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Розділ 31. Соціально-економічний розвиток України (1991-2008 рр.) 
 
Перехід до ринкової економіки та поглиблення економічної кризи в 

державі (1991-1994) 

 Проголошення незалежності України не призвело до очікуваного 
населенням швидкого поліпшення економічного становища, а відтак і 

матеріального покращення життєвого рівня. Починаючи з 1991 р. незалежна 
Україна зіштовхнулася з низкою складних економічних проблем, наслідком 

яких стала глибока економічна криза. Найважливішими її причинами були: 

 розрив штучно підтримуваних в СРСР виробничих зв’язків між 

регіонами величезної країни; 

 відсутність замкнутого циклу виробництва. Україна була всього лише 

ланкою у загальносоюзному економічному комплексі, тобто частка 

товарів готових до вжитку, які вироблялися українськими 
підприємствами становила тільки третину загальної товарної маси, у той 

час як у незалежній державі вона має складати 65-70%; 

 відсутність національної кредитно-фінансової системи; 

 значна енергоємність української економіки та залежність від зовнішніх 

джерел постачання; 

 брак власного досвіду в галузі державного управління. 

 Соціально-економічна, а слідом за нею й політична ситуація в Україні 
значно загострилася після того, як Росія запровадила в себе з 2 січня 1992 р. 

лібералізацію цін. Із свого боку Кабінет Міністрів України прийняв 
Постанову, що передбачала запровадження вільних цін, що, по суті, означало 

їх підвищення. Опозиція в особі Народного Руху розгорнула жорстку критику 
економічної політики уряду і зажадала його відставки. Ситуацію в українській 

економіці ускладнювала і нерішучість уряду до швидких і радикальних змін. 
Спізнившись із введенням в обіг власної валюти, останній не спромігся 

захистити Україну від експансії грошової маси з Росії. Запровадження 10 
січня 1992 р. купонів багаторазового використання лише на деякий час 

стримало гіперінфляцію, що насувалася. У березні 1992 р. Верховна Рада 
України затвердила „Основи національної економічної політики‖, що 

передбачали комплекс заходів спрямованих на конверсію оборонної 
промисловості, розвиток тих галузей виробництва, які забезпечують 
населення споживчими товарами, пріоритет у розвитку агропромислового 

комплексу. Важливе значення мали закони „Про приватизацію майна 
державних підприємств‖, „Про селянське (фермерське) господарство‖, „Про 

форми власності на землю‖, які створювали підґрунтя для переходу від 
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командно-адміністративної до ринкової моделі економіки. Проте реалізація 
законів проходила вкрай повільно. Наприкінці року економіка України все 

більше занурювалася у хаос, ставала некерованою і руйнувалася. Місячний 
рівень інфляції досяг 50%. У вересні 1992 р. країну сколихнули масові 
страйки гірників, залізничників, авіадиспетчерів цивільної авіації. Зважаючи 

на незадоволення серед широких верств суспільства діями уряду, Верховна 
Рада України на позачерговій сесії у жовтні 1992 р. відправила у відставку 

Кабінет Міністрів В.Фокіна, призначивши новий уряд на чолі з прем’єр-
міністром Л.Кучмою. Щоб стабілізувати становище уряду було надано 

надзвичайні повноваження (листопад 1992-жовтень 1993 рр.). Їх суть полягала 
у тому, щоб відновити адміністративно-командні методи управління 

економікою. На короткий час вони дали деякий позитивний ефект: на початку 
1993 р. спостерігалося сповільнення спаду виробництва. Однак досягнуто це 

було шляхом посилення кредитної емісії, що неминуче призвело до нового 
стрибка інфляції. Восени 1993 р. вона сягала 70%. Особливо ускладнювала 

ситуацію залежність української економіки від зовнішніх, переважно 
російських енергоносіїв. Власні потреби нафти Україна покривала лишень на 

12,5% (потреби ж становили 40 млн., а власний видобуток -5 млн., тепер він 
складає  близько 3 млн. т. ). Підвищення Росією цін на нафту до світових 
боляче вдарило по українській економіці й ще більше посилило кризу. 

Наприкінці 1993 р інфляція в Україні перевищила уже 90%. Ситуація, що 
склалася загрожувала повній руйнації національного народногосподарського 

комплексу. За таких умов Л.Кучма подав у відставку. Наприкінці вересня уряд 
очолив Президент Л.Кравчук, а обов’язки прем’єр-міністра покладено на Ю. 

Звягільського (22 вересня 1993-16 червня 1994 р.). Шляхом адміністративних 
заходів - посилення регуляцій і податків, уряду на короткий час знову вдалося 

трохи загальмувати інфляцію. Одначе це утруднювало функціонування 
бізнесу, штовхнуло його до згортання легальної активності, переходу до 

„тіньових‖ методів діяльності, тотального приховування від держави податків. 
Вже на  початок 1994 р, адміністративні методи економічного управління 

вичерпали себе і призвели до чергового поглиблення кризи. Виробництво 
валового продукту у порівнянні з попередніми також кризовими роками різко 
скоротилося. Так, якщо у  1992 р. у порівнянні з попереднім він знизився на 

16,5%, 1993- на 14,2, то в 1994 – на 23%. Головна причини поглиблення кризи 
полягала у нерішучості уряду та прокомуністичної більшості Верховної Ради 

у реформуванні економіки на нових ринкових засадах. Незважаючи на те, що 
Верховна Рада щороку розробляла програми виходу з економічної кризи і 

подавала їх до реалізації відповідним урядам, жодна з них не була виконана у 
повному обсязі. 

Різке падіння виробництва, інфляція, погіршення матеріального становища 
населення спричинили загострення внутріполітичної ситуації в державі. 

Внаслідок дострокових виборів до Верховної Ради ( березень 1994 р.) і 



 3 

Президента (червень-липень 1994 р) політична ситуації в країні надалі 
залишалася невизначеною, відтак могла суттєво впливати на перебіг 

економічних реформ: більшість місць у Верховній Раді отримали ліві сили, а 
перемогу у президентських перегонах здобув  Л.Кучма, який декларував 
необхідність проведення глибоких економічних реформ.  

Таким чином, впродовж перших трьох років незалежності Україна 
занурилася у глибоку економічну кризу. Свого апогею вона досягла у 

середині 1990- х рр. Через непослідовність і нерішучість у запровадженні 
ринкових механізмів управління економікою, інертність і зацікавленість 

колишньої компартійної номенклатури у збереженні державної монополії на 
основні виробничі фонди, а відтак небажання демонополізувати їх, провести 

прозору приватизацію надзвичайно ускладнили, а фактично звели нанівець 
проголошені у 1992 р. ринкові реформи. 
 Спроби економічної стабілізації 1994-2000 рр. та їх наслідки 

Ліва більшість у Верховній Раді ставила під сумнів можливість проведення 

ринкових реформ. Відтак реформаторська діяльність уряду могла 
здійснюватися тільки на підставі указів Президента. Курс ринкових реформ 

задекларований Л.Кучмою гостро потребував зовнішніх фінансових ін’єкцій, 
що могли надійти тільки із Заходу. У той же час останній не поспішав їх 
надавати позаяк хотів переконатися, що Україна на ділі відмовляється від 

командно-адміністративної економіки, а також реалізує проголошений в 
Декларації про державний суверенітет свій без’ядерний статус. 12 жовтня 

1994 р. Президент Л.Кучма проголосив стратегію економічних перетворень, 
яку схвалила Верховна Рада. Вона передбачала лібералізацію цін, обмеження 

дефіциту державного бюджету, впровадження вільної внутрішньої і 
зовнішньої торгівлі, дотримання жорсткої монетарної політики, широку 

приватизацію великих підприємств, проведення аграрної реформи. У 
листопаді 1994 р. Л.Кучма видав Указ „Про невідкладні заходи щодо 

прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського 
виробництва‖ В ньому передбачалося вирішення трьох найважливіших 

складових земельної реформи – приватизації, оцінки й ринку землі. 
Розпочалася приватизація державних підприємств. Формально кожний 
громадянин, отримавши сертифікат на право власності на частку засобів 

державного виробництва, ставав співвласником конкретного підприємства. 
Насправді ж, 19 мільйонів людей, які їх отримали так і не перетворилися на  

їхніх реальних власників бо стали лише володарями знецінених інфляцією 
папірців-сертифікатів, до того ж були позбавлені доступу до інформації про 

стан підприємства, про дійсних його власників. Фактично підприємства 
приватизувала держноменклатура та директорський корпус. Як така 

сертифікаційна приватизація в Україні провалилася, більше того, вона 
„узаконила‖ перехід величезного державного майна в руки незначної групи 

людей, що потягло за собою ще більшу соціальну поляризацію в українському 
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суспільстві. У 1995 р. в Україні було роздержавлено 16 265 об’єктів, з яких 
4051 належали до загальнодержавної власності, що вдвічі більше, ніж  у 

попередньому році. В результаті частка державної власності скоротилася із 96 
до 62%. Перші кроки на шляху ринкових реформ та приватизації були 
прихильно сприйняті провідними західними країнами, передусім США, які 

мали вирішальний вплив у міжнародних фінансових організаціях. За короткий 
час серед країн, які одержували фінансову підтримку США Україна вийшла 

на третє місце після Ізраїлю та Єгипту. Вона також отримала допомогу 
Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), Міжнародного 

валютного фонду (МВФ) та Світового банку. Іноземна фінансова допомога, 
незважаючи на далеко не завжди її ефективне використання, сприяла 

фінансовому оздоровленню країни. 
 Впродовж 1995-1996 рр. в українській економіці наступила певна 

стабілізація і навіть деяке пожвавлення. Різко зменшилася інфляція і 
зростання цін – із 400% в 1992 р. до 40% у 1996. Останнє позитивно 

позначилося на заробітній платі громадян. З жовтня 1994 по квітень 1997 р. у 
валютному еквіваленті вона зросла більше, ніж у чотири рази – з 22 до 90 

доларів США. Це створило сприятливі умови для проведення грошової 
реформи. У вересні 1996 р. до грошового обігу було введено повноцінну 
національну валюту – гривню, яка замінила купоно-карбованці. Її суть 

полягала у деномінації: 100 тис.  купоно-карбованців обмінювали на одну 
гривню. Курс гривні щодо долара США був завищеним ( 1 долар коштував 

1,75 грн.) У 1996 р. завершено перший етап земельної реформи – 
роздержавлення землі і передання її у власність юридичним особам. Це 

означало, що право власності отримали колишні колективні господарства, що 
перетворилися у селянські спілки – колективи селян-пайовиків. Упродовж  

липня 1997 р. – грудня 1999 р. було проведено другий етап реформи – 
створення реального власника землі, тобто передання землі безпосередньо 

тим, хто її обробляє. Понад 6 млн. громадян України одержали земельні паї, 
що становило майже половину земельних угідь в державі. Було завершено 

приватизацію присадибних ділянок. Їхніми власниками стали майже 10 млн. 
громадян. Наприкінці 1999 р. Указ Президента „Про невідкладні заходи щодо 
прискорення реформування аграрного сектора економіки‖ фактично означав 

остаточну ліквідацію колгоспної системи в Україні. Останнє не завжди 
викликало схвальну оцінку, оскільки в процесі реформування чимало 

колективних господарств з їх усією інфраструктурою було зруйновано. 
Припинили існування великі тваринницькі комплекси, овочеві господарства, 

що виробляли парникову продукцію. Новим приватним власникам виявилося 
не під силу їх розвивати через брак коштів, дешевої робочої сили, значної 

їхньої енергоємності. 
 Реалізація ринкових реформ середини 1990-х рр. мала суперечливі 

наслідки. З одного боку в умовах, коли граничний рівень падіння виробництва 
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було досягнуто, вони сприяли тенденції певної стабілізації у 
народногосподарському комплексі країни. У 1995 р. вперше скорочення ВВП 

не перевищило рівня попереднього року, а впродовж 1996 - 1997 рр. його 
падіння ще більше сповільнилося. 
 Проте досягнута стабілізація була дуже хисткою, позитивні тенденції, 

що намітилися не закріплені. Серйозного удару фінансовому становищу 
України завдали наслідки кризи в Південно-Східній Азії та Росії в 1997-1998 

рр. Згубно вплинула на проведення ринкових реформ податкова політика 
уряду. Жорсткі податкові вимоги, фінансові обмеження, завищене 

оподаткування штовхали підприємства в „тіньовий‖ сектор економіки. Вони 
приховували прибутки, внаслідок чого державний бюджет зазнавав 

колосальних збитків. „Тіньовий‖ сектор економіки став притягувати й 
кримінальний елемент із владних державних структур, які маючи доступ до 

перерозподілу джерел сировини, вироблення і реалізації товарів прагнули 
уникнути оподаткування власного бізнесу. Обсяги „тіньового‖ сектору 

економіки у 1999 р. сягнули 60% ВВП. Це означало, що держава втрачала 
контроль над економікою, оскільки більше половини економічної діяльності 

мало неофіційний характер й прямо чи опосередковано опинилося під 
впливом кримінальних структур, що мало наслідком утворення паралельної 
інфраструктури влади, а відтак стало загрожувати безпеці держави. 

Підтвердженням тому стало зростання зовнішнього боргу України. Протягом 
1994-1999 рр. він зріс більше, ніж втричі і становив 12,2 млрд. дол.( це 51,2 

млрд. грн., при річному бюджеті – 28 млрд. грн.). Одночасно зростала 
внутрішня заборгованість по виплатах зарплат, стипендій, пенсій. Завдяки 

жорсткій монетарній політиці, яку проводив Національний банк України 
вдавалося стримувати ріст інфляції, але працівники бюджетної сфери, 

державних підприємств, верстви населення, що користувалися соціальними 
виплатами по кілька місяців не отримували платні. Корумпованість 

чиновників на найвищих щаблях влади досягла свого апогею  за урядування 
прем’єр-міністра П.Лазаренка, проти якого Генеральна прокуратура України у 

вересні 1998 р. порушила кримінальну справу за розкрадання державного 
майна в особливо великих розмірах. У лютому 1999 р., будучи вже у відставці 
під час перебування за кордоном, його затримано судовими органами США й 

звинувачено у „відмиванні‖ незаконних доходів, що становлять за оцінками 
слідства близько 880 млн. дол. США. Особливістю українського економічного 

життя стало поступове злиття влади й бізнесу. За даними Державної 
податкової адміністрації на 2000 р. 364 народні депутати України мали 

офіційний дохід від комерційних структур. Парламентарі очолювали 202 
підприємства і були засновниками 473 підприємств. У країні утворилися 

суспільно небезпечні злочинні угруповання, які зрослися з органами влади. 
 Наприкінці 90-х рр. ХХ ст. стала посилюватися фінансова 

незбалансованість, знижуватися якісні показники у виробничій сфері, 
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погіршувалася галузева структура промислового виробництва. Особливо 
небезпечні наслідки мав процес технологічної деградації промислового 

потенціалу країни. Продукція машинобудування зменшилася у 3 рази, легкої 
промисловості – у 8 разів, електронної галузі – у 100 разів, а за показниками 
науково-технічного рівня вона опустилася з 7-го на 139 місце. Дошкульного 

удару по вітчизняному виробнику завдало практично безконтрольне завезення 
в Україну зарубіжних товарів, дешевших за вітчизняні проте далеко не завжди 

кращих у якісному відношенні.   
 У грудні 1999 р. уряд очолив колишній Голова Правління національного 

банку України В.Ющенко. За своє річне перебування при владі він добився 
скорочення зовнішнього боргу без запозичень з-за кордону на 2,1 млрд. дол., 

на 5 млрд. грн. зросли надходження до бюджету країни, населенню почала 
виплачуватися заборгованість по зарплаті.  

 Підсумки першого десятиліття розвитку економіки незалежної України 
за своїми наслідками були неоднозначними. З одного боку наступила 

макроекономічна стабілізація, з іншого, в країні так і не було створено 
сприятливого клімату для промислової і підприємницької діяльності. Одначе 

у другій половині 90-х рр. ХХ ст. вдалося подолати глибоку економічну кризу 
в державі, що загрожувала внутрішній стабільності і національній безпеці 
загалом. У 2000 р. вперше за останнє десятиріччя було призупинено спад 

виробництва і намітилися тенденції до його зростання.  
 Народне господарство України в умовах ринкової економіки: 

тенденції розвитку 

 Незважаючи на позитивні зрушення в економіці, останні кардинально не 

вплинули на поліпшення матеріального становища широких верств населення 
країни. Подолання наслідків глибокої народногосподарської кризи 

попереднього періоду на початку 2000-х рр. проходило нерівномірно й 
свідчило про те, що сприятливі тенденцій у її розвитку ще не були 

закріпленими. Так, якщо на початку 2001 р. спостерігалося зростання ВВП, то 
уже наприкінці його - сповільнення темпів. Більшість соціальних завдань, 

викладених в урядовій програмі. „Реформи заради добробуту‖ виконувалося 
повільно. Сам Президент змушений був визнати, що рівень життя 83 % 
населення України нижчий за прожитковий мінімум. Понад 27% українців 

проживали за межею бідності. Значно утруднювала розвиток національної 
економіки у нових ринкових умовах матеріально-технічна відсталість 

виробництва, надмірна енергоємність і залежність від зовнішніх джерел 
постачання, яку так і не вдалося подолати за попереднє десятиліття. Однак, 

аналізуючи такі основні показники розвитку народного господарства України 
за 2000-2006 рр., як динаміка реального обсягу ВВП, реальних доходів 

населення, інфляції та безробіття можна стверджувати про зміцнення 
національної економіки. Згідно із офіційними статистичними даними 

починаючи з 2000 р. в національному господарстві відновлено економічне 
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зростання. Станом на 2006 р. ВВП зріс більше, ніж на 55%. Особливо це 
спостерігалося впродовж 2003-2006 рр. Важливим показником успішності 

проведених реформ є їх вплив на матеріальне становище населення. Динаміка 
його реальних доходів за цей же період також виявила позитивні тенденції : 
вони збільшилися на 238%. У той же час мали місце інфляційні процеси. 

Передусім це було пов’язано із значним подорожчанням енергоносіїв у 2004 -
2006 рр., а також почасти політичною нестабільністю в державі. На кінець , 

суттєвою ознакою економічного оздоровлення держави є скорочення 
чисельності безробітних. Динаміка безробіття у зазначений вище період 

виявила сталу тенденцію до зменшення: якщо в 2000 р. число безробітних 
становило 11,6% (або ж 2 655,8 тис.), то у 2006 р. 6,8% (або ж 1515 тис.). 

Одначе потрібно зазначити, що ці позитивні зрушення до певної міри 
пов’язані з тим, що ринок праці в Україні значно розширився через масовий 

виїзд на заробітки за кордон економічно активного населення. У 2007 р. в 
зарубіжних країнах (переважно у державах ЄС) працювало 3-3,5 млн. 

українців. За даними Міжнародної організації з міграції вони переслали в 
Україну 27 млрд. євро, що становить 8% від національного ВВП. 

 Свідченням позитивних зрушень у економіці України за останні роки 
стали суттєві зміни у пріоритетах зовнішньої торгівлі. У 2005 р. найбільшу 
питому вагу в українському експорті посіли держави Євросоюзу (майже 32%). 

Що ж стосується країн СНД, то вона у порівнянні з попереднім десятиліттям 
зменшилася з 51 % до 31%. Усе це дало підстави українському керівництву 

активізувати заходи спрямовані на вступ України до Світової організації 
торгівлі (СОТ). Отримавши у 2005 р. статус держави з ринковою економікою, 

Україна у лютому 2008 р. приєдналася до неї. Останнє викликало гострі 
дискусії у середовищі національного політикуму. Противники вступу до СОТ 

стверджують, що низька конкурентоспроможність вітчизняних підприємств 
спричиниться до наводнення внутрішнього ринку дешевими іноземними 

товарами, що остаточно їх зруйнує, особливо сільськогосподарське 
виробництво, посилить фінансову залежність держави від Заходу, яка і так 

сягнула значних розмірів і наприкінці 2007 р. становила майже 65 млрд. дол. 
США. Натомість прихильники вступу доводять переваги членства у цій 
організації. Вони переконують у тому, що це дасть імпульс для розвитку 

національної економіки, відкриє ринки збуту, усуне бар’єри у зовнішній 
торгівлі, зніме інші дискримінаційні закони, сприятиме вільному пересуванню 

товарів, послуг, робочої сили. Вступ до СОТ повинна ратифікувати Верховна 
Рада України.   

 Між тим Україна має величезний виробничий потенціал і надалі посідає 
провідні позиції за видобутком та виробництвом багатьох видів продукції . За 

розвіданими запасами вугілля (47 млрд. тонн) Україна посідає у світовому 
рейтингу восьме місце. Випереджаючи такі країни, як, наприклад, Велико-

британія (45 млрд. тонн) та Казахстан (34 млрд. тонн). Перші позиції за цим 
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показником займають США, де розвідано 445 млрд. тонн "чорного золота", 
Китай -296 млрд. тонн, Росія — 202 млрд. тонн, ПАР, Австралія — 116 млрд. 

тонн, Німеччина — 106 млрд. тонн та Індія  -78 млрд. тонн. 
 За видобутком вугілля Україна закінчує першу десятку. Щороку в нас 
його видобувають 75 млн. тонн. Україна - на другій позиції у світі й за 

розвіданими запасами залізної руди, що становлять 20 млрд. тонн але за 
видобутком залізної руди посідає п’яте місце у світі. Щороку Україна 

видобуває її близько 77 млн. тонн. Більше - Росія - 87 млн. тонн, Австралія - 
168 млн. тонн, Бразилія - 195 млн. тонн та Китай - 224 млн. тонн. Четверту 

частину видобутої залізної руди (20 млн. тонн) наша країна щороку експортує. 
Це шосте місце у світі. Щороку в Україні виплавляють 31  млн. тонн сталі, по-

сідаючи за цим показником сьоме місце. Росія — 58 млн. тонн, Німеччина -46 
млн. тонн та Корея - 43 млн. тонн сталі. 

 За виробництвом уранових концентратів наша країна займає десяту позицію в 
світі.  Однак як геологічні умови, так і застарілі технології видобування 

копалин не дають можливості ефективно використовувати їх. 
 По виробництву електроенергії Україна на сімнадцятому місці, 

виробляючи щорічно 170 млрд. кВт-год. електроенергії. Однак вона посідає 
одинадцяте місце й за споживанням палива та енергії.  Економіка України  
наденергомістка порівняно з багатьма розвинутими країнами світу.   

 За площею ріллі Україна - дев’ята у світі. Рілля складає близько 57% 
земельного фонду країни, або більше 33 млн. га. Країна є лідером  з вироб-

ництва мінеральних добрив. Кожного року в Україні продукується 2,4 млн. 
тонн міндобрив Це десяте місце у світовому рейтингу. 

 На шостому "світовому" місці Україна й за врожаями картоплі. Щороку 
збираючи в середньому 15 млн. тонн. Це навіть більше, ніж такі країни, як 

Німеччина (11 млн. тонн), Білорусь, Нідерланди (8 млн. тонн) та Велика 
Британія. Однак, враховуючи те, що більшість сільськогосподарської 

продукції (окрім зернових культур) виробляється в Україні відсталими 
методами на присадибних ділянках то й продуктивність праці є дуже низькою 

й неефективною. 
 З виробництва бурякового цукру наша країна посідає п'яте місце. 
Виробляючи щороку близько 2,1 мли. тонн цукру. Це більше, ніж Польща та 

Росія. 
Україна - на восьмому місці у світі за виробництвом молока. Його виробляють 

майже 14 млн. тонн. Вигідне економіко-географічне положення України став-
лять її на п'яте місце й за обсягами вантажообігу.  

 Таким чином, Україна за економічним потенціалом посідає вагоме місце 
у світовому господарстві. За роки незалежності економіку країни  вдалося 

перевести на ринкові відносини. Їх результати не завжди можна оцінити 
однозначно позитивно, проте в цілому було досягнуто важливого успіху – 
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подолано глибоку економічну кризу, а національна економіка проявила 
тенденцію до зростання. 
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Розділ 32. Зовнішня політика незалежної України 
 
Вихід України на міжнародну арену та формування її  зовнішньополітичної концепції 

 

 Перебуваючи в складі СРСР, Україна формально вважалася суверенною 

державою, мала Міністерство закордонних справ й теоретично могла 
встановлювати безпосередні відносини з іншими державами. У дійсності 

представництво УРСР в ООН, як єдина її структура на міжнародній арені  
виконувало вказівки союзного МЗС. Початки формування зовнішньої 

політики України можна датувати 16 липня 1990 р., коли Верховна Рада 
ухвалила Декларацію про державний суверенітет. У цьому документі 

проголошувалося, що Україна стає суб’єктом міжнародного права та 
рівноправним учасником міжнародного спілкування, заявлено про те, що вона 

є безпосереднім учасником загальноєвропейського процесу та європейських 
структур. Декларація визначала принципові засади зовнішньої політики 
України: сприяння зміцненню загального миру і міжнародної безпеки, 

безпосередня участь у загальноєвропейських структурах, прагнення до 
здобуття статусу нейтральної держави, яка не бере участі у військових блоках 

і дотримується неядерних принципів – не приймати, не виробляти і не 
набувати ядерної зброї. 29 квітня 1990 р. колегія Міністерства закордонних 

справ УРСР розглянула питання „Про участь МЗС УРСР у розробці концепції 
діяльності УРСР на міжнародній арені в нових умовах‖. У цьому документі 

вперше ставилося завдання, щоб розмежувати обов’язки між 
загальносоюзними та республіканськими зовнішньополітичними відомствами, 

що дало б змогу Україні встановлювати двосторонні відносини з іншими 
країнами. Вже з осені 1990 р. Україна розпочала налагоджувати контакти із 

сусідніми державами. У жовтні міністрами закордонних справ України та 
Польщі  було підписано декларацію про принципи та основні напрями  
розвитку українсько-польських відносин. У березні - травні 1991 р. було 

підписано низку українсько-угорських угод про співробітництво у торгово-
економічній, науковій, гуманітарній сферах. Аналогічні угоди були укладені з 

Чеською і Словацькою Республікою. Після проголошення низкою союзних 
республік декларацій про державний суверенітет Україна впродовж 1990- 

початку 1991 р. підписала з ними договори про економічне, політичне та 
культурне співробітництво. Серед них – з Російською Федерацією, 

Білорусією, Казахстаном, Киргизстаном, Азербайджаном, Узбекистаном. 
 Активізувало свою діяльність представництво України в ООН, яка по 

суті залишалася на той час єдиною міжнародною трибуною для молодої 
української дипломатії. 

 Одначе справжній вихід України на міжнародну арену відбувся після 
проголошення Верховною Радою   24 серпня 1991 р. Акту незалежності 

України, а також його підтвердження на Всеукраїнському референдумі 1 
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грудня 1991 р., які створили необхідні правові та політичні передумови для 
утвердження незалежної Української держави, а отже, й для її становлення як 

повноправного суб’єкта міжнародних відносин. 
 Вже  впродовж грудня 1991-січня 1992 рр. пройшла хвиля визнання  та 
встановлення дипломатичних відносин з іноземними державами. Вперше за 

увесь попередній історичний період, світова спільнота прихильно сприйняла 
появу нової держави. Першою, 2 грудня 1991 р. Україну визнала й встановила 

дипломатичні відносини Польща, слідом за нею Канада, 3 грудня Угорщина, 4 
грудня – Литва й Латвія, 5 грудня – Росія, Болгарія і Словенія. До кінці грудня 

1991 р. заяви про визнання України зробили 68 держав світу, у тому числі й 
усі держави „Великої сімки‖. Одночасно Україну визнавали й на рівні 

міжнародних організацій. 30 січня 1992 р. Україна стала членом Наради з 
безпеки та співробітництва в Європі ( тепер Організація з безпеки та 

співробітництва в Європі), а 10 березня приєдналася до Північноатлантичної 
Ради із співробітництва ( з 1998 р. – Рада євроатлантичного партнерства). 

 Вихід України на міжнародну арену вимагав розробки 
зовнішньополітичної концепції держави. У зв’язку з тим 2 липня 1993 р. 

Верховна Рада схвалила „основні напрямки зовнішньої політики України‖, що 
визначав базові її засади та національні інтереси. У ньому вказувалося, що 
найважливішим завданням України є її повномасштабне входження до 

світового співтовариства. Це можна досягти шляхом реалізації таких завдань: 
утвердження і розвиток України як незалежної демократичної держави, 

забезпечення її стабільного міжнародного становища та недоторканності її 
кордонів, входження національної економіки до світової економічної системи, 

захист прав та інтересів громадян України за кордоном, підтримка зарубіжних 
українців – вихідців з України, розповсюдження у світі образу України як 

надійного і прогнозованого партнера. У цьому ж документі зазначається, що 
Україна проводитиме відкриту зовнішню політику і прагне співпрацювати з 

усіма зацікавленими партнерами, уникаючи залежності від окремих держав, 
чи груп держав. В основу своєї зовнішньої політики вона бере фундаментальні 

загальнолюдські цінності і засуджує практику подвійних стандартів у 
міждержавних стосунках. Головними сферами зовнішньополітичної 
діяльності України визначені такі пріоритети: розвиток двосторонніх 

міждержавних відносин; розширення участі в європейському регіональному 
співробітництві; співробітництво у рамках Співдружності незалежних держав; 

членство в ООН та інших універсальних міжнародних організаціях.  
 Етапним у формуванні зовнішньополітичної стратегії Української 

держави стало прийняття нової Конституції, яка юридично закріпила основні 
засади її зовнішньополітичної діяльності. 

 Загалом концепція зовнішньополітичної стратегії України на протязі 
першого десятиліття її незалежності базувалася на „багатовекторності‖, тобто 

намаганням балансувати між Сходом і Заходом, що мало на думку 



 12 

українського керівництва зменшити насамперед російські впливи. Одним із 
суттєвих чинників, що повинен був цьому сприяти мала стати Співдружність 

незалежних держав (СНД). 
 Україна і держави СНД 

  Проголосивши 24 серпня 1991 р. незалежність, Україні потрібно було 

докласти чимало зусиль, щоб мирним цивілізованим способом „розлучитися‖ 
з колишньою імперією. 8 грудня 1991 р. на зустрічі лідерів Білорусі, 

Російської Федерації та України у Біловезькій Пущі  була укладена угода про 
створення СНД, до якої приєдналося більшість колишніх радянських 

республік. За час президентства Л.Кравчука вдалося втримати особливу лінію 
і статус України в рамках цієї організації. Вона стала лише асоційованим її 

членом, не увійшла до системи військово-політичного союзу. Це, як 
підтвердила подальша практика, відвернуло від неї небезпеку втягування у 

міжетнічні конфлікти, що точаться на теренах СНД.  
 У рамках СНД простежується два підходи, щодо її ролі на 

пострадянському терені: російський і український. Суть російського полягає у 
тому, щоб надати СНД політичного забарвлення і в перспективі перетворити у 

наддержаву, або принаймні забезпечити домінування Росії серед її членів. 
Український підхід насамперед акцентував увагу на економічному 
співробітництві, відкидав будь-які прояви диктату одних країн-учасниць СНД 

щодо інших.  
 У рамках СНД особливого значення Україна надає відносинам з 

Російською Федерацією. Одразу ж із проголошенням незалежності для 
України відносини з цією країною мали пріоритетне значення. Це випливало з 

історичного минулого обох держав, економічними зв’язками, значною 
протяжністю кордонів. В силу того, що Україна тривалий час входила у сферу 

впливу Росії, то й впливи останньої у політичній та економічній сфері, 
принаймні до 2004 рр. залишалися особливо помітними у проведенні її 

зовнішньої політики. Особливістю зовнішньої політики Росії щодо України є 
рецидиви імперських амбіцій. У російській геополітичній думці не існує 

суспільно визнаних концепцій щодо визначення власних природних кордонів, 
власних масштабів. В ній переважають такі категорії як „сфери виняткових 
інтересів‖, „зони впливу‖, „ареал розселення російськомовного населення‖ 

Наслідком цього стали грубі прояви тиску Росії на ті країни, які не 
погоджуються стати її сателітами. Це знайшло яскравий прояв і у її політиці 

щодо України, зокрема у спробах розпалювати сепаратистські рухи в Криму, 
висунення претензій на особливий статус її на півострові. Так, у 1992 р. 

Державна Дума Російської Федерації визнала незаконним передачу Криму у 
1954 р. до складу України, а у 1993 р. ухвалила рішення щодо „російського 

статусу‖ міста Севастополя. Крім того російська сторона висунула тезу про те, 
що рішення про непорушність європейських кордонів СРСР не стосується 

кордонів між колишніми радянськими республіками. Особливо напруженою 
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ситуація склалася наприкінці 1996 р., коли 23 жовтня  Державна Дума РФ 
ухвалила постанову „Про припинення розподілу Чорноморського флоту‖, у 

черговий раз порушено питання про статус Севастополя. Одначе зважена 
позиція українського керівництва, послідовний курс на розвиток 
добросусідських відносин не допустили до ескалації українсько-російських 

суперечностей. Етапним  у взаєминах між обома країнами стало підписання у 
Києві 31 травня 1997 р. „Великого договору‖ – Договір про дружбу і 

співробітництво і партнерство між Україною і Росією. У ньому зафіксовано 
принцип непорушності існуючих кордонів і територіальної цілісності 

договірних сторін. Щодо найпекучішого питання в українсько-російських 
взаєминах  - поділу Чорноморського флоту, то воно також було розв’язане у 

дусі компромісу: його матеріальна база та інфраструктура розподілялися 
порівну. Частину своїх кораблів Україна продала Росії. 14 січня 1998 р. 

„Великий договір‖ ратифікувала Верховна Рада України, Дума Російської 
Федерації зробила це аж через рік - 17 лютого 1999 р., а Рада Федерації  2 

березня цього ж року. Проте російська сторона обумовила набуття чинності 
договору  ратифікацією угод щодо Чорноморського флоту Верховною Радою 

України. Після ратифікації українським парламентом базових угод щодо 
російського чорноморського флоту на території України від 24 березня 1999 р. 
відкрито шлях для набуття чинності  „Великого договору‖. 1 квітня 1999 р. у 

Москві Президенти України і Російської Федерації Л.Кучма та Б.Єльцин 
обмінялися відповідними ратифікаційними грамотами. „Великий договір‖ про 

українсько-російське співробітництво підвів необхідну політичну і юридичну 
базу для цивілізованих та взаємовигідних відносин між Україною та Росією. 

 Важливою подією в українсько-російських відносинах став державний 
візит Президента України Л.Кучми в Росію 27 лютого – 1 березня 1998 р. під 

час якого було підписано Програму довгострокового співробітництва до 2007 
р. В українсько-російських відносинах особливе місце посідають проблеми 

пов’язані із постачанням енергоносіїв. Останні становлять понад 73% усього 
імпорту України. Залежність від російського постачання стає особливо 

помітною для України коли та робить кроки, що демонструють наявність у неї 
власних національних пріоритетів. Так було, наприклад, одразу ж після 
„помаранчевої революції‖, коли  у січні 2005 р., а також після перемоги 

„помаранчевої‖ коаліції на позачергових парламентських виборах у 2007 р. 
Росія  загрозила зменшенням обсягів поставок газу в Україну під претекстом 

великої заборгованості з боку останньої, яка зрештою не є її державним 
боргом. Не поділяє Російська федерація й планів України щодо членства у 

НАТО. Проте, незважаючи на окремі суперечності обидві країни за умови 
відсутності позаекономічних чинників  інтеграції мають широке поле для 

співпраці. Передусім це стосується таких напрямків як співробітництво  в 
галузі виробничої кооперації, розширення транспортних коридорів 
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загальноєвропейського сполучення, співробітництво в галузі військово-
промислового виробництва і проблем космосу. 

 На ювілейному самміті країн СНД президент РФ В.Путін проголосив 
2002 р. роком України в Росії, а Президент України Л.Кучма виступив з 
ініціативою проголосити 2003 р. роком Росії в Україні. Після тривалих 

зволікань російська сторона  погодилася провести делімітацію кордону. У 
січні 2003 р. під час візиту російського президента до Києва був підписаний 

Договір про суходільний кордон між Росією та Україною. Проте відкритим 
надалі залишається питання про статус Азовського моря та Керченської 

протоки. Свідченням цього було загострення українсько-російських відносин 
навколо острова Тузла у Азовському морі восени 2003 р. МЗС України навіть 

надіслало РФ ноту у зв’язку з будівництвом у Керченській протоці дамби від 
Таманського півострова до українського острова Тузла, що загрожувало його 

зникненням. Рішуча позиція українського уряду спонукала російську сторону 
погодитися на проведення делімітації кордону у Керченській протоці.  В 

останні роки Росія активізувала спроби встановити своє домінування над 
країнами СНД. Україна, маючи альтернативне бачення цієї організації пішла 

на зближення із країнами, котрі також не поділяють російських планів. Для 
відстоювання своїх інтересів  Україна разом з Грузією, Узбекистаном, 
Азербайджаном, Молдовою створила міждержавне об’єднання ГУУАМ. 

Відповідна угода про це була підписана у Страсбурзі в 1997 р.  
 Після „помаранчевої революції‖ Президент України В.Ющенко свій 

перший закордонний візит на початку 2005 р. здійснив до Росії, що є 
підтвердженням доброї волі з боку нашої країни до дружніх і рівноправних 

відносин із північним сусідом. Проте українсько-російські відносини в період 
2004-2009 рр. в цілому мали тенденцію до погіршення. Особливо це було 

помітним під час правління „помаранчевих урядів‖ 2005 - початку 2006 рр., 
котрі декларували прискорити вступ України до НАТО, переглянути умови 

базування в Криму російського Чорноморського флоту, провести 
розмежування у Керченсько-Азовському регіоні. Російська Федерація 

застосувала проти України торгову блокаду, заборонивши ввіз на свою 
територію деяких видів сільськогосподарської продукції з України. 
Українська сторона із свого боку зажадала провести інвентаризацію об’єктів, 

що перебувають у російському користуванні в Криму, зокрема маяків. 
Бажання Російської Федерації втримати контроль над Україною, загальмувати 

її інтегрування із Заходом свідчила жорстка позиція російського керівництва  
під час Бухарестського самміту НАТО у квітні 2008 р., яке домоглося від 

нього відтермінування приєднання України та Грузії до Плану дій щодо 
членства в НАТО (ПДЧ).  

 Таким чином, можна констатувати, що РФ у зовнішньополітичній 
діяльності України на даний час продовжує залишатися стратегічним 
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партнером, який однак у своїх відносинах з нею ще не позбавився стереотипів 
імперського мислення. 
 Україна і проблема ядерного роззброєння  

Ставши незалежною державою, Україна опинилася перед необхідністю 
визначити свої геополітичні пріоритети. Перед нею постала альтернатива: або 

залишатися сателітом Росії, або ж заявити про свою західну орієнтацію. Ще 
Президент Л.Кравчук вибрав другий варіант. Свідченням цього стала корекція 

проголошеного Україною  в 1991 р. наміру бути позаблоковою і нейтральною 
державою. В „Основних напрямах зовнішньої політики України‖ 

наголошувалося, що „проголошений нею свого часу намір стати у 
майбутньому нейтральною та позаблоковою державою має бути адаптований 

до нових умов і не може сприйматися за перешкоду для її повномасштабної 
участі у загальноєвропейській структурі безпеки‖. Важливою подією в 

напрямку європейської інтеграції України стало підписання Президентом 
Л.Кравчуком 26 лютого 1992 р. Гельсінського заключного акту про безпеку і 

співробітництво в Європі, чим було підтверджено вірність України 
принципам непорушності існуючих кордонів і відсутності територіальних 

претензій з її боку до інших країн. Однак незважаючи на декларації про 
геополітичну значимість орієнтації на європейські держави та структури, 
Україна не виробила життєздатної стратегії європейської інтеграції як на 

основі двосторонніх зв’язків, так й інституційної. Пояснення цьому  можна 
знайти у декількох причинах: відсутністю у неї загальнонаціональної точки 

зору щодо вирішення комплексних завдань європейської інтеграції, 
неструктурованістю зовнішньої політики, яка часто зосереджується не на 

головних, а другорядних проблемах інтеграції, врешті, найважливіше – 
кволість економічних реформ, що суттєво гальмують входження нашої 

держави до європейського співтовариства. Суттєвою перешкодою на шляху 
європейської інтеграції України стала настороженість Заходу до неї як 

держави з могутнім ядерним потенціалом, який вона успадкувала від СРСР 
(третій після Росії та США). Виконуючи, проголошений у Декларації про 

державний суверенітет принцип без’ядерної держави, з України вже до 
початку березня 1992 р. було вивезено в Росію 57% тактичної ядерної зброї. 
Але через загострення українсько-російських відносин, викликаних 

суперечками за приналежність Чорноморського флоту та розпалювання 
Росією сепаратистських рухів у Криму Президент Л.Кравчук 12 березня 

оголосив про тимчасове припинення вивезення зброї. Останнє викликало 
гостру критику України з боку Росії та деяких політичних кіл США за її 

домагання отримати компенсацію за ядерне роззброєння. Хоча більшість 
провідних держав начебто із зрозумінням поставилися до українських вимог, 

на ділі ж ніхто не висловлював підтримку молодій державі. Під тиском Росії 
та США, Україна змушена була погодитися до кінця століття провести повний 

демонтаж ядерного потенціалу. Отримавши відповідні гарантії від США, 
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Росії, Великої Британії, Франції та Китаю  щодо своєї територіальної 
цілісності 14 січня 1994 р. Президент України Л.Кравчук на зустрічі у Москві 

підписав з президентами Росії та США тристоронню заяву. Російська 
Федерація зобов’язалася надати Україні компенсацію за вартість 
високозбагаченого урану, що містився у ядерних боєзарядах, які вивозилися з 

української території шляхом поставки низько збагаченого урану для потреб її 
атомної енергетики. США погодилися надати технічну та фінансову допомогу 

для демонтажу ядерної зброї. Україна виконала взяті на себе зобов’язання: до 
1996 р. з української території була вивезена остання ядерна боєголовка. 

Набуття Україною без’ядерного статусу зняло недовіру до неї з боку західних 
держав. Насамперед це знайшло прояв у двосторонніх відносинах.  
 Західний вектор зовнішньої політики 

 Особливої ваги Україна надає відносинам із країнами „Великої сімки‖. У її 

складі найбільш потужні держави світу: серед них чотири європейські – 
Німеччина, Велика Британія, Франція й Італія та дві північноамериканські – 

США і Канада. Ці країни мають важливе значення як виразники українських 
інтересів у європейських інтеграційних структурах. У розвитку відносин між 

Україною та провідними західноєвропейськими державами можна простежити 
два періоди. Перший припадає на початок – середину 1990-х років, коли 
взаємини між обома сторонами носили здебільшого декларативний характер, 

йшло своєрідне вивчення одна одної. Другий розпочався з другої половини 
90-х років ХХ ст. і пов’язаний з активізацією практичного взаємовигідного 

співробітництва. Останнє пов’язано й з тим, що Європа усвідомила роль 
України як важливого стабілізуючого чинника на континенті, як потенційно 

вигідного економічного партнера. 
 Одним із вирішальних факторів від якого залежало визнання та вихід на 

міжнародну арену молодої Української держави було ставлення до неї США. 
Як відомо на початку 90-х рр. Вашингтон волів мати справу з ослабленим 

СРСР, ніж низкою незалежних держав, що могли постати на його руїнах. 
США були насторожені й тим, що Україна успадкувала від нього величезний 

арсенал ядерної зброї. Останнє проявилося практично повною відсутністю 
будь-якої фінансової підтримки України як безпосередньо від США, так і 
через контрольовані ними міжнародні фінансові організації. Лише після 

приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 
ситуація змінилася на краще. У листопаді 1994 р. під час візиту Президента 

України Л.Кучми до США було підписано Хартії українсько-американського 
партнерства, дружби та співробітництва. У травні 1996 р. відбувся державний 

візит Президента США Білла Клінтона в Київ під час якого була підписана 
українсько-американська заява, у якій проголошувалася підтримка 

американським урядом демократичних і ринкових перетворень в Україні. 
Загалом до кінця 90-х рр. американо-українське співробітництво розвивалося 

динамічно. Україна відчувала суттєву фінансову й політичну підтримку з боку 
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США, що сприяло утвердженню її на міжнародній арені. Ситуація на гірше 
змінилася наприкінці 2000 р., коли  Україну потрясли загадкове вбивство 

опозиційного до влади журналіста Г.Ґонгадзе, згодом „касетний скандал‖ й 
звинувачення у причетності вищого керівництва України до продажу Іраку 
радіолокаційних систем протиракетної оборони, врешті усунення від влади у 

травні 2001 р. прозахідного уряду В.Ющенка. Внаслідок цього США, а за 
ними інші західноєвропейські уряди стали обмежувати контакти з Україною, 

хоча підкреслювали про своє бажання підтримувати суверенну Україну на 
шляху демократичних реформ. Істотне поліпшення відносин із США сталося 

під час „Помаранчевої революції‖ 2004 р. Офіційні чинники США з 
симпатією поставилися до прагнення українського народу відстояти свій 

демократичний вибір. Підтвердженням тому став візит Президента В.Ющенка 
3-7 квітня 2005 р. до Вашингтона під час якого було досягнуто повного 

взаєморозуміння з усіх тем, що порушувалися під час переговорів. У березні 
2006 р. конгрес США скасував поправку Джексона-Веніка щодо торговельних 

обмежень між Україною та США. На сучасному етапі США є єдиною 
найвпливовішою західною державою, що активно підтримує євроатлантичну 

інтеграцію України. Свідченням цього став візит президента США Дж.Буша 
до Києва у квітні 2008 р. 
 Пріоритетне місце у зовнішній політиці України посідає Канада – країна 

яка стала в силу історичних обставин другою батьківщиною сотень тисяч 
етнічних українців. Канада першою серед країн „Великої сімки‖ ще до 

проголошення незалежності України висловилася на підтримку ідеї її 
незалежності, а 2 грудня 1991 р. першою серед західних країн визнала її 

незалежність. У 1994 р. українсько-канадські відносини набули рис 
особливого партнерства , що було зафіксоване Спільній декларації, підписаній 

у Києві 31 березня 1994 р. Канада виступила ініціатором консолідації 
міжнародних зусиль пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС, а 

також ініціюванні конференції „Партнерство заради економічних перетворень 
в Україні‖(1994 р.), сприяла виділенню нашій країні кредиту розширеного 

фінансування МВФ у 1998 р. та його чергового траншу у 1999 р. 
 Найвпливовішою на Європейському континенті серед „Великої сімки‖ є 
Німеччина. Вона одна з перших визнала незалежність України (26 грудня 1991 

р.). Німецькі політики „нової хвилі‖ традиційно зараховують Україну до 
сфери свого впливу. Етапним для українсько-німецьких відносин став візит у 

1993 р. в Україну федерального канцлера ФРН Г.Коля  під час якого укладено 
рамковий документ – Спільну декларацію  про основи взаємовідносин  між 

Україною та ФРН, а також угоди про широкомасштабне економічне 
співробітництво. 

 У 1995-1996 рр. відбулися офіційні візити на найвищому рівні 
Президента України до ФРН та німецького канцлера в Україну. З травня 1998 

р. регулярно відбуваються українсько-німецькі міжурядові консультації, які 
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започаткували нову форму регулярних консультацій на найвищому рівні. За 
активного сприяння Німеччини 10 грудня 1999 р. на Гельсінському самміті  

ЄС було схвалено спільну стратегію Союзу щодо України, в якій викладено 
засади партнерства з нашою країною. 
 Під час перебування в Україні у грудні 2001 р. Федерального канцлера 

ФРН Герхарда Шрьодера було підписано урядову Угоду про 
реструктуризацію частини зовнішнього боргу України. 

 Серед країн Європейського Союзу Німеччина посідає одне з чільних 
місць у зовнішньоторговельному обороті України. Її частка у експорті 

України до країн ЄС становить 28-32% імпорту. У той же час сама ФРН 
відчуваючи залежність від постачання енергоносіїв з Росії, до певної міри 

змушена враховувати російські інтереси в Україні. Свідченням останнього 
стало блокування німецькою стороною на Бухарестській зустрічі НАТО у 

квітні 2008 р. приєднання України до ПДЧ.  
 Велика Британія визнала Україну 31 грудня 1991 р. Після приєднання 

України до Договору про нерозповсюдження  ядерної зброї у 1994 р. вона 
підписала меморандум про надання Україні гарантій безпеки. Незважаючи на 

те, що впродовж  першої половини 90-х рр. ХХ ст. відбувалися досить часті 
українсько-британські зустрічі на найвищому рівні практичних результатів 
вони не мали. Ситуація дещо поліпшилася із середини 90-х рр. Уряд Великої 

Британії через британський фонд Ноу-Хау за 1996-1999 рр. профінансував 150 
проектів на загальну суму більше 30 млн. фунтів стерлінгів у галузі 

енергетики, сільського господарства, переробної промисловості, охорони 
довкілля тощо.  Певні практичні наслідки мали переговори на рівні міністра 

закордонних справ України  і державного секретаря закордонних справ та у 
справах співдружності у лютому 1999 р. Пріоритетними напрямками 

співробітництва було визначено розширення договірно-правової бази 
відносин, торговельно-економічного співробітництва, заохочення 

британських інвестицій у економіку України. Обговорено питання щодо 
намірів України набути статус асоційованого членства ЄС. 

 Важливим напрямком українсько-британських взаємин є 
співробітництво у військовій сфері. У 1998 р. було створено  двосторонню 
Комісію з питань військового співробітництва. 

Велика Британія експортує в Україну виробниче обладнання, енергетичні 
генератори, електроніку, хімічні матеріали, продукти. У експорті з України 

переважають метали, текстиль, олійні культури, телекомунікаційне 
обладнання, цукор, деякі види обладнання. 

 Загалом українсько-англійські відносини хоча й не відзначаються 
динамічністю але є поступальними. На даний час Велика Британія посідає 

третє місце серед західних країн за розмірами інвестицій в економіку України. 
 Франція  визнала незалежність України 27 грудня 1991 р. Для України 

відносини з Францією – впливовою європейською країною мають важливе 
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значення. Проте дипломатичні зусилля, які докладає у цьому напрямку наша 
держава поки-що не дали очікуваних результатів. Причиною цього – 

традиційно добрі відносини Франції з Росією, звичка оцінювати події в 
Україні крізь призму бачення Москви. До того ж російська дипломатія на 
початку 1990-х рр. пропагувала тезу про „тимчасовість‖ української 

незалежності, залякувала французьку громадськість прагненням України 
зберегти статус ядерної держави. Тому підписаний під час першого 

офіційного візиту в Париж Президента України Л.Кравчука у червні 1992 р. 
Договір про взаєморозуміння та співробітництво був ратифікований 

Національними зборами Франції щойно 14 лютого 1996 р. 
 Проте із середини 1990-х рр. українсько-французькі відносини 

активізувалися. Франція, як і Велика Британія у формі декларації підтвердила 
гарантії безпеки  під час приєднання України до Договору про 

нерозповсюдження ядерної зброї, підтримала укладення у 1994 р. Хартії 
Україна-НАТО про особливе партнерство, сприяла позитивному вирішенню 

про участь українського контингенту в миротворчих операціях в колишній 
Югославії, прийняттю України до Ради Європи. Одначе Франція доволі 

категорично висловлювалася проти розширення співробітництва України з 
ЄС. Лише останнім часом у цьому важливому для України питанні помітні 
позитивні зрушення. У жовтні 2007 р. відбувся робочий візит Президента 

України В.Ющенка у Францію. Під час переговорів з Президентом Франції 
Н.Сарказі було досягнуто домовленості, що Париж підтримає ідею 

поглибленого партнерства між Україною та ЄС. 
 Двосторонні економічні відносини між обома країнами на даний час 

обмежені. Товарообіг перебуває біля позначки 500 млн.  зає. США. Торгове 
сальдо для України негативне. Україна постачає Франції чорні метали, 

продукцію хімічної промисловості, текстиль, енергоносії, а Франція – 
продукцію сільського господарства та хімічної промисловості, товари 

широкого вжитку.. 
 Італія визнала незалежність України 28 грудня 1991 р.  Поштовхом до 

активізації відносин стало підписання у травні 1995 р. міждержавного 
Договору про дружбу і співробітництво між Україною та Італією. У жовтні 
1996 р. з державним візитом в Україні побував Президент Італії О.Скальфоро, 

який підтвердив наміри італійської сторони  практично сприяти входженню 
України в європейський політичний, економічний та правовий простір. 

Відносини з Італією мають для України вагоме значення й з огляду на те, що 
тут зосереджена велика кількість українських заробітчан. За різними даними 

їх тут налічується від кількох сот тисяч до мільйона. Здебільшого це 
нелегальні заробітчани. Власне останнє спонукало італійський уряд 

переглянути діючий закон про міграцію. З одного боку він мав би полегшити 
процедуру легального виїзду українців на заробітки, з іншого перекрити шлях 

в Італію криміналітету з держав СНД. В цілому українсько-італійські 
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відносини характеризуються стабільністю. Серед Країн ЄС Італія поруч з 
ФРН посідають провідне місце у зовнішньому торговому обороті України. 

 Оскільки Україна належить  до Центрально-Східної Європи, тому 
приділяє значну увагу відносинам із цим регіоном – Польщею, Угорщиною, 
Чехією і Словаччиною, Румунією, Болгарією. Найдинамічніше серед них 

розвиваються відносини з Польською Республікою. Відомо, що ця країна 
першою визнала нашу державу. Відносини із нею мають стратегічний 

характер про що було зафіксовано у Спільній Декларації Президента України і 
Президента Республіки Польща від 25 червня 1996 р. Польща дуже активно 

сприяла просуванню України на Захід, виступаючи її „адвокатом‖ у ЄС. Така 
політика Варшави пов’язана із прагненням зменшити російські впливи на 

Україну й тим уникнути перетворення Польщі, як члена НАТО на буферну 
державу між альянсом та Росією. Підтвердженням тому була активна участь 

Польщі за участю Президента А.Квасьнєвського у розв’язанні політичної 
кризи в Україні під час президентських виборів 2004 р. 

 У взаєминах України й Польщі значну роль відіграє історичний фактор, 
обумовлений часто складними, подекуди трагічними взаєминами у минулому 

між обома народами. Тому важливе значення для  заємо зближення народів-
сусідів мало вшанування пам’яті загиблих під час волинських подій 1943-1944 
рр. 11 липня 2003 р. президенти України і Польщі виступили із спільною 

заявою „Про примирення в 60-у річницю трагічних подій на Волині‖. 
Відповідні заходи відбулися в Польщі у 2007 р. з нагоди вшанування пам’яті 

жертв операції „Вісла‖. Співробітництво України і Польщі набуває вагомості і 
через будівництво нафтопроводу „Одеса – Броди – Гданськ‖, існування якого 

не лише позбавить від енергетичної залежності  від Росії, а й приведе до 
кардинальних змін на ринку нафти. У жовтні 2007 р. Україна, Польща, 

Азербайджан та Казахстан провели переговори про перспективи завершення  
його будівництва. Сприятиме зближенню України та Польщі здобуте у 2007 р. 

право на спільну підготовку і проведення міжнародних спортивних ігор Євро -
2012.  
 Участь України у міжнародних організаціях 

 У концепції зовнішньополітичної діяльності України пріоритетним визначено 
інтеграцію з європейськими та міжнародними організаціями. На момент 

проголошення незалежності Україна мала своє представництво лише в ООН. 
По суті на той час то була єдина міжнародна трибуна, з якої Україна могла 

виступати перед світовим співтовариством. Відтак ця організація відіграла 
вагому роль для прориву інформаційної блокади й виходу молодої 

Української держави на міжнародну арену, роз’яснення гострих економічних і 
соціальних питань і особливо, що важливо, як організацію, що покликана 

гарантувати мир та безпеку своїм членам. Так було приміром у липні 1992 р., 
коли Державна дума Російської Федерації прийняла постанову „Про статус 

міста Севастополя‖. На прохання Міністерства закордонних справ України 
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було терміново скликано засідання Ради Безпеки, де рішуче засуджено 
недружні випади Росії щодо України. Україна активно співпрацює з 

міжнародними установами ООН – Міжнародним Валютним Фондом, 
Міжнародним  банком реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової 
корпорації, ЮНЕСКО та іншими. 

 Визнанням авторитету України у світі  було обрання на пропозицію 
східноєвропейських держав на посаду Голови Генеральної Асамблеї ООН у 

1997 р. міністра закордонних справ Г.Удовенка. 
 У 2000-2001 рр. Україна була членом Ради Безпеки ООН. За цей період 

суттєво розширилася участь України у миротворчих операціях ООН в Боснії і 
Герцеговині, Македонії, Грузії, Конго, Ефіопії, Лівані, Східному Тиморі, 

Сьєра Ліоні, Анголі і Бурунді. На даний час Україна є членом майже 20 
спеціалізованих установ цієї організації, а також 60 її постійних і тимчасових 

комітетів. 
 Зміцненню міжнародного авторитету сприяв вступ нашої країни до Ради 

Європи (ЄС). Мета цієї організації – захист прав людини і парламентської 
демократії, забезпечення принципу верховенства закону. Офіційний вступ 

України до ЄС відбувся 9 листопада 1995 р. Будучи членом цієї авторитетної 
організації Україна зобов’язана дотримуватися у своєму законодавстві  
загальноєвропейських стандартів демократії. 

 З 1992 р Україна також стала членом ОБСЄ (Організація з питань 
безпеки та співробітництва в Європі)  (до 1994 р.- НБСЄ – Нарада з питань 

безпеки та співробітництва в Європі). Членство у цій організації забезпечує 
рівноправну участь держави у вирішенні актуальних питань міжнародної 

безпеки та співпраці в регіоні. Останнє особливо важливе для України 
оскільки це єдина організація з питань безпеки у Європі, у якій Україна є 

рівноправним членом і може в повному обсязі відстоювати свої національні 
інтереси. 

 Серед регіональних організацій важливе значення для України як 
держави причорноморського регіону має участь в Організації чорноморського 

економічного співробітництва (ОЧЕС.) 
 У січні 1992 р. розпочалися  перші контакти України з НАТО. Однак 
висхідним пунктом у розгортанні практичного співробітництва з Альянсом 

стало підписання 8 лютого 1994 р. рамкового документа „Партнерство заради 
миру». Україні було запропоновано розробити відповідно до її інтересів та 

потреб індивідуальну програму партнерства. У вересні 1995 р. було 
оприлюднено спільну заяву України та НАТО, що проголосила розширення та 

поглиблення‖ відносин Україна-НАТО. Останнє дало підстави на початку 
1997 р. розпочати офіційні переговори  щодо формалізації відносин 

особливого партнерства між Україною та Альянсом, яке завершилося  9 липня 
1997 р. підписанням Хартії про особливе партнерство. Для реалізації 

положень хартії в жовтні 1997 р. в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі засновану 
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постійну місію України. В листопаді 1998 р. затверджено державну програму 
співробітництва України з НАТО на період до 2001 р., яку продовжено до 

2004 р. У зв’язку з політичною кризою в Україні, що мала місце на початку 
2000-2002 рр., що своєю чергою негативно вплинула на міжнародний імідж 
України динаміка взаємин Україна-НАТО стала. Підтвердженням тому стало 

одностороннє рішення НАТО понизити засідання комісії „НАТО – Україна‖, 
яка проходила у Празі в 2002 р. з найвищого до міністерського рівня. 

 Найголовнішою проблемою у відносинах Україна – НАТО на сучасному 
етапі є формування у масовій свідомості українців позитивного образу 

Альянсу. Попри декларативні заяви вищого керівництва держави про те, що у 
перспективі Україна стане членом  НАТО  у цьому питанні немає 

одностайності, особливо коли йдеться про терміни приєднання. В кінцевому 
випадку відповідь на це питання очевидно має дати загальнонаціональний 

референдум. У квітні 2008 р. відбувся саміт держав НАТО у Бухаресті, який 
хоча й не вирішив для України питання її приєднання до Плану дій щодо 

членства в альянсі, проте й не відкинув можливості його позитивного 
розв’язання у найближчій перспективі. 

 Таким чином, у період після проголошення незалежності, Україна стала 
визнаним суб’єктом міжнародного права. Світове співтовариство утвердилося 
у переконанні, що Українська держава є важливим стабілізуючим фактором у 

міжнародних відносинах на Європейському континенті.  
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Розділ 33. Освіта, наука та культура у незалежній Україні 
 
 

 Освіта. У сучасних умовах авторитет держави, її економічне 

процвітання та, зрештою, національна безпека залежить від освітнього рівня її 

громадян, а відтак наукового та інтелектуального потенціалу. У зв’язку з цим 
надзвичайно важливе значення в утвердженні цивілізованого образу України 

як європейської країни набуває питання розвитку системи народної освіти, її 
інтегрування у загальносвітовий процес. Як відомо, Україна успадкувала від 

радянського періоду солідну освітню базу. Незважаючи на її вади, вона 
забезпечила в цілому високий освітній рівень громадян, гарантувала 

можливість абсолютній більшості населення отримувати безкоштовне 
здобуття середньої, середньої спеціальної та вищої освіти. Проте після 

розпаду СРСР, в умовах глибоких суспільних трансформацій радянська 
система освіти виявилася непристосованою до радикальних змін. Давалися в 

знаки не тільки сила інерції, котра не сприймала виклику часу, запровадження 
передового світового досвіду в освітній сфері, а й руйнація існуючої системи 
державної підтримки освіти, що забезпечувала її функціонування. У перші 

роки незалежності найважливішою проблемою стало різке погіршення 
матеріального становища освітян. Глибока економічна криза болюче вдарила 

по фінансуванню навчальних закладів. Низька заробітна плата, що до того ж 
виплачувалася вкрай нерегулярно призвела до відтоку кваліфікованих кадрів. 

Лише упродовж 1993 р. школи покинуло 16 тис. вчителів. Значні труднощі 
виникли з підручниками. Багато з них застаріло. Передусім це стосувалося 

гуманітарних предметів, усі ж інші, здебільшого не були оригінальними, а 
перекладами з російських. У першій половині 1990-х років було зроблено 

певні заходи щодо українізації освіти. У зв’язку з цим варто нагадати, що 
наприкінці 80-х рр. ХХ ст. у таких містах як Донецьк, Луганськ, Сімферополь, 

Миколаїв, Чернігів не було жодної школи з українською мовою навчання, а в 
таких великих містах як Запоріжжя – одна, Одеса – три, Харків – дві, Черкаси 
і Херсон – по п’ять. За 1991- 1994 рр. кількість першокласників, які стали 

навчатися українською мовою по країні зросла із 43,5% майже до 68%. На 
початок 1994 р. українською мовою велося викладання у 37% академічних 

груп вищої школи ( для порівняння: у 1989 р.- 6%, 1991 – 24%, 1992 – 28%). У 
2000 р. працювало 70% шкіл з українською мовою навчання. Найбільший опір 

українізація школи зустріла у східних та південних регіонах держави. Під 
приводом надання учневі права самому обирати мову навчання фактично не 

виконувався закон про державний статус української мови від 1989 р. 
Ситуація погіршилася після 1994 р., коли Президент Л.Кучма заявив  про 

можливість надання російській мові офіційного статусу. Внаслідок цього 
наказ „Про стан впровадження україномовного навчання у вищих навчальних 

закладах України‖ так і не був підписаний міністром освіти. У наступні роки 
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зменшилася кількість першокласників, що навчалися українською мовою на 
Донеччині, Луганщині, сповільнилися темпи відкриття україномовних класів 

у Миколаївській, Сумській областях, м. Одесі. Ситуація стала покращуватися 
після 2004 р., коли нове керівництво держави, зокрема Президент В.Ющенко 
взяли більш рішучий курс на розширення функціонування української мови. 

 Складні проблеми постали і перед вищою школою. Одним із 
найважливіших завдань, що стоїть перед нею на сучасному етапі є її широке 

інтегрування в міжнародну систему освіти у контексті Болонського процесу.  
З цією метою на державному рівні було розроблено низку концептуальних 

документів, у яких сформульовано найважливіші завдання та напрямки 
реформування та розвитку вищої освіти. Зокрема це - Державна національна 

програма „Освіта (Україна ХХІ століття)‖ (1993 р.), „Закон про середню 
загальну освіту‖ (1999 р.), що передбачав крім державної освіти комунальну і 

приватну, Національна доктрина розвитку освіти (2001 р.), Концепція 
розвитку освіти України на 2006-2010 рр. МОН України сподівається, що в 

результаті проведених реформ до 2010 р. українські студенти отримуватимуть 
дипломи визнані у Європі. Разом з тим перед національною освітою стоять 

складні для вирішення проблеми. Насамперед це стосується кардинальної 
модернізації матеріально-технічної бази, запровадження інноваційних 
технологій у навчанні, збільшення витрат на її розвиток. 

 Незважаючи на економічні негаразди в Україні за роки незалежності 
зросла кількість вищих навчальних закладів. Частково це пов’язано із 

перетворенням колишніх освітніх закладів другого-третього рівнів 
акредитації, що давали середню спеціальну освіту у заклади з четвертим 

рівнем акредитації – інститути та університети, а також появу приватних 
навчальних закладів. На жаль, як показала практика, не усі вони відповідають 

якісним параметрам, а через те були позбавлені ліцензії  на освітню діяльність. 
Серед вищих навчальних закладів нового типу можна назвати незалежний 

університет „Києво-Могилянська академія‖, який готує фахівців за сучасними 
європейськими стандартами. Потужними освітніми закладами України є 

Київський національний університет ім. Т.Шевченка, Львівський 
національний університет ім. І.Франка, Національний університет „Львівська 
політехніка‖, Національний університет культури та інші.  

 Особливістю розвитку освіти на сучасному етапі є її комерціалізація. 
Підготовка кадрів з вищою освітою здійснювалася без урахування реальних 

потреб економіки. ВНЗ, отримавши право навчати студентів на комерційній 
основі розпочали масовий випуск економістів, юристів, вчителів, менеджерів, 

котрі не могли влаштуватися за спеціальністю. 
 У 2007 р. за рахунок держбюджету навчилося 235 тис. першокурсників, 

а місцевих бюджетів  - близько 30 тис. Більшість – 385 тис. на платній формі 
навчання. Якщо врахувати, що близько 70% студентів у країні вчиться в 

державних вузах, це означає, що вища освіта в Україні наближається до 
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самооплатності. У середньому вартість року навчання у вузі за контрактом 
становить близько 4 тис. гривень на рік, то ж не складно підрахувати, що 

прибуток від студентів-контрактників першого курсу  - приблизно 1,5 
мільярда гривень. У той же час на фінансування держзамовлення щодо 
першокурсників виділено у 2007-2008 навчальному році меншу суму – 1,3 

млрд. грн.  
 Україна витрачає на підготовку своїх студентів набагато менші кошти, 

ніж інші розвинуті держави. У 2007 р. на одного студента було витрачено із 
державної скарбниці 2 тис. доларів, для порівняння – у країнах Європи – 10-15 

тис, а в США – 30 тис. У високо розвинутих країнах витрати на навчання 
сягають 30% ВВП. У 2007 р. в Україні 20,4 тис. загальноосвітні школи, 

приблизно 5 млн. школярів, 600 тис. студентів, видатки на освіту зросли до 42 
млрд. грн. і сягнули майже 7% ВВП. У співвідношенні з розвинутими 

країнами це мізерні кошти, проте це не означає, що українська освіта є 
приреченою на занепад. Оптимальною  за даних умов видається модель, коли 

держава спробує створити бодай осередки освіти, котрі відповідали б світовим 
стандартам і у перспективі могли б поширитися на всю державу. Не 

маловажну роль відіграє і державна політика щодо забезпечення  
рівноправності у доступі громадян України до якісної освіти. Як показує 
світовий досвід інвестування в людей, тобто в освіту, професійну підготовку є 

запорукою економічного процвітання країни. Уже зараз цілком очевидним є 
факт, що розв’язати це завдання під силу лише „суспільству знань‖. 
 Наука 

 Незалежна Україна успадкувала від радянського періоду значний науковий 

потенціал. У перші роки незалежності перед науковцями постало питання 
зміни пріоритетів у дослідженнях, орієнтованих раніше на задоволення 

переважно потреб військово-промислового потенціалу, а також глибшої 
інтеграції у європейську та світову науку. Важке економічне становище 

країни у 90-х рр. ХХ ст. негативно вплинуло на фінансування науки. 
Асигнування на наукові цілі скорочувалися у 1,5-2,8 рази швидше за темпи 

скорочення валового продукту. У 2000 р. на її потреби було виділено 1,2% 
ВВП, 2001 – 1,19%, 2002 – 1,18%,2004 р.- менше 1%. На 2004 р. рівень 
фінансового забезпечення України на науково-технічні цілі в Україні був 

нижчий у 100 разів, ніж у США та в 4 рази, ніж у Росії. Наслідком цього став 
масовий виїзд за кордон спеціалістів вищої кваліфікації – докторів та 

кандидатів наук. Передусім це стосувалося інноваційних галузей – ядерної 
фізики, хімії, електроніки, галузей пов’язаних із космічними технологіями. За 

1992-1995 рр. емігрувало 265 докторів наук, у 1996-1999 рр. ще 700 докторів 
та кандидатів наук. Кількість працівників наукових установ за 1990-ті роки 

зменшилася у 2,3 рази, зокрема докторів і кандидатів наук у 2,3 рази.  
 На початку 1990-х років у системі НАН України було створено низку 

наукових інститутів. Здебільшого це інститути суспільно-гуманітарного 
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спрямування, котрі не вимагали особливо значних коштів, проте мали 
важливе значення у формуванні гуманітарної політики держави.Серед них – 

Археографічна комісія Інституту історії АН України реорганізована в 
Інститут української археографії ім. М.Грушевського з філіями у Львові та 
Дніпропетровську, відкрито Інститут української мови, Інститут 

сходознавства ім. А.Кримського, Інститут світової економіки і міжнародних 
відносин, Інститут соціологічних досліджень. У 1992 р. при Київському 

університеті ім. Т.Шевченка створено Інститут українознавства. З’явилися 
нові академічні інститути й установи у Львові – Інститут фізики 

конденсованих систем (1990), Інститут електронної фізики (1992), Інститут 
екології Карпат (1991), Інститут регіональних досліджень (1994), Інститут 

народознавства (1992), Державний НДІ інформаційної інфраструктури (1996). 
В умовах хронічного недофінансування державою науки важливе значення 

для підтримки фундаментальних наукових досліджень відіграють  
представництва різноманітних фондів та наукових центрів, які фінансували 

дослідження, забезпечували їх необхідною технікою. Одним з перших 
розгорнув роботу в Україні фонд відомого американського мільярдера і 

мецената Дж. Сороса. Завдяки цій фундації чимало українських вчених 
отримали гранти для своїх досліджень та можливість взяти участь у 
міжнародних наукових конференціях. Суттєво сприяє науковій співпраці між 

американськими та українськими науковими центрами Програма академічних 
обмінів ім. Фулбрайта. Українські науковці змогли пройти стажування в 

американських університетах, а американські вчені читати лекції в Україні. 
Важливу роль відіграє благодійний фонд „Сейбор-Світло‖, котрий в умовах 

економічних негараздів передав безкоштовно мільйон англомовних книг 
бібліотекам України. 

 Непересічною подією в науковому і загалом культурному житті України 
стало відродження Наукового товариства ім. Шевченка. Як відомо, з 1947 р. 

Товариство працювало в діаспорі. Вже в період „перебудови‖ громадськість 
Львова створила ініціативну групу по відновленню його діяльності на рідних 

землях. 21 жовтня 1989 р. у Львові відбулися збори науковців, які 
проголосили відновлення НТШ. Його головою було обрано О. Романіва, 
заступниками Ю.Бабея та Я.Ісаєвича, вченим секретарем та редактором 

Записок НТШ став О.Купчинський. У рамках Товариства працюють секції 
фізико-математична, філологічна, етнографії та фольклористики, 

мистецтвознавства, а також комісії – екологічна, медична, сходознавства, 
музикознавча та інші. Секції публікують збірники наукових праць, проводять 

форуми. Осередки НТШ засновано в Києві, Черкасах, Донецьку, Сумах, 
Сімферополі, Ужгороді, Коломиї.  

 Важливу роль у розробці та реалізації в Україні ефективної 
соціогуманітарної політики відіграє Інститут соціогуманітарних проблем 

людини створений при Західному науковому центрі НАН України у Львові. 
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Тут також діє Інститут транскордонного співробітництва та європейської 
інтеграції, що формує позитивний імідж України, сприяє залученню 

іноземних інвестицій, інформує українське суспільство про Європейський 
Союз та НАТО.  
 За даними Держкомстату у 2007 р. в Україні 12 845 докторів наук. 

Кожен четвертий доктор наук працює в галузі технічних наук, майже кожен 
п’ятий – у медичній, а 14% науковців – у фізико-математичній галузі. Проте 

незадовільне фінансове забезпечення працівників вищої кваліфікації надалі 
змушує їх виїжджати за кордон. За період 2003-2007 рр. з України виїхали 40 

докторів наук. Найпривабливішою країною для них були США (13 науковців). 
До Російської Федерації за цей час виїхали 9 докторів наук, Німеччини – 7, до 

Польщі – 5, до інших країн – 6 докторів наук. 
 Таким чином, на сучасному етапі українська наука перебуває у скрутних 

матеріальних умовах. Однак в окремих галузях вона продовжує зберігати 
лідерство, зокрема авіаційній, космічній, медичній галузях, деяких науково 

містких галузях пов’язаних із оборонною промисловістю. 
 Культурне життя 

  Процеси горбачовської „перебудови‖, що охопили суспільне життя  у 
другій половині 80-х років ХХ ст. спричинилися до кардинальних переоцінок 
набутих попередніми десятиліттями цінностей. З одного боку ставилися під 

сумнів авторитети радянського періоду у галузі літератури, мистецтва, 
культури загалом, з іншого стали масово публікуватися твори заборонених 

письменників, організовуватися виставки художників, скульпторів, що раніше 
не вписувалися у канони „соціалістичного реалізму‖. Разом з тим 

притаманною ознакою культурного життя періоду проголошення і 
становлення Української держави 1990-1991 рр. стала надмірна політизація 

культурного процесу. Значна кількість творчої інтелігенції подалася в 
політику, взяла участь у виборних та виконавчих структурах державної влади, 

що неминуче зменшувало її активність у творчому житті. 
 Із проголошенням незалежності України постала гостра потреба в 

опрацюванні законодавчої бази в галузі культури, що обумовлювалося як 
зміною існуючих в радянський період пріоритетів, так і суто прагматичними 
потребами – функціонуванням культури в умовах ринкової економіки. 

Першим документом, який намітив концептуальні підходи у проведенні 
державної політики в галузі культури став документ, схвалений Верховною 

Радою України 19 лютого 1992 р. „Основи законодавства про культуру‖. 
Дещо раніше Президент Л.Кравчук видав Указ „Про невідкладні заходи щодо 

соціального захисту діячів культури і мистецтва в умовах переходу до 
ринкових відносин‖, який передбачав звільнити з 1 січня 1992 р. творчі спілки 

України від сплати податків на доходи і внесків до спеціальних фондів та 
зобов’язував уряд забезпечити папером  періодичні видання Спілки 

письменників на рівні 1991 р.  Для перших років становлення незалежності 
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України характерними стали проведення різноманітних заходів з нагоди 
вшанування видатних діячів української історії та культури, організації 

загальноукраїнських заходів, що сприяли б консолідації української 
інтелектуальної еліти як в Україні, так і в діаспорі. Серед них можна 
відзначити Форум інтелігенції України, що відбувся у Києві у вересні 1991 р., 

наприкінці серпня цього ж року у Львові розпочалися урочистості з нагоди 
вшанування 125-ї річниці від дня народження видатного українського 

вченого-історика, Голови Української Центральної Ради М.Грушевського. 
Відроджене наукове товариство ім. Шевченка провело наукову конференцію, 

в роботі якої взяли участь науковці із зарубіжних країн. Засновано медаль 
М.Грушевського, яку з 1991 р. вручають діячам культури: одному 

представникові з України і одному – з діаспори. Першими лауреатами цієї 
нагороди стали письменник, академік Олесь Гончар та професор 

Колумбійського університету США, мовознавець Ю.Шевельов. Непересічне 
значення для української культури мало святкування на державному рівні 

ювілею М.Грушевського у Києві. 
 В силу складних історичних умов Україна втратила чимало пам’яток 

національної культури. У зв’язку з тим важливою складовою політики уряду в 
галузі культури є повернення на батьківщину національних культурних та 
історичнихцінностей. У лютому 1992 р. відповідну угоду було підписано на 

нараді глав держав СНД у Мінську. Для цього в Україні було створено 
Комісію з питань повернення культурних цінностей, розпочато 

інвентаризацію усього, що різними шляхами потрапило за межі держави. 
Деякі з цінних пам’яток вдалося повернути: з Чехії в Україну Олександра 

Олеся і Олега Ольжича, до відділу рукописів Львівської національної 
бібліотеки ім. В.Стефаника надійшли рукописи Б.І.Антонича, у 1994 р. з ФРН, 

у Херсонський краєзнавчий музей повернуто колекцію з 82 предметів періоду 
енеоліту, мідного віку та скіфського періодів, що були вивезені в часи 

нацистської окупації в 1944 р. Разом з тим в Україні мають місце випадки, 
коли в результаті недбалого збереження та охорони у музеях та бібліотеках 

пам’яток історії вони або нищаться, або ж викрадаються і поповнюють 
приватні колекції в Україні та за кордоном. Так на початку 1990- х рр. було 
викрадено дорогоцінні експонати із львівського музею зброї „Арсенал‖, 

Львівської картинної галереї, у 2003 р. внаслідок пожежі потерпіли безцінні 
фонди державного архіву у м. Кам’янці-Подільському, перед тим у Гамбурзі 

виявлено атласи ХУІ ст., що належали Львівській національній бібліотеці ім. 
В.Стефаника, у 2005 р. виявлено пропажу документів із Центрального 

державного історичного архіву України у Львові – понад 500 справ. 
Справжнього лиха завдають пам’яткам історії та культури так звані „чорні 

археологи‖, що на власну руку проводять розкопки стародавніх скіфських та 
інших поховань, а знайдені речі збувають приватним колекціонерам в Україні 

та поза її межами. 
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 Незважаючи на те, що керівництво країни неодноразово декларувало 
про  те, що розвиток духовного та культурного життя нації є одним із 

пріоритетів державної політики, по суті галузь культури й надалі 
недофінансовується. Так у 2003 р. заклади культури були профінансовані 
лише на 20% від потреб. Фактично за роки незалежності спостерігалося 

скорочення будинків культури, бібліотек, художніх та музичних шкіл, 
вилучення їх приміщень у відання різних комерційних структур. З прикрістю 

можна визнати глибоку кризу українського кінематографа. Найбільші колись 
кіностудія ім. О.Довженка у Києві та Одеська кіностудія різко скоротили 

випуск фільмів. Передусім це пов’язано із нестачею відповідних коштів, а 
також практично повною відсутністю державної протекціоністської політики 

у галузі кінематографа. Проте навіть у таких умовах українські майстри кіно 
зуміли продемонструвати свій талант. Зокрема можна виділити творчість 

режисера О.Янчука, що пронизана глибоким патріотизмом та любов’ю до 
української історії (фільми „Голод -33‖ отримав головний приз на першому 

Всеукраїнському кінофестивалі у 1991 р., „Залізна сотня‖ про боротьбу УПА, 
2004 р.), на 36-му кінофестивалі в Сан-Ремо український фільм „Ізгой‖ 

режисера В.Савельєва, продюсера і режисера А.Браунера, ФРН) присуджено 
Гран-прі. На молодіжному міжнародному кінофестивалі в угорському місті 
Дьордь (1994) з 10 призів 4 отримали українські кінострічки. Помітним 

явищем в сучасному українському кінематографі стала поява фільму режисера 
Ю.Іллєнка „Молитва за гетьмана Мазепу‖ (2002). Головну роль гетьмана 

Мазепи виконав відомий український актор Б.Ступка. 
 Вважливу складову духовного життя становить театральне мистецтво. 

На початку 90-х рр. ХХ ст. більшість театрів півдня та сходу України із 
російськомовних та двомовних стали переходити на україномовний режим. 

Докорінно змінився їхній репертуар. Глядачі змогли побачити вистави 
української та зарубіжної класики, які давно, або й зовсім не ставилися 

українськими театрами. Величезне культурно-просвітницьке та  національно-
виховне значення мала постановка раніше заборонених вистав, що 

стосувалися історичного минулого України. Провідну роль у цьому відіграв 
львівський драматичний театр ім. М. Заньковецької під керівництвом  
Ф.Стригуна. На його сцені було поставлено такі вистави як „Маруся Чурай‖ 

Л.Костенко, „Гайдамаки‖ Т.Шевченка, „Народний Малахій‖ М.Куліша, 
„Павло Полуботок‖ К. Буревія, трилогія „Мазепа‖ Б.Антківа за Б.Лепким. 

З’явилися театри, які успішно реалізували себе у нових напрямках 
театрального мистецтва. Зокрема у Львові – Львівський український 

молодіжний театр-студія, „І люди, і ляльки‖, Львівський духовний театр 
„Воскресіння‖. У 1989 р. на його базі у Львові відбувся перший фестиваль 

„Золотий Лев‖, спочатку як загальноукраїнський, а згодом став проводитися 
як міжнародний. Завдяки цьому український глядач зміг познайомитися із 
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творчістю світової слави режисерів Р.Віктюка, Р.Тумінаса, Ю.Шайни, 
Б.Жолдака, театрами з Австрії, Білорусії, Молдавії, Польщі, Росії.  

Львівський театр опери та балету започаткував проведення раз на три роки 
Міжнародного конкурсу співаків імені Соломії Крушельницької. 
 Вагоме місце у формуванні національної свідомості відіграє 

телебачення. Україна отримала у спадок від СРСР технічно відсталі засоби 
телекомунікації. У перші роки незалежності в українському телеефірі 

відчувалося засилля російського телебачення, яке мало набагато кращі 
технічні можливості транслювати свої передачі за кордон, зокрема і на 

територію нашої держави. У 1995 р. проведено перекомутацію УТ на канал, 
який раніше використовувала російська телекомпанія „Останкіно‖. УТ, 

незважаючи на труднощі, що виникали з огляду на часто мінливу політичну 
кон’юнктуру в країні на даний час запровадило дублювання практично усіх 

передач українською мовою, що має суттєве значення для утвердження 
останньої як державної на теренах усієї країни. У той же час відчувається брак 

уваги держави до якості продукції, яку надають комерційні канали. Часто 
вони не мають мистецької та естетичної цінності.  

 Важливим показником стану культури держави є преса і книговидавнича 
справа. Економічна криза в Україні, слаборозвинута власна паперова 
промисловість негативно позначилися на розвитку національної преси і 

книговидавничої справи. Упродовж 90-х рр. скоротилася кількість 
періодичних видань, їх тиражі, порушувалася періодичність їх публікацій. 

Кількість газет, які видавалися українською мовою скоротилася з 68% у 1990 
р. до 35% у 2000 р. Щоденний тираж  російськомовних газет, що виходять в 

Україні становив на початок 2002 р. 32,1 млн. примірників, україномовних – 
18,2 млн. Внаслідок розпаду на початку 1990-х років державної системи 

книготоргівлі книжковий ринок України охопив хаос, посилилася експансія 
дешевої російськомовної книжки. З 1994 р. у Львові з ініціативи 

громадськості започатковано щорічне проведення форумів видавців України, 
що до певної міри сприяло консолідації їх зусиль у загальнодержавному 

масштабі, привернуло увагу державних органів до проблем національного 
книговидавця.  З іншого боку, навіть в умовах гострої кризи спостерігалися й 
позитивні явища. Світ побачили раніше заборонені видання, або ті, котрі 

видавалися лише на еміграції. Відродилося видання колись відомих журналів 
„Київська старовина‖, „Літературно-науковий вісник‖, „Записки НТШ‖ 

(Львів), „Збірник Харківського історико-філологічного товариства‖.  У 1992 р. 
в Україну перенесено видання щомісячного журналу незалежної думки 

„Сучасність‖, у Львові відновлено видання фотомистецького журналу „Світло 
й тінь‖(гол. ред. В.Пилип’юк). Непересічним явищем у книговидавничій 

справі стало перевидання в Україні впродовж 1993-2003 р. десятитомної 
„Енциклопедії українознавства‖ за редакцією В.Кубійовича. Таким же 

фундаментальним проектом можна вважати видання НАН України 
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багатотомної „Енциклопедія сучасної України‖. Впродовж 2002 -2007 
рр. побачило світ шість об’ємних томів. Підготовка до наступних 

триває. Для захисту національного книговидавця в останні роки 
зроблено певні заходи, зокрема у сфері оподаткування, які одначе без 
реальної державної підтримки не дали поки -що відчутних результатів. 

На даний час на одного мешканця України випускається близько 1 
книги, тоді як в Росії  – 7, Білорусії  –  6, у західних країнах – 10-12. 

 Здобуття Україною незалежності, відкрило широкі можливості 
для розвитку літератури і мистецтва.  Спілка письменників та Спілка 

художників втратили монополію у визначенні пріоритетних напрямків 
в галузі літератури та мистецтва. У 1992 р. Кабінет Міністрів 

затвердив новий склад для присудження Державних премій ім. 
Т.Г.Шевченка. До його складу увійшли провідні діячі культури О 

Гончар (голова), Л.Хоролець, Ю.Мушкетик, І.Драч, А. Мокренко та 
інші. Першими лауреатами державної премії стали митці, які загинули 

у сталінських таборах, або були змушені емігрувати рятуючись від 
комуністичного режиму – Б.Антоненко-Давидович, І.Багряний, а також 

дисиденти - поети І.Калинець і Т.Мельничук, поети П.Мовчан, 
Р.Лубківський, публіцист С.Колесник, літературознавець 
М.Жулинський, художники М.Максименко, Г.Синиця, художній 

керівник Державного оркестру народних інструментів України 
В.Гуцало, композитор О.Костін. За значний внесок у популяризацію 

української музичної спадщини та хорового мистецтва 
Шевченківською премією були нагороджені капела бандуристів з 

Детройта (США) і хор ім. О.Кошиця з Вінніпега (Канада).  
 Попри матеріальну скруту, відсутність дієвої державної 

підтримки спостерігається поступальний розвиток у мистецькому 
житті. З одного боку він характеризується прагненням відновити 

тяглість перерваної в силу об’єктивних причин  національної традиції, 
з іншого - засвоюючи взірці світової культури, синтезуючи їх з 

власними досягненнями, творити оригінальні праці. Найсуттєвішим 
імпульсом, що надихає митців на творчість стала, без сумніву, свобода 
у реалізації   власних творчих планів, позбавлення їх від регламентації 

з боку офіційної влади. Прикладом цьо го може послужити Львів. Ще у 
1987 р. тут постало „Товариство Лева‖, серед активістів якого було 

чимало художників. Товариство не лише взяло під опіку могили 
видатних діячів культури, а й провело виставки сучасних художників. 

Аналогічну роль відіграли інші організації  культурологічного 
спрямування, зокрема створена наприкінці 1980-х років Літературно -

мистецька група „Євшан-Зілля‖, Львівське відділення Українського 
фонду культури, творчо -виробниче обєднання „Гердан‖, а також суто 

творчі об’єднання, які оголосили себе спадкоємцями традиції 
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Асоціації  незалежних українських мистців „Шлях‖ та „Клуб 
українських митців‖. Останній у 1991 р. випустив перше число 

спеціалізованого видання „Мистецькі студії‖, що нав’язувало до 
традицій  споріднених з ним тематично украї нських журналів 
міжвоєнного періоду. Процеси духовного відродження, які охопили 

українське суспільство після падіння комуністичного режиму знайшли 
яскраве відображення у мистецтві. Особливо це стосується 

образотворчого мистецтва. Наприклад, львівський скульптор Е. 
Мисько створив низку портретних втілень видатних діячів 

національної історії  та культури. Резонансною подією у культурному 
житті України початку 2000-х років, а передусім Львова  стало  

відкриття Музею модерної скульптури М. Дзиндри, який після 
відновлення незалежності повернувся в Україну і подарував усю свою 

спадщину Львову. Серед знаних живописців періоду незалежності, 
котрі активно включилися у мистецьке життя стали також В.Патик, 

Д.Крвавич, Л.Медвідь, А.Бокотей. 
 На зламі 80-90-х рр. ХХ ст. позитивні зміни відбувалися і в 

музичному мистецтві. Воно увібрало у себе дух епохи – 
трансформацію суспільного укладу життя, послаблення, а згодом і 
крах ідеологічного контролю. Нові віяння у музичному мистецтві 

передусім були пов’язані із виникненням молод іжних творчих 
колективів –  „Мертвий півень‖, „Брати Гадюкіни‖, „Плач Єремії‖, 

„Океан Ельзи‖, ‖Піккардійська терція‖, „ВВ‖ та інші. Відомими стали 
солісти Т.Чубай, С.Вакарчук, О.Скрипка, О.Пономарьов, Р.Лижичко. 

Остання здобула перемогу на конкурсі „Євро бачення-2004‖. В Україні 
розвиваються й традиції  класичного музичного мистецтва, які 

притаманні творчості М.Скорика, Ю.Ланюка, В.Камінського.  
 Поруч з позитивними зрушеннями в галузі культури і мистецтва 

й надалі існують значні проблеми. Головна з них - недостатнє 
фінансове забезпечення творчості митців. Внаслідок цього багато з 

них виїжджає за кордон. В цілому ж можна ствердити, що сучасний 
стан розвитку культури в Україні має суперечливий характер. З одного 
боку загальнокультурний процес отримав шанс вільно го розвитку, 

оскільки позбавився ідеологічної опіки, що збіднював, а подекуди 
вихолощував творчий потенціал вітчизняних митців, став 

багатогранним і різноплановим, з іншого боку помітне певне 
відчуження широкого загалу громадян від засвоєння надбань 

професійного мистецтва, що своєю чергою духовно збіднює українське 
суспільство. 

 Важливою складовою частиною культурного життя українського 
суспільства є фізична культура та спорт.  Українські спортсмени 

завжди здобували чимало нагород у складі союзної команди на 
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Олімпійських та інших міжнародних змаганнях. Так, з із 639 
олімпійських медалей, завойованих радянськими спортсменами 

українці здобули 444, у тому числі 196 золотих. У 1991 р. перед 
Україною постало завдання створити власну систему спортивних 
інституцій, котра б представляла український спорт на міжнародній 

арені. 22 грудня 1990 р. у Києві утворено Національний український 
комітет, який очолив олімпійський чемпіон В.Борзов. Проте 

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) лише у 1992 р. його визнав 
і в 1994 р.  дав дозвіл сформувати окрему українську команду на зимові 

Олімпійські ігри у норвезькому місті Ліллігаммері. З 1992 р. 
українські спортсмени брали участь у всіх міжнародних змаганнях. 

Часто їх перемоги ставали для світу справжнім „відкриттям‖ нашої 
держави. Серед відомих українських спортсменів світову славу 

здобули брати боксери Віталій та Володимир Клички,Андрій 
Котельник, фігуристка Оксана Баюл, шахіст Олександр Пономарьов, 

борчиня Ірина Мельник-Мерлені, гімнастка Анна Безсонова.  
   Глибинні трансформації  відбулися і в побутовій культурі 

населення. Звичним стало використання комп’ютерної техніки, 
мобільного зв’язку, участь у дрібних валютних та торговельних 
операціях. Українські міста перетворилися у суцільні стихійні ринки, 

що погіршило не лише їх благоустрій але й санітарний стан. 
Надзвичайно зросла кількість власників завезених з -за кордону 

уживаних автомобілів, інших побутових речей, які через відносно 
низькі ціни стали доступними широкому загалу українців. У той же 

час спостерігається різка диференціація, а навіть поляризація у 
стандартах життя заможних та бідних українців.   

 Таким чином, суперечливі процеси в галузі політичного, 
соціального та  економічного життя знайшли своє відображення у 

сучасному стані культури українського суспільства. Уважне с тавлення 
до духовних потреб суспільства, формування інтелектуальної та 

культурної еліти нації  повинно стати пріоритетним завданням у 
діяльності держави. Лише духовно здорова, високоосвічена нація 
здатна посісти гідне місце у світовому співтоваристві. Україна має для 

цього усі необхідні можливості: власну державу, тисячолітню 
культурну традицію, науковий потенціал, талановитий та працелюбний 

народ.  
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Розділ 34. Українська діаспора 
 
 Українська діаспора у повоєнні роки 

 Друга світова війна спричинилася до суттєвих змін у становищі української 
діаспори. Насамперед вони були пов’язані із кардинальними геополітичними 

змінами у світі. Особливо це стосувалося Європейського континенту. 
Традиційні центри української діаспори, що склалися тут у міжвоєнне 

двадцятиліття внаслідок наближення радянської експансії стали переміщатися 
на Захід, почасти у західноєвропейські країни, а відтак на Американський 

континент. Перестали діяти найважливіші осередки міжвоєнної української 
політичної еміграції у Празі, Варшаві, Берліні, Відні. Характерною 

особливістю було й те, що кількість українців, які стали виїжджати на захід 
різко зросла. Здебільшого це була інтелігенція, а також вояки  першої дивізії 

УНА „Галичина‖, що закінчили війну у Північній Італії і були інтерновані 
англо-американськими військовими властями в Ріміні (12 тис. чоловік). 

Загальна кількість українських емігрантів воєнних і повоєнних років 
становила 260-300 тис. З них 150-175 тис. оселилося у Північній Америці, 25-

30 тис. в Австралії. 
 Після закінчення війни найбільше українців опинилося на території 
Німеччини – майже 3 млн. Більшість з них добровільно і примусово до кінця 

1945 р. було репатрійовано до СРСР. Майже 300 тис. українців залишилися в 
еміграції і деякий час перебували у таборах переміщених осіб спочатку під 

егідою командування головного штабу експедиційних військ союзників, а 
потім ООН.  Вони розташовувалися на території Західної Німеччини  й 

Австрії, англо-американській та французькій зоні окупації. У 1946 р. українці 
проживали у 125 таборах, 1949 в 110. Найбільші українські табори 

розташовувалися у західній Німеччині - Мюнхені, Авгсбурзі, Берхтесгадені, 
Ганновері, Штутгарді, Міттенвальді, Регенсбурзі, а також на території Австрії 

– в Зальцбурзі, Лінці, Брегенці, Клягенфурті та інших. Тут перебувало 12 тис. 
українців. Незважаючи на несприятливі умови табірного життя українці 

зуміли налагодити політичне, громадське та культурне життя. Так, станом на 
1948 р. в таборах працювало 102 народних школи, 35 гімназій, 12 середніх 
шкіл, 43 фахові школи, виходило 232 періодичних видання, побачило світ 818 

книжкових видань. Упродовж 1947-1952 рр. більшість переміщених осіб 
переселилася за океан. Частина з них залишилася в Німеччині та Австрії. 

Здебільшого це були люди похилого віку, особи, що потребували медичної 
опіки, або не підходили до вимог імміграційних законів країн, у які бажали 

виїхати. Решта пересилилися в інші західноєвропейські держави, отримали 
право на політичний притулок у статусі втікачів. Оскільки частина з них не 

побажала прийняти громадянство країн, в яких оселилася, то на них поширено 
Женевську конвенцію про втікачів 1951 р. Велику допомогу в облаштуванні 

післявоєнної української еміграції надали українські організації, що діяли в 



 37 

діаспорі – Злучений українсько-американський допомоговий комітет, 
Український католицький допомоговий комітет, Фонд допомоги українців 

Канади. Загалом повоєнна українська еміграція була найбільшою за всю 
попередню історію. Вона охопила всі українські землі, хоча найчисельніша 
була з Галичини – понад 60%. Характерною її рисою була висока питома вага 

осіб з із середньою та вищою освітою (10-12%), 60% емігрантів становили 
чоловіки. Масове переміщення українців із території своєї батьківщини в 

останній рік війни та перші повоєнні роки значно збільшило українську 
діаспору, активізувало її політичну, громадську та культурну діяльність. На 

жаль Україна в силу свого бездержавного статусу у черговий раз втратила 
найактивніший елемент населення. 
 Українська діаспора у країнах Європ 

  В силу військово-політичних обставин в роки Другої світової війни 

значно зросла кількість українців у суміжних з Україною державах – Польщі, 
Чехословаччині, Угорщині, Румунії. Почасти вони переселилися сюди 

рятуючись від повернення радянського режиму, що ніс із собою жорстокі 
репресії, почасти опинилися на цих територіях внаслідок територіальних змін 

викликаних війною. У 1944 р. багато українців, утікаючи від наступу 
радянських військ розташувалися в Чехії, а коли стала очевидною її окупація 
переселися у західні регіони Німеччини. У Чехії  залишилося приблизно 3 тис. 

українців. Після закінчення війни українцям, переважно закарпатцям, котрі 
служили у  бригаді генерала Людвіка Свободи було надано чеське 

громадянство. Тисячі українців зі Східної Словаччини (Лемківщини) 
переселилися у залишені німцями міста й села. Проте вони не поселялися 

великими колоніями, що сприяло досить швидкій їх асиміляції. Найбільше 
українців проживало у Празі - 5 тис. осіб, а загалом на території Чехії близько 

20 тис. З часом їх чисельність зменшувалася: у 1950 р. їх було 19,5 тис.; 1961 
р.- 21,5 тис.; у 1970 р. – 16,5, у 1980 – 15, у 1990 р.- 8,5 тис. чоловік. У 

післявоєнній Чехословаччині комуністичний уряд ліквідував усі довоєнні 
українські установи, створені українською еміграцією у міжвоєнний період, 

зокрема широко відомий празький Музей визвольної боротьби з його 
багатющим архівом. Його було вивезено до Москви, почасти окремі фонди у 
другій половині 80-х рр. ХХ ст. повернуто до Києва.  

 Значно більше українців у повоєнні роки проживало на території 
Словаччини. Це пояснюється тим, що до її території у 1945 р. було 

повернуто загарбану  у 1939 р. Угорщиною Пряшівщину – етнічні українські 
землі. У 1950 р. у Словаччині проживало 48,2 тис. українців, у 1961 р. – 35,4 

тис., у 1975 р. – 42,15 тис., у 1980 р.- 39,8 тис.,1991 р. – 38,9 тис. Українська 
спільнота у сучасній незалежній Словаччині поділена на дві гілки – русинів та 

українців. За офіційною статистикою українців у Пряшівщині у 60-х роках 
минулого століття нараховувалося 3 тис. чол., в дійсності їх було 110-120 тис. 

Українці переважно мешкали компактно на території, що межує з німецькими 
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та польськими етнічними землями на заході, Закарпаттям на півночі, 
словацькими землями на півдні та Угорщиною на сході. В роки Другої 

світової війни уряд Тисо ліквідував українські школи натомість було 
запроваджено навчання так званим „язичієм‖. 1 березня 1945 р. у Пряшеві 
виникла Українська Народна Рада Пряшівщини як представницький орган 

русинсько-українського населення. Вона домагалася розширення прав 
місцевого українського населення в громадській, політичній та культурній 

сферах, активізації відносин з УРСР. Проте з перемогою у Чехословаччині 
комуністичного режиму вона припинила своє існування. На початку  1950-х 

рр. розпочалася масова словакізація українського населення. Однак навіть за 
цих умов патріотично налаштованій українській інтелігенції вдалося 

налагодити випуск українських газет і часописів. Серед них – газета „Нове 
життя‖, часопис „Дружно вперед‖, „Дукля‖. У 60- х роках минулого століття у 

Словаччині склалася група молодих поетів та прозаїків, які займалися 
дослідженням фольклору та етнографії і публікували свої праці  у науковому 

збірнику Музею Української культури у Свиднику. Особливий внесок у 
дослідження українського фольклору належить професору М.Мушинці. Після 

поразки „празької весни‖ 1968 р. над активними українськими громадськими 
та культурними діячами розпочалися репресії, що тривали  майже до другої 
половини 1980- х рр. Після так званої „оксамитової революції‖ 1989 р. 

українське громадське та культурне життя відновилося, з’явилися нові 
організації -  Асоціація українців Словаччини, Союз українців-русинів, 

Організація української молоді та інші.  
 Значно зросла кількість українців в роки Другої світової війни в  

Угорщині, що було пов’язане із окупацією і включенням до її складу 
Карпатської України. Після війни кількість українців в Угорщині різко 

зменшилася, що було пов’язане із свідомою зміною національної 
приналежності багатьох тисяч закарпатців, котрі не хотіли повертатися на 

територію СРСР. Внаслідок цього у 1960 р. лише 3 тис. чоловік задекларували 
себе українцями. Після війни в Угорщині не було жодних українських 

навчальних закладів. Лише на кафедрах деяких угорських університетів 
студенти могли вивчати україністику. Демократична революція 1990 р. 
пожвавила громадське та культурне життя українців Угорщини. Тут з’явилися 

різні товариства, зокрема Українсько-Угорське товариство, Асоціація 
українців Угорщини, Товариство українців-русинів ім. Т.Шевченка в 

Угорщині. Особливо інтенсивним є обмін між Закарпаттям та Угорщиною. 
Чимало закарпатських українців виїжджають до Угорщини на навчання та 

заробітки. 
 Одним із важливих та найактивніших осередків української політичної 

еміграції у міжвоєнний період та в роки Другої світової війни була Польща. 
Згідно рішень Ялтинської конференції 1945 р. та угоди між радянською та 

польською сторонами було проведено розмежування територій внаслідок 
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якого українське населення українських етнічних територій – Лемківщини, 
Холмщини, Підляшшя, Надсяння, що опинилися у складі Польської Народної 

Республіки (ПНР) мали евакуйовуватися до УРСР, а польське відповідно із 
західних областей України до Польщі. У 1944-1946 рр. на територію УРСР 
виїхало 700-750 тис. осіб. Сумнозвісна операція „Вісла‖ проведена 

польськими комуністичними властями остаточно знищила український 
етнічний масив вздовж польсько-радянського кордону. На західні землі 

Польщі було виселено 150 тис. українців. Оскільки їм було заборонено 
селитися суцільними великими масивами, це призвело до поступової їх 

асиміляції. У 1990 р. польський сенат засудив проведення акції „Вісла‖, проте 
на прабатьківські землі змогло повернутися лише 20 тис. українців. Після 

пережитих потрясінь перших повоєнних років українці Польщі стали 
відроджувати свою культурно-просвітницьку діяльність. Особливо важливе 

значення для збереження національної ідентичності має мова. У 1952 р. в 
Польщі було відкрито 24 центри вивчення української мови при польських 

школах, у яких однак, могла навчатися мізерна кількість дітей – всього 487 
осіб. З утворенням у 1956 р. Українського суспільно-культурного товариства 

справа з розвитком української освіти набагато поліпшилася. Протягом 1958-
1959 рр. функціонувало шість початкових шкіл, три середні, три центри з 
поглибленим вивченням української мови, в яких навчалося 2602 студенти. З 

1952 у Варшавському, а з 1990 р. в Ягеллонському університетах почали діяти 
кафедри української філології. Літературно-мистецьке об’єднання згромадило 

навколо себе майже півсотні діячів культури. Серед них поети 
Є.Самохваленко, О.Лапський, Я.Мушинський, прозаїки І.Марків, В.Гірний, 

літературні критики С.Козак, В.Назарук. У 80-х роках минулого століття у 
Польщі активно діяли 50 мистецьких груп. Особливої популярності здобув 

чоловічий хор „Журавлі‖, а також народний фольклорний ансамбль 
„Лемковина‖. Активізація української діаспори в Польщі зумовлювалася 

насамперед глибокими трансформаціями у самому польському суспільстві, 
пов’язаного із загальнодемократичними змінами ініціатором яких виступила 

„Солідарність‖. У цей час були засновані нові українські організації та 
товариства – Лемківський комітет, Товариство Український народний дім у 
Перемишлі, Фундація св. Володимира у Кракові, Польське українознавче 

товариство, Організація української молоді та інші. У серпні 1990 р. у Білому 
Борі відбувся перший Всесвітній форум української діаспори. Його 

організаторами були Асоціація українців у Польщі та Всесвітній конгрес 
вільних українців. На сучасному етапі польський уряд прихильно ставиться до 

української громади (польська офіційна статистика подає цифру 150-250 тис. 
українців), сприяє розвитку її культури, науки, освіти. Переважна більшість 

українців є автохтонним населенням сучасної Польщі, бо споконвіку живе на 
своїх етнічних землях. На даний час десятки тисяч наших земляків 
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виїжджають до Польщі на сезонні заробітки, частина з них залишається на 
постійно у Польщі, поповнюючи тим самим українську діаспору у цій країні.  

 Значна кількість українців проживає в Румунії. За останніми даними їх 
налічується 200-300 тис., хоча офіційна румунська статистика подає значно 
занижені числа. Після війни румунські власті офіційно гарантували 

національним меншинам право навчання рідною мовою, мати національні 
періодичні видання. Насправді це залишалося лише декларацією. Відразу 

після війни у Румунії діяло 120 початкових українських школи, 3 середні 
школи, 3 учительські інститути. Проте ліберальна політика румунського 

уряду припинилася у 1958 р., коли з Румунії було виведено радянські війська. 
Режим Н.Чаушеску взяв відвертий курс на румунізацію національних меншин 

у тому числі й українців. Після його повалення  наприкінці 1989 р. громадське 
життя української діаспори в Румунії пожвавилося. Був організований Союз 

українців, який став домагатися відновлення українського шкільництва, 
видання газет та журналів, радіомовлення, відправи літург ії українською 

мовою. З 1990 р. став видаватися літературно-культурний журнал „Наш 
голос‖ (редактор М.Михайлюк) та газета „Український вісник‖, які фінансує 

румунський уряд. 
 Українська діаспора на теренах колишньої Югославії тепер налічує 
майже 60 тис. чоловік (українців та русинів). Переважно вони оселялися у 

Воєводині (Хорватія), Боснії і Герцеговині (Сербія), менше у Словенії, 
Чорногорії, Македонії та Косово. Найбільшим центром української діаспори 

був Руський Керестур (Воєводина). У повоєнний період українці мали 
сприятливі умови для плекання своєї культури та освіти. В Югославії у 70-х 

роках минулого століття офіційно було дозволено навчання дітей рідною 
мовою. Це дало змогу відкривати українські дитсадки, початкові школи, а в 

Керестурі існувала й середня школа. Добре розвинутою була й видавнича 
сфера. Видавалися підручники, словники, часописи для дітей та юнацтва. 

Популярність здобув літературно-культурний часопис „Світлість‖, а також 
„Народний календар‖, „Християнський календар‖. У Загребі, Вуковарі, Бані 

Луці, Славонському Броді транслюються українською мовою та русинським 
діалектом радіо- й телепередачі. Вибух громадянської війни у 1992 р. та 
розпад Югославії на окремі держави завдав удару й по українській діаспорі. 

Воєнні лихоліття, що потрясали Югославію усе наступне десятиліття завдали 
важких втрат і для українців-русинів. В результаті воєнних дій було знищено 

м.Вуковар. Із 2 тис. русинів-українців Вуковарського району 115 загинуло, 
270 було поранено, 200 кинуто до концтаборів, стільки ж пропали безвісти. 

Незважаючи на рани заподіяні війною, українська діаспора потроху 
налагоджує мирне життя. У 1995 р. створено товариство українсько-сербської 

приязні, відновило діяльність Товариство ім. Т.Шевченка у Баня-Луці. 
 У роки Другої світової війни та одразу ж після її закінчення сотні тисяч 

українців перебували на території Німеччини та Австрії  у таборах 
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переміщених осіб. До початку 1950-х років у Німеччині діяли десятки 
українських дитячих садків, вищі навчальні заклади, наукові установи. 

Найвідомішими з них були Український вільний університет, Українська 
вільна академія наук, Наукове товариство ім. Т.Шевченка. У цих установах 
працювали знані українські вчені – В.Кубійович, З.Кузеля, І.Раковський, 

Л.Білецький, Д.Дорошенко, С.Смаль-Стоцький. У Німеччині розвивалося 
українське мистецьке життя, розгорнули діяльність літературні об’єднання, 

театри, хорові капели, кобзарські ансамблі. Впродовж 1945-1985 рр. тут 
виходило 67 назв українських газет, політичних журналів, церковних і 

літературно-мистецьких часописів. З новою силою на німецькій землі 
проявилася творчість відомих українських письменників Т.Курпіти, 

І.Багряного, О.Бабія, С.Гординського, Є.Маланюка Б.Кравціва та інших. У 
Німеччині діяли українські політичні організації та партії. Найактивнішими 

серед них були Братство колишніх вояків УПА, ОУН-М та ОУН-Б. 
Наприкінці 50-х рр. ХХ ст. почався масовий виїзд українців до США, Англії, 

Канади, Австралії.  Українські школи та вищі навчальні заклади було закрито. 
Центром українського суспільно-політичного життя залишається Мюнхен. 

Тут по сьогоднішній день діє Український вільний університет навколо якого 
гуртується українська громада. Після об’єднання Німеччини у 1990 р. тут 
діяло Центральне представництво українців Німеччини на чолі з Степаном 

Костюком. Його заходами та при допомозі української громади Берліна у 1995 
р. було відновлено і впорядковано могили президента ЗУНР Є.Петрушевича і 

полковника Д.Вітовського та його ад’ютанта В.Чучмана на цвинтарі св. 
Ядвіги німецької столиці. 

 В Австрії проживає приблизно 5 тис. українців. Основним їх осередком 
є Відень. Після виводу радянських військ з Австрії у Відні у другій половині 

50-х років ХХ ст. відновило діяльність церковне братство св. Варвари, яка 
традиційно була центром українства починаючи з кінця ХУІІІ ст. При церкві 

св.Варвари діє  допоміжна суботня школа, у 1987 р. засновано Українське 
лікарське товариство, яке разом з американськими лікарями-українцями стало 

співзасновником Всеукраїнського конгресу лікарів (1988 р.). У Відні 
працювали і працюють відомі українські культурні діячі – поет А.Прокопенко, 
художник Х.Ціммерман, композитор С.Гординський, співачка зі Львова 

І.Маланюк та інші.  
 Досить значна кількість українців проживає у Франції – приблизно 35 

тис. осіб. Після закінчення Другої світової війни Франція прийняла 4 тис. 
українців із таборів переміщених осіб. У Франції не існує українського 

шкільництва, що сприяє асиміляції української громади. З 1972 р. українську 
мову, літературу та історію можуть вивчати студенти на факультеті 

славіністичних студій при Паризькому університеті. Впливовим центром 
української науки у Франції та й у світі є Наукове товариство ім. Т.Шевченка 

в Європі розташоване у Сарселі. Воно видає збірники наукових праць. Серед 
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сучасних вчених, котрі плідно працюють в галузі історичної науки є  
професор В.Косик. У Парижі ще з 1929 р. діє бібліотека ім. С.Петлюри. У 

Франції у повоєнний період виходило друком чимало українських видань 
різного політичного спрямування. Серед них – „Українське слово‖ (зараз 
видається в Києві), „Гомін України‖, „Франко-український бюлетень‖, 

Український бюлетень‖. Тут же діяли різного роду організації та товариства – 
Союз українських емігрантських організацій, Товариство колишніх вояків 

Армії УНР у Франції, Український народний союз у Франції, Українська 
народна єдність, Український християнський рух та ін. Великим авторитетом 

серед української діаспори у Франції користується церква – католицька і 
православна. 

 Невеликі українські громади існують в інших західноєвропейських 
країнах –Бенілюксу, Данії, Голландії, Іспанії, Швейцарії, Фінляндії, Норвегії. 

Тут зосереджені поселення від кількох десятків до 1 – 2 тис. чоловік. У 1947-
1952 рр. українська громада Бельгії зросла із кількох сотень до декількох 

тисяч. Це було пов’язане з тим, що сюди із німецьких таборів прибуло понад 
10 тис. українських робітників. Вони працювали у гірничій промисловості. У 

подальші роки половина з них виїхала за океан або повернулася в Німеччину. 
В Бельгії залишилося близько 5 тис. осіб. У цій країні немає українського 
шкільництва, діють лише допоміжні суботні школи під керівництвом 

Українського науково-освітнього товариства. Авторитетом серед українців 
Бельгії користується церква – православна і греко-католицька, які мають 

парафії у Брюсселі, Лувені, Льєжі. Суспільне , політичне і культурне життя 
української діаспори в Бельгії розвинуте слабо, хоча й існують українські 

товариства. Аналогічна ситуація і в Нідерландах. Тут проживає приблизно 
тисяча українців. Особливо відомий „Візантійський хор‖,  організований у 

1951 р. М.Антоновичем в Утрехті. Нині він складається лише з голландських 
виконавців. 

 У Швеції проживає 2 тис. українців. Вони видають часопис „Обіжник 
української громади‖, який популяризує історію України та культуру. У 

молодіжному середовищі вивчається українська мова. Приблизно сотня родин 
проживає у Швейцарії. Переважно це бізнесмени, науковці, люди з вищою 
освітою. Серед них відомим є Б.Гаврилишин – член Міжнародної академії 

менеджменту. З відновленням незалежності України він активно включився у 
зміцнення її державності. Був консультантом різних урядових структур.  

 Після проголошення незалежності України і у зв’язку з економічними 
негараздами в державі спостерігається масова заробітчанська еміграція 

українців. Серед західноєвропейських країн найчастіше українці виїжджають 
до Італії, Іспанії, Португалії. 

 За даними різних організацій, в Італії тепер проживає від 120 до 700 
тисяч українців. Більшість з них приїхали сюди працювати, деякі через 

мотиви об’єднання сім’ї. Крім того, Україна входить до  п’ятірки країн, звідки 
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італійські сім’ї найчастіше всиновлюють дітей. Як свідчать дані соціологічних 
досліджень, зростає і кількість добре інтегрованих в італійське суспільство 

українців, які придбали нерухомість в Італії або відкрили свій бізнес — 
найчастіше це магазини українських продуктів та перукарні. Водночас, велика 
частка українських заробітчан досі мають на меті заробити грошей 

і повернутися в Україну. Важливою проблемою українських заробітчан є 
легалізація їх праці за кордоном.  Певні домовленості у цьому плані були 

досягнуті з Іспанією, Італією, Португалією, Польщею. Одначе вони 
стосуються порівняно невеликого числа українських емігрантів. Новітня 

українська еміграція докорінно відрізняється від попередньої. Передусім вона 
носить суто економічний характер, українські емігранти можуть 

розраховувати на підтримку (хай поки що недостатню) Української держави, 
вони вносять суттєвий внесок у приплив валютних надходжень в Україну. 
 Українська діаспора в США та Канаді 

 Найчисельніша українська діаспора проживає у США та Канаді. Вона налічує 

приблизно 3 млн. чоловік. У США проживає 2 млн українців, ¾ з них 
народилися вже в Америці. США належить до тих західних держав, де 

асиміляційні процеси відбуваються найбільш інтенсивно. За даними 
демографічних досліджень 66 % громадян українського походження не 
володіють мовою предків. Тільки 123,5 тис. осіб спілкуються українською 

мовою в сім'ях. Найбільша кількість українців, які володіють українською 
мовою живе у штаті Нью-Йорк - понад 52 тис. чоловік. У перші повоєнні роки 

уряд США відмовився приймати українських біженців з Європи і лише під 
тиском Злученого українсько-американського допомогового комітету, що 

виник у 1944 р. погодився це зробити. За 1948-1952 рр. із Європи у США 
виїхало понад 90 тис. українців. Переважно це були високоосвічені люди. 

Наприкінці 80-х років ХХ ст. українці серед інших національностей США 
посіли одне з чільних місць щодо вищої освіти. Українська діаспора США має 

добре організоване громадсько-політичне, церковне, культурне та освітнє 
життя. У 1964 р. при Гарвардському університеті відкрито інститут 

українських студій, саме у Нью-Йорку відбувся перший світовий конгрес 
вільних українців, що взяв на себе фінансування та координацію українських 
організацій в діаспорі. Значним авторитетом серед американських українців 

завжди користувалася церква, особливо греко-католицька і  православна. 
Усвідомлюючи роль мови у збереженні національної ідентичності, українці 

США завжди надавали особливої ваги організації шкільництва. У 1990 р. 
працювало кілька десятків початкових україномовних шкіл, 5 вищих шкіл, у 

яких викладалися українська мова та література, історія та географія України, 
при українських церквах діяли суботні та недільні школи. Серед 

університетів, в яких є українознавчі студії найбільшою популярністю 
користується Український інститут при Гарвардському університеті, на чолі з 

відомим ученим в галузі української літератури Г.Грабовичем. Він видає 
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збірники наукових праць, журнали, у тому числі „Український історик‖. У 
післявоєнний період українці США створили чимало наукових центрів. Серед 

них –  в 1947 р. відновлено Товариство ім. Т.Шевченка, 1950 р. відкрито 
філіал Української Вільної Академії Наук, Українська академія мистецтв, 
Український соціологічний інститут, Українська наукова фундація, 

Український публіцистично-науковий центр, Український документаційний 
центр, Українське історичне товариство та ряд інших.  

 Багатогранним є культурне життя української діаспори. У 1954 р. у 
США виникло Об’єднання українських письменників в екзилі „Слово‖, 

секретарем якого став письменник, критик і перекладач О.Тарнавський. 
Українські митці молодшого покоління утворили у 1954 р. об’єднання, до 

якого належали художники Г.Зарицький, А.Фаріон, Я.Цігаш та інші. Їхнім 
друкованим органом став журнал „Нотатки з мистецтва‖. У 60-х рр. ХХ ст. 

з’явився  часопис Об’єднання діячів української культури „Терем‖. Згодом, у  
Чикаго засновано Український інститут модерного мистецтва, у Нью-Йорку 

Український інститут Америки, Український літературно-мистецький клуб. 
 Значні здобутки досягла українська діаспора США в галузі музики й 

театрального оперного й драматичного  мистецтва. Це було пов’язано з тим, 
що у повоєнні роки до США переселилося з Європи чимало відомих 
українських діячів музичної культури. У 1950 р. було створено консерваторію, 

Український музичний інститут в Нью-Йорку. 
 Бурхливо розвивалося й видавництво української періодики та книг. Це 

можна проілюструвати такими даними: у 1945 р. у США виходило 29 
українських газет і журналів, 1958 р.- 79, 1963 р. – 300. У наступні 

десятиліття, у зв’язку з поступовою асиміляцією українців, їх кількість та 
тиражі зменшилися.  В 1950-1960 рр. половина книг усієї української діаспори 

Заходу вийшла у США. 
 Громадсько-політичне життя української діаспори США дуже строкате. 

З 1940 по 1980 р. координаційним центром усіх емігрантів США був 
Український конгресовий комітет Америки (УККА). Після його розколу у 

1980 р. утворилася Українсько-американська координаційна рада (УАКР). Дві 
вище згадані організації є репрезентативними установами українців Америки. 
Серед громадських українських установ Америки найдавнішою є Український 

народний союз (УНС). Існують ветеранські організації, молодіжні спілки.  
 Українська діаспора США завжди жваво цікавилася подіями в Україні. 

В часи існування СРСР вона намагалася допомогти дисидентам, своїми 
протестацій ними акціями привертала увагу світової громадськості до 

українського питання, а в часи незалежності активно включилася у розбудову 
Української держави, передусім відіграла важливу роль у прориві 

інформаційної блокади, що стало немаловажним фактором у її виході на 
міжнародну арену. 
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 Друге місце після США за кількістю українських емігрантів, розвитком 
їхньої культури, науки, суспільно-політичного життя посідає Канада. Станом 

на 1991 р. тут проживало понад 1 млн. українців. Переважно вони були 
вихідцями із західних областей України. На відміну від своїх попередників 
соціальне становище повоєнних українських емігрантів було набагато 

кращим. Це пояснювалося з одного боку тим, що сюди виїхали освічені люди, 
які могли оволодіти інтелектуальними професіями, з  іншого – сприятлива для 

емігрантів політика канадського уряду. Українці посіли високі державні 
посади. Серед них і Р.Гнатишин, який у 1990 р. став генерал-губернатором 

Канади.    Канадські українці завжди дуже ретельно 
ставилися до збереження та плекання національної культури. Цьому сприяв і 

федеральний уряд Канади. Особлива увага надавалася шкільництву. З 1946 р. 
координаційним центром православних українських шкіл був Могилянський 

інститут у Саскатуні, згодом, з 1967 р. контроль за освітянською справою 
перебрав на себе новостворений Крайовий центр українських шкільних рад. 

Українську мову в Канаді вивчають у вечірніх школах, а також як окремий 
предмет у школах деяких провінцій. Програмні курси українознавства у 

вищих школах запроваджено  у 60-х-70-х рр. ХХ ст. у Манітобському, 
Саскатунському, Торонтському та Оттавському університетах. Загалом у 80-х 
роках ХХ ст. українознавство викладалося у 20 канадських університетах. У 

Канаді існують потужні наукові центри українознавчих студій - Канадський 
інститут українознавчих студій при Альбертському університеті та кафедра 

українознавства Торонтського університету. Українську мову, літературу і 
культуру вивчають у широкій мережі громадських шкіл, відомих під назвою 

―рідні школи‖. Це суботні або вечірні школи, утримувані різними 
українськими церквами та організаціями. Для учнів середньої школи ті ж самі 

установи у великих містах пропонують програми, які називаються ―курси 
українознавства‖. Ці курси здебільшого визнаються провінційними 

міністерствами освіти, а тому їх випускники отримують диплом з української 
мови, який можна використати для закінчення середньої школи і для вступу 

до вищих навчальних закладів. Усього в Канаді приблизно 6 тис. дітей 
вивчають українську мову в початкових та середніх школах. В більшості міст 
із значним українським населенням працюють факультативні вечірні класи 

для дорослих, які бажають вивчити українську мову. Існує цілий ряд асоціацій 
українських вчителів.    

 У Канаді, як і у США, українці мають періодичні видання. У повоєнний 
період їх налічувалося понад півтора десятки. Таким же багатобарвним є 

громадсько-політичне життя українців Канади. Основними організаціями, що 
діяли у повоєнний період були Українське національне об’єднання (УНО), що 

належало до Антибільшовицького блоку народів, Організація чотирьох свобод 
України і Канадські друзі за свободу України, Союз гетьманців-державників. 

У цілому громадсько-політичне життя українців Канади  мало  церковне 
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(католицьке і православне), ліберально-націоналістичне і прокомуністичне 
спрямування.   З 1980 р. почали приїжджати в Канаду представники 

четвертої хвилі українських іммігрантів. Спочатку прибули майже 10 тисяч 
українців із Польщі. А під час горбачовської відлиги чимало українців 
скористалися можливістю відвідати родичів у Канаді. Багато хто з них 

задекларував себе біженцем і залишився за океаном. Після того як Україна 
стала незалежною, Канада не надає українським іммігрантам статусу біженців 

оскільки тепер українці можуть легально виїжджати за океан, якщо 
задовольнять вимоги канадської імміграційної служби. 

За даними канадського посольства у Києві із 1985-го по 2000 р. за океан 
прибуло з України майже 30 тис. іммігрантів. 

Четверта хвиля еміграції дуже відрізняється від трьох попередніх. Більшість 
людей подалися в дорогу через скрутні економічні умови, що настали після 

розвалу Радянського Союзу. Основна їх маса має вищу освіту, або технічну 
спеціальність, володіє англійською мовою, що дає змогу знайти роботу в 

Канаді. Незважаючи на розвиток українського шкільництва, кількість 
людей, які назвали українську мову своєю материнською мовою зменшилась. 

Лише 35% процентів канадців українського походження подали під час 
перепису українську мову, як мову батьків. З проголошенням незалежності 
України контакти між українською діаспорою Канади і своєю Батьківщиною 

активізувалися, що об’єктивно сприятиме у майбутньому збереженню її 
національної ідентичності. Українці в Латинській Америці й Австралії  

 Українці емігрували у країни Латинської Америки ще напередодні Першої 
світової війни. Перша хвиля еміграції спостерігалася в 1897-1914 рр., друга у 

міжвоєнне двадцятиліття, й третя в 1946-1950 рр. Найчисельніша українська 
діаспора є в Аргентині, Бразилії, Венесуелі, Парагваї Уругваї.   

  В Аргентину у повоєнні роки прибуло 6-7 тис. українців. 
Здебільшого це люди із середньою та вищою освітою – інженери, вчителі, 

військові, політичні діячі. Сюди вони переселилися із таборів переміщених 
осіб. У зв’язку з економічною кризою, що охопила Аргентину багато з них 

виїхали до США та Канади. Як і в інших країнах де проживає українська 
діаспора велику роль  у її житті відіграють греко-католицька та православна 
церкви. Останні взяли на себе  організацію українського шкільництва. У 1987 

р. в українських школах навчалося 250 дітей. У 1966 р. кардинал Й.Сліпий  
відкрив у Буенос-Айресі філіал Українського католицького університету. 

Чисельність української діаспори в Аргентині достеменно не відома. За 
різними даними вона коливається від 100 до 250 тис. За президентства 

Х.Перона українці були визнані окремою національною меншиною. 
Найбільше їх проживає у провінціях Місіонер і Буенос-Айрес. В Аргентині 

українці розгорнули культурну і громадсько-політичну роботу. У повоєнні 
роки тут виник професійний театр, розвивалося музичне мистецтво, видання 

книг та часописів. В Аргентині постійно транслюють передачі українською 
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мовою. У 1947 р. понад 30 товариств та організацій об’єдналися в 
Українській центральній репрезентації. 

 Наприкінці 80-х років ХХ ст. українська діаспора в Бразилії налічувала 
350 тис. чоловік. Переважно це нащадки українських емігрантів з Галичини та 
Закарпаття. Найбільше українців проживає у провінції Парана – майже 250 

тис., а  саме у її столиці Курітибі. У Бразилії працюють десятки українських 
організацій, видаються часописи, чимало українців є відомими бізнесменами. 

Українська центральна репрезентація успішно висуває своїх людей під час 
виборів до місцевих та центральних органів влади. 

 У перші повоєнні роки тисячі українців прибули в інші країни 
Латинської Америки, що збільшило тут українську діаспору. На даний час у 

Парагваї проживає 5-9 тис. українців, в  Уругваї наприкінці 80-х років ХХ 
ст. нараховувалося 15 тис. українців,  Венесуелі – 4 тис. У цих країнах 

українці культивують свої національні традиції, тут функціонують культурно-
просвітницькі організації, зокрема „Просвіта‖, політичні організації. Декілька 

сотень українців проживають у Чилі. Переважно це професіонали з вищою 
освітою, які обіймають важливі посади. Оскільки українська діаспора Чилі 

малочисельна і слабо пов’язана між собою, то тут не існує організованого 
культурно-просвітницьких та політичних організацій.    
 У перше повоєнне десятиліття значно зросла еміграція до Австралії. 

Переважно це були втікачі з Радянського Союзу, що тимчасово перебували у 
таборах переміщених осіб у Німеччині та Австрії. У 1951 р. в Австралії 

налічувалося понад 22 тис. українців, а у 80- х роках ХХ ст. їх було уже 35-40 
тис. Здебільшого вони працювали у промисловості, на транспорті, в торгівлі, 

освітніх та культурних закладах, найменше у сільському господарстві.  
 Велику роль у збереженні національної ідентичності українців відіграє 

шкільництво. Координацію діяльністю українських шкіл здійснює Українська 
шкільна рада. Вона ж заснувала курси учителів, які щорічно закінчує 130 

випускників. У 1983-1984 рр. при Мельбурнському та Сіднейському 
університетах створені кафедри українознавства. Науковим центром 

українознавчих студій є філіал НТШ, відкритий в Австралії у 1950 р. 
Австралійські українці живуть активним культурним та громадським життям. 
Більшість українських організацій об’єднані в Союз українських організацій 

Австралії.         
Східна українська діаспора. Східна українська діаспора охоплює 

українців, які проживають на території суверенних держав, що виникли на 
пострадянському просторі - Російській Федерації, Казахстані, Молдові, 

Білорусії, Грузії, Вірменії, Азербайджані, Киргизстані, Таджикистані, 
Туркменістані, Узбекистані, Естонії, Латвії, і Литві. Згідно з переписом 1989 

р., у цих державах проживало українців: Білорусія – 291 тис. (2,9%);  Молдова 
- понад 600 тис. (13,6%);  РФ - 4 млн 362,9 тис. (3% ); Казахстан - 896,2 тис. 

(5,4%); Азербайджан - 32,3 тис. (0,5%);  Вірменія - 8,3 тис. (0,3%); Грузія - 
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52,4 (1,0% );  Киргизстан - 108,3 тис. (2,5%);  Таджикистан - 41,3 тис. (0,2%);  
Туркменістан - 35,6 тис. (1%); Узбекистан - 153,2 тис. (0,5%); Естонія - 48,3 

тис. (3,1%); Латвія - 59 тис. (2,5%); Литва - 44,8 тис. (1,2%). Всього: 6703600 
осіб. Така масова імміграція українців у різні регіони СРСР була наслідком 
насильних депортацій, які проводило його керівництво в роки Другої світової 

війни і перше повоєнне десятиліття, а у подальшому також цілеспрямованою 
політикою асиміляції народів величезної країни, що мало остаточно 

„розв’язати‖ національне питання.  
 Після війни організованого національно-культурного життя на теренах 

республік СРСР не було. Лише у деяких регіонах масового поселення 
українців у повоєнні роки існували українські школи, зокрема Молдавії, 

Білорусії (у Бресті працював український будівельний технікум), у 
Владивостоці діяв український ансамбль при крайовій філармонії.  Більшість з 

них припинили існування у 50-х – на початку 60-х років ХХ ст. В період 
хрущовської „відлиги‖  порушувалося питання про відновлення українського 

шкільництва поза межами України. Однак це не дало жодних результатів. 
Більш активним було громадське та культурне життя українців Москви. Серед 

них чимало відомих діячів мистецтва і науки – О.Довженко, І.Козловський, 
П.Капиця, С.Корольов, А.Люлька, космонавти Г.Береговий та П.Попович. У 
1989 р. тут проживало 252,7 тис. українців. Осередком національного  життя 

московських українців була українська книгарня на Старому Арбаті, відкрита 
у 1940 р. У 60-х роках ХХ ст. українське культурне життя у Москві 

пожвавлюється: у 1964 р. відкрито пам’ятник Т.Шевченку, стали відзначатися 
шевченківські дні, проводитися вечори пам’яті діячів української культури.  

 Своєрідним духовним життям жили українські політв’язні. Навіть у 
табірних умовах вони ставили вистави, концерти. Один з таких театрів був у 

повоєнні роки в Інті Республіки Комі, а в селищі Торба Зирянського 
ліспромгоспу Томської області з’явилася капела бандуристів під орудою 

Б.Жеплинського.  Загалом українське національно-культурне життя у місцях 
масового поселення українців навіть в рамках офіційно дозволеної 

радянським режимом ідеології було позбавлене умов для розвитку. 
Українська східна діаспора майже не мала можливостей контактувати з 
Україною, власних друкованих органів, радіомовлення. Лише спорадично 

сюди приїжджали театральні трупи з України, висилалися книги і періодика. 
Звичайно це посилювало асиміляційні процеси. У 1989 р. частка українців, які 

вважали рідною мовою українську трохи перевищувала 50% лише у тих 
республіках СРСР де українців мешкало від кількох тисяч до кількох десятків 

тисяч чоловік. Виняток становила Молдова, де проживалоло 600 тис. 
українців, з яких 61,6% вважали рідною українську мову. Передусім це 

пов’язано з тим, що на території сучасної Молдови, на Лівобережжі Дністра є 
значні українські етнічні території, що стримувало асиміляційні процеси. 
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Найменший відсоток українців, які вважали рідною мовою українську  
спостерігається у Казахстані, Узбекистані, Киргизтані, Білорусії.  

Відновлення незалежності України благотворно вплинуло на українську 
діаспору. Особливо це стосується східного її відламу. Вже на межі 80-х - 90-х 
років ХХ ст. під впливом національного відродження в Україні стали 

виникати перші осередки української діаспори у Москві – товариство 
„Славутич‖, у Ризі – товариство „Дніпро‖, товариство української культури 

ім. Т.Шевченка у Ленінграді, створено український культурний центр  в Алма-
Аті. У квітні 1991 р. товариство „Україна‖ організувало у Києві зустріч 

представників українських культурних товариств під час якої обговорювалися 
проблеми української діаспори. Вже наприкінці 1991 р. існувало 20 

українських культурно-освітніх громад у Росії, Казахстані, Литві, Латвії, 
Естонії, Білорусі, Молдові. Серйозним поштовхом для активізації зв’язків між 

Україною та діаспорою колишніх радянських республік стало проведення у 
січні 1992 р. у Києві І Конгресу українців незалежних держав колишнього 

СРСР. У 1992 р. у державах пострадянського простору діяло понад 90 
українських національно-культурних товариств. Багато уваги проблемам 

східної діаспори приділив І Всесвітній форум українців, що відбувся 21-24 
серпня 1992 р. в Києві. На форумі створено координаційний орган світового 
українства – Українську всесвітню координаційну раду (УВКР), до складу 

якої увійшло по 11 представників від материка, західної та східної діаспори. Її 
головою став І.Драч, а головою секретаріату М.Слабошпицький. Найбільша 

увага форуму була звернута на зміцнення взаємозв’язків між західною і 
східною українською діаспорою.  

 У 1995 р. в країнах колишнього СРСР діяло 149 українських осередків. 
Основна їх увага була спрямована на відродження української мови, культури, 

створення україномовних навчальних закладів, організація видавничої справи, 
висунення представників українських об’єднань до органів державної влади. 

У таких державах як Молдова, Латвія, Казахстан було відкрито державні 
українські школи.        

 Найбільше українців проживає у Російській Федерації. У 1993 р.тут 
було створено Об’єднання Українців Росії. Його раду очолив письменник  
О.Руденко-Десняк. У РФ діє одна бібліотека української літератури (у 

Москві), у деяких школах відкрито класи з українською мовою навчання. 
Серед інших товариств можна назвати товариство українців Тюменської 

області „Єдина родина‖, на Далекому Сході „Веселка‖, „Зелений Клин‖, 
Товариство української культури Приморського краю. У Молдові відомі 

Спілка українців Придністров’я, товариство української мови „Поділля‖ у 
Рибниці, товариство „Червона калина‖, у Кишиневі є Бібліотека української 

літератури ім. Лесі Українки. Уряд Молдови прихильно ставиться до їх 
діяльності.    Частина українців Білорусії є автохтонним 

населенням. Так на Берестейщині проживає майже мільйон українців. Проте 
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вони не мають організованого громадсько-культурного осередку, більшість з 
них уже не володіють українською мовою. Цивілізовано вирішуються 

проблеми української діаспори у  країнах Балтії. Українці заснували свої 
осередки у Ризі – товариство „Дніпро‖, українська громада у Литві, українське 
земляцтво в Естонії.     

Українські товариства діють у державах Закавказзя, Казахстані 
(Український культурний центр в Алмати), Узбекистані (культурний центр 

„Батьківщина‖ у Ташкенті),Киргизстані (українське товариство „Берегиня‖, 
Таджикистані (українська громада „Криниця).      

 На адресу найбільших українських громад східної діаспори почали 
надходити періодичні видання з України, передплату яких організувало 

Міністерств о України у справах національностей та міграції. З свого боку 
Міністерство освіти і науки України стало виділяти стипендії для громадян 

українського походження для здобуття освіти у вузах України. На жаль, 
поки що українська держава не має достатніх фінансових засобів , щоб 

задовольнити всі прохання, що надходять від українського населення східної 
діаспори, проте сам факт її існування і навіть та посильна допомога, яку вона 

їй подає сприяє збереженню і відродженню українства розсіяного по теренах 
пострадянського простору. 
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