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містить фонд П-7. Ставлення обкому КПУ до діяльності крайо-
вого Руху відображено у матеріалах справ № 163, 196, 222, 273, 
де зосереджені документи з приводу оздоровлення та спряму-
вання його роботи у «вірне» русло99.

У справі № 269 містяться документи щодо проведення 
Всесоюзного референдуму 17 березня 1991 р.100. Зазначено, 
що Миколаївська крайова організація Руху виступала проти 
збереження Радянського Союзу, внаслідок чого агітувала 
та проводила в області відповідні заходи.

У матеріалах діючої комісії Миколаївської обласної Ради 
народних депутатів з питань гласності, засобів масової інфор-
мації та зв’язків з громадськими організаціями відображено 
реакцію комуністів області на інформацію про проведення 
зборів ініціативної групи зі створення Народного Руху України 
у регіоні, із рекомендаціями не допустити його становлення, 
та із завданням партійних комітетів – нейтралізувати «деструк-
тивні елементи»101. У справі № 4832 міститься інформація, 
що саме миколаївські рухівці стали першими, хто в області 
засудив дії путчистів та збирав підписи з вимогою до голови 
Верховної Ради УРСР Л. Кравчука про не підтримку ГКЧП102.

Також фонд Р-992 містить протоколи виборчих комісій 
з виборів народних депутатів 4–15 березня 1990 р.103, всесоюз-
ного референдуму 17 березня 1991 р.104, протоколи парламент-
ських виборів 1994 р. та їх підсумки у Миколаївській області105.

Дослідниками залучені документи, які зосереджені 
в Державному архіві Івано-Франківської області у фонді П-1 
(обкому КПУ). Попри деяку заангажованість документів, у спра-
вах знаходиться важлива інформація про ідеологічне проти-
стояння компартійної влади до діяльності Народного Руху 

99 Держархів Миколаївської обл., ф. П-7, оп. 89, спр. 163, 58 арк.
100 Держархів Миколаївської обл., ф. П-7, оп. 89, спр. 269, 22 арк.
101 Держархів Миколаївської обл., ф. П-7, оп. 89, спр. 4746а, 34 арк.
102 Держархів Миколаївської обл., ф. П-7, оп. 89, спр. 4832, 195 арк.
103 Держархів Миколаївської обл., ф. П-7, оп. 89, спр. 4821, 190 арк.
104 Держархів Миколаївської обл., ф. П-7, оп. 89, спр. 4909, 15 арк.
105 Держархів Миколаївської обл., ф. Р-992, оп. 12, спр. 4999, 178 арк.
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ПЕРЕДМОВА

Відтворення історичної пам’яті, утвердження демократич-
ного, громадянського суспільства вимагає глибокого аналізу 
загальноукраїнського процесу суспільно-політичної трансфор-
мації на зламі 1980–90-х рр. – вирішального періоду для форму-
вання підвалин незалежності України. Ґрунтовне осмислення 
цього процесу неможливе без вивчення його регіональних 
особливостей.

Найвагомішою заслугою Народного Руху України стало 
проголошення державної незалежності 24 серпня 1991 р. 
Дослідженню історичних коренів, передумов процесу ста-
новлення НРУ присвячено чимало праць як вітчизняних, так 
і істориків з діаспори, політологів. Однак проблема регіональ-
них особливостей зародження, розвитку та діяльності Руху 
потребує глибокого вивчення.

У монографії вперше науковому осмисленню піддається 
проблема громадсько-політичної діяльності НРУ на території 
Миколаївщини. Автори досліджують події недавнього мину-
лого по гарячих слідах, є їх очевидцями. У цьому контексті 
актуальним є вивчення напрямів діяльності Миколаївської 
крайової організації Руху в області зі специфічними обстави-
нами та умовами, в яких відбувався процес становлення НРУ. 
Йдеться перш за все, про зросійщене населення, яке відзнача-
лося обережністю в сприйнятті реформаторських гасел орга-
нізації, традиційно значний вплив у регіоні Комуністичної 
партії України (КПУ), україномовне село, що могло б стати елек-
торальною опорою Руху, виявляло себе досить аполітичним.

Процес національного пробудження в регіоні прохо-
див у складних умовах. Миколаївський крайовий Рух  
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1.2. Джерельна база дослідження

Наявні джерела, які містять відомості про громадсько-по-
літичну діяльність Миколаївської крайової організації 
Народного Руху України починаючи від моменту її заснування 
у регіоні 1989 р. до прийняття Конституції України у 1996 р., 
можна поділити на такі групи:

– архівні матеріали;
– опубліковані документи;
– матеріали засобів масової інформації;
– спомини учасників подій.
Основою для написання монографії стали архівні матері-

али, які зосереджені у Центральному державному архіві вищих 
органів влади та управління України, Центральному держав-
ному архіві громадських об’єднань України, Державних архі-
вах Миколаївської та Івано-Франківської областей. Матеріали 
архівних фондів віддзеркалюють різні аспекти діяльності Руху, 
фактологічно доводять до висновків і підтвердження наукових 
положень праці.

У Центральному державному архіві громадських 
об’єднань України (ЦДАГО України) міститься фонд № 1 
«Центральний Комітет Комуністичної партії України». 
У ньому зосередженні документи, які розкривають умови 
становлення НРУ, конкретні заходи протидії його діяльно-
сті компартійними органами в 1989–1991 рр., у тому числі 
в Миколаївському регіоні84.

Фонд № 270 ЦДАГО України «Громадське об’єднання – 
Народний Рух України» складається з двох описів. Перший 
опис фонду налічує сорок п’ять справ, які містить доку-
менти та матеріали щодо проекту Програми НРУ, його 
Установчого з’їзду, проведення масово-політичних заходів85, 
у тому числі референдумів березня і грудня 1991 р.86, ухвали 

84 Центральний державний архів громадських об’єднань України, м. Київ 
(ЦДАГО України), ф. 1, оп. 32, спр. 2773, 2774, 2856.

85 ЦДАГО України, ф. 270, оп. 1, спр. 5, 102 арк.
86 ЦДАГО України, ф. 270, оп. 1, спр. 120, 65 арк.
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Варто відмітити і навчальні посібники: «Історія рідного  
краю. Миколаївщина»81, «Політичні партії України та 
Миколаївщини ХХ століття»82, в яких автори висвітлили 
ряд питань, що стосуються досліджуваної теми, довідник 
«Народний Рух України: Довідник: 60 біографій»83, який міс- 
тить біографічні відомості, трудовий шлях, громадсько-полі-
тичну діяльність та політичні погляди і позиції Ю. Діденка – 
голови Миколаївської крайової організації НРУ з 1992 р.

Проведений нами критичний аналіз праць вітчизняних 
і діаспорних дослідників показує недостатність вивчення 
історії виникнення та діяльності Народного Руху України 
на території Миколаївщини. Беззаперечними здобутками 
вітчизняної історіографії з даного питання є нагромадження 
значної кількості емпіричного матеріалу, що дозволяє від-
новити перебіг подій у процесі боротьби за незалежність 
України та в утвердженні державності. Загалом розгляд цієї 
проблеми нині подолав початкову стадію, становить значну 
кількість досліджень та критичних матеріалів, у яких висвіт-
люється історія НРУ в цілому. Однак відсутність ґрунтовної, 
узагальню ючої, цілісної праці, яка б висвітлювала соціально- 
національне пробудження на Миколаївщині, заснування 
крайового відділу Руху та його специфіку діяльності потребує 
подальшого дослідження, що й зумовило вибір цієї тематики.

81 Шкварець В. П. Історія рідного краю. Миколаївщина : [навч. посіб.] 
В. П. Шкварець, М. Ф. Мельник – 2-ге вид. доопр., випр., доп. Миколаїв : 
Видавництво МДГУ ім. П. Могили; Одеса : ТОВ ВіД, 2003. 280 с.

82 Політичні партії України та Миколаївщини ХХ століття : посібник. 
Н. Д. Колосовська, П. І. Соболь, М. М. Шитюк. Миколаїв : [б.і.], 1996. 140 с.

83 Народний Рух України : Довідник : 60 біогр. / [укл. : Д. Кублицький та ін.]. 
К. : Фонд Демократії, 1996. 420 с. (Сер. «Персоналії»).
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здійснював свою діяльність, демонструючи найкращі 
зразки громадсько-політичної витримки та послідовності. 
Характерною особливістю цих процесів стало й те, що Рух 
на території Миколаївщини утворювався на базі громадсько- 
екологічного осередку. Саме усвідомлення життєвих прі-
оритетів у світлі Чорнобильської трагедії та намірів  
розширення будівництва Южно-Української атомної елект-
ростанції, сприяло актуалізації та превалюванню еколо-
го-рекреаційних питань у громадсько-політичній діяльності 
Миколаївського осередку.

Книга побудована на основі широкого спектру ексклюзив-
них документів, зокрема: архівних документів Миколаївської 
крайової організації НРУ, Центрального державного архіву 
вищих органів влади та управління України (м. Київ), 
Центрального державного архіву громадських об’єднань 
України (м. Київ), Державного архіву Миколаївської області. 
Також дослідження включає низку опублікованих докумен-
тів, матеріалів регіональної преси та споминів активістів 
і учасників подій.

Праця може стати в пригоді при підготовці курсів з істо-
рії України, історії політичних партій, краєзнавства та полі-
тології. Книга розрахована на широке коло читачів, істори-
ків, політологів, активістів політичних партій, краєзнавчих 
дослідників, студентів гуманітарних факультетів, які цікав-
ляться новітньою історією України.
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РОЗДІЛ 1.
Історіографія  

та джерельна база дослідження

1.1. Історіографічні аспекти проблеми

До кінця 1990-х рр. інтерес вітчизняних дослідників 
до вивчення історії Народного Руху України мав суто приклад-
ний характер, пов’язаний із аналізом сучасного політичного 
процесу. Але згодом наукова думка поступово нагромадила 
потенціал вивчення українського національно-духовного 
відродження наприкінці 80-х – на початку 90-х рр., державо-
творчих процесів в Україні після розпаду СРСР, формування 
та діяльності політичної опозиції в період перебудови і здо-
буття Української національної державності. При цьому 
основна увага істориків концентрувалася на аналізі діяльності 
Руху в цілому, однак мало вивченими залишались регіональні 
особливості створення крайових структур.

Тому поява на південних теренах України дослідження  
з проблематики громадсько-політичної діяльності Мико- 
лаївської крайової організації Руху (1989–1996 рр.) викли-
кає особливий інтерес і потребує комплексного дослідження, 
що обумовлено станом наукової розробки.

Доцільно розпочати аналіз історіографії проблеми 
з першої спроби висвітлення питання суспільно-політич-
них перетворень напередодні та в перші роки незалежної 
України. Саме таким дослідженням є монографія діаспор-
ного дослідника А. Камінського1. Ця праця насичена великим  

1 Камінський А. На перехідному етапі: «Гласність», «перебудова» і «демо-
кратизація» на Україні. Мюнхен: Український вільний університет, 1990. 623 с.
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Під час роботи сьомої конференції Ю. Діденко розглянув 
питання діяльності Миколаївської обласної організації НРУ, 
оцінюючи її основні заходи, які спрямовані на розбудову влас-
ної структури та сприяння демократичним процесам у країні. 
Він підкреслює, що «першочерговим завданням партійної орга-
нізації є успішна участь у виборчих кампаніях та через делего-
ваних представників виконання планів та завдань на принци-
пах, визначених у програмі організації»77.

На конференції 25–26 травня 2011 р. членами крайо-
вого Руху висвітлені нові сторінки історії НРУ на території 
Миколаївщини. Так Н. Зінкевич розглянула напрям видав-
ничої справи Руху – найстарший партійний тижневик 
«Український Південь»78, Г. Савченко визначив роль особисто-
сті – Б. Мороза, члена НРУ, в розбудові рухівських структур79.

Основними результатами діяльності НРУ науковці визнача-
ють те, що Рух став реальною силою, з якою почали рахуватися 
владні структури України в процесі національного державотво-
рення та її соціально-економічного розвитку. Глибина підня-
тих питань про Миколаївську крайову організацію НРУ під час 
наукових дискусій свідчила про необхідність і правдиве висвіт-
лення історії і діяльності Руху в національній історіографії.

На Чорноволівських читаннях 2016, 2017, 2019 років 
відомими істориками С. Кульчинським, В. Даниленком, 
С. Адамовичем, В. Деревінським, Г. Гончаруком, О. Бажаном, 
та ін. піднімалися проблема розбудови регіональних структур 
організації НРУ80.

77 Народний Рух України: місце в історії та політиці : Матеріали VII Всеукр. 
наук. конф. (м. Одеса, 28–29 травня 2009 р.). Одеса : Астропринт, 2009. С. 66–73.

78 Народний Рух України: місце в історії та політиці : Матеріали 
VIII Всеукр. наук. конф., присвяченої 20-річчю Незалежності України (м. Одеса,  
25–26 травня 2011 р.). Одеса : Астропринт, 2011. С. 136–143.

79 Там само, с. 365–371.
80 Чорноволівські читання. Візія майбутнього України: Матеріали 

ІІІ і ІV наукових конференцій, присвячених 80-й річниці з дня народ-
ження В’ячеслава Чорновола (Київ, 24 грудня 2016 р., 24 грудня 2017 р.). 
Упоряд. В. Ф. Деревінського. Київ ; Тернопіль : «Бескиди», 2018. 212 с.; 
Чорноволівські читання: Матеріали V Всеукраїнської наукової конферен-
ції (Івано-Франківськ, 15 березня 2019 р.). Упоряд. В. Ф. Деревінський. Івано-
Франківськ : Симфонія форте, 2019. 156 с.
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лихоліття Голодомору 1932–1933 рр., у святкуванні державних 
свят, активній участі у виборах 1994 р. тощо73.

У 1998 р. М. Багмет та О. Полішкарова проаналізували 
питання виборчої тактики Миколаївської крайової організації 
НРУ у 1994 і 1998 рр., визначаючи, що у зазначений період змі-
нилися стратегічні цілі та виборча тактика крайового відділу, 
а це зумовило його перетворення на численний, впливовий 
загін політичної партії74.

На конференції 2000 р. член Миколаївської крайової орга-
нізації НРУ О. Малицький порушив питання щодо релігійного 
та міжконфесійного напрямків роботи миколаївських рухів-
ців. Він відмічав, що «багато хто досі не усвідомлює ще однієї 
важливої заслуги Руху, адже в умовах поліетнічності насе-
лення Української РСР, строкатості і взаємної нетерпимості 
релігійних течій наприкінці 80-х – початку 90-х років, в атмос-
фері ілюзії демократії радянською імперією активно розігрува-
лася карта міжнаціональної і міжконфесійної ворожнечі для 
дестабілізації ситуації». Тому, «показово, що і євреї, і вірмени 
по захист прийшли до Руху і реакція НРУ була блискавичною, 
рішучою. Керівники Руху звернулися до КДБ, прокуратури, 
міліції, обкому Компартії з вимогою негайно розшукати про-
вокаторів і притягнути їх до відповідальності»75.

У 2001 р. Ю. Діденко розглянув проблему боротьби НРУ 
за незалежність та можливість у цьому процесі об’єд-
нання українців у Миколаївській області. Він відзначив, що 
«в області Рух зареєстрований органами влади у червні 1990 р., 
хоча його осередки діяли з 1989 р., і делегація представлена 
на І Всеукраїнських зборах НРУ. Першою офіційно зареєстро-
ваною міською організацією Руху стала Южноукраїнська»76.

73 Народний Рух України: місце в історії та політиці : Тези доповідей Першої 
Всеукр. наук. конф. (14–16 вересня 1994 р., м. Одеса). К., 1994. С. 33–35.

74 Народний Рух України: місце в історії та політиці : Матеріали Третьої 
Всеукр. наук. конф. (10–11 вересня 1998 р., м. Одеса). Одеса, 1998. С. 4–5.

75 Народний Рух України: місце в історії та політиці : Матеріали Четвертої 
Всеукр. наук. конф. (14–15 вересня 2000 р., м. Одеса). Одеса, 2000. С. 70–71.

76 Народний Рух України: місце в історії та політиці : Матеріали П’ятої 
(позачергової) Всеукр. наук. конф. (14–15 вересня 2001 р., м. Одеса). Одеса, 2001. 
С. 63–70.
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фактичним матеріалом, оскільки автор у 1980-х р. був керівни-
ком українського відділу Радіо «Свобода» в Мюнхені та мав три-
валий доступ до офіційних радянських публікацій, опозиційної 
української преси, архіву Радіо «Свобода». Це дало можливість  
науковцю А. Камінському зібрати в одній роботі детальну 
інформацію про наслідки революції згори в Україні, яку ініцію-
вав Президент СРСР М. Горбачов: про відродження громадської 
думки, ґенезу і діяльність неформальних організацій, пере-
дусім таких, як Українська Гельсінська спілка, Народний Рух 
України, про хід і результати виборчих кампаній 1989, 1990 рр.

Наступним дослідженням є зібрання інтерв’ю з п’ятнад-
цятьма провідними українськими політиками, літератур-
ними діячами і вченими, які містить надруковане англій-
ською мовою видання за редагуванням вченого і публіциста 
українського походження Р. Сольчаника2. Зібрані протягом 
1989–1990 рр., ці інтерв’ю проливають світло на різні аспекти 
повсякденного життя, суспільно-політичного розвитку 
України тих часів, дають уявлення про власне розуміння 
українськими політиками, в тім числі рухівцями, таких 
речей, як демократизація, ґенеза Руху, сутність розбіжностей 
з Комуністичною партією.

У праці дослідника М. Прокопа3 аргументовано вказано 
на те, що головним рушієм діяльності національно-демокра-
тичних сил, інтелігенції досліджуваного періоду стала ідея 
державної самостійності, досягнення якої – головна мета 
Української Гельсінської спілки, нових окремих політичних 
груп, неформальних організацій, у тому числі НРУ. Деякі сус-
пільно-політичні події 1989–1991 рр., хроніку українського 
національно-демократичного руху і боротьбу за національну 
ідею відображено у праці науковця Д. Квітковського4.

2 Solchanyk R. Ukraine from Chernobyl to Sovereignty: A collection of inter-
views. New York : St. Martin’s Press, 1992. 174 p.

3 Прокоп М. Напередодні незалежної України. Спостереження і висновки. 
Т. 62. Нью-Йорк. Париж. Сидней. Торонто. Львів : НТШ, 1993. 646 с. (Бібліотека 
українознавства).

4 Квітковський Д. Боротьба за українську ідею. Збірник публіцистичних 
творів. [Упоряд. і ред. В. Верига]. Дейтройт. Нью-Йорк. Торонто. 1993. 604 с.
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Особливе місце в історіографії проблеми займають моногра-
фії представників української діаспори П. Магочія5, Т. Кузьо6, 
Р. Шпорлюка7. У них висвітлюються ідеї державотворення 
в Україні, розглядаються чинники, які впливали на підне-
сення українського національно-визвольного руху, аналізу-
ються політичні та економічні фактори суспільно-політичних 
змін кінця 1989 – початку 1991 рр. тощо.

Історичні аспекти новітньої політичної історії України, 
багатопартійність і створення політичної опозиції розгляда-
ються у праці вітчизняного науковця А. Білоуса8. Автор запро-
понував новий підхід до розгляду проблем багатопартійності, 
заклав методологічні засади її аналізу, він відніс НРУ до органі-
зації національно-демократичного спрямування.

Роль Руху в суспільно-політичному житті України висвітлив 
професор В. Литвин9 у своїй книзі. Разом з відтворенням про-
тиборства політичних сил він спрогнозував кредо, соціальну 
базу нових партій праворадикальної орієнтації (НРУ та інших 
новітніх політичних структур). Цінність його праці в контек-
сті означеної проблеми обумовлена фактологічним викла-
денням процесів і подій, із залученням маловідомих архівних 
даних. Він вважав НРУ за доволі радикальну суспільно-полі-
тичну організацію, яка спирається у своїй діяльності на широкі 
та різноманітні політичні сили в країні в боротьбі за незалеж-
ність, вплив на зміну світогляду громадян України. Питання 
формування нового політичного спектра України розгляда-
ється у наступній роботі В. Литвина10. Значущість цієї праці  

5 Magocsi P. R. History of Ukraine. Seattle : University of Washington press, 
1996. 784 p.

6 Kuzio T. Ukraine: state and nation building. London : Routledge, 1998. 298 p.
7 Шпорлюк Р. Імперія та нації; [пер. укр.]. К. : Дух і Літера, 2000. 354 с. 
8 Білоус А. О. Політичні об’єднання України : [монографія]. К. : Україна, 

1993. 108 с.
9 Литвин В. Політична арена України: дійові особи та виконавці: [моно-

графія]. К.: Абрис, 1994. 495 с.
10 Литвин В. Украина: политика, политики, власть (На фоне политичес-

кого портрета Л. Кравчука): [монографія]. К.: Альтернативи, 1997. 340 с.
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органами безпеки у середовищі різних соціальних груп 
і верств населення71.

У контексті проблеми заслуговують на увагу матеріали круг-
лого столу, присвяченого 20-й річниці створення Народного 
Руху України за перебудову (Київ, 22 вересня 2009 р.), де роз-
глянуті проблеми виникнення, становлення Руху, його ролі 
в національно-демократичних перетвореннях в Україні72.

Проблематика НРУ активно обговорювалася на всеукраїн-
ських наукових конференціях «Народний Рух України: місце 
в історії та політиці», що відбулися у 1994, 1996, 1998, 2000, 2001, 
2005, 2009, 2011, 2016, 2019 р. на базі кафедри історії та етногра-
фії України Одеського національного політехнічного універ-
ситету. Зокрема, порушувалися такі питання: історичні при-
чини й витоки Руху, його державотворча концепція; НРУ як 
фактор створення багатопартійності в Україні; відтворення 
національної ідеї в політичній діяльності НРУ; незалежність 
України – найяскравіший здобуток НРУ; Рух і питання духов-
ного відродження народу України; питання національних мен-
шин і діяльність культурно-національних товариств в Україні; 
націократичні тенденції в Русі, його погляди на етнонаціо-
нальні відносини в Україні та ін.

Фактично покладено початок наукової дискусії з питань 
історії та діяльності НРУ в регіонах країни. Так вперше на кон-
ференції 1994 р. миколаївськими істориками В. Друмовим 
та Л. Цимбал порушено питання утвердження Руху на тери-
торії Миколаївщини. Дослідники відмітили важливість 
діяльності Миколаївської крайової організації в станов-
ленні української державності, зазначаючи рухівські справи 
в різних напрямах – у піднесенні національно-культурного 
відродження миколаївців, вшануванні жертв страшного  

71 Даниленко В. М., Смольніцька М. К. Шлях до незалежності: громадські 
рухи й суспільні настрої в УРСР другої половини 1980-х рр. Український істо-
ричний журнал. 2011. № 4. С. 4–23.

72 Народний Рух України: історія, ідеологія та політична еволюція  
(1989–2009) : Матеріали круглого столу, присвяченого 20-ій річниці створення 
Народного Руху України за перебудову (Київ, 22 вересня 2009 р.). К. : Інститут 
історії України НАН України, 2010. 156 с.
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У 2009 р. з ініціативи професора В. Білецького вийшов 
спецвипуск № 6 аналітично-інформаційного журналу «Схід»64, 
у якому міститься цикл статей, присвячених темі дослідження 
діяльності НРУ в країні загалом, і на Донеччині, зокрема.

Дослідники В. Барцьось розглядає питання Руху 
на Вінниччині65, С. Кобута вивчає історію НРУ на Прикар- 
патті66, О. (Звездун) Козаченко займається вивченням Руху 
на Одещині67, а Ю. Зайцев присвятив увагу дослідженню гене-
зису Львівської регіональної організації НРУ68 та ін.

До 20-річчя заснування НРУ опублікована серія наукових 
статей. Відомий історик, професор С. Кульчицький зазначив, 
що Рух став «одним із чинників, котрі перетворили бюрокра-
тичну ґорбачовську перебудову на революційний процес»69. 
Учений О. Бажан у своїй статті спробував розкрити тактику 
й стратегію боротьби республіканської спецслужби проти 
становлення та функціонування Народного Руху в період 
горбачовської перебудови70. У статті науковців В. Даниленка 
і М. Смольніцької проаналізовані проблеми, які хвилювали 
українське суспільство в другій половині 1980-х рр., напе-
редодні проголошення незалежності, простежуючи про-
яви громадянської активності, які зафіксовані радянськими  

64 Схід : аналітично-інформаційний журнал – спеціальний випуск. № 6 (97), 
вересень. Донецьк, 2009. 145 с.

65 Народний Рух України: місце в історії та політиці : Матеріали VII Всеукр. 
наук. конф. (м. Одеса, 28–29 травня 2009 р.). Одеса : Астропринт, 2009. С. 17–24.

66 Кобута С. «Рух» перша новітня громадська організація на Прикарпатті. 
Вісник Прикарпатського університету. Івано-Франківськ, 2000. Вип. ІІІ. 
С. 135–144.

67 Звездун О. М. До питання про створення Одеської обласної організа-
ції НРУ за перебудову. Інтелігенція і влада: громад.-політ. наук. зб. Одеса : 
Астропринт, 2010. Вип. 20. С. 130–137.

68 Зайцев Ю. Д. Генезис Народного Руху України: Львівська організація. 
Український історичний журнал. 2010. № 4. С. 143–155.

69 Кульчицький С. В. Народження Народного руху України. Український 
історичний журнал. 2010. № 1. С. 8–22.

70 Бажан О. Г. Спроби протидії КДБ УРСР становленню та функціонуванню 
Народного Руху України за перебудову. Український історичний журнал. 2010. 
№ 1. С. 35–41.

•     11     •

У річищі Руху: громадсько-політична діяльність Миколаївської організації (1989–1996 рр.) 
(До 30-річчя Народного Руху України)

полягає в тому, що вона написана на основі архівних матеріа-
лів та власних спостережень автора за українською політикою.

Виділимо з інших досліджень працю історика 
А. Русначенка11, в якій він слушно зазначає, що «виникнення 
незалежної української держави є результатом перш за все 
національно-визвольного руху як попередніх десятиліть, 
так і, особливо, вже безпосередньо останніх літ його розвитку, 
а також цілого ряду інших соціально-економічних і політич-
них чинників, що призвели до розпаду СРСР»12. Сучасний 
національний Рух постає, з одного боку, спадкоємцем звитяг 
попередніх поколінь, а з іншого – специфічним проявом пере-
будовчих змін. Його робота містить документи Народного 
Руху України за перебудову, фактологічний матеріал про ство-
рення Руху та його діяльність у процесі здобуття Україною 
незалежності.

Значним внеском у дослідження національно-визвольного 
руху України другої половини XX століття є монографії науков-
ців Ю. Данилюка, О. Бажана13, В. Барана14. У них проаналізо-
вано загальні тенденції боротьби українського народу за дер-
жавну незалежність, зокрема часів перебудови.

Створенню і діяльності Руху на етапі боротьби за неза-
лежність, присвячені праці відомих українських дослідників 
С. Кульчицького15 та Ф. Рудича16.

11 Русначенко А. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950 – 
початок 1990-х років: [монографія]. К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 1998. 720 с.

12 Там само, с. 58.
13 Бажан О. Г., Данилюк Ю. З. Український національний рух: основні тен-

денції і етапи розвитку (кінець 1950-х – 1980-ті роки). НАН України. Інститут 
історії України. К. : Рідний край, 2000. 232 с.; Данилюк Ю. З., Бажан О. Г. 
Опозиція в Україні (друга половина 50–80-ті рр. ХХ ст.). К. : Рідний край,  
2000. 616 с.

14 Баран В. К. Україна: Новітня історія (1945–1991 рр.). Львів : Ін-т україно-
знавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2003. 670 с.

15 Кульчицький С. Історичне місце української радянської державності : 
[монографія]. К. : Альтернативи, 2002. 63 с.

16 Рудич Ф. Політична система сучасної України: Особливості становлення, 
тенденції розвитку : [монографія]. К. : Парламентське вид-во, 2002. 352 с.
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Модернізаційний контекст національно-демократичного 
руху помітний у монографії вченого О. Бойка17, в якій події 
зазначеного періоду, а разом із ними національно-демокра-
тичний рух розглянуто в контексті радикальних політичних 
змін в Україні. Критичне ставлення дослідника до його успі-
хів знайшло вияв у висновках про те, що «політично самостій-
ною Україна стала несподівано, практично внаслідок своєрід-
ної «закономірної випадковості», пов’язаною більшою мірою 
із зовнішнім чинником – невдалим серпневим путчем орто-
доксальної частини номенклатури колишнього СРСР, а не  
з внутрішніми політичними процесами – національно-визволь-
ними змаганнями української політичної контреліти»18.

Предметному вивченню історії виникнення та діяльно-
сті рухівської організації присвячена монографія професора 
О. Гараня19. Автор – історик-політолог, один із учасників перших 
київських політичних об’єднань, розмірковував у своїй книзі 
над питаннями зародження НРУ, основними його тенденціями 
у політиці, а також досліджував підвалини багатопартійної 
системи в Україні. Висловлені думки О. Гараня знайшли про-
довження у його наступній роботі20, в якій відмічені основні 
етапи становлення й розвитку українського національного 
руху в кінці 1980-х – на початку 1990-х рр. на тлі суспільних 
змін у СРСР. Проаналізувавши динаміку його зростання, сту-
пінь впливу на суспільну свідомість і порівнявши з анало-
гічними рухами в балтійських республіках, автор прийшов 
до висновку, що «внесок Руху, а також нових політичних пар-
тій у здобуття Україною незалежності, боротьбу за демокра-
тію є незаперечним»21. Важливо підкреслити, що О. Гарань  

17 Бойко О. Д. Україна в 1985–1991 рр.: основні тенденції суспільно-політич-
ного розвитку : [монографія]. К. : ІПіЕНД, 2002. 306 с.

18 Там само, с. 261.
19 Гарань О. В. Від створення Руху до багатопартійності : [монографія]. 

К. : Видавництво товариства Знання України, 1992. 48 с.
20 Гарань О. Убити дракона. З історії Руху та нових партій України: [моно-

графія]. К. : Либідь, 1993. 198 с.
21 Там само, с. 191.
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Л. Савченка56, Я. Сека57, а також відзначимо докторські дисер-
тації В. Литвина58, А. Русначенка59, О. Гараня60, С. Адамовича61, 
В. Деревінського62.

Особливе місце в українській історичній науці займають 
наукові праці та матеріали, вміщені в фахових виданнях, сус-
пільно-політичних журналах, таких, як «Український істо-
ричний журнал», «Інтелігенція і влада», «Розбудова держави», 
«Людина і політика», «Наукові праці: Науково-методичний жур-
нал», де даються багатоаспектні характеристики партій, гро-
мадських рухів, зокрема НРУ, як національно-демократичного.

Так, наприклад, у 2001 р. дослідниця О. Полішкарова у своїй 
праці відмітила, що на Миколаївщині партійний рух розпо-
чався з боротьби за національно-культурне відродження укра-
їнського народу, із виступів на захист довкілля, а першими 
неформальними організаціями стали Товариство української 
мови Т. Шевченка та екологічна асоціація «Зелений світ»63.

56 Савченко Л. Національне самовизначення українців як фактор дезінте-
грації СРСР (1985–1991) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.01 – історія України. Дніпропетровськ, 1994. 17 с.

57 Секо Я. П. Національний рух середини 1980-х – початку 1990-х рр. у кон-
тексті відродження української державності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 – історія України. Чернівці, 2005. 20 с.

58 Литвин В. Політична арена України: дійові особи та виконавці 
(Суспільно-політичний розвиток України в другій половині 80-х – першій 
половині 90-х років) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. іст. наук : 
спец. 07.00.02 – вітчизняна історія. В. Литвин. К., 1995. 48 с.

59 Русначенко А. М. Національно-визвольний рух в Україні – середина 
1950-х – початку 1990-х років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. 
іст. наук : спец. 07.00.01 – історія України. К., 1999. 42 с.

60 Гарань О. В. Становлення та діяльність політичної опозиції в Україні 
у 1988–1991 роках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. іст. наук : спец. 
07.00.01 – історія України. К., 1996. 32 с.

61 Адамович С. В. Соборність та регіональний розвиток у суспільно-полі-
тичному житті незалежної України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
док. іст. наук : спец. 07.00.01 – історія України. Івано-Франківськ, 2011. 32 с.

62 Деревінський В. Ф. Громадсько-політична та державотворча діяльність 
В’ячеслава Чорновола: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. іст. наук : 
спец. 07.00.01 – історія України. К., 2013. 34 с.

63 Полішкарова О. О. Політичні партії на Миколаївщині: структура, функ-
ції, особливості діяльності. Наукові праці : Науково-методичний журнал. 
Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2001. Т. ХІІ. С. 45–46.
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С. Овсієнко в своїй праці провів комплексне дослідження 
внутрішньопартійних процесів у НРУ та діяльності рухівців 
в умовах партійної кризи упродовж 1997–2002 рр.47 У 2009 р. 
Ю. Діденко захистив кандидатську дисертацію «Народний 
Рух у державотворчих процесах України (1989–2002 рр.)»48, 
у 2010 р. Н. Кіндрачук на тему: «Боротьба Народного Руху 
України за незалежність України»49, у 2018 р. І. Яковлєв захи-
стив кандидатську дисертацію про громадсько-політичну 
діяльність Івана Драча50.

Окрім названих, аспекти аналізованої проблеми роз-
глядаються у дисертаційних дослідженнях В. Кулика51, 
В. Марчука52, Л. Панасюка53, О. Пилипенка54, І. Кривдіної55, 

47 Овсієнко С. Л. Діяльність Народного Руху України в умовах внутрішньо-
партійної кризи (1997–2002 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : спец. 07.00.01 – історія України. Одеса, 2008. 18 с.

48 Діденко Ю. В. Народний Рух у державотворчих процесах України 
(1989–2002 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
07.00.01 – історія України. Миколаїв, 2009. 19 с.

49 Кіндрачук Н. М. Боротьба Народного Руху України за незалежність 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 – 
історія України. Одеса, 2010. 16 с.

50 Яковлєв І. В. Громадсько-політична діяльність Івана Драча: автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 – історія України. 
Миколаїв, 2018. 20 с.

51 Кулик В. М. Формування та еволюція української державної ідеї:  
1986–1991 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 
23.00.01 – політологія. К., 1999. 20 с.

52 Марчук В. Національно-демократичні традиції у демократичномупро-
цесі України (друга пол. 1980-х – перша пол. 90-х років): автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 – етнологія. К., 1996. 22 с.

53 Панасюк Л. В. Етнонаціональні процеси в Україні в 90-х рр. ХХ ст. : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 – історія 
України. К., 2001. 19 с.

54 Пилипенко О. Національно-демократичний рух в Україні (друга пол. 
80-х – поч. 90-х років XX ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : спец. 07.00.01 – історія України. Донецьк, 1997. 24 с.

55 Кривдіна І. Б. Гельсінський рух і його вплив на національно-політичні 
процеси в Україні (1976 – початок 90-х років) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 – історія України. Одеса, 2001. 20 с.
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висвітлює зародження НРУ, етапи діяльності та основні тен-
денції в його політиці у практичній площині формування полі-
тичного спектру України кінця 80-х – початку 90-х рр. минулого 
століття. У його книзі зібрано і проаналізовано великий фак-
тичний матеріал. Однак недоліком є практична відсутніcть, 
на жаль, історіографічного аналізу проблеми, автор робить 
«глухі» посилання без зазначення авторів і назв праць. Праця, 
як зазначає сам О. Гарань, «не є суто науковим досліджен-
ням»22. Однак вона одна з перших, де досліджується історія 
Руху, стимулюється розробка важливих й актуальних питань 
історії української суспільно-політичної думки на початку 
90-х р. XX ст., є помітним явищем у вітчизняній історіографії.

У праці професора Г. Гончарука здійснено першу спробу комп-
лексного вивчення НРУ, простежено основні етапи створення 
організації, її структурне зміцнення23. Автором переосмислена 
роль деяких дійових персонажів і вперше використані доку-
менти і матеріали архівів крайових організацій НРУ. Г. Гончарук 
відмічає важливість громадсько-політичної роботи рухівських 
відділів в областях, їх високу відповідальність і стабілізуючу 
роль у переломних, драматичних моментах, що виникали при 
визначенні стратегії і тактики Руху. Він не минув і діяльності 
Миколаївської крайової (обласної) організації НРУ, відкреслю-
ючи, що просвітницька, соціальна та видавнича справи мико-
лаївських рухівців є прикладом наслідування для інших крайо-
вих та районних структур, особливо в Південному регіоні24.

Наступною працею, яка висвітлює історію громадсько-по-
літичної організації НРУ, є книга письменника В. Ковтуна25. 
Будучи колишнім політичним оглядачем «Народної газети», 
він перебував достатньо близько до процесу заснування НРУ, 

22 Гарань О. Убити дракона. З історії Руху та нових партій України: [моно-
графія]. К. : Либідь, 1993. C. 8.

23 Гончарук Г. І. Народний Рух України. Історія : [монографія]. Одеса : 
Астропринт, 1997. 380 с.

24 Там само, с. 219.
25 Ковтун В. Історія Народного Руху України : [монографія]. К. : Факт,  

1999. 407 с.
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тому його робота містить ознаки видання мемуарного харак-
теру. У книзі подано великий фактичний матеріал, однак деякі 
судження автора є досить суперечливими. Він, на наш погляд, 
віддзеркалюючи позицію «письменницького крила» – «бать-
ків-засновників» Руху, доволі критично ставиться до позицій, 
які у 1989 р. займали члени УГС, дотримується думки, що НРУ 
міг залишитися масовою громадсько-політичною організацією 
народнофронтівського типу і після 1992 р. вважає, що його 
трансформація в партію сталася лише завдяки суб’єктивізму 
В. Чорновола, до якого ставиться неприхильно.

У монографії науковців Г. Гончарука та О. Шановської26 
висвітлюється питання конкретного втілення української 
національної ідеї у теоретичну та практичну діяльність НРУ. 
Автори простежують ґенезу національного відродження 
в документах Руху, показуючи витоки національної програми 
НРУ та його змагання за демократичне вирішення національ-
ного питання і боротьбу за втілення національної програми 
в процесі розбудови незалежної держави.

З-поміж інших досліджень необхідно виділити працю дослід-
ника Ю. Діденка27, в якій розкривається багатогранна діяльність 
НРУ впродовж 1989–2002 рр. зі створення законодавчої бази 
української державності та втілення програмових положень 
Руху в державотворчий процес України. Також зроблено ана-
ліз історико-політичних та ідеологічних основ внеску в форму-
вання законодавчого поля України депутатами, фракцією НРУ, 
їх вплив на подальше формування та становлення українського 
парламентаризму в умовах будівництва незалежної держави.

У 2013 році вийшла монографія дослідниці Надії Кіндра- 
чук28, яка присвячена дослідженню ролі Народного Руху 

26 Гончарук Г. І., Шановська О. А. Національна ідея і Народний Рух України : 
[монографія]. Одеса : Астропринт, 2004. 172 с.

27 Діденко Ю. В. Народний Рух у державотворчих процесах України  
(1989–2002 рр.) : [монографія]. Одеса : Астропринт, 2006. 176 с.

28 Кіндрачук Н. М. За Україну незалежну. Роль Народного Руху України 
у здобутті незалежності України: 1989–1991 рр. : монографія. Надія Кіндрачук; 
М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Прикарпат. нац. ун-т імені 
Василя Стефаника, Ін-т туризму. Івано-Франківськ: НАІР, 2013. 199 c.
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Другою кандидатською дисертацією, що зійшла на рухів-
ському ґрунті, стало дослідження О. Шановської44. Основними 
структурними проблемами дисертаційного дослідження стали 
витоки національної програми НРУ, участь цієї партії в зма-
ганнях за демократичне вирішення національного питання 
в республіці в роки перебудови, змагання за втілення націо-
нальної програми в процесі розбудови незалежної держави.

У 2006 р. С. Бондаренко захистив дисертаційну роботу 
з історії Руху45. У роботі здійснено комплексне дослідження 
гро мадсько-політичної діяльності НРУ наприкінці 1980-х – 
на початку 1990-х рр. у контексті відродження української дер-
жавності. З’ясовано історичні передумови виникнення Руху, 
причини його актуалізації, визначено етапи й проаналізовано 
зміст і форми його діяльності, узагальнено відомі й введено 
в науковий обіг нові факти, що дозволяють показати роль НРУ 
у здобутті незалежності України.

Слід зазначити важливий внесок колективу кафедри істо-
рії та етнографії України Одеського національного політехніч-
ного університету в розробку рухівської тематики. Під керів-
ництвом доктора історичних наук, професора Г. Гончарука 
тема дослідження історії Руху стала кафедральною. Саме на цій 
базі підготовлені дисертації О. Шановської, О. Мардаренко, 
С. Овсієнка, Ю. Діденка, Н. Кіндрачук.

При цьому варто відмітити, що в дисертаційній роботі 
О. Мардаренко проаналізувала програмні документи і прак-
тичну діяльність НРУ як загальногромадського руху і політич-
ної партії щодо відносин України з Російською Федерацією46. 

44 Шановська О. А. Діяльність Народного Руху України з розробки націо-
нальної програми та практичного втілення її в процесі державотворення 
(1989–1996 рр.): дис. … канд. іст. наук: 07.00.01. «Історія України». Одеса,  
2003. 208 с.

45 Бондаренко С. В. Народний Рух України та його роль у національно- 
політичному житті наприкінці 80-х – на початку 90-х років ХХ століття: авто-
реф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія 
України». Чернівці, 2006. 21 с.

46 Мардаренко О. В. Українсько-російські відносини у політичній діяльно-
сті Народного Руху України (1989–1998 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 – історія України. Одеса, 2007. 20 с.
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