.–31 жовтня 1990 р., 85 арк. 

13. Спр. 2872 – Записки, довідки, інформації відділів ЦК Компартії 

України, Ровенського і Чернігівського обкомів партії, правоохоронних 

органів України про суспільно-політичну обстановку в республіці та її 

західних областях, про заходи по забезпеченню законності й 

громадського порядку в УРСР, 5 січня 1990 р.–16 листопада 1990 р., 190 

арк. 

14. Спр. 2873 – Резолюції, постанови партконференцій, пленумів і активів 

партійних комітетів, зборів комуністів, мітингів громадськості, звернення 

і заяви трудових колективів, окремих громадян до ЦК КП України з 

оцінкою суспільно-політичного та соціально-економічного становища і 

закликом до його стабілізації, характеристикою позицій керівних органів 

КПРС і КП України, висловлення протесту проти дій неформальних 

організацій і окремих місцевих органів влади стосовно демонтажу 

пам’ятників В.І.Леніну, 31 січня 1990 р.–29 вересня 1990 р., 264 арк. 

15. Спр. 2899 – Записки, інформації, довідки, листи, телеграми ЦК КПРС, 

ЦК КП РРФСР, ЦК КП Білорусії, відділів ЦК КП України, партійних 

органів, інших організацій про перспективи відносин КПРС і ВЛКСМ, 

розробку проекту нової Конституції УРСР, про проект нового Союзного 

договору, вдосконалення діяльності комуністів-депутатів Верховної 

Ради УРСР і політичної структури управління республіки, об’єднану 

сесію Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської обласних Рад 

народних депутатів, протиправні дії місцевих Рад в Західному регіоні 

щодо організацій КП України та інші питання діяльності радянських 

органів, 3 січня 1991 р.–25 березня 1991 р., 252 арк. 

16. Спр. 2900 – Записки, довідки, листи ЦК Компартії України, його відділу 

організаційно-партійної роботи, партійних органів, Верховної Ради 

УРСР, інших організацій про перебування у Львівській області Голови 
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Верховної Ради УРСР Л.М.Кравчука, невідповідність окремих статей 

Законів УРСР Конституціям УРСР та СРСР, про проект нової 

Конституції УРСР, висунення кандидата в Президенти УРСР від 

Компартії України, роботу Рад у західних областях та інші питання 

діяльності радянських органів, 21 березня 1991 р.–23 серпня 1991 р., 132 

арк. 

17. Спр. 2901 – Проект Договору про Союз Суверенних держав та записка 

відділів ЦК Компартії України про цей проект та економічні 

розрахунки, правові висновки щодо входження України до Союзу на 

умовах, визначених згаданим проектом, 8 серпня 1991 р.–14 серпня 1991 

р., 56 арк. 

18. Спр. 2907 – Записки, довідки, інформації, листи, телеграми відділів ЦК 

Компартії України, партійних органів, резолюції, звернення і заяви 

партійних зборів, зібрань громадськості, ветеранів про суспільно-

політичне становище в республіці та діяльність опозиційних сил, про 

ситуацію у вуглевидобувних регіонах України, 3 січня 1991 р.–12 

червня 1991 р., 166 арк. 

19. Спр. 2936 – Записки, довідки, інформації, листи ЦК КПРС, ЦК 

Компартії України, його відділу, соціально-економічної політики, 

партійних органів, організацій Держплану УРСР, наукових установ, 

трудових колективів про роботу парторганізацій щодо реалізації 

економічної політики КПРС, припинення кризових явищ в економіці, 

про реформу роздрібних цін, соціальний захист населення, хід 

виконання комплексної програми УРСР по товарах і послугах, інші 

питання соціально-економічної політики й переходу до ринкової 

економіки, 22 січня 1991 р.–28 березня 1991 р., 233 арк. 

20. Спр. 2937 – Записки, довідки, інформації, листи ЦК КПРС, ЦК 

Компартії України, його відділу соціально-економічної політики, 

Ленінградського обкому КПРС, партійних органів, організацій, 
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Міністерства праці УРСР, підприємств і установ, громадських 

організацій про реалізацію політики КПРС в галузі роздержавлення 

власності, розробку концепції виходу з кризи, соціальний захист 

населення, хід створення державної системи зайнятості, негативні 

тенденції у розвитку кооперативного руху, інші питання соціально-

економічної політики і переходу до ринкової економіки, 5 квітня 1991 

р.–20 серпня 1991 р., 178 арк. 

21. Спр. 2938 – Довідка відділу ЦК Компартії України по зв’язках з Радами 

народних депутатів, політичними, громадськими організаціями, 

звернення і заяви обкомів, міськкомів і райкомів партії, парткомів і 

бюро, активів, партзборів підприємств, установ і організацій до ЦК 

Компартії України з висловами занепокоєння у зв’язку з різким 

підвищенням цін, вимогами захисту інтересів трудящих, пенсіонерів, 

молоді, 14 січня 1991 р.–25 травня 1991 р., 285 арк. 

22. Спр. 2963 – Копії листів і телеграм за підписом першого секретаря ЦК 

КП України до ЦК КПРС, Верховної Ради і Ради Міністрів СРСР, ЦК 

Компартій союзних республік, обкомів партії, Ради Міністрів УРСР, 

іншим організаціям з організаційно-партійних, політичних, соціально-

економічних та кадрових питань, 4 січня 1991 р.–19 серпня 1991 р., 180 

арк. 

23. Спр. 2964 – Копії листів і телеграм за підписами секретів ЦК КП 

України до ЦК КПРС, ЦКК при КПРС, обкомів КП України з 

організаційно-партійних та соціально-економічних питань, 14 січня 

1991 р.–22 серпня 1991 р., 206 арк. 

24. Спр. 2969 – Записки, довідки, інформації секретарів ЦК Компартії 

України, його відділів, Івано-Франківського і Львівського обкомів партії 

з питань ідеологічної, масово-політичної роботи, зовнішньополітичної 

пропаганди, контрпропаганди, діяльності політичних партій і 

формувань, 9 січня 1991 р.–12 серпня 1991 р., 58 арк. 
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25. Спр. 2975 – Інформації чергових соціально-економічного відділу ЦК КП 

України про оперативну обстановку в республіці. Ч. 1., 2 січня 1991 р.–

30 квітня 1991 р., 175 арк. 

26. Спр. 2976 – Інформації чергових соціально-економічного відділу ЦК КП 

України про оперативну обстановку в республіці. Ч. 2., 5 травня 1991 р.–

21 серпня 1991 р., 138 арк. 

 

Ф. 270 – Народний Рух України (НРУ) 1989-1998 рр. 

Оп. 1. 

27. Спр. 86 – Сценарій проведення ІІ Всеукраїнських зборів НРУ і план 

роботи редакційної колегії; списки виступаючих; записки і пропозиції 

делегатів до президії зборів; поправки до Статуту НРУ; правлений 

примірник програми Руху, 24.10.1990–26.10.1990, 254 арк. 

28. Спр. 88 – Бюлетень прес-центру других всеукраїнських зборів НРУ з 

інтерв’ю голови Руху І.Драча і Голови Верховної Ради УРСР 

Л.Кравчука, 24.09.1990–24.09.1990, 14 арк. 

29. Спр. 89 – Витяги з протоколів зборів, віче крайових організацій НРУ 

про вибори делегатів на ІІ Всеукраїнські збори НРУ, списки делегатів та 

ін. (крайові організації на літери В–Ч), 1990, 110 арк. 

30. Спр. 94 – Другі Всеукраїнські збори Руху. «Вісник Руху». Ч. 7, листопад 

1990 р., 1990, 34 арк. 

31. Спр. 95 – Ухвала Великої Ради та третьої і четвертої сесій НРУ від 13 

січня 1990 р. про день соборності України, про фестиваль «Червона 

рута», про 51-у річницю Карпатської України. Звернення виконкому між 

партійної асамблеї про організацію демонстрації в Києві проти 

проходження громадянами України військової служби за межами 

республіки. Резолюція акцій «За демілітаризацію Києво-Могилянської 

академії» (копії), 01.1990–09.1990, 10 арк. 
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32. Спр. 96 – Ухвали і резолюції Великої ради НРУ про політичну ситуацію 

в Україні та з інших питань, пропозиції Ради колегій Руху 

координаційним радам крайових організацій НРУ про створення 

фахових колегій-комісій. Структура Народної Ради у Верховній Раді 

УРСР, у складі якої були члени НРУ, 10.10.1990–1.12.1990, 4 арк. 

33. Спр. 97 – Протоколи №№ 1–16 засідань Центрального проводу НРУ 

(маш. Копії), 14.11.1990–14.05.1991, 52 арк. 

34. Спр. 101 – Листи і телеграми НРУ Голові Верховної Ради СРСР 

М.Горбачову, Верховній Раді і Раді міністрів УРСР, Київській міській та 

районним радам, місцевим органам влади, установам і організаціям, 

редакторам газет, прихильникам Руху про суспільно-політичне 

становище в Україні, проведення масово-політичних заходів і силові дії 

влади проти демократичних сил, з організаційних та інших питань 

діяльності Руху (у справі є заява арештованого органами МВС Михайла 

Ратушного), 9.01.1990–5.12.1990, 186 арк. 

35. Спр. 102 – Листи і телеграми НРУ до українських громад і діячів 

діаспори, іноземних дипломатичних представництв, народних фронтів 

країн Балтії і Молдавії, Міністерства закордонних справ УРСР, 

Київського міськвиконкому, установ і організацій про оформлення віз 

на виїзд за кордон для участі в міжнародних заходах і в’їзд до УРСР на 

запрошення Руху, перевезення вантажів з його дійсною допомогою та з 

інших питань зовнішньополітичних акцій НРУ, 16.03.1990–24.12.1990, 

130 арк. 

36. Спр. 105 – Проект програми Української республіканської партії. 

Декларація принципів соціал-демократів України, прийнята за основу 

установчим з’їздом Соціал-демократичної партії України (копія), 

04.1990, 18 арк. 

37. Спр. 107 – Декларації, звернення, заяви та інші документи про 

утворення Асоціації демократичних Рад та демократичних блоків у 
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Радах України, міжрегіональної наради міських рад великих 

індустріальних центрів Білорусії, Росії, України (Донецьк), 29 липня 

1990 р.–23 вересня 1990 р., 26 арк. 

38. Спр. 108 – Протоколи намірів про створення інформаційно-

консультативного комітету «Союзу демократичних сил», Українського 

комітету утворення Ради національного порятунку; заяви і декларації 

згаданого українського комітету, групи асоціації українських правників, 

наради представників демократичних рухів і організацій у Києві 5–6 

травня 1990 р. Проект договору про перетворення Союзу РСР, 

підготовлений Азербайджаном і Грузією (оригінали і копії), 18 жовтня 

1990 р.–22 жовтня 1990 р., 11 арк. 

39. Спр. 113 – Документи до протоколів засідання центрального проводу 

НРУ 5 та 19 лютого 1991 р. (проекти ухвал, положення про комітет 

«Референдум–суверенна Україна», заяви і звернення засновників 

міжреспубліканської коаліції «Демократичний конгрес»), 5 лютого 1991 

р.–19 лютого 1991 р., 11 арк. 

40. Спр. 114 – Протокол № 17 засідання центрального проводу НРУ 7 

червня 1991 р. та додатки до нього (проект ухвали «Рух і телебачення», 

заява НРУ з приводу участі представників України в підготовчому 

процесі до підписання Союзного договору) (маш. копії), 7 червня 1991 

р.–7 червня 1991 р., 14 арк. 

41. Спр. 117 – Плани акцій НРУ на І і ІІ півріччя 1991 р., заходів 

секретаріату Руху на період підготовки та проведення референдуму про 

долю СРСР, графік прийому членами проводу громадян, методичні 

рекомендації з організації роботи структур НРУ, підготовлені 

М.Поровським і затверджені Координаційною радою НРУ 12 січня 1991 

р. Постійний регламент взаємодопомогової роботи між організаціями 

НРУ (копії), січень 1991 р.–червень 1991 р., 8 арк. 
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42. Спр. 121 – Протокол про наміри представників політичних партій та 

організацій України за участю НРУ про утворення республіканського 

політичного блоку «Демократична Україна» та проекти угоди між ними. 

Проекти резолюцій та Статуту Установчої конференції Товариства 

українців Придністров’я (маш. копії, брошура), 30 січня 1991 р.–7 

грудня 1991 р., 24 арк. 

43. Спр. 124 – Звернення, листівки і плакати НРУ до всеукраїнського 

референдуму та виборів Президента України 1 грудня 1991 р. Матеріали 

НРУ до лекції на тему : «Державність України», 1991, 12 арк. 

44. Спр. 130 – Програма і Статут Народного Руху України із змінами і 

доповненнями, внесеними за ухвалою третіх Всеукраїнських зборів 1 

березня 1992 р. Проект програми НРУ з редакційними правками 

делегатів ІІІ Всеукраїнських зборів Руху від Запорізької і Херсонської 

крайових делегацій В.Перепади і Г.Чучка (копії), 1 березня 1992 р., 47 

арк. 

45. Спр. 140 – Інформації прес-центру IV Всеукраїнських зборів НРУ та 

Рух-прес про хід і підсумки IV Всеукраїнських зборів (виклад засідань, 

доповідей і виступів, ухвал і заяв). Брошура «Народний Рух України. 

Документи і джерела» з викладом концепції державотворення в Україні 

та Статуту НРУ, схвалених на IV Всеукраїнських зборах, 4 квітня 1992 

р. – 6 грудня 1992 р., 73 арк. 

46. Спр. 150 – Звіт про роботу Центральної контрольно-ревізійної комісії з 

перевірки діяльності Закарпатської крайової організації НРУ; акт 

перевіряння статутних вимог і фінансового стану Донецької крайової 

організації НРУ (копії), 11 квітня 1992 р. – 19 травня 1992 р., 6 арк. 

47. Спр. 173 – Спеціальний випуск Рух-прес за підсумками роботи V 

Всеукраїнських зборів НРУ 10–12 грудня 1993 р., 10 грудня 1993 р.–12 

грудня 1993 р., 93 арк. 
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48. Спр. 176 – Протокол засідання Малої Ради НРУ від 7 квітня 1993 р., 

ухвали про ставлення до структур державної влади в Україні, створення 

коаліції «За політичні та економічні реформи», про формування 

молодіжної організації та засади молодіжної політики НРУ, 5 травня 

1993 р.–7 травня 1993 р., 35 арк. 

49. Спр. 178 – Звернення Центрального проводу НРУ до керівників 

політичних партій та громадських організацій демократичного 

спрямування з пропозицією створити Всеукраїнський 

антикомуністичний і антиімперський фронт; заяви НРУ з приводу 

страйку працівників громадського транспорту м. Києва та інших подій; 

заява народного депутата України І.Зайця від імені членів Народної 

ради про небезпеку остаточного узаконення тоталітарного 

комуністичного режиму (ксерокопії), 19 січня 1993 р.–17 лютого 1993 

р., 5 арк. 

50. Спр. 188 – Листи НРУ до Президента України, державних, громадських 

установ, місцевих осередків Руху і громадських діячів про проведення 

масово-політичних заходів, IV Всеукраїнських зборів НРУ, з 

організаційних та інших питань діяльності НРУ (у справі є проект 

програмових засад національної політики Руху), 12 січня 1993 р.–29 

грудня 1993 р., 85 арк. 

51. Спр. 189 – Листи до НРУ від місцевих осередків Руху, громадських та 

міжнародних організацій, установ з суспільно-політичних, 

організаційних та інших питань діяльності, участі у V Всеукраїнських 

зборах Руху, 5 лютого 1993 р.–19 грудня 1993 р., 163 арк. 

52. Спр. 190 – Зауваження Інституту історії України НАН України, інших 

наукових установ на проект «Концепції державотворення в Україні», 

підготовлений НРУ, 26 травня 1993 р.–17 червня 1993 р., 28 арк. 

53. Спр. 194 – Програми та інші документи конференції «Місцева партійна 

організація» міжнародних громадських слухань про злочинну суть 
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комунізму «Комунізм – глухий кут цивілізації» та практичного семінару 

«Технологія виборчої кампанії і передвиборча платформа, виборче 

законодавство, формування команди, засоби інформації» 29 листопада – 

3 грудня 1993 р. та проект «Виборчі платформи Народного Руху 

України» (брошури), 12 червня 1993 р.–12 грудня 1993 р., 21 арк. 

54. Спр. 195 – Програма Соціал-національної партії України (копія), 1993, 3 

арк. 

55. Спр. 196 – Опитувальник Інституту соціології НАН України 

«Політичний портрет України». Результати соціологічного опитування 

населення м.Києва про соціально-економічну та політичну кризу в 

Україні 18–20 червня 1993 р. (типограф. Примірник), 1993, 12 арк. 

56. Спр. 207 – Листи НРУ до Президента України, міністерств і відомств 

політичних партій, установ і організацій, місцевих осередків НРУ про 

суспільно-політичне становище в Україні, проведення виборів до 

Верховної Ради і Президента України, інших масово-політичних 

заходів, з організаційних та інших питань діяльності Руху, 19 січня 1994 

р.–30 грудня 1994 р., 97 арк. 

57. Спр. 214 – Вихідні листи Центрального проводу і секретаріату НРУ до 

Президента і уряду України, міністерств та інших центральних органів, 

міжнародних і громадських організацій, Київської міськради, місцевих 

установ НРУ про суспільно-політичне і економічне становище в 

Україні, проведення громадсько-політичних заходів, з організаційних та 

інших питань діяльності НРУ, 12 січня 1995 р.–21 грудня 1995 р., 93 арк. 

58. Спр. 222 – Ухвали Центрального проводу НРУ, розпорядження 

виборчого штабу № 1, звернення виборчого об’єднання «Рух за народ, 

за Україну», концепція виборчої стратегії, принципи формування 

партійного списку НРУ, календарний план основних оргзаходів з 

підготовки та проведення виборів; списки кандидатів у народні 

депутати України від Руху та інші документи стосовно виборів до 
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Верховної Ради та місцевих Рад 1998 р. (ксерокопії), 7 лютого 1997 р.–

18 листопада 1997 р., 59 арк. 

59. Спр. 223 – Порядок денний засідань Президії Центрального проводу 

НРУ І ЦП 21 березня і 24 травня 1997 р., заява ЦП з питання 

реформування виборчої системи України, ухвали про створення 

виборчого штабу НРУ на чолі з В.Чорноволом та проведення мобілізації 

сил і ресурсів для проведення кампанії «Вибори – 1998», 21 березня 

1997 р.–24 травня 1997 р., 14 арк. 

60. Спр. 224 – Виборча програма НРУ «Новий шлях України», схвалена VII 

Всеукраїнськими зборами Руху, записка з пропозиціями стосовно 

нарощування чисельності та структур НРУ у зв’язку з підготовкою до 

виборів, 1997, 15 арк. 

61. Спр. 225 – Звернення Всеукраїнського віче національно-демократичних 

сил до політичних і громадських організацій демократичного 

спрямування, професійних та творчих спілок про створення виборчого 

об’єднання «Рух – ми знову разом». Сценарій роботи віче та інші 

агітаційно-пропагандистські підготовчі матеріали НРУ до виборів 1998 

р., 1997, 17 арк. 

62. Спр. 226 – Вихідні листи Центрального проводу і секретаріату НРУ до 

Президента та Уряду України, міністрів і центральних відомств, 

Центральної виборчої комісії, міжнародних і громадських організацій, 

Київської міськради, інших установ, місцевих осередків Руху про 

суспільно-політичне та економічне становище в Україні, підготовку 

виборів до Верховної Ради, проведення громадсько-політичних заходів, 

з організаційних та інших питань діяльності НРУ, 10 січня 1997 р.–26 

червня 1997 р., 150 арк. 

63. Спр. 227 – Вихідні листи Центрального проводу і секретаріату НРУ до 

Президента та уряду України, міністерств і центральних відомств, 

Центральної виборчої комісії, міжнародних і громадських організацій, 
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Київської міськради, інших установ, місцевих осередків Руху про 

суспільно-політичне та економічне становище в Україні, підготовку 

виборів до Верховної Ради, проведення громадсько-політичних заходів, 

з організаційних та інших питань діяльності НРУ, 2 липня 1997 р.–30 

грудня 1997 р., 100 арк. 

64. Спр. 231 – Записка І.Лозового про проект розбудови кадрового 

потенціалу, резерву та організаційної структури Народного Руху 

України, лист проводу Херсонської крайової організації НРУ до членів 

Центрального проводу з пропозицією забезпечити представництво ряду 

південних та східних організації у фракції Руху у Верховній Раді 

України. Питання до члена НРУ В.К.Черняка під час зустрічі з 

виборцями у м.Нікополь Дніпропетровської області, 28 травня 1998 р.–

12 червня 1998 р., 6 арк. 

65. Спр. 232 – Вихідні листи Центрального Проводу і секретаріату НРУ до 

міністерств і відомств, Центральної виборчої комісії, редакції газет, 

патріарха УПЦ Філарета, місцевих осередків Руху про суспільно-

політичне становище в Україні, підготовку виборів до Верховної Ради, 

проведення масово-політичних заходів, з організаційних питань та 

інших питань діяльності НРУ, 9 січня 1998 р.–29 травня 1998 р., 87 арк. 

 

Центральний державний архів  

вищих органів влади і управління України 

Ф. р-2 – Кабiнет Мiнiстрiв України. 1991–1998 рр. 

Оп. 15. 

66. Спр. 2525 – Листування з союзними та республіканськими 

організаціями з питань національної політики, 25 квітня – 30 травня 

1991 р., 209 арк. 
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67. Спр. 2526 – Листування з союзними та республіканськими 

організаціями з питань національної політики, 25 серпня – 30 грудня 

1991 р., 364 арк. 

68. Спр. 3027 – Листування з союзними та республіканськими 

організаціями з питань національної політики, 1 квітня – 19 вересня 

1992 р., 192 арк. 

69. Спр. 3028 – Листування з союзними та республіканськими 

організаціями з питань національної політики, 26 травня – 6 серпня 1992 

р., 156 арк. 

70. Спр. 3030 – Листування з союзними та республіканськими 

організаціями з питань національної політики, 15 жовтня 1992 – 9 

червня 1993 р., 231 арк. 

71. Спр. 4200 – Листування з міністерствами, відомствами, Урядом 

Автономної Республіки Крим, обласними держадміністраціями, 

міжнародними та іншими організаціями з питань повернення кримських 

татар, депортованих осіб та інших національностей до Криму, діяльності 

Фонду депортованих народів Криму, Республіканської комісії у справах 

депортованих народів Криму, 20 січня – 19 грудня 1994 р., 279 арк. 

72. Спр. 4638 – Листування з міністерствами, відомствами, Урядом 

Автономної Республіки Крим, обласними держадміністраціями, 

міжнародними та іншими організаціями з питань повернення кримських 

татар, депортованих осіб та інших національностей до Криму, діяльності 

Фонду депортованих народів Криму, Республіканської комісії у справах 

депортованих народів Криму, 3 січня – 19 грудня 1995 р., 116 арк. 

73. Спр. 5297 – Листування з міністерствами, відомствами, Урядом 

Автономної Республіки Крим, обласними держадміністраціями, 

міжнародними та іншими організаціями з питань повернення кримських 

татар, депортованих осіб та інших національностей до Криму, діяльності 
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Фонду депортованих народів Криму, Республіканської комісії у справах 

депортованих народів Криму, 5 травня – 23 серпня 1996 р., 209 арк. 
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