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В статті висвітлюється питання ролі особистості президента США Франкліна Делано Рузвельта, 
якого американці чотири рази підряд обирали на найвищу державну посаду, в подоланні “Великої 

депресії” 1929-1933 рр. Його “Мозковий трест” здійснив ефективні кроки щодо “санації” банківської 

системи, перезапуску промисловості, влаштування громадських робіт, проведення політики відкритості в 

зовнішніх справах і боротьбі з олігархічною мафією, перетворивши США у  найпотужнішу світову 

державу. Президент завжди знав, як живуть прості громадяни держави і запровадив в країні основні 
соціальні стандарти для захисту людини праці; він був відкритим і доступним, мовчки сприймав закиди 

опонентів; зміг відстояти основні демократичні цінності; був готовим взяти усю відповідальність на себе.  
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Про необхідність встановлення “сильної влади” в Україні сьогодні говорять 
практично всі. Абсолютна більшість громадян вважає її чи не єдиною панацеєю від лих, 

спричинених світовою та вітчизняною фінансово-економічною кризою, а сама ідея 
“сильної влади” перейшла з площини теоретичних дискусій у розріз практичної політики.  

Україні сьогодні потрібна “сильна влада” яка б взяла на озброєння єдино правильні ідеї. 
Та для цього вона має бути нерозривно поєднана з “сильною головою” – особистістю, яка 
зуміє досягти такого рівня соціального розвитку і самосвідомості, який дозволить їй 

знаходити і обирати серед багатьох суспільних цінностей особистісні смисли, самостійно 
виконувати відповідну перетворювальну діяльність, свідомо і відповідально здійснювати 

саморегуляцію діяльності й поведінки. Визначальними рисами такої особистості мають 
стати: інтелектуальний розвиток; почуття відповідальності, уміння керувати своєю 
поведінкою, аналізувати свої вчинки і відповідати за них; приймати самостійні рішення; 

мати високий рівень вихованості, самооцінки, індивідуальності та ін. [17]. Однак, як 
показує історичний досвід, таке трапляється дуже рідко, тим більше в Україні. 

Роль особистості в найрізноманітніших соціально-економічних і політичних 
процесах найхарактерніше проявляється у тоталітарному та авторитарному суспільстві. 
Однак, як показав історичний досвід роль особистості мала надзвичайно велике значення і 

за демократичного політичного режиму. Прикладом цього може стати великий політик 
ХХ ст. – Франклін Делано Рузвельт (1882-1945) 32-й президент США (4 березня 1933 р. – 

12 квітня 1945 р.) [18], який практично показав всьому світу як має існувати ефективна 
модель демократичної соціальної держави. 

Про “Велику депресію” і “Новий курс” Ф.Рузвельта сьогодні говорять чимало, адже 

нинішня економічна криза несе світові нові складні виклики. І хоча природа цих криз 
дещо різна, нагадування того, що і як було зроблено однією особою для подолання 

найбільшої економічної кризи сучасності не буде зайвим. Отож, як саме діяв президент 
Ф. Рузвельт задля порятунку своєї країни, і що з того досвіду може бути корисним для 
України? 

На початку 20-х років ХХ ст. перспективний політик Ф. Рузвельт тяжко захворів на 
поліомієліт і не міг пересуватися інакше, ніж на милицях чи в інвалідному візку. Однак, 

він вирішує зайнятись активною політичною діяльністю у Демократичній партії, ставши її 
провідним експертом із зовнішньої політики. Він пропагує концепції президента Вудро  
Вільсона (1913-1921), які передбачали активну участь США у світовій політиці на основі 

принципів рівноправності націй, антиколоніалізму, протидії диктатурам і, звичайно, 
захисту американських інтересів по всьому світу [15, с. 76].  

У 1928 р. Ф. Рузвельт обирається на високу державну посаду – губернатора далеко 
не останнього за значущістю в країні штату Нью-Йорк. У своїй промові при вступі на 



 

посаду губернатора він формулює загальнонаціональні проблеми та методи їх 
розв‟язання: “…Один із обов‟язків держави полягає в піклуванні про тих своїх громадян, 
які виявилися жертвами несприятливих обставин, які позбавляють їх можливості 

отримувати навіть найнеобхідніше для існування без допомоги інших. Ці обов‟язки мають 
визнаватися в кожній цивілізованій країні. Допомога цим нужденним громадянам повинна 

бути надана урядом не у формі милостині, а в порядку справдження суспільного 
обов‟язку... Ситуація нині серйозна. Настав час холоднокровно і конструктивно підійти до 
неї, уподібнившись ученому, який розглядає пробірку зі смертоносними бактеріями, 

намагаючись найперше зрозуміти їхнє єство, співвідношення причин та наслідків і, 
нарешті, шляхи перемоги над ними і техніку попередження принесених ними нещасть…” 

[4; 16, с. 54]. 
Уже під час губернаторського терміну навколо Ф. Рузвельта почала складатися 

команда інтелектуалів, яка забезпечила в подальшому успіх його президентства, штат 

Нью-Йорк став експериментальним полігоном, на якому випробовувалися методи 
боротьби з “Великою депресією”. Команда Ф. Рузвельта вміло мобілізувала людей на 

громадські роботи, перший час не надто навіть переймаючись їхньою суто практичною 
користю. Головне було – подолати зневіру, апатію, деструктивні настрої. І хоча 
мінімальна допомога безробітним виділялася, але акцент був зроблений саме на 

громадські роботи, на розбудову за їхньою допомогою інфраструктури і на зароблений 
працею долар. Учасники цих робіт одержували $23 в місяць (тепер близько $550), у той 

час така допомога в інших штатах становила лише $2-3. У серпні 1931 р. була знайдена й 
організаційна форма для цих робіт та допомоги тим, хто потрапив у скруту – Тимчасова 
надзвичайна допомогова адміністрація. Кошти були знайдені підвищенням на 50% 

податку на доходи і диференційованим підвищенням податку на нерухомість. Цікавим 
фактом було те, що Ф. Рузвельт зумів переконати більшість багатих американців  

поділитися з бідними. А ще виборці побачили, що губернатор і його команда нічого не 
крали [1, с. 107; 4]. 

Це супроводжувалося змінами у законодавстві штату, запропонованими командою 

Ф. Рузвельта, що передбачали: допомогу фермерам і фермерським кооперативам, 
контроль за ринком сільгосппродукції, поліпшення трудового законодавства, підтримка 

освіти і охорони здоров‟я, збереження природних ресурсів і раціональне використання 
земельного фонду, контроль за комунальними службами та ін. Губернатор не 
втомлювався повторювати, що зміни потрібні в масштабах усієї країни, що треба створити 

“…прогресивну, нову, безстрашну, але не радикальну програму дій ” [4; 16, с. 57]. 
Влітку 1930 р. на екрани вийшла одна з перших звукових кінокартин “Що зробив 

Рузвельт” в якій чітко були обґрунтовані успіхи і проблеми губернаторської команди. Тоді 
ж він запросив репортерів на свій лікарський огляд, в якому брали участь представники 
22-ох страхових компаній. Експерти оголосили, що 48-річний очільник штату Нью-Йорк 

здоровий, за винятком ніг, які не заважають його діяльності. Чи “проковтнув” би виборець 
штату цю інформацію, коли б нічого не було зроблено, а Ф. Рузвельт сидів і чекав, поки 

тодішній президент Герберт Гувер (1929-1933) та інші республіканці зламають свої шиї у 
боротьбі з кризою? Ясно, що ні. Рубікон був перейдений 7 квітня 1932 р., коли 
Ф. Рузвельт по радіо звернувся до всієї нації з обґрунтуванням нагальної потреби у 

перегляді всієї стратегії уряду: “У наш тяжкий час потрібні плани, які покладають надію 
на забуту людину, яка перебуває в основі соціальної піраміди…”, й майже 58% 

американців невдовзі підтримала ці плани, обравши його у листопаді 1932 р. своїм 
президентом [4; 18]. 

Основним гаслом президента Ф. Рузвельта була швидка та ефективна дія. Спадок, 

який дістався йому від попередника був катастрофічним: країна переживала небачену 
економічну депресію  (станом на 1932 р. промислове виробництво скоротилося на 46%, а в 

деяких галузях, наприклад, в сталевій – на 76%). За чотири роки кризи збанкрутували 135 
тис. фірм та майже 6 тис. банків. Кількість безробітних сягала декілька мільйонів, люди 



 

втрачали не лише роботу, але й житло, виникали т.зв. “гуверовські містечка” – поселення 
безробітних на околицях міст, побудованих з ящиків. Аби привернути увагу до себе, 
безробітні влаштовували т.зв. “голодні марші” і походи на великі міста.  

Прийнявши присягу президента 4 березня 1933 р., Ф. Рузвельт звернувся за 
допомогою до найкращих вчених країни з пропозицією створити т.зв. “Мозковий трест”. 

Найвідомішими його представниками стали – професори Колумбійського і Гарвардського 
університетів : юрист Реймон Молі (1886-1975) та економісти Рексфорд Гай Тагвелл (1891-
1979) і Ейдолф Огастес Берлі (1895-1971). Тоді ж до його команди прийшов Гаррі Ллойд 

Гопкінс (1890-1946, державний діяч і дипломат), без якого неможливо уявити собі 
політику “Нового курсу”. Вагому роль серед них відігравав, також, й знавець сільського 

господарства – професор економічних наук Мічіґанського і Стемфордського університету, 
вчений-агроном, виходець із Чернігівщини Володимир Тимошенко (1885-1965), який у 
1926 р. виїхав до США де став науковим радником уряду з питань сільського 

господарства. Саме вони, разом із президентом, були розробниками програми “Нового 
курсу”, яка передбачала відхід від ідеології “саморегульованого ринку” і початок 

планування капіталістичної економіки; забезпечення мінімальних соціальних гарантій та 
створення робочих місць для того, аби уникнути “соціального вибуху”; “політики 
добросусідства” у міжнародній сфері та ін. [8, с. 47; 12, с. 2]. 

Вже через п‟ять днів після вступу Ф. Рузвельта на посаду президента, Конгрес 
зібрався на екстрену сесію. Метою парламентарів було ухвалення законів, що були 

основою “Нового курсу”. За сто днів роботи законодавцями був схвалений пакет із 15 
головних законопроектів, які дозволили суттєво змінити ситуацію в країні. Причому 
парламент був повністю на боці президента і підтримав всі його ініціативи. 

Вже на другий день після інавгурації Ф. Рузвельт закрив усі банки в країні для 
проведення “санації” банківської системи (операції примусового лікування). Банківські 

канікули тривали тиждень – до 10 березня. 9 березня Конгрес схвалив закон про 
надзвичайну допомогу банкам, який давав президентові широкі повноваження щодо 
реорганізації банківської сфери. В ніч з 9 на 10 березня Ф. Рузвельт доручив уряду 

надрукувати 2 млрд. доларів, забезпечивши грішми 12 найбільших міст США, де 
наступного дня поновили свою роботу банки Федеральної резервної системи  [14]. Далі 

відкрилися банки, які пройшли перевірку, натомість частина з них була визнана 
банкрутами. В результаті це призвело до укрупнення і посилення банківської системи.  

12 березня Ф. Рузвельт звернувся до американців, його бесіду “біля каміну” по радіо 

слухали 60 млн. чол. [11]. Він намагався пояснити людям ситуацію і що його уряд 
робитиме для того, аби її виправити. Після пояснень президента, ажіотаж довкола 

банківських вкладів вдалося зупинити. А вже найближчим часом був прийнятий закон про 
страхування депозитів, який передбачав відрахування банками внесків у страховий фонд, 
з якого і виплачувалися депозити у разі банкрутства банку. Це зупинило відтік грошей і 

паніку серед людей. До речі, чимало експертів тоді закликало Ф. Рузвельта провести 
націоналізацію банків, однак від цього рішення він утримався. У досить критичний 

момент президент вирішив “бомбувати” американське суспільство позитивом, але це 
відбулося лише після того, як в країні, після початку розгортання реалізації його 
програми, почалися хоча б якійсь часткові зрушення на краще.  

Наступним кроком Ф. Рузвельта став перезапуск промисловості.  16 червня 1933 р. 
Конгрес ухвалив закон про відновлення національної промисловості. Цей закон відміняв 

принцип “вільної конкуренції” і запроваджував принципи “чесної конкуренції”. Асоціація 
підприємців розділила всю промисловість на 17 груп, кожна з яких мала виробити свій 
кодекс, який вміщував обсяги виробництва, рівень зарплати, тривалість робочого тижня, 

ринок збуту, єдину політику цін та ін. Підприємства, які працювали у відповідності до цих 
умов мали власний значок, яким маркувалася їхня продукція. Американці принципово 

купували товари лише з цими значками, бойкотуючи інші товари, що його не мали. Закон 
регламентував умови праці, вперше вводив мінімальну погодинну оплату в розмірі 25 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1926


 

центів, нормований робочий тиждень, а також дозволяв об‟єднуватися у профспілки і 
підписувати колективні договори. Він передбачав державне замовлення для 
промисловості на суму 3,3 млрд. доларів – для будівництва доріг, мостів, аеропортів, 

випуску військової продукції та ін. До речі, сам Ф. Рузвельт вважав, що мілітаризація 
економіки є одним з найефективніших шляхів виходу країни з кризи, а великі 

промисловці повинні пам‟ятати, якщо вони не готові забезпечити інтереси робітників  
сьогодні, то завтра робітники їх просто знищать [14]. 

Однією з визначальних рис президентської програми відродження США стали 

громадські роботи. “Людям потрібні не подачки, а робота” – одна з улюблених фраз 
Ф. Рузвельта. Держава повинна забезпечити безробітних мінімальною допомогою. 

Завданням для президента стало забезпечити їх роботою. Для цього існувало державне 
замовлення на т.зв. громадські роботи, що включали в себе будівництво доріг, шкіл, 
аеродромів, електрифікацію містечок, насадження зелених зон  та ін. Найбільше уваги 

приділялося зайнятості молоді, для них будувалися спеціальні трудові табори  [5, с. 72]. 
Велике значення Ф. Рузвельт приділяв проекту, який мав назву “Адміністрація 

долини ріки Теннесі”. Це був один з найбільш регресивних районів на півдні країни. І 
саме там уряд ухвалив рішення будувати гідроелектростанцію. Це вирішувало відразу 
декілька проблем: забезпечувало енергією виробництво азотних добрив та дозволяло 

державі втрутитися на ринок поставок електроенергії, оскільки ця сфера була 
монополізована приватним капіталом [14]. 

Зовнішню політику президента Ф. Рузвельта історики назвали політикою “доброго 
сусіда”. З одного боку він втілював в життя доктрину Монро, тобто проводив політику на 
розвиток обох частин американського континенту, закритого для європейської колонізації, 

з іншого – сповідував ізоляціонізм у відношенні до Європи. Америка намагалася всіляко 
залишатися поза Другою світовою війною, аж поки японці не напали 7 грудня 1941 р. на 

військово-морську базу США у Пірл-Харбор (Гавайські острови). 8 грудня в Конгрес 
прибув президент Ф. Рузвельт. Він сказав, що країна ніколи не забуде того, як їй  підло 
завдали удару, і закликав оголосити Японії та її союзнику Німеччині війну. Конгрес 

одностайно підтримав президента. Американська нація, котра до нападу на Пірл-Харбор 
була роз‟єднана і бажала нейтралітету, згуртувалася, аби помститися японцям.  

Друга світова війна дала величезний поштовх економіці США, однак Ф. Рузвельт 
хотів створити світ, максимально захищений від війни. Його справедливо вважають одним 
із батьків сучасного світопорядку та Організації Об‟єднаних Націй. Свого часу 

Ф. Рузвельт зрозумів, що в період глобальних криз світ стає дуже нестабільним, а це 
загрожує силовими конфліктами. Але виграє в таких конфліктах зазвичай той, хто до них 

готовий, однак не бере в них участі [1, с. 187; 9, с. 114]. 
Популярність Ф. Рузвельта ґрунтувалася на тому, що він постійно спілкувався з 

американцями і проводив політику відкритості. Виступи по радіо були регулярними, там 

президент пояснював своєму народу, чому він діє так чи інакше і говорив про результати, 
які вдасться досягнути. В людей, які слухали ті радіоефіри з Білого дому, складалося 

враження, ніби президент говорив з ними, як з друзями, говорив зрозумілою мовою і 
ніколи не приховував проблем. Він говорив про економічні реформи та про дії США в 
період Другої світової війни. До цих розмов Ф. Рузвельт готувався – він ретельно вивчав 

пресу і особисто намагався читати листи простих американців, оскільки це давало йому 
можливість не відриватися від свого народу. Радіовиступи Ф. Рузвельта перед 

американцями підкріплювалися однією, але дуже суттєвою річчю. Він не просто 
намагався розповісти населенню США, як добре житиметься йому у майбутньому. Його 
виступи були фактичними періодичними звітами перед американським народом, в яких 

розповідалося, що збирається робити уряд у довгостроковій і короткостроковій 
перспективі, і що було б доцільно робити громадянам [5, с. 79; 7]. 

Однак, найболючішою американською проблемою стали олігархи та боротьба із 
злочинністю і мафією. Крива злочинності в США різко пішла вгору у другій половині 20-



 

х років і сягнула свого максимуму у 1933-1934 рр., коли було зареєстровано понад 1,3 
млн. лише тяжких злочинів, дві третини з яких залишилися нерозкритими. Щодня у США 
здійснювалося в середньому по два напади на банки і великі фірми та тисячі пограбувань і 

звичайних крадіжок. Крім цього, 18-та поправка до Конституції США забороняла на всій 
території країни виробництво, транспортування і продаж спиртних напоїв. Впродовж 20-х 

років великі угруповання гангстерів і мафіозі стверджували себе на цьому грунті, стаючи 
новітніми олігархами та беручи під контроль цілі міста і штати, оперуючи більшими, ніж 
промислові магнати, грошима. У першій половині 30-х років вони почали діяти за 

допомогою револьверів і автоматів, беручи силою чужі гроші там, де їх тільки можна було 
взяти, запровадивши тотальну корупцію, принадну романтику злочинного світу, 

торжество беззаконня на підконтрольних територіях та насадження серед молоді спокуси 
великих нетрудових грошей. Олігархічно-криміналізований світ зміцнював завойовані 
позиції, прагнучи набути ознак загальновизнаної респектабельності і становив величезну 

небезпеку для США, втягнених у “Велику депресію” [2]. 
Конгресмени і сенатори, судді й адвокати, полісмени і підприємці – серед усіх 

представників американської влади вистачало або прямих ставлеників олігархічних  
кланів, або заляканих чи куплених ними людей. Йти проти них означало ризикувати не 
тільки власним життям і політичною кар‟єрою, а й стабільністю суспільства, адже вони 

могли у будь-який момент вивести на вулиці сотні тисяч членів контрольованих ними 
профспілок. У цій ситуації цілком логічним кроком для президента Ф. Рузвельта 

виглядало примирення з “політичним крилом” олігархічних груп з тим, щоб вони дещо 
вгамували свої апетити та активність в обмін на участь у владі і бізнесі. Також, пакт про 
взаєморозуміння з олігархічною мафією допоміг би Ф. Рузвельтові розв‟язати чимало  

тактичних проблем, а олігархи, у свою чергу, можливо, коли-небудь, через кілька 
поколінь, і вгамувалися, цивілізувалися, визнали демократію та ін. Однак, на ці кілька 

поколінь, довелося б забути про питомі американські цінності, в т.ч. і про вільні вибори, 
хоча в країні й була б соціально-політична стабільність та єдність [3]. 

Найбільш відомим кримінальним олігархом був Аль Капоне (Альфонс Фьорелло 

Капоне, 1899-1947) – ім‟я, яке стало світовою легендою. Народився цей італієць в 
Неаполі, на початку ХХ ст. разом із батьками переїхав до Нью-Йорку. Учився жахливо, в 

шостому класі його вигнали із школи, після чого став членом молодіжної банди. У 20 
років був уперше заарештований, однак адвокати „відмазали” його від тюрми, проте 
невдовзі він убив свою першу жертву – головного чиказького олігарха-мафіозі Джіакомо 

Колозімо. Через декілька років Аль Капоне радикально змінює стиль своєї поведінки – 
перестає вживати нецензурні слова, заводить власних перукаря і кравця, за допомогою 

кваліфікованого викладача позбувається дефектів дикції та дивовижно перетворюється на 
респектабельного джентльмена, впливового чиказького бізнесмена і політика (його 
гардероб налічував понад 150 костюмів і стільки ж пар взуття), а йменувати себе почав на 

американізований манер – Аль Браун. 
Доходи чиказького олігархічного угрупування у ці роки становили близько 100 тис. 

доларів на тиждень (тепер близько $6 млн.), майже третина з них йшла особисто босові. 
Це давало змогу купувати виборців, політиків, поліцію, ЗМІ, профспілки та ін. (у 1926 р. 
мером Чикаго став ставленик Аль Капоне). Маючи “державний дах” і величезні кошти, 

він почав скуповувати цілком легальні підприємства – ринки, крамниці, нерухомість та ін. 
Це не дуже подобалося конкурентам – почалися справжні гангстерські війни, на вулицях 

міста точилися бої із застосуванням автоматичної зброї.  Аль Капоне не панькався із 
опонентами, зокрема, 14 лютого 1929 р. були розстріляні семеро довірених осіб 
ірландсько-жидівського угруповання Північного Чикаго Джорджа Морана (1893-1957), а 

за кілька місяців на званому обіді, в бенкетній залі, у присутності десятків свідків він 
власноруч убив трьох своїх людей (бейсбольними битами розбивши голови), 

запідозривши їх у зраді. Глава чиказької олігархічної мафії був оголошений персоною 
нон-ґрата в Лос-Анджелесі, Канзас-Сіті, Нью-Орлеані та інших міста. Газети писали про 



 

нього як про “ворога суспільства № 1‟, але далі слів діло не йшло – всі судові справи 
розсипалися, свідків, котрі були готові дати покази, вбивали попри будь-яку охорону. В 
цей час, у Чикаго, від італійсько-жидівської мафії вдалося відбитися лише українцям, які й 

досі там в пошані [2]. 
Над ідеологією “Нового курсу” президента Ф. Рузвельта, яка базувалася на 

цінностях ефективної праці, солідарності і демократії, нависла цілком реальна загроза 
ерозії та нівелювання. А, крім того, президент, мав надто велике особисте самолюбство, 
щоб просто так поступитися домінуванням у країні, яку цілком щиро вважав своєю. І тоді, 

за наказом Ф. Рузвельта, в бій пішли податкові інспектори, ретельно перевіряючи  
порушення у фінансових документах олігарха. Щоб їх було важче підкупити чи залякати, 

для операції були обрані неодружені податківці з інших міст. Врешті-решт Аль Капоне, за 
прямими наказами якого були вбиті понад 400 осіб і ще майже 40 він убив власноруч, був 
засуджений за несплату податків на 11 років тюрми і 50 тис. доларів штрафу, закінчивши 

життя у в‟язниці в січні 1947 р. у віці 48 років. Олігархічно-мафіозна імперія Аль Капоне 
втратила значну частину своєї впливовості, а непідкупні фінансові контролери не раз 

потім використовувалися американським урядом для приборкування менш масштабних 
олігархів [2; 10, с. 34-39]. 

Були й інші, не менш відомі олігархічні персонажі – Бонні Елізабет Паркер (1910-

1934), Клайд Честнат Барроу (1909-1934), клан “Матінки Баркер” або “Кровавих Баркерів” 
(Ма Баркер, Арізона Кларк, 1872-1935), син фермера Джон Диллінджер (1903-1934), Лакі 

Лучіано (Чарльз Сальваторе Луканія, 1897-1962) та ін., які особисто нанесли шкоди 
державі на сотні млн. доларів, і при цьому примудрялися щезати з поля зору поліції. 
Злочини чинилися не з потреби, а заради гострих вражень і шику. Водночас гангстери 

здійснювали істотну “фінансову допомогу” певним політичним силам та місцевим 
владоможцям у Нью-Йорку, Сент-Полі, Канзас-Сіті, Джепліні та інших містах, що 

немалою мірою допомагало їм здобувати перемоги на виборах. Вони, у 30-х роках, не 
просто грабували державу і вбивали людей, вони створювали суспільну атмосферу – 
безкарності, зневаги до закону, безладдя і безвладдя. Потрібні були сильнодіючі засоби, 

щоб зупинити загрозу суспільної деструкції, адже судові механізми були практично 
безсилі. Дійшло до того, що, скажімо, у штаті Нью-Йорк залишився лише один суддя з 

незаплямованою репутацією [2]. 
І тоді президент Ф. Рузвельт взяв усю повноту відповідальності на себе, оголосивши 

найнебезпечніших кримінальних олігархів “ворогами нації” й віддавши наказ керівнику 

Федерального бюро розслідувань Едгару Гуверу (1895-1972) знищувати їх без судових 
рішень, на підставі лише оперативних даних. Мафії була оголошена війна, зокрема, у 

штаті Нью-Йорк, спеціальним законом згаданому єдиному не підкупленому і не 
заляканому судді були передані всі справи стосовно олігархічних кланів – без права 
оскарження [13, с. 121]. Рішення було дуже ризикованим, проте чи не єдино можливим у 

цій ситуації. Однак, малоефективним було фізичне знищення олігархічних бандитів – слід 
було публічно продемонструвати могутність влади, в час коли телебачення ще перебувало 

на експериментальному рівні. Е. Гувер знайшов відповідне рішення, агенти ФБР 
влаштовували засідки на дорогах і відкривали вогонь по автомобілях олігархів і гангстерів 
або демонстративно вбивали їх у людних місцях. Так, у 1934-1935 рр., були знешкоджені: 

Бонні Елізабет Паркер і Клайд Честнат Барроу, групи Джона Диллінджера і “Матінки  
Баркер” та ін. “Форд” Бонні і Клайда був виставлений на Всесвітній виставці у Чикаго – 

як символ того, що станеться з усіма бандо-олігархами, а тіло Диллінджера було 
представлене в моргу для загального огляду.  

Щоправда, залишався ще один італієць – впливовий персонаж олігархічно-

кримінального світу – Лакі Лучіано-Щасливчик, який став респектабельним бізнесменом і 
політиком, а після арешту Аль Капоне – некоронованим олігархом всієї американської 

злочинності. Знешкодження Лучіано було справою честі для президента Ф. Рузвельта. У 
1935 р. Томас Едмунд Дьюї (1902-1971) був призначений спеціальним суддею з 



 

особливими повноваженнями для боротьби з організованою злочинністю. На основі цих 
повноважень він створив спеціальний слідчий відділ з двадцятьма працівниками, серед 
яких не було жодного нью-йоркського поліцейського – їм суддя не довіряв [10, с. 34-39]. 

Але Лучіано ніде не “світився” – ані в контрабанді наркотиків, ані в організації азартних 
ігор. Однак, 35-літній суддя знайшов свій “підхід”: він зумів переконати кількох 

представниць найдревнішої професії дати свідчення під присягою, і тоді з‟ясувалося, що 
Щасливчик контролює близько 80 борделів на Манхеттені і Бронкс і. 18 червня 1936 р. суд 
виніс вирок Лакі Лучіано – 50 років ув‟язнення. Свої строки одержали і його спільники, 

сили олігархічної мафії були істотно послаблені. Отож один за одним головні “вороги 
нації” були знищені, за ними надійшла черга й до ворогів другорядних. 

Але це далеко не всі способи ефективної боротьби з організованою злочинністю 
часів президентства Ф. Рузвельта. Були й інші, не менш дієві. Скажімо, ФБР засилало в 
олігархічно-мафіозне середовище своїх агентів, які стравлювали банди між собою, і ті 

успішно займалися взаємознищенням, під що потрапляли навіть “хрещені батьки”. Чи 
невідомі доброзичливці викликали поліцію на місця цілком легальних зібрань олігархів – і 

коли та, вибачившись, уже готувалася від‟їхати, – раптом хтось стріляв у правоохоронців. 
Невідомо хто, але з того боку, де були мафіозі. Після секундної паузи поліцейські, які до 
цього не збиралися нікого зачіпати, витягали револьвери, за зброю хапалися й “круті 

хлопці”. Так чи інакше, після бойових дій суди виносили вердикти не на користь мафії – 
бо ж стріляти почала саме вона [2]. 

Цікаво, яким би був результат Другої світової війни, якби війна з олігархічною 
мафією, що її проводив Ф. Рузвельт, виявилася програною. Чи змогли би американці без 
допомоги тих же – Лакі Лучіано (якого відправили на історичну батьківщину), Джо 

Адоніса (Джузеппе Антонайо Дото, 1902-1972) чи колишнього нашого співвітчизника 
Мейєра Ланскі (1902-1983) висадитися на Сицилію у 1942 р., і чи мав би успіх “Новий 

курс”, якби не ця ризикована і часом навіть дещо авантюрна його складова? 
Про необхідність об‟єднання заради майбутнього України сьогодні не говорить хіба 

що лінивий, однак до реальних справ традиційно не дійшло. У період кризи ми маємо 

абсолютно недієздатний парламент, непрофесійних президентів, байдужий уряд та 
політичну еліту, яка, схоже, навіть не усвідомлює тих викликів, перед якими постала 

держава. Українська влада не навчилася бути чесною і діяти порядно відносно своїх 
громадян. Основний капітал влади – довіра, повністю втрачений, а відновити її можна 
лише ефективними і зрозумілими всім діями. Також, негативним є постійні намагання 

українських керманичів використати зовнішню карту для внутрішньої боротьби, 
забуваючи, що це не тільки розділяє країну, а й робить її слабкою і вразливою.  Не 

вистачає, очевидно, і патріотизму – адже, хоча за походженням більшість лідерів 
американської олігархії були італійцями, вони не узгоджували кожен свій крок із 
закордоном, і не вивозили туди грошей, а були насамперед американськими громадянами.  

Жодна українська політична сила не має більш-менш зрозумілого та системного 
плану дій, і при цьому жоден політичний лідер навіть не спробував зібрати людей, що  

здатні генерувати ідеї, щоб розробити таку програму. Жоден з лідерів не заявив чесно і 
відкрито, що готовий взяти на себе повну відповідальність за ситуацію в країні. І тому,  
витрачаючи час на з‟ясування питання "хто винен" та затягування з пошуком відповіді на 

питання "що робити", відсутність відповідального лідера, невміння залучати реальних 
фахівців до розробки програм і законодавчих актів та нездатність всіх гілок влади діяти 

швидко й ефективно робить Україну щодня все більш вразливою перед світовою кризою.  
Сьогодні в Україні офіційно у примусов ій відпустці понад 600 тис. чол., ця цифра 

постійно збільшується. За оцінками економістів кількість безробітних в країні може 

сягнути 10% працездатного населення. І коли ці 3 млн. людей опиняться на вулиці, а 
бюджет буде не здатен забезпечити їм матеріальну допомогу, влада змушена буде щось 

робити аби зайняти цих людей – інакше наслідки будуть катастрофічними. Що робити – 
питання найменш актуальне: як і 80 років тому у США, в Україні треба будувати дороги, 



 

мости, аеродроми, готелі та інші інфраструктурні комплекси. До речі, це цілком в 
контексті підготовки до Євро-2012 та майбутньої зимової Олімпіади-2022, а, отже, під це 
реально залучити ще й іноземні інвестиції. В країні час запроваджувати альтернативні 

джерела енергії, що Європа активно робить останній десяток років. А для цього потрібні 
люди, яких може найняти держава. Те ж саме стосується і сільського господарства, яке 

потребує інвестицій і робочих рук. В той час, коли світ говорить про харчову кризу, яка 
насувається, Україна має бути готовою скористатися з наявності кращих європейських 
чорноземів, агропромисловий комплекс має бути потужним і сучасним. Тому державна 

влада повинна встановити правила гри, рівні для всіх, проводити нормальну соціальну 
політику, адже якщо постійно випробовувати терпіння людей, то воно може просто 

луснути та має відмовитися від популізму, матеріальна допомога має бути мінімальна, а 
більшість бюджетних грошей має йти на державні замовлення під конкретні програми, 
мета яких – перспективний розвиток країни. 

Криза в Україні висунула на передній план завдання – сформувати в українському 
суспільстві позитивне бачення перспективи. А для цього необхідно, щоб суспільство 

повірило владі, якщо не повністю, то хоча б частково. Про нинішній рівень довіри до 
сучасної української влади навряд чи варто говорити, адже у більшості випадків усі її 
обіцянки виявилися не більше, ніж пустими словами, котрі ніколи не підкріплювалися 

конкретними ділами. Девальвація передвиборних обіцянок попередніх 20 років виробила 
у пересічного українця політичну алергію до них і стійке відторгнення. Виглядає так, що 

своїми усіма попередніми недолугими діями сучасна влада сама загнала себе у глухий кут. 
Бо не можна пропагувати злагоду в суспільстві, не маючи для цього жодних підстав. Якою 
може бути злагода між тими, кого обікрали і тими, хто набув при цьому свої мільярдні 

статки? Тобто, злагода між українським народом і купкою олігархів, котрі стали  нині 
фактичними власниками всього в Україні. У той же час, без злагоди і порозуміння між 

всіма соціальними класами в українському суспільстві вийти з економічної кризи, котра 
лише насувається як невблаганний торнадо, буде практично неможливо.  Сьогодні ж 
запровадження штучного нав‟язування позитивного бачення сучасного життя, лише 

викликає стійку відразу в більшості населення нашої держави. Адже дуже важко 
вишукувати позитиви всередині негативу чи намагатися видавати публічно чорне за біле.  

Нинішні непрості випробування мають стати часом очищення української політики. 
Великою мірою це буде залежати від політичної небайдужості українців до свого 
історичного майбутнього. Таким чином, чи не єдиним позитивом в усьому 

сьогоднішньому кризовому негативі є те, що українці мають дозріти і усвідомити 
нагальну необхідність свого політичного об‟єднання задля перемоги. Лише таким чином 

ми матимемо шанс на формування свого позитивного історичного майбутнього.  
“Єдине, чого нам варто боятися – це самого страху, того страху, що паралізує 

зусилля, необхідні для перетворення відступу у наступ…”, – говорив Франклін Делано 

Рузвельт – людина, яку американці чотири рази обирали своїм президентом, яка вивела 
США з “Великої депресії” і перетворила на найпотужнішу світову державу [6]. 

Американці говорили, що він зробив для своєї країни більше, ніж міг би зробити Ісус 
Христос. Президент, який був прикутий до інвалідного візка, казав, що це благо, оскільки 
дозволяє йому повністю присвячувати свій час роботі та своїй країні. Аристократ з 

блискучою освітою, він завжди знав, як живуть прості люди і запровадив в країні основні 
соціальні стандарти для захисту людини праці. Він завжди був відкритим і доступним, 

мовчки сприймав закиди у прихильності до соціалістичних ідей, але навіть в кризові роки 
зміг відстояти основні демократичні цінності; він завжди був готовим взяти всю 
відповідальність на себе. На жаль, порівнювати щось або когось з українських реалій у цій 

історії просто не доречно. 
 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 
1. Бурстин А. Американцы: демократический, колониальный, национальный опыт. – М ., 1993. – 254 с. 



 

2. Грабовський С. Боротьба з мафією: досвід Рузвельта. – Електронний ресурс “Українська правда” –  
http://www.pravda.com.ua/articles/2009/02/5/3715036/ 

3. Грабовський С. Помилка президента. – Електронний ресурс “Українська правда” –  

http://www.pravda.com.ua/articles/2006/07/19/3131605/ 

4. Грабовський С. Рузвельт: у двобої з кризою. – Електронний ресурс “Українська правда” –  

http://www.pravda.com.ua/articles/2009/01/12/3668947/ 
5. Иванян Э. От Дж. Вашингтона до Дж. Буша: Белый дом и пресса. – М., 1991. – 250 с. 

6. Инаугурационные речи президентов США / под ред. Э.А. Иваняна. – М., 2001. – 342 с. 

7. Каспрук В. Як все ж знайти позитив у негативі. – Електронний ресурс “Українська правда” –  

http://www.pravda.com.ua/articles/2008/12/10/3631869/ 

8. Кобринская И.Я. “Мозговые тресты” и внешняя политика США. – М., 1986. – 186 с. 
9. Мальков В. Франклин Рузвельт: проблемы внутренней политики и дипломатии. – М., 1988. – 211 с. 

10. Омельянюк Ю. В бой идут только профессионалы // Управление персоналом. – 1988. – № 4. – С. 34-39. 

11. Рузвельт Ф.Д. Беседы у  камина. – М., 1995. – 167 с. 

12. Саватеева И. “Новый курс” Рузвельта в переводе на русский // Известия. – 1995. – № 268. – С. 2. 

13. Согрин В.В. Демократия и президенты: американский опыт. – М., 1998. – 345 с. 
14. Сюмар  В. “Новий курс” Франкліна Рузвельта та сім висновків для української влади. – Електронний ресурс 

“Українська правда” – http://www.pravda.com.ua/articles/2008/11/4/3603584/ 

15. Уткин А.И. Франклин Рузвельт. – М., 2000. – 290 с. 

16. Яковлев Н.Н. Франклин Рузвельт: человек и политик. – М., 1965. – 265 с. 

17. Особистість. – Електронний ресурс “Вільна енциклопедія” – http://uk.wikipedia.org/wiki/Особистість  
18. Франклін Делано Рузвельт. – Електронний ресурс “Вільна енциклопедія” –  

http://uk.wikipedia.org/wiki/Франклін_Делано_Рузвельт. 

http://www.pravda.com.ua/articles/2009/02/5/3715036/
http://www.pravda.com.ua/articles/2006/07/19/3131605/
http://www.pravda.com.ua/articles/2009/01/12/3668947/
http://www.pravda.com.ua/articles/2008/12/10/3631869/
http://www.pravda.com.ua/articles/2008/11/4/3603584/
http://uk.wikipedia.org/wiki/Особистість

