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 УПЕВНЕНИЙ ПОСТУП КРАЮ: ДО 70-РІЧЧЯ УТВОРЕННЯ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Валерій Асадчев, голова Полтавської 
обласної державної адміністрації 

 
 
 

Шановні учасники конференції! 
 
 

Сімдесят років тому відбулась подія, яка залишила глибокий слід в історії 
нашого краю – була утворена Полтавська область. Як відомо, поняття 
„Полтавська область”, „Полтавщина” вживаються не тільки в адміністративно-
територіальній площині. Вони окреслюють цілий регіон центральної України – 
як географічно, так й історично. Полтавська область відома своїм славним 
минулим, талановитими людьми, родючими ґрунтами, корисними копалинами; 
вона стабільно утримує провідні позиції за найголовнішими соціально-
економічними показниками. 

Утворення за постановою ЦВК СРСР від 22 вересня 1937 року 
Полтавської області насамперед диктувалось потребами вдосконалення 
управлінської системи тоталітарної держави – Радянського Союзу. Але 
об`єктивні наслідки цієї події виявились позитивними для соціально-
економічного та культурного розвитку краю: відродилося саме поняття 
„Полтавщина”, що зникло з ужитку після ліквідації в 1925 році Полтавської 
губернії, зріс статус міста Полтави як обласного центру. 

Наша область утворилась у важкий для українського народу час. 
Полтавщина, як і інші регіони України, тільки-но пережила примусову 
колективізацію сільського господарства та породжений злочинним сталінським 
режимом голод-геноцид 1932-1933 років. 1937 рік – рік утворення області –
дістав сумну назву „рік великого терору”. І в той же час, завдяки напруженій 
праці полтавців, у краї споруджувались нові заводи й фабрики, освоювались 
передова техніка й технології, вироблялася вкрай необхідна промислова і 
сільськогосподарська продукція. Гідний вклад внесли наші земляки у 
всенародну перемогу над нацизмом та у післявоєнну відбудову народного 
господарства. Полтавщина дала світові справжніх велетнів духу, котрі торували 
шлях до власної суверенної, правової, соціальної держави. Прагнення бачити 
Україну незалежною і процвітаючою давало силу й наснагу не одному 
поколінню полтавців. 

Шістнадцять років тому український народ отримав можливість самому 
вирішити свою долю. Під час референдуму 1 грудня 1991 року „Так!” 
незалежності сказали 94,9 відсотка виборців Полтавської області, які взяли 
участь у голосуванні. 
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Наприкінці 2004 року політичне життя вибухнуло гарячою хвилею 
„помаранчевої” революції, яка зламала багато стереотипів про Україну загалом 
і про нашу націю та менталітет зокрема. У суспільстві відродилося національне 
самоусвідомлення і, головне, прокинулося прагнення діяти. Зараз людей різних 
національностей, віросповідань, соціальних станів та політичних поглядів 
об`єднує боротьба за чесні вибори до Верховної Ради України. 

Відзначаючи ювілейну дату, варто об`єктивно проаналізувати сучасний 
стан Полтавської області, накреслити перспективні напрями нашого поступу на 
шляху державотворення. Отже, розглянемо кілька штрихів, які характеризують 
соціально-економічний розвиток області. 

Очевидно, найточнішим індикатором стану господарства і соціуму краю є 
те, що за результатами соціально-економічного розвитку нашу область 
віднесено до першої групи, тобто до регіонів-лідерів: вона займає третє місце 
(рік тому була на 26-му). Вдалося поліпшити 36 показників із 47. Стисло 
охарактеризуємо основні галузі господарства краю. 

У промисловості подолано негативну динаміку минулого року. За січень 
– липень 2007 року проти відповідного періоду попереднього року обсяг 
промислового виробництва збільшився на 11,4 %. Досягнуто приросту 
промислової продукції на підприємствах усіх основних видів діяльності, крім 
підприємств із целюлозно-паперового виробництва, видавничої діяльності. Про 
позитивні зрушення в розвитку індустріального потенціалу області свідчить той 
факт, що за обсягом реалізації промислової продукції Полтавщина займає п`яте 
місце в Україні (після Дніпропетровської, Донецької, Запорізької і Луганської 
областей). За даними Мінпалива й енергетики, проплачено 103,1 % вартості 
відпущеної електроенергії (тут область на третьому місці). 

Сільгоспвиробники нашого краю зробили вагомий внесок в аграрну 
стратегічну політику держави, головною житницею якої є Полтавщина. Але і в 
аграрно-промисловому комплексі накопичилось чимало проблем. З одного 
боку, на фоні інших областей отримано непоганий урожай ранніх зернових – 1 
млн. 600 тис. тонн. Думаю, в цілому з пізніми культурами зберемо понад 3 млн. 
Ціна, яка є сьогодні на ринку зерна, – практично тисяча гривень за тонну 
пшениці, а для третього класу ще більше, – дає можливість стабілізувати 
фінансовий стан багатьох агрофірм. Позичальники нині активно погашають 
кредитні ресурси, які взяли в банках. І можна сподіватися на те, що за умови 
нормального рівня цін на пізні культури сільгосппідприємства матимуть 
непогані результати по закінченні року. Важливо відзначити, що в області 
практично немає забур`янених та необроблених земель. Але турбує 
нерозв’язаність земельних відносин. І це викликає скарги людей, породжує 
соціальні конфлікти на селі. Тому питання впливу місцевого самоврядування на 
аграрні справи – не другорядне, а одне з першочергових. 

Коротко про тваринницьку галузь. Ми знаємо, що сьогодні триває 
широка інтервенція ззовні на ринок тваринницької продукції. Вона серйозно б`є 
по цінах, і фактично на Полтавщині та в інших регіонах зменшується поголів`я 
рогатої худоби, й ми повинні про це подумати і, напевно, ввести квотну 
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систему, якщо не вистачає балансу м`яса в державі. Можливо, слід розробити й 
упровадити якісь інші механізми, аби захистити нашого сільгоспвиробника. 

В області спостерігається позитивна тенденція до залучення інвестицій в 
основний капітал. За січень – липень 2007 року підприємствами, організаціями, 
установами за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2114,0 млн. гривень 
інвестицій, що на 9,3 % більше від січня – липня 2006 року. За показниками 
інвестицій в основний капітал область посіла четверте місце в Україні. 

Проте, як зазначалось у виступі Президента України Віктора Ющенка у 
місті Острозі Рівненської області, де Голова держави проголосив свої соціальні 
ініціативи, економічне зростання, безумовно, має сенс лише в одному випадку: 
коли воно працює на людину, коли його відчуває кожен пересічний 
громадянин. 

На цей час в Україні вже реалізується низка державних програм 
соціального спрямування, що забезпечує певне зростання рівня життя 
населення. Відчутним є зв`язок між зростанням економіки та розв’язанням 
соціальних питань і на Полтавщині. Зокрема, стабільно зростає заробітна плата. 
Протягом першого півріччя 2007 року реальна зарплата збільшилася на 11,2 % 
(за програмою – 7,4 %), середньомісячна – на 25,9 % і становила 1115 гривень. 
Заборгованість із заробітної плати сьогодні в області становить приблизно 2,7 
млн. Заборгували здебільшого державні підприємства, особливо 
„Полтаванафтогазовидобування”, НАК „Надра України”, спиртові заводи. Але 
в цілому можемо сказати, що в Полтавській області заборгованості по 
заробітній платі як соціального явища вже практично не існує. Щоденний 
моніторинг на оперативні заходи щодо підприємств-боржників дозволили 
звести заборгованість до мінімуму. 

Поліпшується ситуація на ринку праці. Торік в області річне завдання зі 
створення нових робочих місць виконано на 118,7 %. Для виконання обласної 
Програми зайнятості населення вже протягом цього року в усіх сферах 
економічної діяльності створено або легалізовано понад 16 тисяч робочих 
місць. Рівень зареєстрованого безробіття по області зараз становить 3,4 % 
населення працездатного віку, що є одним із найнижчих показників у країні. У 
2007 році на виплату державної соціальної допомоги передбачено 334,1 млн. 
грн., що у 2,7 разу більше, ніж у 2006 році. 

Президентом України запропоновано максимально використати 
піднесення економіки, досягнуте за останні сім років, задля національного 
розвитку, поліпшення добробуту людей. Це, зокрема, повинно знайти 
відображення в конкретних змінах і практичних справах, що стосується 
поліпшення соціального захисту багатодітних родин, дітей-сиріт, пенсіонерів, 
людей, які мають відношення до бюджетної сфери: військових медиків, 
науковців, працівників культури, педагогів та інших співгромадян. 

Суттєвого перегляду потребують соціальні стандарти, а саме – заробітна 
плата, пенсійне забезпечення, система якого потребує подолання зрівнялівки і 
справедливого врахування двох складових пенсії  – стажу та заробітку. 

У Полтавській області зроблено реальні кроки для реалізації державної 
політики з підвищення соціальних гарантій в оплаті праці різних категорій 
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працівників бюджетної сфери. Так, станом на 1 січня 2007 року середня 
заробітна плата вчителів області, при мінімальній зарплаті 400 грн., становила 
745 грн., на 1 липня – 975 грн., а з 1 жовтня вона становитиме 1020 грн. 

Запорукою успішності реалізації соціальних ініціатив Глави держави є 
створення ефективної системи державного управління. Зокрема, пропозиція 
Віктора Ющенка про підвищення мінімальної заробітної плати до 500 гривень 
потребує вже зараз активних дій із боку голів райдержадміністрацій. Адже не є 
таємницею, що нині 10 % підприємств Полтавщини комунальних форм 
власності виплачують своїм працівникам зарплату, нижчу від установленої, і 
вплинути на ситуацію слід саме виконавчим органам влади, які мають для 
цього всі повноваження. 

Або візьмемо таку болючу для Полтавщини і для всієї України проблему 
як демографічна криза. Відомо, що в області до 2005 року зменшувалася 
кількість новонароджених. Починаючи з 2006 року, після того як Віктор 
Ющенко й „помаранчеві” підвищили допомогу при народженні дитини до 8,5 
тис. грн., стала спостерігатися тенденція до поліпшення демографічної ситуації. 
До речі, з початку цього року одноразову допомогу при народженні дитини в 
області призначено 8,7 тис. осіб на загальну суму 22,9 млн. грн. Порівняно із 
2005 роком кількість новонароджених на Полтавщині зросла на 16,2 % (по 
Україні – на 8 %). Ініціатива Президента щодо збільшення розміру одноразової 
допомоги при народженні другої та наступної дитини, підняття прожиткового 
мінімуму для дітей із багатодітних родин до 50 % має поліпшити демографічну 
ситуацію. 

Важливим кроком стала і реорганізація в системі охорони здоров`я. 
Основний акцент зроблено на підвищення якості первинної ланки надання 
медичної допомоги. Це сімейні амбулаторії (170 в області), дільничні лікарні, 
фельдшерсько-акушерські пункти (745). Проте 10 % посад у таких закладах 
вакантні. І це в області, яка має свою медичну академію, два училища та два 
коледжі. Ця проблема поступово розв’язується. Молодь відтепер направляється 
на навчання за тристоронніми угодами: між сільрадою чи 
райдержадміністрацією, навчальним закладом та батьками. Тож є гарантія, що 
людина повернеться працювати в ту чи іншу сільську амбулаторію, лікарню чи 
ФАП. Тим більше, що зростає номінальна заробітна плата медпрацівників, для 
лікарів споруджується житло. 

Сімдесятирічний період існування Полтавської області переконливо довів 
доцільність саме такого адміністративно-територіального устрою краю. Разом з 
тим життя диктує необхідність реформ щодо вдосконалення адміністративно-
територіального устрою країни в цілому, окремих регіонів. Украй важливим є 
чітке політичне бачення мети реформ і кроків до їх досягнення та залучення 
громадськості до обговорення проектів. На чільне місце можна поставити 
реформу публічної адміністрації на місцевому й регіональному рівнях. 
Адміністративна реформа має включати в себе інституційну реформу (зміни в 
системі та структурах органів виконавчої влади), реформу публічної служби, 
муніципальну реформу (включно з реформою адміністративного устрою), 
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запровадження регіонального самоврядування, реформу відносин органів 
виконавчої влади з громадянами тощо. 

Важливою проблемою є чітке розмежування двох видів територіального 
самоврядування – регіонального та місцевого. Варто зазначити, що ця група 
питань потребує особливо ретельного вивчення та врахування громадської 
думки. Окрім економічного фактора, потрібно врахувати й інші, наприклад, 
психологічні. Громадянам мають бути забезпечені максимальні зручності у 
доступі до органів влади. 

Наступна проблема стосується методики проведення реформи – згори чи 
знизу. Досвід останніх аналогічних реформ у світі переконливо свідчить, що 
реальним є лише централізоване впровадження такої реформи. При цьому, 
звичайно, має проводитись належна інформаційно-роз`яснювальна робота, в 
тому числі з урахуванням специфіки різних груп суспільства. І, насамкінець, 
хотілось би підкреслити той факт, що реформа адміністративно-
територіального устрою – це лише засіб зміцнення місцевого самоврядування, 
який має служити на благо суспільства в цілому й кожного громадянина 
окремо. 

Переосмислення вимагає також система міжбюджетних відносин між 
центром та регіонами. Доходи бюджетів повинні покривати всі видатки регіонів 
на утримання соціальної сфери згідно із загальнодержавними або зональними 
нормативами. Розв’язання цього питання – важливий крок до консолідації 
суспільства, утвердження ідеалів соціальної справедливості. 

Просування шляхом суспільного прогресу неможливе без постійного 
пошуку суспільного прогресу, реалізації нововведень, удосконалення 
діяльності всіх державних і громадських інститутів, модернізації системи 
освіти та науки. 

Свій сімдесятирічний ювілей область зустрічає, посідаючи гідне місце 
серед інших регіонів незалежної держави; вона є одним із осередків 
благополуччя українського народу; полтавці примножують здобутки своєї 
країни, збагачуючи її духовними і культурними цінностями. 

 
 

Шановні учасники конференції! 
 

Прийміть мої найкращі побажання – успіхів у науковій та викладацькій 
роботі, родинного благополуччя, міцного здоров`я. Нових всім творчих 
здобутків – на благо Полтавщини й України! 



 10

ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ ГОЛОВИ  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  
ОЛЕКСАНДРА УДОВІЧЕНКА 

 
 
 

Шановні учасники Всеукраїнської наукової конференції  
  «Полтавщина: історичні шляхи та перспективи розвитку»! 

 
 

Полтавщина – це край, де коріння української духовності, національні 
традиції поєдналися з вагомими досягненнями в усіх сферах людської 
діяльності.  Полтавська земля дала світу сотні визначних імен, звідси бере 
початок наша класична література, рідна мова, національна класична музика, 
опера, театр. Ми пишаємося своїми земляками: Григорієм Сковородою, Іваном 
Котляревським, Миколою Гоголем, Михайлом Драгомановим, Миколою 
Лисенком, Панасом Мирним, великою когортою науковців, державних, 
політичних, релігійних діячів, митців, які примножили надбання української 
нації та світової цивілізації.  

70 років – час, що вмістив здобутки і перемоги полтавців, однак немало 
випало на їхню долю труднощів та незгод. У минулому залишилися політичні 
репресії, лихоліття Великої Вітчизняної війни, відбудова народного 
господарства,  економічні злети і падіння, розвал Радянського Союзу та 
народження суверенної незалежної Української держави. Відтепер наша 
наснага і звитяжна праця, які віддзеркалюють одвічне прагнення жити гідно, у 
добробуті та благополуччі, зустрічати мирні світанки, дбати про своїх дітей, 
любити батьківщину, слугують процвітанню рідного краю, зміцненню 
державності. 

Напередодні ювілею області маємо змогу подумки повернутися і 
осмислити, осягнути величний і непростий шлях, пройдений нашими 
попередниками.  

Впевнений, що ґрунтовне наукове дослідження історії та перспектив 
розвитку Полтавського краю наповнить скарбницю знань про його славне 
минуле, сприятиме піднесенню духовності сучасників. 

Бажаю поважному зібранню плідних напрацювань, успіхів у добрих 
починаннях. 

 
 
З повагою  
голова обласної ради       Олександр Удовіченко 
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ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ ДОКТОРА 
ІСТОРИЧНИХ НАУК, АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ, 

ЗАВІДУВАЧА ВІДДІЛУ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ІСТОРІЇ 
УКРАЇНИ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ,  

ГЕРОЯ УКРАЇНИ 
ПЕТРА  ТРОНЬКА  

 
 
 

Шановні учасники конференції! 
 
 

Поважне зібрання з нагоди 70-річчя утворення Полтавської області 
засвідчує не лише вагомий науковий потенціал краю, але й широку і розмаїту 
тематику регіональної історії, яка потребує свого дослідження. Нагальна 
необхідність останнього є потребою часу. Полтавщина завжди займала чільне 
місце у розвитку краєзнавчих досліджень, продовжуючи традиції, 
започатковані Полтавською Ученою Архівною комісією, Полтавським 
науковим товариством та іншими науковими установами.  

Дослідники історії рідного краю, об’єднані в обласну спілку краєзнавців,  
реалізовують результати своєї діяльності у виданні фундаментальних праць, 
наукових і документальних збірників, серед яких гідне місце належить „Історії 
міст і сіл України. Полтавська область”. Тільки за останні кілька років 
побачили світ й отримали позитивний суспільний резонанс далеко за межами 
області три томи 4-томної науково-документальної серії „Реабілітовані 
історією”, „Полтава. Історичний нарис”, „Полтавщина. Історичний нарис”, 
„Полтавщина: влада на історичних паралелях”, серія підручників для учнів 
загальноосвітніх шкіл „Історія Полтавщини” та інші праці. Науковці 
Полтавщини готуються взяти участь у створенні „Енциклопедії міст і сіл 
України”, над концепцією якої працює зараз колектив головної редколегії. 

Перспективи і напрями історико-краєзнавчих досліджень далеко не 
вичерпані, що засвідчує й програма наукової конференції. Отже, перед вченими 
Полтавщини стоять важливі завдання з вивчення минулого і сьогодення 
Полтавщини з її багатою історико-культурною спадщиною. 

 

 
 
З повагою  
Голова правління Всеукраїнської  
спілки краєзнавців, Герой України  
академік НАН України,         П.Т.Тронько 
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ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ ДОКТОРА 
ІСТОРИЧНИХ НАУК, АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ, 

ДИРЕКТОРА ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ 
ВАЛЕРІЯ  СМОЛІЯ  

 
Шановні учасники конференції! 

 

Відзначення сімдесятої річниці утворення Полтавської області є важливою 
подією в суспільному та науковому житті нашої держави. Полтавщина завжди 
перебувала в епіцентрі процесів націо- і державотворення. Її історія сягає у 
глибину віків. Територія краю була місцем розселення стародавніх 
слов’янських племен, за часів Київської Русі тут було збудовано низку фортець, 
а на карті Боплана середини ХVІІ століття у межах сучасної Полтавщини 
позначено понад 300 поселень. На період існування Полтавської губернії (з 
1802 р.) припадає інтенсивний розвиток економіки і культури краю, розбудова 
міста Полтави як адміністративного, культурно-освітнього центру.  

Полтавщина є колискою, що дала світу видатних діячів у різних галузях 
науки, культури, народного господарства. Тут народився й створив свою 
безсмертну „Енеїду” Іван Котляревський, виріс талант Миколи Гоголя, черпав 
теми своїх повістей і романів Панас Мирний та інші майстри слова. 

Полтавщина була ареною доленосних історичних подій, воєнних баталій,  
національно-визвольної боротьби. Славна історія українського козацтва 
нерозривно пов’язана з історією краю, а гетьмани Богдан Хмельницький, Іван 
Мазепа, Іван Виговський, Данило Апостол відводили Полтаві важливу 
стратегічну роль. Тоді ж гостро постало питання політичного вибору України, її 
орієнтації на європейську стратегію. 

Разом з усім українським народом Полтавщина пройшла складні 
випробування ХХ століття з його двома світовими війнами, революціями, 
системними політичними трансформаціями, котрі в умовах більшовицького 
терору й репресій коштували краєві значних духовних і демографічних втрат. 

Адміністративно-територіальні зміни 1937 року, в результаті яких на карті 
республіки з’явилася Полтавська область, надали позитивний імпульс її 
економічному розвитку, а невтомна праця полтавців примножувала багатства 
краю.  

Заслуговують на увагу зусилля науковців Полтавщини в галузі 
дослідження її історичного минулого від найдавніших часів до сьогодення. Їх 
результати втілюються в численних публікаціях, музейних експозиціях, 
просвітницькій діяльності, увічненні пам’яті видатних земляків, проведенні 
наукових конференцій краєзнавчого спрямування. Свідченням цього є і 
сьогоднішній захід, у програму якого ввійшли малодосліджені проблеми 
минулого та сучасного Полтавської області. Слід наголосити, що між 
структурними підрозділами Інституту історії України НАН України і 
провідними дослідниками  Полтавщини, зокрема Полтавського педагогічного 
університету, склалися конструктивні форми співробітництва, котрі мають 
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постійний і творчий характер. Висловлюємо сподівання на продовження такої 
співпраці й надалі, а також щирі побажання нових наукових досягнень 
учасникам конференції і процвітання   славному Полтавському краєві та 
полтавцям! 

 
 
 

З повагою  
директор Інституту історії України  
НАН України, академік НАН України      В.А.Смолій 

 
 
 

АДМІНІСТРАТИВНО–ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ  
ПОДІЛ ПОЛТАВЩИНИ  

(1917-1941 роки) 
 
 
Тарас Пустовіт, начальник відділу державного 
архіву Полтавської області 

 
 У статті з’ясовуються адміністративно-територіальні зміни в 
краї у період 20-их – 30-их років ХХ століття. 
 
 

         Упродовж останніх десятиліть полтавські архівісти та історики 
намагаються дослідити всі зміни, які відбувалися в адміністративно-
територіальному поділі Полтавщини від найдавніших часів до сьогодення. 
Дослідити ці зміни непросто, бо територія історичної Полтавщини впродовж 
століть підпорядковувалася різним державам.  
      Помітний внесок у дослідження цієї теми зробили полтавці Левко Падалка, 
Микола Лятошинський, Віра Жук, Зінаїда Суховська, Олександр Білоусько, 
Олександр Єрмак, Володимир Коротенко, Зінаїда Яненко. Матеріали, зібрані й 
опрацьовані саме цими дослідниками, і стали основою для цієї публікації. 
       Після повалення царату українські уряди почали ставити питання про 
перегляд колишнього імперського адміністративно-територіального поділу 
(губернія – повіт – волость). Політичні реалії вимагали змін і на думку 
ініціаторів, ці реформи необхідно було провести насамперед для політичного та 
національно-культурного самовизначення України. Згідно з ІV Універсалом 
Української Центральної Ради (далі –УЦР) органами місцевого самоврядування 
визначалися вже ради; передбачався поступовий перехід до територіальної 
системи, яка б складалася з земель, волостей, громад. 
       Наступним кроком до реалізації цього проекту стало прийняття УЦР 2-4 
березня 1918 року закону про адміністративно-територіальний поділ України, 



 14

згідно з яким запроваджувався поділ на нові адміністративно-територіальні 
одиниці – землі. Серед них – Київ з околицями, Древлянська земля (головне 
місто – Коростень), Волинь (Луцьк), Погориння (Рівне), Болохівська земля 
(Житомир), Поросся (Біла Церква), Черкаси (Черкаси), Побужжя (Умань), 
Поділля (Кам’янець-Подільський), Брацлавщина (Вінниця), Подніпров’я 
(Балта), Помор’я (Миколаїв), Одеса з околицею, Низ (Єлисаветград, нині 
Кіровоград), Січ (Катеринослав, нині Дніпропетровськ), Запоріжжя 
(Бердянськ), Нове Запоріжжя (Херсон), Азовська земля (Маріуполь), 
Половецька земля (Бахмут, нині Артемівськ), Донеччина (Слов’янськ), 
Подоння (Острогорськ), Сіверщина (Стародуб), Чернігівщина (Чернігів), 
Переяславщина (Прилуки), Посейм’я (Конотоп), Посулля (Ромни), Полтавщина 
(Полтава; колишні Зіньківський, Полтавський, Костянтиноградський, частини 
Миргородського й Хорольського повітів Полтавської губернії та Охтирський, 
Богодухівський і Валківський повіти Харківської губернії), Самара (Кременчук; 
колишні Кременчуцький, Кобеляцький повіти Полтавської губернії й Ново 
московський повіт Катеринославської губернії), Слобожанщина (Суми), Харків 
із повітом і частиною Валківського та Білгородського повітів. 
       Виконавча влада на місцях належала губернським і повітовим комісарам, 
які призначались УЦР замість царських губернаторів. Проте, незважаючи на 
певні зусилля, УЦР виявилася неспроможною організувати ефективне 
адміністративне управління державою; впродовж кількох місяців вона так і не 
змогла налагодити нормальне  господарське життя й сформувати боєздатні 
збройні сили. До того ж закон розроблявся поспіхом: було визначено лише 
назви земель та їхні орієнтовні межі. Пропозиції ж щодо того, які волості й 
повіти повинні були ввійти до конкретної адміністративно-територіальної 
одиниці, мали висловити губернські народні (земські) управи. 
      Намагалася продовжити реформи УЦР Директорія, за якої  адміністративно-
територіальний устрій визначався законом «Про організацію адміністративної 
влади УНР у місцевостях, звільнених від більшовицької окупації». Згідно з цим 
законом влада на місцях мала належати органам місцевого самоврядування –  
Трудовим радам. Однак нормальне функціонування цих органів за умов 
воєнного стану так і не було забезпечене, й фактично адміністративні функції 
здійснювали військові отамани та комісари Директорії. Територія республіки 
поділялася на Західну і Східну області. Остання, наприклад, складалася з 
Київської, Харківської, Полтавської, Чернігівської, Катеринославської, 
Херсонської, Житомирської,  Кам’янецької і Холмської губерній. Столицею 
УНР вважався Київ, хоча фактично головним містом у цей період ставали 
Вінниця та Кам’янець-Подільський. 
         Реалізувати повною мірою ці реформи завадила війна і складна політична  
ситуація. Владу невдовзі захопили більшовики, які почали вносити в 
територіальний устрій країни свої корективи. 

27 січня 1918 року був виданий декрет Раднаркому РРФСР “Про порядок 
змін меж губернських, повітових і інших”, згідно з яким питання про зміни 
територій губерній, повітів та волостей розв’язувалось Радами робітничих, 
селянських і солдатських депутатів. Місцеві сільські сходи, волосні й повітові 
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виконкоми, приймали рішення про переведення населених пунктів із однієї 
волості в іншу, про утворення нових волостей. Це дроблення спостерігалося 
переважно у Костянтиноградському і Гадяцькому повітах. У інших повітах 
губернії такі випадки були поодинокими. 

У роки політично-соціальних потрясінь старий адміністративно-
територіальний поділ на губернії, повіти та волості зберігався, хоча керовані 
більшовиками ради і їх виконкоми вже приймали рішення про утворення нових 
волостей. Унаслідок таких дій загальна їх кількість у 15 повітах Полтавської 
губернії на 1920 рік зросла до 276.  
     Водночас у населених пунктах, упродовж 1919-1920 років почали 
створюватися нижчі одиниці адміністративно-територіального поділу – сільські 
ради. Ці органи згідно із Положенням Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету (далі – ВУЦВК) мали утворюватися тільки в тих 
населених пунктах, де кількість населення становила не менше ніж 300 чоловік. 
У великих селах виконавчим органом ставали виконкоми, а у малих селах – 
голови сільрад. Особливістю цього часу було те, що разом із новими органами 
більшовицької влади продовжували існувати й старі, створені ще царською 
адміністрацією.  
      Ще один штрих тієї перехідної доби. На початку 20-их років на території 
Полтавщини існувало дві губернії: Полтавська та Кременчуцька. Останню було 
виокремлено влітку 1920 року без достатніх на те аргументів, а восени 1922 
року Кременчуцька губернія вже перестала існувати. Після розформування її 
повіти ввійшли до складу Полтавської, Київської і Катеринославської губерній.  
    У цей період відбулася ще одна важлива зміна: 27 квітня 1921 року від 
Полтавської губернії до Київської було віднесено Переяславський повіт, що 
зумовлювалось його близькістю (90 км) і економічним тяжінням до Києва.   
     Після цих змін та приєднання до Полтавської губернії 3-ох повітів 
колишньої Кременчуцької губернії перша існувала в складі 14 повітів, 260 
волостей, 1900 сільрад. У цих межах Полтавщина займала площу 39 801 кв. 
верста з населенням 2 996 840 чоловік. 
     Необгрунтовані рішення місцевих органів влади у цій площині були 
типовим та повсюдним тогочасним явищем, і такі експерименти завдавали 
пролетарській країні величезних економічних збитків. Тож невипадково 1 
лютого 1922 року вийшла постанова ВУЦВК “Про впорядкування і 
прискорення робіт по адміністративно-територіальному поділу УСРР”, яка 
забороняла губернським і повітовим виконкомам проводити будь-які зміни в 
адміністративно-територіальному поділі до вироблення єдиного плану для 
Української СРР. Постанова вказувала на недоліки в адміністративно-
територіальному поділові України: нерівномірний розподіл територій між 
окремими територіальними одиницями та відсутність між ними економічних 
зв’язків. 
      Третя сесія ВУЦВК у своїй постанові від 25 жовтня 1922 року визнала 
триступеневу систему адміністративного поділу досконалішою, але, 
враховуючи труднощі, вирішила проводити її поступово. Згодом постановою 3-
ї сесії ВУЦВК 6-го скликання було затверджено основні принципи поділу 
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республіки на округи та райони, відзначено норми населення для різних 
адміністративних одиниць. Так було затверджено територію сільради як 
адміністративної одиниці з кількістю населення не менше ніж 1000 чоловік, 
району – від 25000 до 40000 чол., округу – від 400000 до 600000 чоловік. 
Губвиконкоми до 1 січня 1923 року повинні були подати проекти нового 
адміністративного поділу в межах губерній. 
      Із метою скорочення й зміцнення радапарату і наближення його до 
населення, постановою ВУЦВК від 7 березня 1923 року ліквідовувався поділ 
губернії на повіти та волості й уводився поділ на округи та райони. Внаслідок 
проведеної реформи у Полтавській губернії було утворено 7 округів: 
Золотоніський (9 районів), Красноградський (11 районів), Кременчуцький (32 
райони), Лубенський (43 райони), Полтавський (53 райони), Прилуцький (31 
район), Роменський (55 районів). Кількість сільрад становила 1027. 
       Головна економічна мета так званого першого етапу цієї реформи була 
досягнута: внаслідок її проведення кількість адміністративних органів на 
місцях зменшилась практично втричі. Але ініціатори нововведень уважали 
реформу незавершеною. З метою максимального наближення низових органів 
влади до населення вони наполягали на подальшому поглибленні і розширенні 
районування.  
      У процесі підготовчих заходів щодо ліквідації губерній на центральну 
адміністративно-територіальну комісію при ВУЦВК "покладалось завдання, 
щоб у найкоротший термін утворити сітку округ та районів УСРР, найповніше 
виділити національно-територіальні одиниці й поширити сітку сільрад, 
устаткувавши класифікацію залюднень". Постановою Ради Народних Комісарів 
УСРР від 14 лютого 1925 року вся територія УСРР була поділена на округи і 
райони під управлінням єдиного республіканського центру. Водночас тривала 
робота щодо розширення мережі сільрад: про виділення в сільради всіх 
населених пунктів, що мають 1000 чол. населення, а в окремих випадках 
організацію сільрад у населених пунктах із населенням не менше ніж 500 
чоловік. Визріли умови для проведення наступного етапу реформи.  
        3 червня 1925 року постановою ВУЦВК та РНК УСРР "Про ліквідацію 
губерній й перехід на триступеневу систему управління" було ліквідовано 
губернії і губернські установи на території Української СРР, а вся територія 
Української республіки поділена на 41 округ. Окружні установи стали 
підпорядковуватися безпосередньо республіканським. На підставі цієї 
постанови було розформовано Золотоніський і Красноградський округи, а їх 
райони розподілено між сусідніми округами. На території колишньої 
Полтавської губернії залишилося 5 округів (Кременчуцький, Лубенський, 
Полтавський, Прилуцький і Роменський), поділених на 84 райони; кількість 
сільрад збільшилася до 1232.  
     У червні 1925 року було визначено точний список міст і поселень міського 
типу колишньої Полтавської губернії. До розряду міст віднесені: Полтава, 
Кременчук, Ромни, Лубни, Красноград, Золотоноша, Прилуки, Лохвиця, Гадяч, 
Кобеляки, Миргород, Переяслав, Пирятин, Зіньків, Хорол. 
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      До розряду поселень міського типу віднесені: Крюків, Ново-Санжари (Нові 
Санжари) та Опошня (Опішня). 
    Однак під час проведення реформи у деяких округах були допущені певні 
помилки. Багато районів утворювалося штучно, без урахування історичних і 
економічних зв’язків між окремими населеними пунктами, крім того, деякі 
районні центри являли собою глухі центри й не мали ніяких перспектив 
економічного розвитку. Тому після закінчення робіт із районування, 
порушувались питання щодо усунення цих недоліків. Так, уже у березні 1928 
року Кременчуцький окрвиконком уніс на розгляд Центральної 
адміністративно-територіальної комісії проект нового районування округу, 
який було затверджено Центральною комісією 2 липня 1928 року; поставили 
питання про нові зміни в районуванні Полтавського округу і Полтавський 
окрвиконком.  
     Адміністративно-територіальна реформа 1922-1925 років та перехід від 
чотириступеневої (центр-губернія-повіт-волость) до триступеневої (центр-
округ-район) системи управління дійсно дали деякі позитивні результати, 
зокрема щодо скорочення адміністративного апарату. За висновками, 
зробленими офіційною владою реформа також створила сприятливі умови для 
спрощення і поліпшення апарату, наближення його до робітничо-селянських 
мас і залучення їх до активної участі в будівництві радянської держави і 
соціалістичного господарства. 
       У зв’язку з проведенням суцільної колективізації сільського господарства, 
коли райони перетворювалися у вузлові пункти здійснення політики Компартії 
на селі, постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 2 вересня 1930 року округи 
ліквідовувалися і створювалася двоступенева система управління: районні 
виконавчі комітети й виділені в окремі адміністративно-господарські одиниці 
міські ради стали підпорядковуватися безпосередньо центрові. 18 міст, у тому 
числі Полтава і Кременчук, були виділені в окремі адміністративно-
господарські одиниці. Всі райони розподілялися на 3 категорії згідно з 
кількістю населення, перспективами зростання, можливостями інтенсифікації 
господарства. 
      У резолюції «Про ліквідацію округів і чергові завдання міськрад, 
райвиконкомів і сільрад» ІІІ сесії ВУЦВК було зазначено, що ліквідація округів 
та перехід на двоступеневу систему управління себе виправдали. Але, як 
показала практика, керувати багатьма районами із столиці республіки – 
Харкова – було надзвичайно складно, обтяжливо; вражали величезні відстані 
від районів до центру. Тому вже через два роки країна перейшла на новий 
адміністративно-територіальний поділ – обласний і районний.  
       Згідно з постановою ВУЦВК "Про утворення областей на території УСРР" 
від 9 лютого 1932 року на Україні було утворено 5 областей, крім Молдавської 
Автономної Радянської Соціалістичної Республіки; Вінницьку, 
Дніпропетровську, Київську, Харківську, Одеську; 3 квітня 1932 року було 
створено Донецьку область, а 7 жовтня  того ж року до них додалася й 
Чернігівська область. Уся територія Полтавщини (колишня Полтавська 
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губернія) ввійшла до складу Харківської і частково Київської та 
Дніпропетровської областей.  
      Упродовж 1932-1937 років нові адміністративні одиниці не створювалися, 
лише відбувалося уточнення внутрішньорайонних меж та здійснювалося 
перейменування деяких районів. Прийнятий на початку 30-их років. 
адміністративно-територіальний поділ убачався більшовикам досить 
досконалим, оскільки він був закріплений спочатку Конституцією СРСР 1936 
року, а потім – Конституцією УРСР 1937 року   
      Період 1920-их – початку 30-их років можна назвати періодом 
більшовицьких експериментів, заміну старого (царського) адміністративно-
територіального поділу на новий та адаптацію останнього до завдань 
тоталітарної системи і реалій нового життя. 
        Наприкінці 1930-их років відбувалися подальші зміни в адміністративно-
територіальному поділі України. Із створених 1932 року так званих областей-
гігантів (Вінницька, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, 
Чернігівська) почали вирізати традиційні територіальні одиниці, й Полтавщина, 
що на деякий час зникла з географічних карт, у вересні 1937 року з’явилася на 
них знову, але вже  в новому форматі.   
      Згідно з Постановою Центрального Виконавчого Комітету СРСР від 22 
вересня 1937 року була утворена Полтавська область, до складу якої ввійшло 45 
районів, 11 міськрад, 7 селищних рад, 971 сільрада.  
       Використавши певною мірою царський досвід адміністративно-
територіального поділу, новий режим уніс у нього своє суттєве доповнення: 
межі всіх територіальних утворень тепер визначалися на основі чисельності 
партійних організацій і швидкості військової мобілізації. Привид нової світової 
війни вже блукав необмеженими просторами країни. 
      З утворенням 10 січня 1939 року Кіровоградської і Сумської областей від 
Полтавської області до Кіровоградської відійшли Новогеоргіївський та 
Онуфріївський райони, а до Сумської – Липоводолинський і Синівський 
райони. У цьому ж році з Кременчуцької міськради виділився Кременчуцький 
сільський район, із Полтавської міськради – Полтавський сільський район. Того 
ж 1939 року за рахунок окремих сільських рад Опішнянського й Чутівського 
районів було утворено Котелевський район із центром у селі Котельві. 

Таким чином станом на 15 жовтня 1939 року Полтавська область 
складалась із 44 районів: 

 
Великобагачанський                             Лазірківський 
Великокринківський                             Лохвицький 
Гадяцький                                               Лубенський 
Гельмязівський                                      Машівський 
Глобинський                                           Миргородський 
Градизький                                             Нехворощанський 
Гребінківський                                       Новосанджарський 
                                                                 (Новосанжарський) 
Диканський                                            Оболонський 
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Драбівський                                            Опішнянський 
Згурівський                                             Оржицький 
Зіньківський                                           Петрівсько-Роменський 
Золотоніський                                         Пирятинський 
Іркліївський                                            Покровсько-Багачанський 
Карлівський                                             Полтавський 
Кишеньківський                                      Решетилівський 
Кобеляцький                                            Семенівський 
Ковалівський                                           Сенчанський 
Козельщанський (Козельщинський)     Хорольський 
Комишнянський                                      Чорнобаївський 
Котелевський                                          Чонухинський 
Кременчуцький                                       Чутівський 
                                                                   Шишацький                                                   
                                                                   Яготинський 

       
 
  У такому складі Полтавська область існувала до Другої світової війни. Станом 
на 1 січня 1941 року область займала територію 28, 8 тис. кв. км. У ній 
проживало 1896383 чол., із них на селі – 81, 4%, у містах – 18,6%. Абсолютну 
більшість жителів становили українці – 90%, решта – росіяни, євреї, поляки, 
болгари, грузини, білоруси, молдовани, чехи, німці, рома (цигани). 
 

 

 
Примітки 

 
 

Стаття написана на основі літератури: Адміністративно-територіальний 
поділ Полтавщини (1648-1941 рр.) / Довідник з історії адміністративно-
територіального поділу / Упоряд. В.Н.Жук, З.М. Суховська. – Полтава – 
Кременчук: Департамент поліграфії ПП „ЄНТ”, 2002. – 205 с; Білоусько О.А., 
Єрмак О.П., Ревегук В.Я. Нова історія Полтавщини (І половина ХХ століття): 
Підручник для 10 класу загальноосвітньої школи. – Полтава: Оріяна, 2005. – 
312 с.; Полтавщина. Історичний нарис. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – 592с.  
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ПОЛІТИЧНІ РЕПРЕСІЇ НА ПОЛТАВЩИНІ В 1937-1938 РОКАХ 

 
 

Олександр Єрмак, кандидат історичних 
 наук, доцент кафедри історії України  
Полтавського державного педагогічного  
університету імені В.Г.Короленка 

 
 
У статті з’ясовуються суть та наслідки сталінського “великого 

терору” в нашому краї, що збігся у часі з утворенням Полтавської 
області. 

 

1937 рік – рік утворення Полтавської області – ознаменувався для 
України кількома знаковими подіями. Того року завершилась друга п’ятирічка 
економічного і соціально-культурного розвитку країни (1933-1937), гучно 
відзначалось двадцятиріччя Жовтневої революції, а Надзвичайний XIV з’їзд 
Рад України прийняв нову Конституцію УРСР, створену за зразком Основного 
Закону СРСР 1936 року. В обох конституціях декларативно проголошувався 
широкий спектр демократичних прав та свобод громадян. Але вже через кілька 
місяців після прийняття конституцій ці права й свободи були розтоптані 
брутальним чоботом сталінських каральних органів. 

Політичний терор проти власного народу більшовики вели, не 
припиняючи, з моменту захоплення ними влади. Проте хвилі репресій мали свої 
“припливи” і “відпливи”. Після остаточного придушення селянського 
повстанського руху та запровадження на початку 1920 років непу масове 
знищення людей комуністичним режимом за політико-класовими мотивами 
пішло на спад. Перша хвиля масових репресій проти селянства й інтелігенції в 
Україні пройшла в 1929-1930 роках. Другий виток репресій розпочався після 
вбивства 1 грудня 1934 року секретаря ЦК ВКП(б) С.М. Кірова. А пік 
політичних репресій – так званий “великий терор” – припав на 1937-1938 роки. 
Він проводився для того, щоб остаточно утвердити в країні жорстокий 
тоталітарний режим із необмеженою владою одноосібного лідера. Терор 
здійснювали під керівництвом верхівки компартії, не рахуючись із кількістю 
жертв, підступними методами провокацій, інсинуацій, насильницького 
залучення заляканого населення до співпраці з каральними органами. 

Центральне місце в репресивній системі посіли органи державної безпеки. 
Постановою ЦВК СРСР від 10 липня 1934 року Об’єднане державне політичне 
управління (ОДПУ) було перетворене в Головне управління державної безпеки 
(ГУДБ) і включене до складу Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВС) 
СРСР, на чолі якого з вересня 1936 року по листопад 1938 року стояв М. Єжов. 
Відповідне управління (УДБ) увійшло до складу НКВС УСРР. За чисельністю 
штатних і позаштатних співробітників це управління набагато перевищувало 
всі наркомати й інші урядові структури. Й. Сталін фактично звільнив органи 



 21

держбезпеки від підпорядкованості радянським та партійним органам влади на 
місцях, замкнувши керівництво на собі. 

Політичний терор на місцях чинився за наказами, які давали своїм 
підлеглим тогочасні наркоми внутрішніх справ УРСР В. Балицький (червень 
1937 – січень 1938 року) та О. Успенський (січень – листопад 1938 року). Саме 
вони визначали, проти кого мають спрямовуватися репресії й установлювали 
контрольну цифру (“ліміт”) людей, яких мали розстріляти (1-а категорія) і 
відправити у в’язниці чи концтабори (2-а категорія). 

Обласні ДПУ реорганізовувалися в управління НКВС. Після утворення у 
вересні 1937 року Полтавської області відповідно створили й облуправління 
НКВС. Це управління і його міські та районні відділи виконували всю брудну 
роботу із здійснення масових політичних репресій на Полтавщині: енкаведисти 
заарештовували людей, вели допит із застосуванням тортур, складали 
обвинувальні висновки у частині кримінальних справ, виносили вироки і самі ж 
їх виконували. Жорстокими і безпринципними виконавцями зарекомендували 
себе начальник Полтавського міського відділу НКВС Й.Вепрінський (єврей, 
освіта початкова), начальники Полтавського УНКВС А.Петерс-Здобський 
(росіянин, освіта початкова) та О.Волков (росіянин, освіта початкова). 

Органи внутрішніх справ перебрали на себе право позасудової діяльності. 
Наказом НКВС СРСР від 30 липня 1937 року при облуправліннях внутрішніх 
справ були утворені особливі органи – так звані “трійки” – для розгляду 
окремих видів справ за ст. 54 Кримінального кодексу УРСР (“антирадянська 
діяльність”). Звинувачених поділяли на дві категорії. До першої відносили 
“найбільш ворожі елементи”, які підлягали розстрілу, до другої – інших осіб, 
що отримували термін ув’язнення від 5 до 15 років. Особлива “трійка” 
складалась із секретаря обкому партії, облпрокурора і начальника 
облуправління НКВС. У різний час до складу “трійок” входили колишній 
секретар Оргбюро ЦК КП(б)У по Полтавській області, згодом голова 
Верховного Суду УРСР К.Т. Топчій, секретарі Полтавського обкому партії В.С. 
Марков та Л.І. Сафронов [5, с. 20]. 

Засідання “трійок” проходили без свідків, без захисту і навіть без самих 
підсудних. У Полтавському облуправлінні НКВС готували й так звані 
“альбоми” – великі списки обвинувачуваних у антирадянській 
контрреволюційній діяльності з коротким переліком нібито вчинених ними 
злочинів. “Альбоми” направлялись до Особливої наради при НКВС СРСР. Там 
напроти кожного прізвища в список уписували міру покарання, як правило, 
розстріл чи тривалий термін ув’язнення з конфіскацією майна. Виписки з 
рішень Особливої наради повертали до Полтави для виконання вироку. Нерідко 
людина довідувалася, що “суд” над нею вже відбувся, тільки в день розстрілу. 

 У суто репресивне знаряддя перетворився Полтавський обласний суд. 
Справи за ст. 54 Кримінального кодексу УРСР розглядались переважно на 
закритих засіданнях. Частина справ передавалась у порядку виняткової 
підсудності Військовій колегії Верховного Суду СРСР, військовим трибуналам 
Київського і Харківського військових округів. Особливо лютувала в 1937-1938 
роках на Полтавщині виїзна сесія Військової колегії Верховного Суду СРСР 
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(голова – дивізійний військюрист А.М. Орлов). Її засідання відбувались у 
гарнізонних містах Полтаві, Кременчуці, Лубнах, де розглядали справи 
військовослужбовців та цивільних осіб, звинувачених у шпигунстві, участі в 
антирадянських організаціях, контрреволюційних змовах і т.д. Засідання 
проходили у закритому режимі без участі прокурора й адвоката. Судовий фарс 
тривав 20-30 хвилин і, як правило, закінчувався смертним вироком. 

Формально масові політичні репресії чинилися з дотриманням норм 
“соціалістичної законності”: арешти та обшуки проводились із санкції 
обласного прокурора Федорова й районних прокурорів. Вони ж візували 
обвинувальні висновки. Фактично ж це була пародія на законність, бо 
прокуратура перетворилась у служницю НКВС. Прокурори всіх рангів 
слухняно підписували всі нормативні документи за прямою вказівкою 
енкаведистів [7, с. 146,147]. 

Щоб змусити заарештованих признатися у нескоєних злочинах і назвати 
прізвища спільників, співробітники НКВС застосовували фізичні засоби впливу 
на допитуваних. При прискореному розслідуванні справ із застосуванням 
тортур, відсутності будь-якого захисту та неможливості оскаржити вирок, 
неважко було звинуватити у “контрреволюції” кого завгодно і довести чию 
завгодно вину. Одержавши фактично не обмежені права при веденні слідства, 
полтавські енкаведисти поставили фальсифікацію справ за звинуваченням 
безвинних громадян у неіснуючих злочинах на “конвеєр”. Протягом 3-4 днів 
готувалось по 15-20 і більше справ. 

Між слідчими йшло “соцзмагання”: хто викриє більше “ворогів народу”. 
Рекорди ставив оперуповноважений 2-го відділу УНКВС по Полтавській 
області А. Фішман, у якого за ніч “розколювалось” по двоє – троє ув’язнених. 
Для того, щоб вести допити і тортури “на високому професійному рівні”, до 
штату Полтавського управління УНКВС були включені боксери, колишні 
студенти Харківського інституту фізкультури [7, с. 174]. 

У справжні катівні, де піддавали фізичним і психічним тортурам тисячі 
людей, перетворилися спецкорпуси в’язниць у Полтаві, Кременчуці, Лубнах, 
приміщення всіх райвідділів НКВС. На тюремні камери були перетворені 
підвали колишнього Селянського банку, де розташовувалося обласне 
управління НКВС по Полтавській області. 

Письменник І. Цюпа, який побував у пазурах полтавських енкаведистів і 
дивом уцілів, пізніше згадував, що в камері, де сиділо 16 в’язнів, було лише 
одне ліжко, яким поступалися тим, кого ледь живого приводили з допитів [6]. У 
підвалах виконували і вироки про розстріл. Спочатку тіла забитих таємно 
ховали у безіменних могилах на старому міському кладовищі, але коли рахунок 
розстріляним пішов уже не на десятки й сотні, а на тисячі, поховання почали 
масово здійснювати за містом, в урочищі поблизу хутора Триби. 

Боротьба з “контрреволюцією” на Полтавщині у 1937-1938 роках велась 
широким фронтом, втягнувши в свою орбіту тисячі людей, представників 
різних соціальних верств, національностей. Ухилитися, сховатися, відмовитися 
було неможливо. Від громадян вимагалась безпосередня участь у викритті 
“ворогів народу”, підписання доносів на своїх близьких, сусідів, співробітників. 
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Підлі люди намагалися скористатися обстановкою загальної підозрілості й 
страху для того, щоб звести рахунки зі своїми кривдниками, зайняти місце 
свого заарештованого начальника, отримати зайві квадратні метри у комуналці, 
де проживав сусід, якого вночі забрали співробітники НКВС. Усе це 
безпосередньо заохочувалось владою. 

У 1937 році на Полтавщині була ліквідована майже вся верхівка 
партійного і радянського апаратів. Ворогами народу були оголошені й 
репресовані колишні секретарі Полтавського міськкому КП(б)У Д.Зозуля, 
І.Плачинда, П.Гейбо; Кременчуцького міськкому М.Шмідт; Лубенського 
райкому М.Колотило та ще десятки партноменклатурників. Ось типовий 
приклад, що стосується жертв сталінських репресій. 20 вересня 1937 року, 
тобто за два дні до утворення Полтавської області, був заарештований органами 
НКВС П.Ф.Павлищев, перший секретар Полтавського міськкому КП(б)У, член 
ЦК КП(б)У. Його анкета з точки зору компартійного кадровика бездоганна. 
Народився в 1898 році в сім’ї селянина-бідняка. Наймитував. У роки 
громадянської війни служив у Червоній армії. Там у 1920 році вступив до 
Компартії. Після демобілізації у 20-і роки працював на різних посадах у 
радянському апараті Катеринослава і Харкова. У 1928 році П.Павлищев – 
відповідальний працівник ВУЦВК, а в 1930-1932 роках – помічник голови ЦВК 
УРСР Г.І.Петровського2. Далі були різні відповідальні посади в партапараті, в 
тому числі й секретаря Полтавського міськкому КП(б)У. Але хороші анкетні 
дані не врятували партноменклатурника. За сфабрикованим звинуваченням 
його, як нібито активного учасника правої опозиції, 7 грудня 1937 року за 
вироком виїзної сесії Військової колегії Верховного Суду СРСР засуджено до 
вищої міри покарання. Наступного дня П.Ф. Павлищева було розстріляно [2, 
арк. 22, 164, 170-172]. 

Репресивна ротація кадрів правлячої владної піраміди розчищала місце 
новій бюрократії, яка вступила в партію після революції і громадянської війни, 
не переймалася марксистсько-ленінськими ідеалами й була готова вірно 
служити Й. Сталіну за посади, привілеї та нагороди. На масових репресіях 
зробили собі кар’єру чимало партноменклатурників, серед них В.С.Марков, 
який, усунувши можливих конкурентів, у лютому 1939 року став першим 
секретарем Полтавського обкому КП(б)У. Ось як характеризував діяльність 
цього члена “трійки” у 1938 році в своїх свідченнях на допиті в березні 1941 
року колишній начальник УНКВС по Полтавській області О.Волков: “Виїзди 
Маркова в райони області ознаменувалися погромними мірами щодо районних 
партійних кадрів. Так, у Золотоніському районі він звинуватив секретаря 
обкому ВКП(б) Старченка як ворога народу й обком виключив його з партії. У 
Лубенському районі Марков буквально розправився з партійними кадрами, за 
що потрапив у газету “Комуніст”, [де] була вміщена стаття “Обурлива 
практика”. Для Маркова створилось загрозливе становище , у зв’язку з чим 
[його] подальше перебування на партійній роботі стало неможливим, але я 
втрутився в цю справу й арештував колишнього секретаря Лубенського 
райкому як “ворога народу” і цим врятував Маркова. Крім того, його лінія мене 
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задовольняла і на трійці. При розгляді на трійці тієї чи іншої справи Марков 
зазвичай пропонував жорстку міру репресій” [7, с. 147]. 

Масові репресії здійснювались і проти командно-політичного складу 
військових з’єднань і частин, дислокованих на теренах Полтавської області. 
Протягом 1937 року в 25-й стрілецькій дивізії було заарештовано 150 чоловік, у 
75-ій стрілецькій дивізії – 120 чоловік. Серед заарештованих були і командири 
цих з’єднань В.М.Курдюмов та З.П.Тищенко. Проти них висунули 
звинувачення в організації широкомасштабної “військово-фашистської змови” з 
метою повалення в Україні радянської влади і встановлення національно-
фашистської диктатури. Абсолютну більшість заарештованих у цій 
сфальсифікованій справі було репресовано [4, с. 358-361]. На їх місце прийшли 
молоді офіцери, які у більшості випадків не мали відповідної військової освіти 
та досвіду. 

Репресії проти вузівської і наукової інтелігенції поширились після 
розгляду на пленумі ЦК КП(б)У 1937 року питання “Про буржуазно-
націоналістичну організацію колишніх боротьбистів і про зв’язок з цією 
організацією т. Любченка П.П.”. За політичними мотивами в Полтавському 
педагогічному інституті було звільнено з роботи 12 викладачів. Більшість із них 
була безпідставно репресована, серед них директор інституту І.М.Онисін. Він 
отримав 15 років ув’язнення і загинув у серпні 1940 року, відбуваючи 
покарання в Магадані. В Полтавському сільськогосподарському інституті 
зазнали репресій директор І.В.Сердюк та 13 викладачів та співробітників [3, 
с.129]. 

Трагічно склалася в сумнозвісний 1937 рік доля кращих представників 
творчої інтелігенції Полтавщини. За вироком “трійки” були розстріляні поет і 
педагог О.Косенко, композитор і хормейстер В.Верховинець та багато інших. 

Пекельна машина політичного терору набула нечуваних оборотів. Лише 
за листопад – грудень 1937 року в Полтавській області було засуджено з 
подання енкаведистів до розстрілу та тривалих термінів ув’язнення 4087 осіб 
[7, с. 132, 133]. Але для верховних катів цього було замало. На початку 1932 
року керівництво Полтавського облуправління НКВС було зміцнено: на зміну 
звільненому А.Петерсові-Здебському прийшов протеже М.Єжова і друг 
О.Успенського О.Волков. Переконаний у своїй повній безкарності, новий шеф 
УНКВС у гонитві за “високими показниками” вдався до фабрикації та 
фальсифікації кримінальних справ у не бачених до того розмірах. 

Однією з найбільш резонансних справ, сфабрикованих під керівництвом 
О. Волкова, була ліквідація так званого “Українського націоналістичного 
повстанського підпілля” (березень – квітень 1938 року). Тоді енкаведисти 
заарештували близько тисячі колишніх членів українських політичних партій, 
“Просвіт”, учасників Української національно-демократичної революції, які 
перебували на обліку ДПУ ще з початку 1920-их років, і почали із 
застосуванням тортур вибивати з них потрібні слідству свідчення. В результаті 
з’явилась міфічна антирадянська організація, на чолі якої нібито стояв 
колишній член Української Центральної Ради Ф.Ф.Стародубель. Наступною 
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фальсифікацією стала справа РОВСа (“Российского общевоинского союза”). По 
ній проходило близько п’ятисот колишніх офіцерів білих армій [7, с. 138, 139]. 

Ревно виконуючи вказівки свого покровителя О.Успенського, О. Волков 
“ліквідував” на обласному і районному рівнях “Священний союз партизанів”, 
підпільний комітет “Молода генерація” та низку інших вигаданих організацій. 
За сфальсифікованою справою “Правотроцькістського обласного центру” було 
заарештовано понад 120 осіб із числа партійної, радянської й господарської 
номенклатури. Більшість із заарештованих була розстріляна, в тому числі 
секретар організаційного бюро ЦК КП(б)У по Полтавській області 
Г.О.Удовиченко та голова облвиконкому П.Я. Жученко [5, с. 34, 35]. 

Репресії чинились також по польській, німецькій, сіоністській, 
харбінській, болгарській, латвійській, румунській та інших національних лініях. 
Лише протягом січня – липня 1938 року по цих “шпигунських” лініях було 
заарештовано близько 1600 громадян [7, с. 138]. 

Після того, як пік “великого терору” було перейдено, Й. Сталін, діючи 
за своїм улюбленим сценарієм, вирішив замінити виконавців і покласти на них 
відповідальність за “перегини”, “зловживання”, “перевищення влади”. Влітку 
1938 року М. Єжов був замінений на Л.Берію і через деякий час розстріляний 
як “троцькіст”. Декілька відповідальних працівників НКВС були усунені з 
посад та покарані. Зокрема, начальника УНКВС по Полтавській області О. 
Волкова звільнили із посади, заарештували й згодом розстріляли. До судової 
відповідальності було притягнуто також 20 його підлеглих, які перестарались у 
пошуках “ворогів народу” [8, с. 83]. Політичні репресії на Полтавщині 
продовжувались, хоча такого безумства, як у 1937-1938 роках, більше не було. 

“Великий терор” кінця 1930-их років залишив глибокий трагічний слід у 
пам’яті народу. Головним наслідком масових репресій було фізичне винищення 
найбільш активної й інтелектуальної частини суспільства. Протягом 1937-1938 
років на Полтавщині було репресовано 9941 чоловік [7, с. 133]. 

У результаті репресій 1930-их років у суспільстві склалась атмосфера 
страху і підозрілості, невпевненості, доносительства, пошуку ворогів тощо. 
Арешт однієї людини органами НКВС викликав своєрідну ланцюгову реакцію: 
далі репресії застосовувались проти подружжя, дітей, родичів, знайомих, 
співробітників. Так, у 1938 році були розстріляні дружини репресованих 
командирів розквартированої в Лубнах 75-ї стрілецької дивізії. Малолітніх 
дітей “ворогів народу” відправляли до спеціальних дитбудинків із суворим 
режимом утримування [1]. 

У суспільстві постійно нагніталася справжня істерія ненависті до “ворогів 
народу”. Під час показових процесів над “троцькістами”, “правотроцькістами”, 
“військово-фашистськими змовниками” тощо на Полтавщині, як і повсюдно в 
країні, влаштовувались мітинги на підприємствах й установах, де приймались 
резолюції з прокляттями чергових “ворогів”. На сторінках газети “Більшовик 
Полтавщини”, у районній пресі та багатотиражках, що видавались на 
підприємствах, систематично друкувалися підбірки листів трудящих, де 
схвалювались масові репресії. 
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Репресії вели до моральної деградації суспільства. Під час їх проведення 
до влади дорвалася велика кількість кар’єристів, підлабузників, шахраїв, 
мародерів, котрі прагнули нажитися на горі людей. В обласному центрі 
партноменклатурники й державні чиновники займали житлову площу 
репресованих настільки брутально і в таких масштабах, що представник 
прокуратури СРСР, який прибув до Полтави, заборонив масові виселення 
репресованих із квартир. Тоді на захист своїх підлеглих став перший секретар 
Полтавського обкому КП(б)У В.С. Марков. 24 вересня 1938 року він надіслав 
листа першому секретареві ЦК КП(б)У М.С. Хрущову та завідуючому відділом 
керівних партійних органів ЦК ВКП(б) Г.М.Маленкову з проханням вплинути 
на прокуратуру [9, с. 163]. 

Масові репресії 1937-1938 років логічно випливали з усієї попередньої 
політичної боротьби, з вождистських традицій, на яких формувалася і 
розвивалася більшовицька партія. Культ вождя ув’язувався з політикою 
масових репресій, метою яких було не тільки попередження можливих виступів 
тих, хто переслідувався владою, а й залякування, застрашування, тероризування 
всього населення. 
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КУЛЬТУРНА СИТУАЦІЯ В КРАЇ НА ЧАС УТВОРЕННЯ  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  
Олександр Білоусько, керівник центру 
 дослідження історії Полтавщини 

 
Дається характеристика тоталітарної культури, що 

утвердилася на Полтавщині в другій половині 1930-их років.  
 

Полтавська область була утворена на піку репресій 1930-их років, коли 
чітко виявився весь трагізм українства. Зараз уже безсумнівно, що у ті жахливі та 
згубні роки українському народові було потрощено моральний хребет. І ця 
величезна шкода розтяглася на десятиліття, а можливо, й назавжди. 

Українську Україну було брутально знищено. Народ став доволі 
«крихким», щоб витримати наростаючі удари московського централізму. Вістря 
цих ударів було спрямоване на українську культуру. В короткий термін було 
ліквідовано всі ознаки національного виховання, які відчувалися в наукових і 
освітніх закладах, у бібліотеках і книгарнях, у засобах масової інформації.  

Натомість упроваджено «українську радянську культуру». Коли 
постишевською милістю були «реабілітовані» українські народні пісні, коли на 
естраді знову стали виступати українські танцюристи, це було не чим іншим, як 
гротесковою пародією на «щасливу»долю України. І такою пародією українська 
культура залишається до сьогодні. З’явився навіть термін на означення цієї пародії 
– «шароварництво».  

Незважаючи на обмеженість матеріальних можливостей, компартійно-
радянський режим прагнув зробити якомога більше для розповсюдження здобутків 
культури серед найширших верств трудящих. Самі трудящі опановували основи 
культури з непідробним ентузіазмом. При цьому культура набула вкрай 
політизованих форм і була приземлена до ролі обслуги комуністичної ідеології. 
Комапаратники невтомно повторювали ленінський вислів про те, що кожній 
людині повинні бути доступні інтелектуальні багатства, нагромаджені минулими 
поколіннями. Насправді правляча партія прагнула обмежити внутрішній світ 
людини тільки тими цінностями, які не суперечили комуністичній доктрині. Істотна 
частина загальнолюдської культурної спадщини була затаврована як «чужа 
пролетарській ідеології», культурні контакти з країнами Заходу були перервані. 

У свою чергу, радикальне світоперетворення надзвичайно політизувало 
інтелігенцію й розвело її по різні боки барикад. В активну боротьбу за українські 
ідеали включилася меншість. Більшість залишилася пасивною або виїхала за 
кордон. Молодь віддала перевагу модним соціалістичним теоріям, за що незабаром 
жорстоко поплатилася. Діяльність митців у тоталітарній державі регламентувалась. 
На тих, хто протиставляв себе владі й вимагав свободи творчості, чекали репресії. 
Ті, хто перейшов на службу новій владі, вижив, але втратив творчу свободу. 

Двадцяті роки минулого століття образно називають "зоряним часом" 
української культури. Інерція революції деякий час викликала у митців ілюзії щодо 
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свого місця в новому суспільстві. Майбутнє прозиралося в гіперболізованих 
масштабах: «світ новий – він буде наш!». Протягом 1920-их років точилися художні 
дискусії, мистецьке життя пульсувало, продукуючи сотні творів. У культурній 
політиці розгорталася «українізація», яка мала реалізувати право народу на своє 
національне життя. Повіривши привиду націонал-комунізму, багато талантів 
кинулися розбудовувати модерну українську культуру. Однак український ренесанс 
тривав недовго. 

Якщо в перше десятиліття свого існування більшовицький режим був зму-
шений шукати певний компроміс із інтелігенцією національно-патріотичного спря-
мування, щоб утримати Україну в сфері свого впливу, то в умовах тоталітарної сис-
теми ніякі компроміси з боку влади вже не були потрібні. У 1930-их роках влада 
облишила експерименти зі схрещування українського з комуністичним, 
оголосивши українське “буржуазним націоналізмом”. Конфлікт набув особливо 
важкого характеру під час голодомору 1932–1933 років. 

Переломною в культурному житті стала постанова ВКП(б) від 23 квітня 
1932 року “Про перебудову літературно-художніх організацій”. Цей документ зобо-
в’язував художню інтелігенцію перебудувати свою творчість на ідейних засадах ма-
рксизму-ленінізму, користуватися у своїй творчості методом соціалістичного реалі-
зму, пропагувати пафос соціалістичного будівництва, провідну роль Комуністичної 
партії в суспільно-політичному житті. Згідно з постановою, всі існуючі в країні 
літературно-мистецькі об’єднання розпускалися, натомість створювалася 
колективні спілки, підконтрольні ВКП(б). 

У травні 1932 року в Харкові був утворений оргкомітет Спілки радянських 
письменників України, а в липні того ж року – оргбюро СРПУ в Полтаві. Його го-
ловою призначили поета, завпартвідділом газети “Більшовик Полтавщини” О.Д. 
Косенка (1904–1937). До складу письменницької організації ввійшов представник 
Полтавського міськкому КП(б)У А. Рогаль, на якого покладалося завдання здійс-
нювати політичний нагляд за діяльністю спілки.  

Письменники підготували до друку збірку статей про соціалістичне будів-
ництво на Полтавщині “З риштувань будови” (1932). О.Д. Косенко здійснив редагу-
вання збірки і написав для неї нарис “Ентузіазм мас – непереможний”. Він же взяв 
участь у підготовці другої збірки “Червона книга” (1933). Однак вірна служба 
Комуністичній партії не врятувала його від репресій. 

Узагалі професії письменника, журналіста, редактора у тридцяті роки стали 
вкрай небезпечними. Особливо це стосувалося тих, хто прагнув зберегти свою тво-
рчу індивідуальність, не став прислужником і холуєм комуністичного режиму. Ти-
повою щодо цього є доля талановитого письменника П.Й. Капельгородського 
(1882–1938), творчість якого обірвав смертний вирок 

Намагаючись нейтралізувати “ворожі” впливи, влада “мобілізувала” в 
літературу тисячі робітників, які не мали навіть початкової підготовки. В редакціях 
журналів їм видавали посібники, як писати романи, повісті, поеми. Ці висуванці 
разом із професіоналами були згуртовані в “колективні” творчі спілки 
письменників, художників, композиторів і поставлені під невсипущий контроль 
Комуністичної партії. Відтепер “радянське мистецтво” одержало можливість 
існувати в єдино визнаному стилі “соціалістичного реалізму”.  
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Українські митці були позбавлені права вибору. Творчий процес за “залізною 
завісою” регулювався подібно до промислового виробництва – на рівні визначення 
змісту і форми твору. Митці, звинувачені в “українському буржуазному 
націоналізмі”, “вибували” з рядів творчої інтелігенції. Навіть ті, хто здобули 
становище офіційно визнаних метрів, не почували себе в безпеці.  

В умовах тотального антиукраїнського терору більшість творчої інтелігенції 
капітулювала перед насильством. Ця капітуляція була щедро винагороджена 
орденами і посадами. Ті ж представники інтелігенції, які не підпорядковувалися 
правилам гри, встановлених державною партією, безжально переслідувались, по-
збавлялись роботи, волі, а нерідко й життя. Загалом в Україні було репресовано 
близько 500 діячів національної культури. Значну частину цього списку становили 
наші земляки. 1930-і роки ввійшли в історію української культури як “розстріляне 
відродження”.  

Таким чином, культурний розвій в області, утвореній на піку репресій, був 
наперед визначений. Можна наводити безліч кількісних показників, які свідчать 
про справжні й позірні досягнення в культурному будівництві, але жодні цифри не 
можуть заступити задушливу культурну атмосферу тих років.  

Осередком національної музичної культури в Полтаві у 1920–1930-их роках 
був музичний технікум (засновано 1902 року як музичні класи Полтавського відді-
лення Російського музичного товариства, з 1903 року – музичне училище). Після 
революції навчальний заклад перетворили на державний музтехнікум із підготовки 
фахівців для професійних музичних установ, керівників самодіяльних хорів та ор-
кестрів. У 1928–1933 році технікум очолював відомий хоровий диригент, компози-
тор і педагог Ф.М. Попадич.  

У 1930 р. в Полтаві з’явився новий мистецький колектив – жіночий театра-
лізований хоровий ансамбль (жінхоранс). Ансамблем із 12 дівчат-співачок із відмін-
ними голосовими даними керували диригент, композитор, фольклорист і хореограф 
В.М. Верховинець та його дружина, в минулому актриса театру Є.І. Доля-
Верховинець. Жінхоранс виконував народні пісні, поєднуючи спів з елементами те-
атралізації й танцю. За такого стилю виконання пісня ніби знову народжувалася і 
сприймалася наочно. Виступи жінхорансу мали винятковий успіх. Із 1935 року він 
став державним мистецьким колективом Української РСР, брав участь у 1-ій декаді 
української літератури і мистецтва в Москві.  

Непродумані адміністративні реорганізації в галузі театрального мистецтва 
призвели до того, що в І половині 1930-их років Полтава не мала свого стаціонарно-
го театру. Його створено лише в травні 1936 році на базі Харківського комсомоль-
ського музичного театру під назвою Державний театр музичної драми імені М.В. 
Гоголя (з 1937 року – обласний). Трупу очолив В.М. Скляренко, згодом – народний 
артист УРСР. Щороку театр давав до 300 вистав. Репертуар становила українська і 
світова класика. У листопаді 1938 р. у виставі “Наталка-Полтавка”, поставленій на 
відзначення 100-річчя від дня смерті І.П. Котляревського, брала участь народна ар-
тистка СРСР М.І. Литвиненко-Вольгемут. Вступне слово перед виставою виголосив 
відомий поет М.Т. Рильський. Хороший подарунок отримала і малеча Полтави – в 
1939 році для неї відкрився ляльковий театр. 
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На Полтавщині діяли також Кременчуцький міський театр, кілька пересув-
них робітничо-колгоспних театрів, серед них Лохвицький (1925–1941), Лубенський 
(1934–1941), Кременчуцький (1934–1941), Полтавський (1928–1934). Невеликі ко-
лективи театрів обслуговували населення 3–4-ох районів. Вистави влаштовувались 
на підприємствах, у колгоспах і радгоспах, у клубах, червоних кутках, а то й просто 
неба, на токах, в бригадних станах. У репертуарі переважала українська класика, 
але доводилося ставити п’єси і суто кон’юнктурного, агітаційного змісту. 

Поряд із професійним музичним і театральним мистецтвом у краї розвива-
лася художня самодіяльність. Особливо помітним її сплеск був у ІІ половині 1930-
их роках, коли Полтавщина почала потроху оговтуватися від страхітливих наслідків 
примусової колективізації й голоду. Влада теж виявляла зацікавленість у тому, щоб 
трудящі, особливо молодь, відвідували культурно-освітні заклади, різні самодіяльні 
гуртки. Адже це ніби підтверджувало «справедливість» проголошеної в 1935 році 
сталінської тези: “Жити стало краще, жити стало веселіше!”. Центрами самодіяль-
ної творчості були клуби, будинки культури і будинки колективіста. Кількість 
клубних закладів зросла з 1162 у 1932 році до 1928 у 1939 році Вони мали невеликі 
штати культосвітніх працівників, які на більш-менш кваліфікованому рівні керува-
ли роботою різноманітних гуртків.  

Після реорганізації літературно-художніх об’єднань і згуртування 
мистецьких сил у єдиних творчих спілках образно-стильові пошуки митців 
звузилися. Істиною в останній інстанції став «соціалістичний реалізм». 
Вирішальним в оцінці твору стало не новаторство у трактуванні форми, а  
«новаторське прочитання теми і розкриття художнього образу». Для 
мистецтва цього часу характерне цілеспрямоване державне замовлення.  

У малярстві соцреалізм означав своєрідне сполучення фотографічності з 
умовноакадемічною парадністю, ідеалізацією зображуваного відповідно до 
партійно-політичних настанов. Тематика картин сходить, за дуже невеликими 
винятками, на ідилічне зображення «щасливого» життя в колгоспах, «героїки 
соціалістичної праці», епізодів революційної боротьби, а надто – на малювання 
фотографічно-парадних портретів «вождів», «передовиків виробництва». 

Тому для художників Полтавщини 1930-і роки виявились не кращими для 
творчості. Кілька членів розпущеної 1931 року Полтавської філії Асоціації худож-
ників Червоної України, серед них Д.І. Ангельський (1898–1938), Н.Х. Онацький 
(1875–1937), А.Я. Федоренко (1887–1938) загинули під час масових репресій. Щоб 
вижити, митці змушені були пристосовуватися до суворих реалій життя. Типовим 
прикладом цього є творчість кераміста, викладача Миргородської художньо-
промислової школи І.К. Українця (1888–1945), який розмальовував майолікові, пор-
целянові й фаянсові набори посуду, декоративні вази з українськими візерунками, 
революційними гаслами, портретами офіційних діячів.  

Місцем зібрань полтавських художників у 1920–1930-і роки служив колиш-
ній будинок А. Булюбаша по вулиці Спаській, 11, де розміщувалася створена в 1919 
році Картинна галерея (з 1920 року – художній відділ Центрального пролетарського 
музею Полтавщини). Співробітниками галереї були художники М.М.Бокий, 
Л.С.Векштейн, П.М.Горобець, мистецтвознавець В.М.Липа. У 1940 році галерея на-
була статусу самостійного Полтавського художнього музею (1940 р.). Напередодні 
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війни художній музей у Полтаві належав до найвизначніших в Україні. Його фонди 
нараховували 22185 експонатів. 

З утворенням області суперечливі й трагічні явища у культурі й мистецтві 
продовжували наростати. Потоптання гуманістичних демократичних принципів у 
житті суспільства, авторитарність політичних суджень знайшли аналогію в 
культурному житті. Була порушена основа основ творчого процесу – свобода 
самовираження митця. 

Трагедія полягала в тому, що митці, створюючи фальшиві, але побудовані на 
принципах візуальної правдоподібності образи, змушували повірити в них маси, які 
були сповнені щирого прагнення до “загального щастя трудящого людства”. На цей 
час уже склалася та особлива психологія радянських людей, яка, за визначенням М. 
Горького, черпала волю до дії, до будівництва життя із волі колективу. Цей дух 
усвідомленого колективізму виявлявся у праці, військовій підготовці, спорті. 
Насамперед цим духом була перейнята молодь, типізований образ якої постає в 
багатьох творах тогочасних митців. Особливою увагою користувалися спортсмени 
й спортсменки, образи яких сприймалися як символ оптимізму, здоров’я, 
молодості. (Дівчина у футболці. Картина О. Самохвалова. 1932). «Античні» торси 
радянських фізкультурників і фізкультурниць заполонили живописні полотна, 
парки культури та відпочинку. 

Найважливіші ідеї культури 1930-их років моделювали „епохальні” фільми 
Г.Александрова з участю радянської кінозірки Л. Орлової „Цирк” (1936), „Волга-
Волга” (1938), „Світла путь” (1940) та фільми І. Пир’єва з участю кінозірки М. 
Ладиніної „Багата наречена” (1938 р.), „Трактористи” (1939), „Свинарка і пастух” 
(1941). У цих фільмах вперше прозвучали пісні, які згодом набули значення 
символів. Вони гриміли під час урочистих маршів, фізкультурних парадів, 
виконувалися на демонстраціях і мітингах, передавалися по радіо, записувалися на 
тисячі платівок. Мелодії, що легко запам’ятовувалися, несли заряд бадьорості, 
романтики молодості. Найбільш популярним кінокомпозитором у передвоєнні роки 
був наш земляк Ісаак Осипович Дунаєвський. Його музика – напрочуд мелодійна, 
співуча й життєрадісна – “лягла на вухо” не одному поколінню. 

В архітектурі динамізм творчих пошуків змінився похмурою казенщиною. 
Повсюдно запроваджений офіційний напрям соцреалізму містив елементи 
петербурзького ампіру і відзначався нахилом до псевдомонументалізму 
(«сталінський класицизм»). У цьому стилі зводилися передусім урядові будинки. 
Прикметно, що апологетом і провідником стилю соцреалізму в архітектурі став 
уродженець села Дібрівка Миргородського повіту Григорій Володимирович 
Головко (1890–1982). Автором будинку Верховної Ради в Києві та інших споруд, 
зведених у стилі соцреалізму, був уродженець села Карань Переяславського повіту 
Володимир Гнатович Заболотний (1898–1962).  

Загалом монументальне мистецтво на Полтавщині в 1930-і роки не дало ні-
чого нового порівняно з попереднім часом. У 1934 році в центрі Полтави, в сквері 
на вулиці, що носить ім’я М.В. Гоголя, встановлено пам’ятник великому землякові. 
Але по суті цей пам’ятник не пов’язаний із радянською епохою, бо збір народних 
коштів на його створення був приурочений до 100-річчя з дня народження письмен-
ника. Статую М.В. Гоголя створив відомий скульптор Л.В. Позен (1849–1921) і в 
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1915 році подарував місту Полтаві. А 25 років потому скульптуру тільки встанови-
ли на п’єдестал. 

У 1938 році у Кременчуці, в Поштовому парку, на братській могилі, де похо-
вані червоноармійці й активісти, що загинули в час громадянської війни, спорудили 
пам’ятник у вигляді чотиригранної призми з граніту, увінчаної зіркою. Того ж року 
при в’їзді на міст через Дніпро зведено скульптурну групу на честь червоних матро-
сів Дніпровської флотилії.  

Таким чином, радянській системі культури, утвердженій в Україні й 
Полтавщині в 1930-і роки, були притаманні: тотальний характер державного 
контролю над мистецтвом, заборона вільних мистецьких угруповань, репресії 
проти невгодних діячів, партійно-комуністичне тлумачення природи та завдань 
літератури та мистецтва. Зміст культури визначався пануючою ідеологією, 
політичним екстремізмом і мистецькими вподобаннями вождів. Особливу увагу 
партійних замовників привертало агітаційно-масове й монументальне мистецтво, 
синтезоване з архітектурою і скульптурою. Залізна логіка підкорення догматам 
ідеології передбачала визначений набір мистецьких засобів, смислових та 
іконографічних штампів. Для маси населення очікування чергової чи 
екстраординарної події в країні неодмінно пов’язувалося з грандіозною 
маніфестацією, пафос якої підігрівався засобами театру, архітектури, музики, 
скульптури, кіно, світлових ефектів, а головне – ритмічних масових проходжень, 
які практично виключали інтелектуальний самоконтроль. Режисура масових 
містерій покликана була нести масам ілюзії, піднімати людей над буденністю 
(святкування Міжнародного юнацького дня в Полтаві. 1938). До того ж у ревищі 
стадіону та подібних сценах масового психозу був присутній примітивний смисл 
тотальної одностайності, яка перетворює людей у потенційних агресорів, 
нетерпимих до інакомислячих.  

З максимальним навантаженням працювали радіопропаганда, кінохроніка, 
реклама, плакат. Твори літератури й образотворчого мистецтва, оголошені вищим 
досягненням національного генія, тиражувалися в мільйонах примірників. 
Авторитет і сила правлячої партії стверджувалася в нових адміністративних 
будинках, споруджених у неокласицистичному стилі. В скульптурі переважали 
статуї-персоніфікації: атлети, воїни, “трудящі”. В живописних творах всіляко 
варіювалися теми “колективізму”, “єдності партії і народу”, “виховання нової 
юності”.  

 
Примітки 

 
Стаття написана на основі матеріалів авторського підручника: Білоусько О.А., 
Єрмак О.П., Ревегук В.Я. Новітня історія Полтавщини (перша половина ХХ 
століття): Підручник для 10 класу загальноосвітньої школи. – Полтава: Оріяна, 
2005. – 312 с., іл., карти.  
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ОСВІТА ПОЛТАВЩИНИ В ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ 
 

Володимир Мирошниченко, начальник  
управління освіти і науки Полтавської  
облдержадміністрації 

 
 Стан освіти області від 1937 року до сьогодення характеризує 
автор статті. 
 

Освіта завжди відображає стан суспільно-економічних відносин, зміни, 
що відбуваються в суспільстві, проектують відповідні перетворення в освіті. З 
утворенням у 1937 році Полтавської області, що припадає на період радянської 
модернізації України, в розвитку освіти краю відбувалися суперечливі процеси.  

Позитивні зрушення, насамперед, полягали у ліквідації неписьменності, 
запровадженні загальної обов'язкової семирічної освіти, відкритті середніх 
шкіл, вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, науково-
дослідницьких установ.  

Напередодні утворення області на території, що ввійшла потім до її меж, 
працювало 957 початкових, 70 неповних середніх та 161 середня школа, 5 ВНЗ, 
43 технікуми, 7 робітничих факультетів, а також наукові заклади: науково-
дослідний інститут свинарства, інститут кормів, гравіметрична обсерваторія. У 
школах всіх типів навчалося 395 тисяч 800 учнів, яких навчали 14 тисяч 600 
учителів. 

У 1939 році відкрито Кременчуцький педагогічний інститут (припинив 
роботу з початком війни) й Полтавський інститут удосконалення вчителів 
(тепер Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
імені М.В. Остроградського), головним завданням якого у передвоєнні роки 
було підвищення теоретичних і методичних знань учителів різних типів шкіл, 
викладачів педучилищ та шкільних інспекторів. Це стало традиційним у 
системі післядипломної педагогічної освіти, що і надалі вдосконалювалася та 
розвивалося. Усього з часу заснування інституту курсову перепідготовку в 
ньому пройшли майже 260 тисяч педагогів. 

Помітну роль у розвитку освіти в 30-их роках відігравали бібліотеки. У 
1937 році масових бібліотек нараховувалося 1603. Однією з найбільш 
укомплектованих історичною, художньою, науково-технічною літературою 
була Полтавська центральна наукова бібліотека. Книжковий фонд бібліотеки 
зростав у середньому на 7-8 тисяч одиниць щорічно. Щоправда, зміст 
книгозбірень прискіпливо контролювався Укрголовлітом, а на місцях – 
окружними інспектурами народної освіти. 

Статистичні дані свідчать про значні здобутки у сфері освіти, проте вона 
зазнала великих втрат упродовж трагічних років голодомору та репресій. 
Гостро постала в цей час проблема кадрового забезпечення шкіл. Хоча вчителів 
порівняно з дореволюційним періодом стало більше у 2,7 разу, значна частина 
їх – вихідців із робітників і селян – за рівнем освіти й культури не могла 
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зрівнятися зі старими спеціалістами, які мали глибокі знання та добре володіли 
методикою викладання. Винищення частини інтелігенції – як мозку нації – 
підірвали основи поступального розвитку краю, як і держави загалом.  

В умовах німецько-фашистського режиму окремі вчителі-патріоти 
Полтавщини зробили спробу відродити національну українську школу. 
Видатний український педагог Григорій Ващенко, який у час окупації 
залишався жити в Полтаві, на сторінках обласного часопису "Голос 
Полтавщини" виклав концепцію розвитку української національної освіти, 
вільної від більшовицьких догм, яка виховувала б у дітей любов до України і 
почуття національної гідності.  

На початку 1942 року в умовах окупації вийшли український буквар 
"Рідне слово", читанки для 1–4 класів, підручники з української та німецької 
мов, шкільний збірник українських пісень. 

Із метою підготовки вчителів до роботи в національній школі в окремих 
містах Полтавщини влаштували спеціальні курси для освітян. На тижневих 
курсах, що працювали в кінці грудня 1941 року в Полтаві, лекції прослухали 
290 осіб, у тому числі 98 учителів із сільських шкіл. 

Більшість шкіл Полтавського краю почала працювати або з грудня 1941 
(у Кременчуці), або з січня 1942 року (у Полтаві). Але освітня політика 
нацистів ставила за мету колонізувати і духовно поневолити український народ. 
Відкривалися лише початкові, так звані народні школи, навчання в яких було 
обов'язковим. Школа мала навчити дітей лише писати, читати та рахувати. 
Заборонялося також використовувати підручники, навчальні посібники й плани 
радянської школи.  

Війна з її важкими наслідками наклала тяжкий відбиток на розвиток 
освіти. Зруйновані школи, нестатки, голод, виснажені, бідно вдягнені учні й 
учителі – така була картина післявоєнної школи після визволення Полтавщини 
від дворічної німецької окупації. З 15 листопада 1943 року розпочалося 
навчання у школах краю. За браком приміщень, заняття проводилися в 
громадських будівлях, приватних будинках, часом навіть у землянках.  

Зусиллями всього народу школи були поступово відбудовані, шкільну 
справу налагоджено. Вже у 1944 році, через рік після визволення, в області 
працювало 1536 шкіл, у яких навчалося 208 тисяч учнів.  

У 1950 році в області було 1663 школи, 32 середні спеціальні навчальні 
заклади і 3 ВНЗ. 

Розбудовувалася і система професійно-технічної й середньої спеціальної 
освіти. У 50-их роках було створено ряд шкіл фабрично-заводського навчання, 
технічних та ремісничих училищ, а також Полтавська торгово-кооперативна 
школа, Кременчуцький автомобільний технікум. 

У 1956 році в області працювало 1389 загальноосвітніх шкіл, із них 
початкових – 611, семирічних – 527, середніх – 251. При них було 135 
інтернатів для дітей із віддалених сіл, у яких проживало 2953 учні. Число учнів 
загальноосвітніх шкіл сягало 250 тисяч. Деяке зменшення числа шкіл 
пояснюється тим, що при створенні Черкаської області значна частина 
території Полтавщини відійшла до неї.  
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У 60-их роках було досягнуто поставленої раніше мети – запровадження 
загальної обов'язкової восьмирічної освіти. Розширювалася і мережа шкіл, 
продовжувала розбудовуватися система вищої, середньої спеціальної й 
професійно-технічної освіти. У Полтаві відкрито медичний стоматологічний 
інститут, створено Вище військове командне училище зв'язку, кооперативний 
інститут, низку технікумів та ПТУ.  

Загальноосвітня школа значно зміцніла як школа єдина, трудова і 
політехнічна. Зросла мережа середніх шкіл, збільшилось число кваліфікованих 
учителів, удосконалився навчально-виховний процес. Однак головного 
завдання в галузі народної освіти – до 1970 року перейти в основному до 
загальної середньої освіти – не було виконано. Як наслідок у суспільстві почала 
визрівати думка про необхідність реформ. 12 квітня 1984 року Верховна Рада 
СРСР схвалила "Основні напрями реформи загальноосвітньої і професійної 
школи". 

 Це була велика програма реформ, однак, як і численні попередні 
програми, вона могла бути здійснена лише частково. Школа – дзеркало 
суспільства, і глибоко реформувати її, не реформуючи суспільство, – справа 
малоперспективна.  

Справжнє реформування системи освіти області розпочалося в період 
незалежності України, коли були здійснені суттєві кроки у розбудові 
національної системи освіти та демократизації освітянської діяльності. До них 
слід віднести розроблення нової законодавчої бази галузі; створення 
вітчизняних підручників і педагогічної преси; оновлення змісту освіти, 
насамперед у соціогуманітарній сфері; варіативність мережі навчальних 
закладів й освітньо-професійних програм.  

Інтелектуальний потенціал нації значною мірою залежить від рівня 
розвитку системи вищої та середньої спеціальної освіти. У 1990/1991 
навчальному році в 27 середніх спеціальних навчальних закладах (технікумах) 
навчалося більше ніж 25 тисяч учнів на денній, вечірній і заочній формах 
навчання, працювали 1 тисяча 800 педагогів. 

У 5 полтавських ВНЗ: педагогічному, інженерно-будівельному, 
кооперативному, медичному стоматологічному, сільськогосподарському — та 
Кременчуцькому філіалі Харківського політехнічного інституту на початок 
1990/1991 навчального року навчалося 22 тисячі 600 студентів і працювало 1 
тисяча 600 осіб професорсько-викладацького складу, в тому числі 65 докторів 
наук, 804 кандидати наук. 

Із 1990-1991 навчального року на Полтавщині, зокрема в обласному 
центрі, одні із перших в Україні розпочали роботу школи нового типу для 
навчання здібних та обдарованих дітей на базі загальноосвітніх навчально-
виховних закладів. Чисельність таких установ із кожним роком зростала: якщо 
у 1990-1991роках було 5 закладів, то у 2002-2003 роках – 76. 

Важливою віхою на шляху реформування освіти в Україні став закон 
"Про загальну середню освіту", ухвалений Верховною Радою України 13 травня 
1999 року, який визначив правові, організаційні та фінансові засади функціо-
нування й розвитку системи загальної середньої освіти. 
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З 1 вересня 2001 р. здійснюється поступовий перехід навчальних закладів 
на новий зміст, структуру та 12-річний термін навчання, починаючи із 2003-
2004 навчального року – до профільної старшої школи та впровадження 
Державного стандарту базової і повної середньої освіти. 

Система освіти області нині не лише зберегла основні показники, а й 
послідовно вдосконалює їх. 

Маємо позитивно відпрацьовані моделі роботи освітніх закладів. 
Заслуговує на увагу модель школи "Рівні можливості у виборі учнями освітніх 
маршрутів" у Карлівській гімназії імені Ніни Герасименко. Пошуки варіантів 
розвитку сільського закладу ведуться у Новоаврамівській гімназії Хорольського 
району, Попівській ЗОШ І-ІІ ступенів Великобагачанського району, 
Дейкалівській ЗОШ І-ІІ ступенів Пирятинського району, Петрівській ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Хорольського району. Розпочато реалізацію ідеї "Школи майбутнього" 
на базі обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей із сільської місцевості 
імені А.С. Макаренка (село Ковалівка).  

Область має певні позитиви у виконанні державної Програми 
комп’ютеризації навчальних закладів. У загальноосвітніх навчальних закладах 
області налічується понад 4,7 тисячі сучасних персональних комп’ютерів. 
Обладнано 423 навчальних комп’ютерних комплекси, завершуються роботи із 
уведення в експлуатацію ще 108 навчальних комп’ютерних комплексів.  

Функціонує 498 дошкільних навчальних закладів, які відвідує 35,6 тисячі 
дітей дошкільного віку. У 833 денних загальноосвітніх школах навчається 164,7 
тисячі учнів. 28 гімназій та 10 ліцеїв регіону дають глибокі знання 15 тисячам 
учнів. 

 У 44 професійно-технічних навчальних закладах державної форми 
власності щорічно навчається понад 15 тисяч учнів. У 2007 році підготовлено 
більше ніж 8 тисяч 100 кваліфікованих робітників.  

У 25 інтернатних закладах Полтавщини створено належні умови для 
навчання і розвитку 4 тисяч 724 дітей. 

Досягнуто стабільності у розвитку позашкільної освіти. Діє 95 
освітянських позашкільних навчальних закладів, якими охоплено майже 43,8 
тисячі дітей. Успішно впроваджується обласна програма розвитку 
позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 роки. 

Сьогодні освітня галузь Полтавщини має позитивну динаміку завдяки 
збільшенню фінансування з державного та місцевих бюджетів. Звичайно, обсяг 
коштів не є єдиною передумовою високоякісної освіти. Виняткове значення 
повинні відігравати освітні традиції, суспільна позитивна мотивація 
освіченості, громадського престижу праці вчителя. 

Маємо ефективно використати значний потенціал постійного освоєння 
інноваційних технологій навчання, здійснення моніторингу якості освіти, 
вдосконалення цілісної системи роботи з обдарованими учнями, впровадження 
якісно нової моделі державно-громадського управління освітою, забезпечення 
прозорості у діяльності навчальних закладів.  
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У статті аналізується політичне й духовне життя 

Полтавщини від часу прийняття нової Конституції України до 
перших років ХХІ століття. Простежується динаміка впливу 
різноманітних політичних сил на соціально-економічну ситуацію в 
регіоні. 

 
У політичному плані 1996 рік запам’ятався полтавцям підготовкою тексту 

і прийняттям нової Конституції України. Вже на середину квітня її проект 
розглянуто на 29 сесіях місцевих рад, де було внесено 75 пропозицій та 
зауважень. Загалом зафіксовано 962 випадки офіційного обговорення 
Основного Закону держави. На 292 зборах проект Конституції було підтримано 
повністю; на 633 – із зауваженнями; на 37 – проект із багатьох причин не було 
схвалено.  

Проте прийняття Конституції України 28 червня 1996 року дозволило 
продовжити процес реформування українського суспільства на новій основі. Це 
проявилося в усіх сферах життя держави. Зокрема, посилився процес 
демократизації. Так, у 1997 році в Україні діяла 41 політична партія, у 2000 
році – 97, у 2001 – більше ніж 110. Помітним був цей процес і на Полтавщині, 
де кількість політичних партій зросла з 30 у 1997 році до 62 – у 2001 році. Але 
чисельність членів партій зростала повільно. На середину 2001 року їх було 
лише 40 тисяч [1, с. 415]. Простежувалася тенденція до зміцнення 
центристських і лівоцентристських партій, коло прихильників яких 
збільшувалося у зв’язку з розумінням більшістю громадян необхідності 
поглиблення та прискорення реформ. Позиції цих сил міцніли й у зв’язку зі 
створенням в області у 1999 році організації ВОДС “Злагода”, до якої на правах 
колективних членів увійшли центристські партії та громадські організації. 
Напередодні виборів 2002 року кількість обласних осередків політичних партій 
зросла до 74, а кількість їх членів перевищила 100 тисяч. Загалом на початок 
2004 року в регіоні діяли осередки 82 політичних партій, які нараховували 
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понад 140 тисяч членів. Активізувалася і робота громадських організацій (їх 
було більше ніж 300) [1, с. 415]. 

Помітне політичне пожвавлення на Полтавщині відчувалося під час 
підготовки та проведення виборів до Верховної Ради України й органів 
місцевого самоврядування у березні 1998 і 2002 років, виборів Президента 
України у жовтні - листопаді 1999 року й у ході Всеукраїнського референдуму з 
народної ініціативи у квітні 2000 року. Полтавці взяли активну участь у всіх 
цих заходах, задекларувавши свої погляди. 

Відомо, що вибори 1998 року до Верховної Ради України відбувалися за 
змішаною системою. За їх підсумками по багатомандатному 
загальнонаціональному виборчому округу за партійними списками ліві сили 
(КПУ, СПУ, ПСПУ тощо) набрали майже половину голосів виборців. У восьми 
полтавських мажоритарних округах народними депутатами стали Л. Гусак, 
К. Жеваго, Я. Козак, М. Клочко, М. Кириченко, О. Кулик, О. Масенко та 
Г. Омельченко. Серед 9711 обраних депутатів рад усіх рівнів 9133 були 
безпартійними, 303 представляли КПУ, 97 – АПУ, 63 – СПУ та СелПУ, 35 – 
НРУ, 33 – НДП, 21 – СДПУ(о). 

Після виборів 1998 року на Полтавщині утверджується система органів 
місцевого самоврядування. У програмній промові новообраного голови 
обласної ради О. Полієвця мала місце спроба накреслити основні напрями її 
роботи. Першочерговими визначалися соціально-економічні проблеми. 
Ставилося завдання — контролювати й удосконалювати економіку області. 
Особлива увага зверталася на розвиток АПК і села загалом. Актуальним 
завданням уважалося створення в обласній раді сильних профільних комісій, до 
роботи яких залучалися б народні депутати України від області. Насамперед 
підкреслювалася необхідність більш наполегливо відстоювати інтереси регіону 
в центральних органах влади [2, с. 15]. Обласна рада зуміла уникнути гострих 
партійних суперечок, створити ефективно діючі органи. Це сприяло їх успішній 
діяльності. 

Проте становлення органів місцевого самоврядування за відсутності 
чіткого розмежування їх функцій з органами державної виконавчої влади 
проходило складно. Центральною постала проблема управління майном. 
Негативно впливали на ситуацію суперечки між обласними органами влади та 
міськими головами. Значною мірою це було викликано позицією тодішнього 
голови облдержадміністрації О. Колєснікова. Так, відсутність єдності між 
владними структурами і соціально-економічні труднощі вплинули на ставлення 
полтавців до виборів Президента України у 1999 році. Тоді в другому турі 
більше від половини виборців області підтримали лідера комуністів. Ці й інші 
чинники примушували шукати і знаходити компроміси. Міському голові 
Полтави А. Кукобі, який із листопада 1999 по березень 2000 року одночасно 
був і головою облдержадміністрації, відразу ж удалося налагодити відносини з 
обласною радою. Це полегшило діяльність нового голови Полтавської 
облдержадміністрації Є. Томіна. 

З того часу всі вузлові проблеми розв’язувалися переважно спільно. 
Звичними формами роботи стали колегії облдержадміністрації, прийняття 
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спільних рішень і розпоряджень, посилилася взаємодія комісій обласної ради з 
управліннями ОДА. 

Аналіз роботи органів державної виконавчої влади та місцевого 
самоврядування свідчить, що в її основу покладено програмно-цільовий метод 
організації управління економічними й соціальними процесами в регіоні. 
Зокрема, це стосується цілісної, довгострокової концепції розвитку області 
“Полтавщина – 2010”, цільових програм підтримки підприємництва, залучення 
інвестицій, основних напрямів соціальної політики, зайнятості, освіти, 
медицини, культури тощо [3]. 

У досліджуваний період на Полтавщині також активно обговорювалися 
прийняті у центрі документи загальнодержавного значення. Так, у 1999 році 
проводилось обговорення програми “Україна — 2010”. На початку 2000 року 
більше ніж у 1300 трудових колективах за “круглими столами” вивчався проект 
Послання Президента України до Верховної Ради. Ця робота відзначалася 
значною активністю громадян. Тоді було внесено 629 пропозицій, які в 
узагальненому вигляді направлені до Адміністрації Президента України. 
Населення області хвилювали проблеми власності, оренди, податкової 
політики, розв’язання низки соціальних питань. Цей та інші документи були 
взяті за основу під час розроблення спеціальних обласних програм. Проте їх 
ефективність часто зводилася нанівець через обмеження фінансування. 

16 квітня 2000 року полтавці взяли участь у Всеукраїнському 
референдумі щодо змін і доповнень до Конституції України. Активно 
обговорювалася проблема структури парламенту, особливостей його 
формування. 

2002 рік у політичному плані запам’ятався насамперед виборами до 
Верховної Ради України та місцевих рад. Незважаючи на досить гостру 
політичну боротьбу, вибори пройшли цивілізовано. В багатомандатному 
виборчому окрузі на Полтавщині найбільше голосів виборола СПУ — 22.12%. 
Це найвищий показник серед регіонів держави. Друге місце посів блок “Наша 
Україна” — 20,45% голосів, третє — КПУ — 17,68%, четверте — Блок 
Ю.Тимошенко — 8%, п’яте — блок “За єдину Україну” — 6,2%. Загалом 
порівняно з виборами 1998 року вплив лівих значно зменшився, особливо у 
Полтаві, Кременчуці та Шишацькому, Миргородському, Великобагачанському, 
Диканському, Оржицькому і Кременчуцькому районах. 

Помітна втрата позицій лівими силами свідчила про поступове 
усвідомлення переважною більшістю громадян неможливості повернення до 
минулого та необхідності концентрування зусиль на проблемах сьогодення й 
майбутнього. Люди оцінювали кандидатів у депутати насамперед за їхніми 
діловими якостями, що особливо яскраво проявилося під час голосування у 
мажоритарних округах і на місцевих виборах. Так, із 8 полтавських народних 
депутатів-мажоритарників (А. Веревський, В. Гаврилюк, К. Жеваго, 
М. Карнаух, А. Кукоба, Г. Руденко, О. Салмін та І. Четвериков) 7 увійшли до 
центристських фракцій та 1 – до СПУ. Серед 10005 депутатів рад усіх рівнів 
2371 були членами партій. Із них 705 належали до АПУ, 323 – до НДП, 210 – 
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ПДС, 206 – КПУ, 190 – об’єднання “Жінки за майбутнє”, 162 – ПР, 120 – 
СелПУ, 93 – “Батьківщина”, 71 – СДПУ(о), 57 – СПУ, 35 – УНР, 34 – НРУ. 

Такий вибір громадян дозволив поглибити співробітництво органів 
державної виконавчої влади та місцевого самоврядування всіх рівнів, 
виробляти і реалізувати спільні проекти, захищати інтереси полтавців. 
Водночас значну кількість голосів, що отримали ліві сили, насамперед 
соціалісти, за партійними списками, можна розцінювати як прояв 
незадоволення громадян своїм соціальним становищем, створення умов для 
поліпшення котрого стало основним завданням органів влади й місцевого 
самоврядування. Це, зокрема, неодноразово підкреслювалося на колегіях 
облдержадміністрації та сесіях облради, головою якої було обрано спочатку 
Є. Томіна, а через кілька місяців — В. Гришка. 

Навесні 2003 року в області активно проходило чергове обговорення 
проекту внесення змін до Конституції України. Тоді яскраво проявилося 
зростання впливу політичних партій на громадськість, що було особливо 
помітним під час проведення “круглих столів” і громадських слухань. Загалом 
підтримавши законопроект, полтавці запропонували до нього свої зміни та 
доповнення. 

Улітку 2003 року головою облдержадміністрації був призначений 
полтавець О. Удовиченко, який сформував дієву команду й запропонував 
напрями розвитку області, спрямовані на досягнення самодостатнього рівня 
розвитку обласної громади, як інтегрованої ланки українського суспільства. 
Було посилено увагу до забезпечення відкритості дій влади, чому сприяло 
проведення прес-конференцій, “гарячих ліній”, “круглих столів”. Пріоритетним 
визнавалося підвищення рівня соціального забезпечення громадян шляхом 
збільшення ефективності економіки, створення нових робочих місць тощо. 

Релігійне життя області у досліджуваний період також розвивалося 
динамічно як за кількісними, так і за якісними показниками. Так, якщо на 
кінець 80-их років минулого століття на Полтавщині діяло 77 релігійних 
організацій (52 православні громади, єпархіальне управління й 24 
протестантські церкви), то на початок 2004 року в регіоні нараховувалося 838 
релігійних організацій, 36 конфесій, течій та напрямів. Це 818 релігійних 
громад, 8 обласних управлінь, 3 монастирі, 3 місії, 1 братство і 2 духовних 
навчальних заклади. Домінуючими залишаються християнські конфесії, що 
становлять 96,7% від загальної кількості [1, с. 422]. 

Українська православна церква є найбільшим релігійним об’єднанням 
області (394 релігійні організації). У 1999 році єпархія УПЦ відзначила 200-
річний ювілей. Її святинями є Горбанівська та Козельщинська ікони Божої 
Матері.  

Понад 20 років єпархіальне управління УПЦ очолював відомий у 
православному світі архієрей — богослов і видатний громадський діяч 
митрополит Полтавський та Кременчуцький Феодосій (Дикун-Вакалюк). Своїм 
самовідданим і сумлінним служінням Богові, скромністю, високими 
моральними якостями, активною громадською й благодійницькою діяльністю 
він заслужив шану та повагу духовенства, віруючих і всіх жителів Полтавщини. 
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1 жовтня 2001 року на 75 році життя митрополит Феодосій помер. Полтавську 
єпархію УПЦ очолив єпископ Филип. 

Наступною за кількісними показниками в області є Українська 
православна церква Київського патріархату, яка нараховувала 127 релігійних 
організацій. Із 2002 року очолює її відомий у православному світі архієпископ 
Євсевій (Політило). 

Українська автокефальна православна церква, Українська греко-
католицька та Римо-католицька церкви в регіоні відповідно мали по 12, 4 і 5 
релігійних громад. 

Найбільшими і найвпливовішими серед протестантських конфесій на 
Полтавщині є баптисти – 75 релігійних організацій, п’ятдесятники – відповідно 
– 92 й адвентисти – 43. 

В області також діє 18 релігійних громад, створених національними 
меншинами. Із новітніх релігій (48 релігійних організацій) найбільшу 
активність проявляють 28 громад харизматичного напряму. 

Для задоволення сакральних потреб релігійні організації мають 496 
культових будівель, серед них 28 пам’яток архітектури. В зазначений період у 
стадії будівництва перебувало 58 храмів та молитовних будинків. В області всі 
культові споруди, серед яких і ті, що взяті під охорону державою як пам’ятки 
архітектури, передані релігійним організаціям. За сприяння органів влади, 
підприємств, фірм та окремих підприємців у регіоні за роки незалежності були 
споруджені нові собори і храми в Полтаві, Кременчуці, Комсомольську, Гадячі, 
Зінькові, Кобеляках, Великій Багачці, Чутовому, Яреськах, Дрижиній Греблі, 
Корещині, Дейкалівці тощо. Продовжується реставрація комплексів споруд 
Мгарського Спасо-Преображенського, Хрестовоздвиженського, Різдва 
Богородичного монастирів та десятків храмів, повернутих релігійним 
організаціям, і будівництво нових у Полтаві, Кременчуці, Глобиному, Хоролі, 
Решетилівці, Гоголевому й інших населених пунктах. 

Загалом Полтавський край на межі тисячоліть переживав не прості часи. 
Йшов пошук оптимальних шляхів розв’язання політичних і духовних проблем, 
що заважали планомірному розвитку області, підняттю добробуту населення 
регіону. Проте полтавська територіальна громада з честю вийшла зі складної 
ситуації, створивши необхідні передумови для майбутніх демократичних 
перетворень. 

 
Примітки 

 
1. Полтавщина. Історичний нарис. — Полтава: Дивосвіт, 2005. — 592 с. 
2. Поточний архів Полтавської обласної ради. Протокол першої сесії 
Полтавської обласної ради двадцять третього скликання від 20.04.1998. — 
268 с. 

3. Програма регіонального розвитку “Полтавщина — 2010”. — Полтава, 1999. 
— 49 с. 
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“АНТОЛОГІЯ КРАЄЗНАВСТВА ПОЛТАВЩИНИ” – 
МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ВИВЧЕННЯ РІДНОГО КРАЮ 

 
Павло Матвієнко, кандидат філологічних 
наук, доцент, ректор Полтавського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені М.В.Остроградського 

 
У статті розкрита система методичної роботи з краєзнавства 

по головних напрямах педагогічної діяльності. 
 

Пізнати безмежний світ неможливо без пізнання найближчого, що оточує 
людину. Полюбити життя, оцінити неповторність Всесвіту теж неможливо без 
захоплення унікальністю близького довкілля. 

На жаль, шкільні навчальні курси, як правило, побудовані без урахування 
цих рамок пізнання, вивчення та усвідомлення життя. 

Українська школа тільки підходить до використання принципів 
планетарного мислення. І ці підходи залишаються, як правило, незрозумілими 
для дітей, бо відірвані від фундаменту – знання рідного краю. Тому науково-
методичний посібник “Антологія краєзнавства Полтавщини” є першою 
спробою допомогти вчителю побудувати той цікавий місток пізнання України, 
світу через пробудження любові до рідного краю – малої батьківщини.  

Викладачі і методисти Полтавського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені М.В.Остроградського цим виданням переконливо 
довели: 

по-перше, відомі твердження, що Полтавщина є одним із потужних 
духовних центрів України, що Полтавщина (за словами Лесі Українки) є 
“найукраїніша Україна”; 

по-друге, в методичному арсеналі педагогів Полтавщини є унікальні зразки 
використання краєзнавчого матеріалу.  

Тож літературознавчий термін “антологія” вповні підходить до системного 
збирання краєзнавчого матеріалу і чудових описів використання його в 
дидактичному процесі. 

Завдання авторів цього посібника було не подати весь арсенал технологій 
використання краєзнавства (цього матеріалу вистачить на кілька таких книг), а 
дати вчителю зразок для творчого опрацювання , щоб він створював свої, 
власні методики. 

Це видання (четверте – приурочене до 70-річчя Полтавської області) є 
конкретним кроком у реалізації Указу Президента України “Про заходи щодо 
підтримки краєзнавчого руху в Україні” та Постанови Кабінету Міністрів 
України “Про затвердження Програми розвитку краєзнавства на період до 2010 
року”. 

Цей науково-методичний посібник наочно переконує, що краєзнавство в 
школі не лише збагачує учнів знаннями історії чи літератури, біології чи 
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географії рідного краю, але й виховує любов до малої батьківщини та формує 
головні поняття і навички основ наук. 

В умовах непростого становлення української державності, формування 
українського патріота саме краєзнавство допомагає формувати в учнів 
національний характер. 

Методичний посібник складається із двох частин. У першому розділі 
подаються методологічні основи шкільного краєзнавства. Відкривається він 
лаконічним розкриттям системи пам’ятних місць і будівель, славних імен і 
подій, а також пам’ятників і пам’яток природи, які можуть бути використані в 
дидактичному процесі. Причому цей перелік подається по районах, містах 
більшості сільських населених пунктів області за найбільш актуальним, але 
поки що віртуальним туристичним маршрутом Полтавщини “Від Полтави до 
Полтави”.  

Особливість цієї краєзнавчої системи полягає у тому, що в ній вперше 
зібрані матеріали із найрізноманітніших краєзнавчих джерел. Уперше в 
подібному виданні (і в цій системі) виступають різнопланові, часом полярні, 
інколи суперечливі, навіть одіозні імена та події. Поряд із відомими діячами й 
подіями радянської доби (які тепер стали замовчувати) наводяться дані про 
недавно відкриті імена, які за радянських часів або замовчувались, або 
незаслужено паплюжилися. Серед них, зокрема письменники та громадські 
діячі української діаспори, а також борці за національне визволення України 
ХХ століття. 

Унікальність запропонованої лаконічної системи пізнання рідного краю, 
практичне значення матеріалів для вчителя – це спрямування кожного 
краєзнавчого факту до найбільш ефективного використання його за певним 
напрямом педагогічної діяльності: історії України, історії української 
літератури, історії української культури, історії світової культури, природничо-
математичних дисциплін, науки. Цей методичний прийом допоможе вчителю 
будь-якого предмета швидко підібрати найбільш актуальний матеріал для того 
чи іншого уроку. 

У першому розділі вміщені також психолого-педагогічні вимоги до 
проведення краєзнавчої роботи, подаються головні принципи, методи 
використання краєзнавства. Тут також представлені педагогічні джерела 
краєзнавства. 

Звичайно, більш масштабним є розділ “Краєзнавство в навчально-
виховному процесі освітніх закладів”. 

Відкриває цю частину “Літературне краєзнавство”. Серед найактуальніших 
матеріалів – урок літератури рідного краю на матеріалі творів Антона 
Шевченка та Надії Фесенко “У тридцять третьому я жив”; позакласний захід, 
присвячений життєвому і творчому шляху М.Зерова “Доторкнутись до струн 
долі”. 

Серед матеріалів культурологічного спрямування для уроків української 
мови знаходимо такі: твори українського мистецтва, театру, кіно, зокрема 
відомих акторів-полтавців Віри Холодної, Степана Шкурата, Клари Лучко. 
Заслуговує на увагу використання при вивченні іменника зразків музеїв 
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Полтавської області. Оригінальні приклади вивчення історії та культури на 
уроках української мови запропонувала вчителька з Оржиці О.Cидоренко. 

Літературне краєзнавство (російська література) лаконічно розкрите через 
стислі характеристики творчості наших славних земляків М.Гоголя, 
Є.Гребінки, М.Гнєдича, В.Наріжного, Е.Казакевича, М.Зощенка, а також 
уславлених російських письменників, чия творчість була тісно пов’язана з 
нашим краєм В.Короленка, Максима Горького, А.Чехова, І.Буніна, а також 
письменників інших народів: Мате Залки – угорського, Шолом Алейхема – 
єврейського, Райнера-Марії Рільке – австрійського. 

Цікавий порівняльний матеріал про зв’язок із Полтавщиною 
найвизначніших письменників Тараса Шевченка та Олександра Пушкіна. 

Як і в інших розділах, подаються зразки контрольних питань для учнів. 
Найціннішим у розділі “Літературне краєзнавство” є звід портретів 

найвідоміших письменників Полтавщини всіх часів (серед них і письменники 
української діаспори), які подані через систему літературних карт усіх районів 
області. Матеріали представлені в масштабі Полтавської області. Тут уміщено 
більше ніж 300 портретів наших земляків. 

Звичайно, найбільш багатим є історичне краєзнавство. У четвертому 
виданні цей розділ відкривається галереєю найпомітніших історичних постатей 
– від гетьманів-земляків Я.Острянина, І.Брюховецького, Д.Апостола до 
керівників України ХХ століття С.Петлюри, М.Підгорного, В.Івашка. Тут і 
військові: маршал І.Кулик і партизанський генерал С.Ковпак, а також 
космонавт Г.Береговий. 

Портретна галерея окремо подає видатних історичних діячів, що пов’язані 
із нашим краєм: литовський князь Вітовт; українські гетьмани С.Наливайко, 
П.Сагайдачний, І.Виговський, Ю.Хмельницький. Ціла низка військових діячів – 
М.Шорс, М.Фрунзе, М.Кирпонос, О.Зигін. 

Уперше в полтавській краєзнавчій літературі подаються колись 
замовчувані помітні діячі УНР, чиї корені теж із Полтавщини – О.Шульгин, 
С.Шелухін. 

Методичні матеріали розпочинаються розкриттям сторінок історії України 
на тлі Полтавщини (автор – відомий краєзнавець В.Н.Жук). 

Уперше в Україні у нашому виданні запропонована методика вивчення 
національної історії за допомогою серійного видання “Історія рідного краю з 
найдавніших часів до кінця ХХ століття” (автор – заслужений учитель України 
О.Білоусько). 

Незважаючи на унікальність цього видання, цей курс, на жаль, дуже мляво 
входить в освітній простір Полтавщини. 

Серед інших методичних матеріалів цього розділу цікаво розкрита тема 
“Полтавщина у Вітчизняній війні 1812 року”. 

Географічне краєзнавство в “Антології краєзнавства Полтавщини” подано 
у вигляді загальних методичних рекомендацій, зразків сценарію географічного 
свята, також тестів, які погруповані за основними розділами навчальних 
програм. 
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Найбільш солідною (за кількістю матеріалів) представлений розділ 
“Краєзнавство і природничо-математичні дисципліни”. Особливістю 
методичних матеріалів є те, що тут подаються фрагменти уроків (математики, 
фізики, хімії, біології) із найбільш вдалими акцентами на місцевий матеріал. 

Так, за темою з хімії “Метали в природі” подано лаконічні цікаві дані про 
видобуток залізної руди на Полтавщині. За темою з біології “Охорона рослин. 
Заповідні об’єкти” наводиться цікава інформація про заповідні об’єкти на 
території Полтавської області. 

А методичні матеріали з фізики підкріплюються цікавими фактами із 
наукової діяльності визначних учених-полтавців: 

“Архімедова сила. Умови плавання (7 клас)” – діяльність винахідника 
гідравліста із Кременчука Д.Бикова. “Перший закон термодинаміки (10 клас)” – 
перший творець ракетної зброї О.Засядько (з Гадяцького району), який у 
своєму маєтку ще на рубежі ХVIII-ХІХ століть спорудив піротехнічну 
лабораторію, де сконструював бойову ракету. Цікаво вписуються в 
програмовий матеріал сторінки творчості наших учених – Ю.Кондратюка 
(О.Шаргея), І.Францевича, В.Челомея, С.Ромадановського та багатьох інших. 

А феномен Юрія Кондратюка поданий в окремому сценарії уроку для 9 
класу. Цікаво представлені історичні місця Полтави в задачах (авторський 
колектив учителів математики середньої школи №34 міста Полтави). 
Завершується розділ портретною галереєю найвизначніших учених – наших 
земляків. Тут уміщено портрети 40 вчених. І в цьому розділі є цікаві тести, що 
адресовані учням та вчителям. 

У розділі “Мистецьке краєзнавство” наводяться традиційні методичні 
матеріали: сценарії уроків, виховних заходів, мистецькі карти Полтавщини 
(портрети понад 70 композиторів, художників, співаків, архітекторів, що 
прославили наш край). Особливістю двох останніх видань стала ілюстрація 17 
кольорових репродукцій картин найбільш уславлених художників-полтавців – 
Д.Левицького, В.Боровиковського, М.Башкирцевої, М.Ярошенка, К.Білокур та 
інших. 

На жаль, без кольору подані архітектурні окраси Полтавщини – 70 споруд, 
що належать до різних мистецьких стилів. Серед них красиві будівлі, зведені в 
роки існування Полтавської області. 

Завершується розділ “Мистецька Полтавщина” цікавим філателістичним 
матеріалом – 36 наших земляків на поштових марках усіх часів. 

На особливу увагу заслуговують два розділи “Краєзнавство у початковій 
школі” та “Краєзнавство в дошкіллі”. Адже саме в цьому віці дитини 
найміцніше закладаються в пам’ять найважливіші фрагменти життя. 

Найбільш вдалими зразками фрагментів уроків із використанням 
краєзнавства є матеріали “Люблю тебе, моя Полтава” – в початковій школі та 
“Я без Полтави жити не можу” – в дошкільному вихованні. Цікавою, навіть 
універсальною, виховною годиною є сценарій “Де найкраще місце на землі”. 

Незважаючи на певні проблеми з отриманням ефективної й об’єктивної 
інформації про розвиток економіки в області нам удалося (у четвертому 
виданні) хоча б в інформаційному плані подати розділ “Сільськогосподарське 
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краєзнавство”. Тут представлена історична довідка про розвиток 
сільськогосподарського виробництва, зокрема про непрості етапи становлення 
нових форм господарювання за останні 15 років. 

Завершують “Антологію краєзнавства Полтавщини” найкращі зразки 
позакласних і позашкільних заходів, які зібрані з усіх куточків Полтавщини. 
Пропонуються різні форми роботи: виховні години, усні журнали, конференції, 
вікторини. Розкривається досвід роботи бібліотек, музеїв у пропаганді 
краєзнавчих матеріалів. Особливою популярністю серед учителів, зокрема 
класних керівників, користуються такі заходи: “Люби і знай свій рідний край”; 
“Чи знаєте Ви своє рідне місто”; “Козацька слава Полтавщини”; “Бабусина 
скринька” тощо. 

Своєрідним підсумком і засобом перевірки знань із краєзнавства є цілий 
комплекс тестових питань “Наш край у запитаннях та відповідях”. Майже двісті 
питань і відповідей стисло передають увесь багатий зміст полтавського 
краєзнавства. А оглядовий матеріал “Живодайні джерела патріотизму” 
системно розкриває методичні можливості використання наведених зразків 
педагогічної діяльності. Це дає змогу кожному вчителю створити свій варіант 
використання краєзнавчого матеріалу. Посібник завершує перелік краєзнавчої 
літератури. Всього названо біля 150 різноманітних видань, списки краєзнавчої 
літератури також наведено у кінці розділів, а також окремих краєзнавчих 
матеріалів. 

Необхідно звернути увагу на дизайн обкладинки “Антологія краєзнавства 
Полтавщини”. Тут передана краса природи Полтавщини (використана 
фотографія вчителя-краєзнавця М. Білоуса), а також представлені портрети 
дванадцяти найвизначніших полтавців та неперевершені зразки архітектури 
нашого краю. У перших двох виданнях портрети “полтавських апостолів” були 
подані в ореолі соняшника, а в останніх двох виданнях – на тлі веселки. 

Звичайно, бажана значно вища якість портретів і окремих ілюстрацій. 
Більшість цих матеріалів ми копіювали із видань, де ці портрети чи ілюстрації 
були невиразними. 

Як показує досвід роботи педагогічних колективів, які системно 
використовують краєзнавчі матеріали в навчально-виховній роботі, в тому 
числі й “Антологію краєзнавства Полтавщини”, саме такий підхід надзвичайно 
позитивно впливає на результати навчання, налагоджує сприятливий морально-
психологічний клімат у навчальних закладах, виховує в учнів щире, природне 
почуття любові до рідного краю, а отже, і до всієї України; допомагає 
особистості поступово та міцно утверджувати в собі культуру планетарного 
мислення, а також готовність сприйняти й дати правильну відповідь викликам 
часу, використавши досвід попередніх поколінь. 
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СЕКЦІЯ 1. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ПОЛТАВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ: ВІД МИНУЛОГО ДО СУЧАСНОСТІ 
 

   
 
 

АРХІВНІ МАТЕРІАЛИ РАДЯНСЬКИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ 
БЕЗПЕКИ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ПОЛТАВЩИНИ   

1920 – 1940-их РОКІВ 
 
 

Олег Бажан, кандидат історичних  
наук, старший  науковий співробітник  
Інституту історії України НАН України 

 
  Закон Верховної Ради України “Про реабілітацію жертв політичних 

репресій” від 17 квітня 1991 року та доповнення до нього від 15 травня і 11 
листопада 1992 року, Указ Президії Верховної Ради України від 9 вересня 1991 
року „Про передачу архівних документів Комітету державної безпеки України 
до державних архівів республіки”, постанови  Президії Верховної Ради і 
Кабінету Міністрів України 1992 р. про підготовку й видання багатотомної 
науково-документальної серії книг “Реабілітовані історією” сприяли введенню 
до наукового обігу матеріалів Галузевого державного архіву Служби безпеки 
України. Для дослідників та краєзнавців стали доступними архівно-кримінальні 
справи репресованих громадян, а також деякі розсекречені документи 
службового характеру карально-репресивних органів.  

 Відомо, що органи держбезпеки за допомогою своїх агентів, 
інформаторів, таємних працівників накопичували широкомасштабну 
інформацію, яка стосувалася різних сфер суспільно-політичного, культурного 
та економічного життя будь-якого села, міста, регіону, країни. 

За допомогою агентурно-інформаційної мережі у підконтрольних районах 
чи секторах радянські спецслужби здійснювали моніторинг суспільних настроїв 
селян, робітників, інтелігенції; відстежували діяльність політичних партій, 
духовенства, релігійних сект, націоналістичних угруповань;  збирали 
інформацію про економічний уклад села (кількість незаможних селян, 
середняків, бідняків тощо); фіксували стан виробництва, рівень дисципліни, 
випадки зловживань на фабриках та заводах; здійснювали контроль над 
санітарно-медичними, освітянськими закладами, військовими частинами, 
залізничним транспортом. Донесення агентури систематизувались 
уповноваженими  ВУЧК – ДПУ – НКВС – МДБ за окремими питаннями 
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(політичні партії, розвиток економіки, шпигунство, бандитизм тощо). Кожен 
підрозділ спецслужб відповідно до функціональних обов’язків накопичував 
власну документальну базу. 

 У місцевих органах ЧК – ГПУ матеріали систематизувались за окремими 
адміністративними одиницями та населеними пунктами. Ймовірно, що 
наприкінці 1940-их років за вказівки керівництва Міністерства держбезпеки 
УРСР роздобуті у різний спосіб дані про конкретне село, місто, район, регіон 
мали бути впорядковані й зведені в одну справу. Так, у 1950 році з’явилась  
об’ємне досьє „Паспорт-характеристика Полтавської області”( Державний архів 
Служби безпеки України. –  Ф.13. – Оп. 1 – Спр. 234). Розлогий документ за 
підписом заступника начальника Управління МДБ Полтавської області по 
кадрах містить у собі рубрики: 1. Дата створення. 2. Короткий фізико-
географічний огляд. 3. Корисні копалини. 4. Коротка політична характеристика. 
5. Адміністративний поділ. 6. Сільське господарство. 7. Промисловість. 8. 
Транспорт і зв’язок. 9. Культура та побут.  

Серед указаного інформаційного матеріалу найбільшу джерелознавчу 
цінність, на нашу думку, має розділ „Коротка політична характеристика” 
Полтавської області, в якому з погляду чекістів змальоване політичне життя 
краю з 1900 по 1950 роки. Описуючи політичний ландшафт губернії початку 
ХХ століття, кількісний склад чорносотенних, есерівських організацій, 
діяльність соціал-демократичних гуртків та групи „іскрівців”, автори документа 
характеризують Полтаву як „типове дворянсько-міщанське місто Росії”, 
зауважують, що в минулому „Полтавська область була батьківщиною крупних 
українських націоналістів, як-от Петлюра, Левицький, Карась”. У зазначеному 
розділі особливо підкреслювалась та обставина, що „місто Полтава до 1937 
року була місцем вислання білогвардійських, контрабандистських та інших 
асоціальних елементів”. За наведеними фактами  можна мати цілком достатнє 
уявлення про масштаби „українських націоналістичних формувань”, 
„сіоністського підпілля” та підривну діяльність реакційного духовенства на 
території краю в 1920 – 1940-і роки. 

Із документа дізнаємось про те, що до початку Другої світової війни на 
території Полтавської області існувало 12 церков, у тому числі 2 церкви в 
обласному центрі. Під час  німецько-фашистської окупації на Полтавщині було 
відкрито 302 церкви, 49 молитовних будинків баптистів, 2 молитовних будинки 
адвентистів, 2 жіночі монастирі на 120 чол., зареєстровано громаду 
старообрядців у місті Кременчуці, у тому числі у Полтаві запрацювали  8 
церков, 1 жіночий монастир, 3 протестантських громади.  Після звільнення 
краю від фашистів на території області було зареєстровано 4 єврейські 
синагоги, 100 осередків УАПЦ.  

У порядку службової інформації вказувалось, що на 1950 рік  на 
Полтавщині існувало: церков – 194, молитовних будинків – 117, монастирів –2 ( 
з кількістю насельників – 163 чол.), священнослужителів – 292 ( з них 70 чол. 
автокефальної орієнтації), громад „єврейських клерикалів” – 4. Оперативні 
співробітники мали б знати, що найбільша концентрація протестантських 
громад сконцентрована в Полтавському, Кременчуцькому, Миргородському, 
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Лохвицькому, Котелевському, Гадяцькому, Лубенському, Зіньківському, 
Решетилівському, Пирятинському, Карлівському, Машівському, 
Опішнянському районах та в місті Полтава. 

Матеріали, наведені в „Короткій політичній характеристиці”, певним 
чином відображають карально-репресивну політику  радянської влади на 
Полтавщині в післявоєнний період. Так, унаслідок проведених агентурно-
оперативних дій  органами МДБ Полтавської області з моменту звільнення 
території  від німецько-фашистських окупантів заарештовано 172 особи з числа 
членів Організації українських націоналістів і прихильників УАПЦ, а також 
колабораціоністів: поліцаїв – 1379, старост та інших працівників окупаційних 
структур – 3623. 

 Уповноважені МДБ на місцях мали пам’ятати, що на початку 1950-их 
років в області проживало більше ніж 1,5 тисячі осіб, які служили в німецькій 
поліції, 700 старост та 1600 працівників окупаційних установ. До того ж 
оперативному складу настійно рекомендувалось  пильно стежити за 
репатріантами ( повернулось в область близько 100 тисяч чол.),  які в свій час 
піддавались „антирадянській обробці” та  переселенцями з Польщі й особами із 
Західної України ( близько 1300 чол.) – найімовірнішою „базою українського 
націоналістичного підпілля”.  

Окрім детальної  загальної довідки про Полтавський край, написаної 
майже в енциклопедичному стилі, в справі міститься коротка політична та 
економічна характеристика на кожен район області. В уміло продуманих 
таблицях дослідник знайде для себе інформацію про: територію району на 1950 
рік; число сільрад; кількість посівної площі; відсоток колективних господарств; 
загальну кількість міського та сільського населення району й розподіл за 
національністю, соціальними категоріями; кількість вищих, середніх, неповних 
середніх, початкових навчальних закладів. Разом із тим, у паспорті району 
відображені відомості по кожному радгоспові, колгоспу, МТС із зазначенням 
посівної площі, робітників, службовців, тракторів, комбайнів, великої рогатої 
худоби, свиней, овець, коней та ін. В економічній  характеристиці також 
зазначено найменування підприємств, які розташовані на території району, 
характер виробництва, кількість робітників і службовців на заводах та 
фабриках, наявність новобудов. Крім того, в паспорті району наведені  
порівняльні дані матеріально-технічної бази колгоспів, радгоспів до початку 
Другої світової війни й після її завершення, людські втрати в період німецько-
фашистської окупації. Оскільки зазначена інформація була адресована 
оперативному складові МДБ, то в характеристиці  була рубрика „Особливості 
району”, з якої можна дізнатися про рельєф місцевості, наявність чи відсутність 
телефонного зв’язку з сільрадами, наближеність населених пунктів до 
залізниці, розташування військових оборонних об’єктів, видобуток корисних 
копалин тощо.   

Розглядаючи «політичний стан» конкретно взятого району автори 
інформаційного зведення найбільше уваги приділяли опису антирадянських 
політичних утворень, виявлених в 1920-1940 роки на підприємствах та 
установах, місцерозташуванню на початку 1920-их років озброєних 
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повстанських загонів, формам протесту мешканців регіону проти політики 
колективізації. Уповноваженим МДБ у підвідомчому йому секторі доводилась 
інформація про кількість заарештованих „контрреволюційних ворожих 
елементів” відразу після звільнення району від гітлерівських окупантів, 
кількість прибулих у міста та села репатріантів.  

Таким чином, „Паспорт-характеристика Полтавської області”, складена 
працівниками радянських спецслужб наприкінці 1940 – початку 1950-их років, 
може прислужитись краєзнавцям як під час підготовки енциклопедичних 
видань, присвячених історії Полтавщини, так і в ході реалізації державних 
програм „Історія міст і сіл України” та „Реабілітовані історією”.   

 
 
 

НАРОДНЕ ГОСПОДАРСТВО ПОЛТАВЩИНИ НАПЕРЕДОДНІ 
ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

  
Віктор Ревегук, кандидат історичних наук,  
доцент кафедри історії України 
Полтавського державного педагогічного 
університету імені В.Г.Короленка 

 
 У статті висвітлюється стан промисловості, сільського 

господарства та мобілізаційні заходи радянської влади на 
Полтавщині в 1937-1941 роках.  
 

Утворена в 1937 році Полтавська область була переважно аграрним краєм. 
Тут налічувалось 208 підприємств державної промисловості, включаючи 65 
союзного і 57 республіканського підпорядкування, які випускали на 562,6 млрд. 
карбованців продукції на рік, а також 385 підприємств кустарно-промислової 
кооперації, які давали продукції на 352 млн. карбованців. 

Будови сталінських п’ятирічок мало відбилися на промисловому потенціалі 
області. Головна увага приділялася тут не новому будівництву, а реконструкції 
вже діючих підприємств та освоєнню нових технологій. Обсяг капіталовкладень у 
економіку Полтавщини, який нарощувався протягом першої і другої п’ятирічок, у 
третій (1938-1942 роки) почав зменшуватись, що пояснювалося низкою причин. 
Після підписання 24 серпня 1939 року “пакту Ріббентропа – Молотова” про поділ 
Європи на зони окупації Радянський Союз почав посилено готуватися до війни. У 
зв’язку з цим основні капіталовкладення робилися у військові галузі 
промисловості, яких на Полтавщині практично не було. 

Зниження темпів промислового розвитку стало особливо помітним у 1940 
році. Якщо в 1937 році обсяг випуску валової продукції промисловості області 
становив 629 млн. крб., у 1938 – 794 млн. крб., у 1939 – 833 млн. крб., то в 1940 
році – 808 млн. крб. Виконання державних виробничих планів підприємствами 



 51

союзного підпорядкування в 1940 році становило 90 відсотків, республіканського 
– 93 і обласного та районного – 97,1 [5, арк.118]. 

На підприємствах відчувалася гостра нестача технічної інтелігенції і 
керівників середньої та вищої ланок. Усе більше давалися взнаки суперечності 
між освоєнням нових технологій, інтенсивними методами праці й 
надцентралізованою системою планування та управління економікою. Економічні 
труднощі партійно-командна система намагалась усунути притаманними їй 
методами примусу. 

У зв’язку зі вступом СРСР 17 вересня 1939 року в Другу світову війну були 
прийняті укази про перехід на восьмигодинний робочий день, семиденний 
робочий тиждень і заборону самовільно залишати роботу. Випуск неякісної й 
нестандартної продукції прирівнювався до шкідництва, а неучасть у 
соціалістичному змаганні розглядалась як ознака нелояльності до більшовицького 
режиму. За прогули та запізнення на роботу, навіть на 20 хвилин жорстоко карали. 
У другій половині 1940 року на Полтавському паровозоремонтному заводі, 
колектив якого налічував 3607 чоловік, за ці порушення було покарано 350 
чоловік, тобто кожний десятий працівник. Із них 66 потрапили до в’язниці, а 
решта отримали примусові роботи з відрахуванням на користь держави 20 
відсотків заробітку [7, с.159]. Подібна картина спостерігалася й на інших 
підприємствах області. 

Як і в попередні роки, недостатню матеріальну винагороду працівникам 
влада намагалася компенсувати так званими моральними стимулами та 
розгортанням нав’язаного керівництвом виробничого змагання, результатом якого 
була виснажлива, але низькооплачувана робота. В передвоєнні роки особливого 
розмаху набула й така його форма, як рух швидкісників і багатоверстатників. У 
зв’язку з воєнними приготуваннями, постала перспектива проведення мобілізації 
чоловіків до лав Червоної армії. Тому ті, хто залишався працювати на 
виробництві, повинні були замінити призваних до війська своїх товаришів, тобто 
працювати за двох або навіть за трьох. Так, у 1939 році серед 1485 стахановців і 
1075 ударників Полтавського паровозоремонтного заводу багатоверстатників 
було 45, на м’ясокомбінаті – 62, на бавовнопрядильному комбінаті – 440, на 
Кременчуцькій суконній фабриці – 48 [3, арк. 57]. 

На середину 30-их років суцільна колективізація на Полтавщині вже стала 
беззаперечним фактом. Станом на 1938 рік в області існувало 2727 колгоспів, які 
мали 3238,7 тисячі гектарів землі. Дещо зміцніла й технічна база машинно-
тракторних станцій, у них налічувалося 5641 трактор, 1920 комбайнів і 1874 
автомобілі. Але МТС виконували лише 61,4 відсотка сільськогосподарських робіт 
у колгоспах, де все ще переважала важка ручна праця, особливо у тваринництві [3, 
арк. 10]. Восени 1939 року для військових потреб в області була проведена 
часткова мобілізація автотранспорту, коней і возів, але після завершення окупації 
Польщі та війни з Фінляндією не всі транспортні засоби й тяглова сила 
повернулися назад. 

Позбавлені землі і засобів виробництва, примусово загнані до колгоспів та 
радгоспів, на все життя прив’язані до села безпаспортним статусом (у 1933 році 
паспорти одержали лише мешканці міст та робітничих селищ), селяни зобов’язані 
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були виконувати довічно свою повинність у формі обов’язкового мінімуму 
трудоднів на користь радянської держави. Здійсненням суцільної колективізації 
сільського господарства комуністи фактично відновили феодально-кріпосницьку 
систему на селі.  

Підневільна праця позбавляла колгоспників стимулів до розширеного 
виробництва. Низькими залишалися врожаї сільськогосподарських культур, і 
залежали вони головним чином від сприятливих чи несприятливих кліматичних 
умов. У 1939 році середній урожай зернових культур на Полтавщині становив 11,7 
центнера з гектара. По районах області він коливався від 12,3 ц у Карлівському до 
5, 4 ц – у Лазірківському, 6,2 ц – у Гребінківському і 6,5 ц – у Чорнухинському 
районі. Найвищі врожаї зернових були зібрані в колгоспах: “Червоний борець” 
Карлівського району (17,1 ц), “Шлях Жовтня” Чутівського району (16,3 ц) та 
“Зміна” Диканського району (16 цнт). І хоч врожаї на Полтавщині були нижчі за 
середньореспубліканські, план обов’язкових поставок державі обсягом 525231 
тонна область виконала на 105,6 відсотка [1, арк. 110]. У той же час натуральна 
оплата праці колгоспників була виконана лише на 94,2 відсотка. Крайнім як 
завжди залишався годувальник держави. 

Як зазначалося на обласній партійній конференції (березень 1940 року), на 
Полтавщині в 1939 році було зібрано “ганебний урожай цукрового буряку”, який 
становив 90,5 ц із гектара проти 136 ц у 1938 році. Найнижчими врожаї цукрового 
буряку були в Лазірківському районі – 44,5 ц, Оржицькому – 50 ц і Глобинському 
– 55,4 ц з гектара. Причини такого становища партійне керівництво області 
вбачало в навалі шкідників та відсутності ефективних засобів боротьби з ними. 
Протягом літа 1939 року на Полтавщині було зібрано головним чином руками 
учнів, 19 тисяч центнерів довгоносиків. Крім того, колгоспи непомірно довго 
затягнули строки посіву цукрового буряку, а 23 тисячі гектарів довелося повністю 
пересівати [1, арк. 107]. 

 У 1939 році не були виконані й плани розвитку громадського 
тваринництва. Так, при плані 217,5 тисячі голів великої рогатої худоби на 
колгоспних фермах було лише 208 тисяч (95,6 відсотка від плану). Молочно-
товарні ферми мали лише 66 відсотків колгоспів, вівцеферми – 69 відсотків і 
свиноферми – 99,6 відсотка. Наступного року становище в тваринництві трохи 
поліпшилося, і напередодні війни в колгоспах та радгоспах області вже 
налічувалося 7913 тваринницьких ферм, у яких знаходилося 778009 голів великої 
рогатої худоби, включаючи молодняк; 658394 свині, 254679 овець і понад 3 млн. 
птиці [1, арк. 126]. 

 Колгоспно-радгоспна система позбавляла колгоспників стимулів до праці. 
Низькою залишалася трудова дисципліна, спостерігалися численні порушення 
прийнятого урядом СРСР у 1935 році Статуту сільськогосподарської артілі. Так, 
протягом 1938 року в колгоспі “Авангард” Миргородського району 69 
колгоспників не виробили встановленого мінімуму трудоднів, а 82 – жодного разу 
не виходили на роботу [6, арк. 42]. 

Надзвичайно низький рівень оплати праці змушував колгоспників, щоб 
вижити, покладатися на присадибні ділянки та на підсобні промисли, шукати 
заробітків. Щоб змусити селян працювати в колгоспах, влада як могла боролася з 
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“приватновласницькими тенденціями”, періодично здійснюючи перевірку 
розмірів присадибних ділянок і відбираючи понаднормові лишки землі. Станом на 
1 жовтня 1939 року обмірювання присадибних ділянок було проведене у 2508 
колгоспах області, при цьому у 267 690 дворах були виявлені надлишки землі 
загальною площею 41 591 гектар [3, арк. 18]. 

Матеріальне становище колгоспників було жалюгідним. Житлові 
приміщення залишалися практично такими ж, як і тисячу років тому, – 
глинобитна, крита соломою або очеретом хата з двох кімнат – кухні й житлової 
кімнати, яка одночасно слугувала вітальнею, їдальнею та спальнею. Більшість 
колгоспників задовольнялась домотканим одягом, як і сотні років тому. На роботу 
й удома ходили босими аж до заморозків – економили взуття. Нерідко одна пара 
чобіт або валянок слугувала декільком членам сім’ї, і їх взували по черзі. 
Вихідних днів для колгоспників не передбачалося, відпусток також, а оплата праці 
була майже виключно натуральною. 

Щоб знищити у селян саму згадку про фермерські (хутірні) господарства, 
які споконвіку існували в Україні, влада під приводом наближення колгоспників 
до культурно-освітніх закладів вирішила взагалі ліквідувати хутори, переселивши 
їх мешканців на центральні садиби колгоспів. Тим самим вона забезпечувала 
постійний контроль тоталітарного режиму в особі колгоспних і сільських 
управлінців над виробничим та приватним життям колгоспників. 

25 травня 1939 року ЦК ВКП(б) і Раднарком СРСР прийняли спільну 
постанову про зселення хуторів, а вже до 1 жовтня цього ж року із плану 21364 
господарств, які підлягали ліквідації, примусово було переселено 18 221. У ході 
зселення руйнувалися обійстя, на яких жили цілі покоління хліборобів, нищилися 
могили предків, викорчовувалися сади. Все це відбувалося в авральному 
порядкові, методом грубого тиску, примусу і насильства. Напередодні зими з усіх 
зселених господарств у власні хати перейшли жити лише 8276 сімей, або 44 
відсотки. Решта мала розміститися на зиму по сусідах або родичах, якщо вони 
були. Їх доля владу не цікавила, головним було виконати план [2, арк. 29]. 

У зв’язку зі вступом Радянського Союзу в Другу світову війну та 
пов’язаною з нею мілітаризацією економіки і створення стратегічних запасів 
продовольства, матеріальне становище полтавців ще більше погіршилося. З 
урожаю 1939 року четверть колгоспів Полтавської області видали колгоспникам 
менше 0,5 кг зерна на трудодень, одночасно були зменшені централізовані фонди 
постачання хлібом і хлібопродуктами населення міст. Біля продовольчих 
магазинів утворювалися величезні черги, що викликало занепокоєння навіть у 
представників місцевої влади. У листі до першого секретаря Полтавського обкому 
КП(б)У від 11 січня 1940 року повідомлялося: ”В останній час продаж хліба 
відбувається при наявності величезних черг, які утворюються. Такий стан із 
забезпеченням хлібом робітників на підприємствах викликає запізнення на роботу 
та прогули” [7, c.162]. Не інакше як цинізмом можна назвати слова Сталіна, 
сказані ним у трагічні тридцяті роки про те, що “жити стало краще, жити стало 
веселіше”. 

У зовсім іншому становищі перебувала партійно-радянська номенклатура. 
Продовольством вона забезпечувалася із спеціальних закритих розподільників, 
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харчувалася в таких же закритих їдальнях. Посилені щомісячні пайки одержували 
й чисельні уповноважені, які виїжджали в села і райони для проведення 
хлібозаготівельних та інших кампаній. Крім зарплати, номенклатура регулярно 
отримувала грошову допомогу в конвертах, з якої не сплачували навіть 
обов’язкових партійних внесків. На 1941 рік одноразова допомога 
“відповідальним працівникам” області була встановлена в сумі 266 тисяч 
карбованців [4, арк. 54]. Якщо більшість населення міст і робітничих селищ 
мешкала в бараках, гуртожитках та “комуналках”, то номенклатурні працівники 
одержували цілком комфортабельні квартири, нерідко насильно виселивши з 
них сім’ї репресованих громадян. 

Після підписання “пакту Ріббентропа – Молотова” Радянський Союз почав 
посилено готуватися до війни. Мілітаристський бум охопив усі сфери суспільного 
життя полтавців; швидкими темпами в колгоспах і радгоспах, на підприємствах і в 
установах почали створюватися організації ТСОАВІАХІМу (Товариство сприяння 
армії, авіації і хімічній обороні), яких станом на 1 жовтня 1939 року області 
нараховувалося 3982. Охоплювали вони 148 731 чоловік, головним чином юнаків 
та дівчат. Для юнаків 1919-1920 років народження було створено 903 гуртки 
допризовної підготовки, в яких навчалося 17546 чоловік. У гуртках 
ТСОАВІАХІМу нашвидкуруч готували кулеметників, стрільців, шоферів, 
кавалеристів, парашутистів, радіотелеграфістів, мінерів та ін. Особлива увага 
приділялася вивченню стрілецької справи. З цією метою в області було створено 
1352 гуртки, в яких навчалося майже 28 тисяч майбутніх “ворошиловських 
стрільців”. Для їх підготовки було обладнано 682 тири. По закінченні навчання 
21653 гуртківці отримали значки “Ворошиловський стрілець” І і ІІ ступенів. 
Підготовлено було також 9836 кулеметників, але, як зазначав обласний військком, 
при серйозній перевірці хіба що 10 відсотків “стрільців” змогли виконати при 
стрільбі встановлені нормативи. 

У примусовому порядкові населення області змушували відвідувати заняття 
з організації протиповітряної і протихімічної оборони, по закінченні яких також 
видавалися значки І і ІІ ступенів. Здійснювалася також підготовка начальників 
груп самозахисту, політруків і командирів ланок, особливо велика увага 
приділялася вивченню протигаза. Населення ознайомлювали з тими отруйними 
речовинами, які використовувалися в роки Першої світової війни. З цією метою в 
підвалах будинків були встановлені герметичні протигазові сховища, де 
відбувалися практичні заняття із використанням протигазів. 

Кращим в організації військової підготовки вважався колектив 
Полтавського державного педагогічного інституту. Протягом 1939 року тут 
пройшло підготовку з протиповітряної і протихімічної оборони 555 студентів, 
було підготовлено 200 “ворошиловських стрільців”, 57 мотоциклістів, 75 
кулеметників, 50 гранатометників, 43 зв’язківців та 32 шофери.   

 Хоча більшість із них здобула непогану теоретичну підготовку, але через 
відсутність справжньої зброї й технічних засобів курсанти не мали необхідних 
практичних навичок. 

Проведений у 1939 році призов до лав Червоної армії, як зазначалося в 
доповіді обласного військкома, пройшов на високому „ідейно-політичному рівні”: 
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на призовні комісії з’явилося 97,1 відсотка призовників, із яких придатними до 
стройової служби було визнано 88,6 відсотка, до нестройової – 6,1; відсів за 
політико-моральними ознаками становив 3,4 відсотки. 

Мілітаристська гарячка не обминула і дівчат. У 1939 році в області 
налічувалося 1799 первинних організацій Товариства Червоного хреста, які 
охоплювали 94242 члени. Під керівництвом лікарів і партійним контролем було 
створено також 16 шкіл із підготовки медичних сестер, у яких навчалося 554 
дівчини. 

 Допризовна молодь залучалася до масових спортивних заходів. Учні шкіл і 
технікумів зобов’язувалися виконувати нормативи з декількох видів спорту, після 
чого їм видавали значки БГТО („Будь готов к труду и обороне”), а студентам ГТО 
(„Готов к труду и обороне”) І та ІІ ступенів. 

На вулицях міст і сіл можна було зустріти багато молодих людей, груди 
яких були прикрашені значками й урядовими нагородами. Чим їх було більше, 
тим вважалося престижнішим. Місцеві органи влади повинні були виконувати 
план приросту значкистів та звітуватися перед начальством, а тому при складанні 
нормативів вимоги послаблювалися. Щоб зацікавити молодь до занять 
парашутним спортом, у Корпусному саду збудували високу (вище від пам’ятника 
Слави) дерев’яну вежу, навколо якої завжди було людно. І хоча стрибки з вежі 
були платними, бажаючих випробувати себе на сміливість вистачало. 

Особлива увага приділялась залученню молоді до оборонних видів спорту 
(гранатометання, фехтування, боксу, боротьби, стрілецької справи), але через 
відсутність належної матеріальної бази і кваліфікованих тренерів та інструкторів 
ця робота проходила вкрай незадовільно. План підготовки значкистів було 
виконано ледве що на 30 відсотків [1, арк. 224].  

У засобах масової інформації, особливо після вступу Радянського Союзу в 
Другу світову війну, посилилося вихваляння Червоної армії, з вуличних 
репродукторів лунали бадьорі марші й пісні на зразок „От Москвы до Британских 
морей Красная армия всех сильней”. Магазини заполонили дитячі військові 
іграшки. Проте жорстока реальність вносила свої корективи у мілітаристську 
ейфорію.  

Війна з Фінляндією показала непідготовленість Радянського Союзу, 
низький професійний рівень Червоної армії і була повною несподіванкою для всіх 
жителів країни, включаючи й полтавців. Мешканці міст та сіл почали отримувати 
„похоронки” на своїх близьких і рідних. З’явилися поранені й обморожені. Їх було 
так багато, що медичні заклади не могли всіх умістити, тому деякі школи та вищі 
навчальні заклади були перетворені на військові госпіталі, а учні та студенти 
навчалися в тертю зміну. Під керівництвом учителів діти носили пораненим 
книги, цукерки і фрукти, а в палатах показували дитячу самодіяльність, співали 
пісні й танцювали, але червоноармійці були похмурими та слухали їх байдуже. 

Отже, в переддень війни 1941-1945 років Полтавщина, як і вся Україна, була 
знекровленою голодомором 1932-1933 років та „великим терором” другої 
половини 30-их років. Були знищені останні залишки національного життя. 
Населення Полтавщини перетворилося на безлику й покірну масу будівників 
„світлого комуністичного майбутнього”. Здавалося, що після пережитих потрясінь 
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і бідувань усі жахи комуністичного режиму вже залишилися позаду, проте 
полтавців чекали нові трагічні випробування.    
  

 
Примітки 

 
 

1. Державний архів Полтавської області (ДАПО). – Ф.П – 15. – Оп.1. – 
Спр. 56. 

2. Там само. – Спр. 86. 
3. Там само. – Спр. 106. 
4. Там само. – Спр. 189. 
5. Там само. – Спр. 194. 
6. Там само. – Спр. 258. 
7. Полтава. Історичний нарис. – Полтава: Полтавський літератор, 1999. – 

280 с. 
 
 
 

ДОЛЯ РАДЯНСЬКИХ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ  
НА ПОЛТАВЩИНІ В УМОВАХ НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКОЇ 

ОКУПАЦІЇ (1941-1943 роки) 
 

Віктор Ревегук, кандидат історичних наук, доцент 
кафедри історії України Полтавського державного 
педагогічного університету імені В.Г.Короленка; 
 

Надія Кочерга, кандидат історичних наук, доцент, 
завідувач кафедри українознавства та гуманітарної  
підготовки Полтавського національного технічного  
університету імені Юрія Кондратюка 

 
  У статті розглядається становище радянських 
військовополонених, які опинилися на Полтавщині після поразки 
Південно-Західного фронту, участь громадськості й благодійних 
установ краю в організації їм допомоги. 
 

 У результаті загибелі у вересні 1941 року чотирьох армій Південно-
Західного фронту до німецького полону потрапило майже 650 тисяч радянських 
бійців та командирів. Сталін розглядав радянських військовополонених не як жертв 
війни, а як зрадників, а тому на них не поширювалася опіка Міжнародного 
Червоного Хреста та міжнародні конвенції про статус військовополонених. Не 
потрібні вони були і Гітлеру. Крім того, німецькі тилові служби не були 
розраховані на утримання такої кількості радянських військовополонених. Тому 
згідно з наказом начальника оперативного відділу штабу тилу групи німецьких 
армій “Південь” від 31 липня 1941 року полонених німецької, української, 
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латиської і литовської національностей дозволялося відпускати на волю, але за 
умови, що вони доберуться додому протягом 3-4-ох днів. Відправка здійснювалася 
пішим маршем групами до 20 – 30-ти чоловік або залізницею в товарних вагонах та 
на залізничних платформах. Після прибуття на місце постійного проживання 
військовополонені мусили зареєструватися в установах окупаційної влади [3, 
арк. 37]. Із полону частково звільняли і представників інших національностей, які 
мали певну кваліфікацію. Їх направляли на роботу на промислові підприємства та 
громадські господарства (колгоспи). 

Звільнення з таборів тимчасового утримання військовополонених суворо 
регламентувалося німецьким командуванням й обумовлювалося низкою обмежень 
та застережень. Зокрема, вони одержували відпускні документи, де вказувався 
маршрут їх пересування і термін, протягом якого вони мали прибути додому. Від 
полонених українців вимагалася також характеристика старости села та 
поручительство сільської громади, що звільнений із полону не піде в партизани і не 
буде займатися антинімецькою діяльністю [5, арк. 129]. Ще більш жорстокими були 
обмеження, які вживалися окупаційною владою стосовно звільнених 
військовополонених в окремих гебітах Полтавщини. Так, згідно з наказом 
лубенського гебітскомісара від 1 липня 1942 року їм заборонялося одружуватися 
без спеціального на те дозволу німецьких властей.  

Доведені до відчаю нестерпними умовами перебування в таборах, 
військовополонені при першій же нагоді намагалися вирватися на волю, але й тут їх 
чекала небезпека. Хорольский гебітскомісар попереджав: кожний, хто дасть 
притулок утікачам-військовополоненим, буде скараний на смерть. Жителі гебіту, 
яким стане щось відомо про них, мусили негайно повідомити найближчу німецьку 
установу або пост допоміжної української поліції. Донощикам була обіцяна 
винагорода: горілка і махорка [6, арк. 126]. 

Більшість радянських військовополонених продовжувала перебувати в наспіх 
споруджених таборах, нерідко під відкритим небом в осінню та зимову негоду. 
Голодні, напівроздягнуті, босі, брудні, поранені й хворі, колишні бійці та 
командири Червоної армії були позбавлені елементарної медичної допомоги, 
приречені на мученицьку смерть.  

Табір для військовополонених у Кременчуці німці влаштували на території 
радянських військових казарм, але бранців було так багато, що частина з них 
постійно перебувала під відкритим небом. Не кращим було становище і в казармах, 
які навіть узимку не опалювалися. Для полонених німці спорудили триярусні нари 
із неструганих дощок із вузькими проходами між ними. Навесні 1943 року 
ненадійна споруда нар обвалилася, при цьому загинуло близько 300 полонених, 
стільки ж було покалічено. Утримувалися військовополонені в постійному бруді, 
холоді й голоді. Годували їх якимось варивом із горілої пшениці. Від епідемічних 
захворювань і голоду тут щодня помирало від 70 до 170 чоловік. Періодично 
табірна охорона влаштовувала розстріли нещасних: в окремі дні число жертв 
доходило до 200. Усього за час окупації в кременчуцьких таборах смерті було 
знищено майже 60 тисяч радянських громадян. Лише на території Піщаної гори 
після вигнання німців було виявлено 36 ям-могил з 20-ма тисячами трупів; із них 
військовополонених було понад 5 тисяч, решта – цивільне населення [12, с.18-20]. 
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Другим щодо кількості бранців був концтабір у Хоролі – “Хорольська яма”, 
як його називали військовополонені і місцеві жителі. Він був розташований на 
території недіючого цегельного заводу та елеватора. В нелюдських умовах 
утримувалися в ньому радянські військовополонені, які до того ж були й об’єктами 
медичних експериментів. Німецький лікар Фрюхте випробовував на них нові 
медичні інструменти і препарати. За період від жовтня 1941 року й до травня 1942 
року в “Хорольській ямі” загинуло понад 37 тисяч військовополонених. Недарма 
про Хорольский концтабір люди говорили: “Пішов Микола до Хорола”, тобто німці 
відправили на той світ. В одному з таборів Полтави, що розташувався в 
Слюсарному провулку, щоденна смертність сягала 300 чоловік. Усього ж за роки 
окупації на території Полтавщини німцями було знищено 221 815 мирних жителів і 
військовополонених, уключаючи в Кременчуці – 97 тисяч, Полтаві –20237, Лубнах 
–19500 [13,с.280]. 

У зв’язку з тим, що ніякої допомоги радянським військовополоненим із боку 
німецьких властей не надавалося, опіка над своїми співвітчизниками-бранцями 
повністю лягла на плечі українського народу. В умовах німецько-фашистської 
окупації відроджувалося притаманне народові почуття милосердя і любові до 
ближнього, яке більшовики впродовж двадцяти років радянської влади намагалися 
знищити. Ініціатором багатьох доброчинних справ виступила Українська 
автокефальна православна церква (УАПЦ). Напередодні Різдва Христового 1942 
року Полтавська районна управа оголосила збір одягу та взуття для 
військовополонених. Цей заклик знайшов живий відгук серед жителів району: 
протягом декількох днів вони зібрали 305 фуфайок, 307 шапок, 396 сорочок, 55 
піджаків і 25 пар взуття [8, арк.3].  У Градизьку продукти харчування (картоплю, 
капусту, буряки, моркву, цибулю тощо) для місцевого табору військовополонених 
поставляли громадські двори. 

На початку листопада 1941 року з ініціативи української інтелігенції Києва 
був утворений Український Червоний Хрест (УЧХ), який очолив лікар за фахом 
професор Богатирчук. Відділення УЧХ невдовзі відкрилися по всій Україні. У 
Полтаві ідею створення відділення УЧХ підтримав О.Дигас, лікар за фахом, 
колишній репресований у справі Спілки визволення України (СВУ). За часів 
німецько-фашистської окупації він очолював адміністративний відділ Полтавської 
міської управи і підтримував тісні зв’язки з підпіллям ОУН. 

Започаткували створення комітету УЧХ у Полтаві відомі священики, 
ініціатори відродження УАПЦ О.Потульницький і Д.Бурко та їх дружини Зінаїда й 
Антоніна, а також перший редактор „Голосу Полтавщини” М.Заборовський. У 
середині листопада вони скликали нараду, на якій визначили основні напрями 
діяльності полтавського комітету УЧХ: надання допомоги військовополоненим-
українцям, сиротам, інвалідам, жертвам більшовицького терору й усім нужденним 
та знедоленим. Одночасно був створений і керівний орган комітету – управа у 
складі трьох жінок, яку очолила Г. В’юн. У тій чи іншій мірі до роботи в 
Полтавському комітеті УЧХ було залучено понад 100 осіб, переважно жіноцтво. 
Колективними членами комітету стали деякі сільські громади, підприємства, 
кооперативи [2, с.11-13]. 26 листопада 1941 року в приміщенні напівзруйнованої 
Полтавської школи № 27 ентузіастки благодійної справи відкрили шпиталь для 
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військовополонених. Спочатку в ньому перебувало 350, а з січня 1942 року – майже 
1300 чоловік. У шпиталі вони отримували первинну медичну допомогу, гарячі 
страви і догляд. Ніякої допомоги Полтавський комітет УЧХ від німецьких 
окупаційних властей не мав й існував виключно на пожертви населення. З 
навколишніх сіл і районів до Полтави потягнулися вози з борошном, пшоном, 
квасолею, олією й іншими продуктами харчування. Полтавці жертвували також 
одяг, взуття й чисту білизну, яку службовці УЧХ використовували для перев’язки 
ран. На Різдвяні свята 1942 року із сіл Полтавського, Карлівського і Диканського 
районів до Полтавського комітету УЧХ прибуло понад 40 возів із харчами та 
декілька десятків вибракуваних коней, які пішли на м’ясо для військовополонених. 
У результаті дбайливого догляду і більш-менш пристойного харчування смертність 
серед військовополонених у полтавському концтаборі скоротилася до 80, а згодом 
до 22-30 чоловік на день. 

Перебування в шпиталі УЧХ для багатьох військовополонених нерідко 
відкривало шлях виходу на волю. З цією метою на вулиці Пролетарській був 
улаштований свого роду „готель”, у якому тимчасово перебували вилікувані 
військовополонені. В ньому на посаді завідувача господарської частини деякий час 
працював один із керівників полтавського радянського підпілля С.Сапіго. 
Полтавський комітет УЧХ утримував також будинок інвалідів, надавав допомогу 
будинку безпритульних дітей та міській лікарні №1, у якій до середини січня 1942 
року курс лікування пройшло понад дві тисячі поранених військовополонених [9]. 

Крім полтавського, комітети УЧХ існували також у Лубнах, Миргороді, 
Зінькові, Нових Санжарах та деяких інших містах Полтавщини. Миргородський 
комітет УЧХ утворився 20 січня 1942 року. Протягом короткого часу його члени 
організували притулок для військовополонених, де вони проходили санітарну 
обробку, харчувалися, одержували ліки й махорку. Двічі на день їх годували 
гарячими стравами і давали по 400 грамів хліба. Такі ж притулки були влаштовані в 
Кубинцях та Петрівцях. Уповноважені Миргородського комітету УЧХ розгорнули 
також збір пожертв серед жителів міста й району. Так, Фурса зібрав 4418 крб., 
Сергієнко – 5510 крб., Сиваш – 4270 крб. і т.д. Викладачі та співробітники 
керамічного технікуму пожертвували 1095 крб., службовці міської управи – 538 
крб., земельної управи – 703 крб., а прихожани миргородського Успенського 
собору – 1937 крб. [1]. 

Переслідування УЧХ почалося після того, як окупанти виявили його зв’язок 
із українським національно-патріотичним підпіллям та переходом Полтавщини в 
управління німецької цивільної влади. Влітку 1942 року згідно з наказом 
рейхскомісара України Е.Коха з усіх видів благодійної діяльності була дозволена 
лише місцева самодопомога – не зв’язані між собою благодійні громадські 
об’єднання, які знаходилися під повним контролем німецької окупаційної влади й 
очолювалися представниками допоміжної української адміністрації. Офіційно 
діяльність УЧХ була заборонена 1 серпня 1942 року [7, арк. 29]. 

У лютому 1942 року з ініціативи жінок Г.Тарасенко, М.Медяник та 
Н.Константинович при відділі соціального забезпечення Кременчуцької міської 
управи утворився „Пункт допомоги військовополоненим”. У ньому працювали 
лікарі Т.Жванія і С.Киракозов, медсестри М.Гутовська, О.Скоморох та інші. 
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Необхідну білизну, меблі й частково продукти для „Пункту” збирали жителі 
Кременчука. Частина продуктів надходила й від міської управи з розрахунку 300 
грамів хліба, 10 грамів олії, незначної кількості пшона і солі на хворого в день. 
Значну допомогу тяжкохворим військовополоненим надавали православні церкви 
Кременчука: Покровська (настоятель о.Яновський) і кафедральний собор 
(настоятель – о.Роменський), які неодноразово організовували збір коштів серед 
віруючих. 

У травні 1943 року „Пункт допомоги військовополоненим”, а також дитячі 
ясла, будинок інвалідів, пенсіонери та інші категорії соціально не захищених людей 
були на вимогу німців зняті із забезпечення з бюджету міської управи і їх 
утримання повністю лягло на плечі кременчужан. Добродійні передачі, які раніше 
носили епізодичний характер, відтоді стали регулярними. Десятки людей із 
приміських сіл пішки й підводами спішили допомогти полоненим, хто чим міг. 
Продуктами з військовополоненими ділилися також міська лікарня і дитячі ясла, які 
у свою чергу перебували на утриманні у населення. За півтора року медичну 
допомогу в „Пункті” одержали понад тисячу радянських військовополонених [4, 
арк. 20]. 

Після поразки під Сталінградом розгром нацистської Німеччини став лише 
питанням часу, але гітлерівський режим продовжував уперто боронитися, 
відтягуючи власну агонію. Навіть незначні кошти українських органів місцевого 
самоврядування були забрані для потреб Третього Рейху. У зв’язку з цим відділи 
піклування (опіки) місцевих управ повсюдно були ліквідовані. Соціальним 
захистом населення, включаючи й військовополонених, стали займатися виключно 
благодійні товариства, організаторами яких виступала українська православна 
церква та нечисленна національно свідома інтелігенція. В кожному конкретному 
випадкові на створення благодійних товариств потрібен був дозвіл німецьких 
гебітскомісарів. 

У Кременчуці товариство взаємодопомоги утворилося у травні 1943 року. 
Його очолювала президія у складі бургомістра О.Алея, Пилипенка й Некрасова. 
Членом товариства міг стати кожен дорослий мешканець міста, сплативши вступний 
внесок у сумі 20 крб. і щомісячний – 10 крб. Кошти товариства також 
поповнювалися за рахунок добровільних пожертв та зборів за підписними листами, а 
також десятивідсоткових відрахувань від церковних зборів і театральних вистав [10]. 

Основним джерелом надходжень до каси благодійного товариства були 
добровільні пожертви жителів Кременчука та навколишніх сіл. Незважаючи на те, 
що в умовах німецько-фашистської окупації люди жили в неймовірних злиднях, 
вони все ж знаходили можливість поділитися останнім із ще більш нужденними: 
інвалідами, сиротами, військовополоненими. Станом на 18 серпня 1943 року на 
рахунку товариства вже було 355 221 крб., із яких 208 738 крб. віддали табору 
військовополонених, дитячим садкам і будинку інвалідів [11]. 

Подібні благодійні товариства існували в кожному з районів Полтавщини. 
Завдяки доброчинній діяльності полтавців, було врятовано життя тисячам 
радянських військовополонених. Із поверненням восени 1943 року радянської 
влади будь-яка благодійна діяльність була заборонена. 
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«…БУВ І ЗАЛИШАЄТЬСЯ ІДЕЙНИМ УКРАЇНСЬКИМ 
НАЦІОНАЛІСТОМ».  ПОВЕРНЕННЯ КИРИЛА ОСЬМАКА 

 
 

Юрій Шаповал,  доктор історичних наук,  
професор, завідувач відділу історичної політології  
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень  
імені Івана Кураса НАН України (Київ) 

 
 

15 липня 1944 року відбулися вибори Голови Президії УГВР, членів 
Президії УГВР, Голови Ґенерального Секретаріату УГВР, Ґенерального 
Судді УГВР та Ґенерального Контрольного УГВР. Урочиста тиша 
запанувала в залі нарад, коли Голова Президії УГВР став перед 
Головою Великого Збору УГВР,  поклав руку на український державний 
герб  та почав повторяти слова присяги... Це присягав Президент 
України  перед усім українським народом... Ці слова належать Тарасу 
Чупринці. 

 
 
Довгий час залишалося загадкою, кого саме мав на увазі 

Головнокомандувач Української Повстанської Армії Тарас Чупринка він же 
Роман Шухевич? Про кого згадував з пошаною, описуючи історію виникнення 
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Української Головної Визвольної Ради (УГВР), що проголосила себе 
підпільним Українським парламентом у Карпатах, у далекому від непрошеного 
ока місці, в липні 1944 року? 

Сам Шухевич загинув у бою 5 березня 1950 року в селі Білогорща біля 
Львова. А як склалася доля того, кого він назвав Президентом України? Хто він 
і яким був його життєвий шлях? Ім’я було відоме – Кирило Іванович Осьмак. 
Писали, що він був киянином, найстаршим за віком серед членів УГВР, і що 
помер у Владимирській тюрмі в Росії. У 8-му томі “Літопису Української 
Повстанської Армії” (Львівське видання 1992 року) читаємо: ”Немає 
офіційного повідомлення про смерть Кирила Осьмака, й досі властиво нічого не 
написано про нього, хоча він займав у структурі УГВР один із найважливіших 
постів – був президентом УГВР”. 

Свого часу мені першому поталанило опрацювати чимало унікальних 
документів і матеріалів у Державному архіві Служби безпеки України у Києві, 
що стосуються Кирила Осьмака. Поштовхом до цього стала випадкова зустріч 
на одній із київських книжковій презентації із дочкою Осьмака Наталією 
Кирилівною, яка, виявляється, аж до початку 1990-их років жила за іншим 
прізвищем. Вона запитала, чи не хотів би я написати про її батька. Ясна річ, 
особа Осьмака, тоді ще невідома широкому загалу, мене як дослідника 
надзвичайно зацікавила. Наслідком цього інтересу стала низка публікацій. Із 
часом з’явилися присвячені йому статті (переважно “патріотично-
публіцистичні”). У виданнях, присвячених діяльності УГВР, також йдеться  про 
різні аспекти діяльності Осьмака.  

Народився Кирило Іванович Осьмак 27 квітня (9 травня) 1890 року на 
Полтавщині, в містечку Шишаки (сам Осьмак називав його Шишак) 
Миргородського повіту. Батько, Іван Юхимович Осьмаков, походив із міщан 
Курської губернії. Мати, Тетяна Андріївна Власенко, козацького роду. Родина 
Осьмаків була багатодітною,  Кирило був наймолодший із п’яти синів. Була ще 
й донька Анна.  

Батько був письменним (передплачував газети), прагнув дати освіту 
дітям. Кирило після закінчення Шишацької народної школи вчився в 
Миргороді в повітовій школі (1902-1906), а потім - у Полтавському 
Олександрівському реальному училищі (1908-1910). По його закінченні у 1910 
році він вступив до Московського сільськогосподарського інституту. 

За інших політичних обставин його сім’я зайняла б гідне місце у 
пантеоні українських діячів, оскільки професійні здобутки на видавничій, 
науковій, організаторській ниві в Україні були досить вагомими. Однак він 
зв’язав свою долю з мільйонами співгромадян, котрі пройшли пекло 
сталінських в’язниць і таборів у 1920-30-х роках. Разом із тим у його свідомості 
утворилося переконання в необхідності змін у політичній системі. 

Коли почалася війна, Осьмак уже твердо знав, що в тил не поїде. ”Я, – 
пояснював він цей крок, –  завжди мріяв про самостійну Українську державу, а 
тому, залишившись на окупованій території, плекав надію, що німці в цьому 
напрямку муситимуть щось зробити, якщо не зовсім Україну зроблять 
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самостійною, то хоча б дадуть можливість українцям об'єднатися так, як цього 
вони захочуть”. 

Ці ілюзії розвіялися дуже швидко. Нацисти не просто не хотіли чути ні 
про яку самостійну Україну. Вони розгорнули терор не тільки проти комуністів, 
а й проти націоналістів. Створивши та очоливши з жовтня 1941 року бюро 
Всеукраїнської спілки сільськогосподарської кооперації і ввійшовши до 
очолюваної професором Миколою Величківським Української Національної 
Ради в Києві, Осьмак поза тим починає жити, сказати б, подвійним життям, 
поступово і рішуче втягуючись у протинацистські дії.  

Розстріл німцями бургомістра Києва В.Багазія, розгін Української 
Національної Ради, інші каральні акції –  все це підштовхує його насамперед до 
більш тісного контакту з антинацистським націоналістичним підпіллям. При 
цьому з літа 1942 року він був зв'язаний з бандерівським крилом ОУН. 
Осьмакові було доручено організовувати і керувати пропагандистською 
роботою серед інтеліґенції міста Києва. Насамперед, він прагнув до того, щоб 
пояснити тим, хто ще мав якісь ілюзії, сутність окупаційного режиму. Він пише 
хронікальну довідку про розправу нацистів над українським населенням у Білій 
Церкві та Сквирі, листівку ”Злочини німецьких загарбників на Україні”, ”До 
збройної боротьби” та інші матеріали, за авторство яких можна було 
поплатитися життям. Разом із тим, Осьмак готує низку пропаґандистських 
матеріалів, що розкривають природу комуністичного режиму: ”Україна – 
колонія Москви”, ”Колектив як засіб поневолення українського селянства”, 
”Покладаймося на власні сили”, “До збройної боротьби” та ін. Ці матеріали 
великими тиражами розповсюджувалися в Києві та, насамперед, у Західній 
Україні. 

Багато думав Осьмак і про розпорошеність усіх тих політичних сил, які 
вели боротьбу за визволення України від будь-якого поневолення. В травні 
1942 року він пише декларацію ”В єднанні сила нації”, в якій закликає всі 
національно-патріотичні сили об’єднатись, пропонує створити 
загальнополітичну організацію ”Спілка української державності”, яка б 
керувала визвольною боротьбою. Власне, це був перший варіант, своєрідна 
“чернетка” тих документів, котрі Осьмакові доведеться готувати в процесі 
створення УГВР. 

Від керівництва ОУН безпосередньо контактував з Осьмаком 
”Володимир”. Справжнє ім’я цієї людини – Мирослав Прокоп, за його 
вказівками Осьмак готував доповіді, статті, інші матеріали, що 
використовувались для підготовки і виховання ОУНівських кадрів. Восени 
1942 року на одному з нелеґальних зібрань було вирішено створити спеціальні 
аґентурні групи, які б збирали відомості про дії німців проти українського 
населення. Тоді ”Володимир” поінформував присутніх про те, що в серпні 1942 
року центральний провід ОУН дав указівку проводити серед селян аґітацію за 
викрадення у німців посівного і фуражного зерна, запропонував узятися за 
організацію сільських озброєних боївок, які згодом мали перерости в масову 
озброєну силу для здобуття самостійної Української держави. 
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Ці та багато інших прикладів такого роду засвідчують, що діяльність 
українського націоналістичного підпілля, зокрема в Києві, мусить стати 
предметом неупередженого аналізу професійних істориків. Поза сумнівом, в 
цьому аналізі можуть стати у великій пригоді факти з біографії Кирила 
Осьмака, документи з його справи. 

Наприкінці 1943 року він зустрівся з митрополитом Андреєм 
Щептицьким, який, зокрема, докладно розпитував його про стан українського 
національного руху на Сході України. На завершення зустрічі Осьмак попросив 
благословення “на подальшу мою патріотичну діяльність“, й одержав його. 

У той час (із вересня 1943 року) він був уже в Західній Україні. В 
одному з узагальнюючих службових документів МВД СРСР  1953 року 
коротко, але виразно буде дано характеристику цього етапу в його житті:”...Під 
псевдонімом “Псельський“ розгорнув оунівську роботу серед населення 
західних областей України. Виступав з антирадянськими доповідями. Тоді ж 
ним було написано звернення до греко-католицького духовенства, в якому 
Осьмак закликав активізувати боротьбу з Радянською Армією, яка наступала. 
Разом із тим Осьмак брав участь в організації збройних сил УПА. За завданням 
головного “проводу“ ОУН у травні 1944 року він написав проекти 
”Платформи” та ”Універсалу” ”Української Головної Визвольної Ради” –
”УГВР”. 

У  липні 1944 року в лісі біля села Лужок-Горішній Турківського району 
Дрогобицької області за ініціативою головного проводу ОУН бандерівців було 
скликано Великий збір, на якому представниками всіх націоналістичних 
організацій було вирішено створити для боротьби за відторгнення України від 
Радянського Союзу об’єднаний орган українських націоналістів – ”УГВР”, 
затверджено Платформу та Універсал цього органу, обрано альтернативний 
уряд, до складу якого Осьмак увійшов як “президент УГВР”. 

За всією суттю створення УГВР знаменувало відродження традиції 
державотворення доби національно-визвольної боротьби українського народу в 
1917-1920 років. Традиції, насильницьки перерваної, але не знищеної. В процесі 
роботи в архіві мені вдалося віднайти кілька надзвичайно цікавих і важливих 
документів, що стосуються УГВР. Один з них, про який, здається, ще ніколи не 
згадувалось, має назву ”Єдине політичне керівництво Соборної України”. Він 
зберігся у справі Кирила Осьмака з грифами ”Сов. секретно. Перевод с 
украинского” і являє собою оцінку Великого збору, на якому було створено 
УГВР.  

Ще один віднайдений у справі Осьмака документ є по суті 
стенографічним записом Великого Збору УГВР. Ще й дотепер є загадкою, хто 
ж саме зробив цю стенограму і передав органам комуністичної держбезпеки. Це 
надзвичайно цікаве запитання з огляду на обмежене коло учасників Збору. 
Запис цей досить великий за обсягом (72 сторінки). Тут знаходимо серед інших 
ім’я Осьмака, який виступав під псевдонімом ”Горянський”. Зазначено й про 
його одностайне обрання Президентом УГВР. 

Послідовники чекістів із МГБ дізналися про це обрання, але до 
відомостей про самого Кирила Осьмака їм довелося йти дуже довго. Я був 
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вражений, коли, вперше перечитуючи томи справи, заведеної на Кирила 
Івановича 1944 року, помітив, що після його арешту 13 вересня 1944 року і аж 
до 25 серпня 1947 року (майже три роки!) він водив манівцями гебістів, цупко 
тримаючись версії: ніякий він не Осьмак, а Іван Пилипович Коваль, 1888 року 
народження, з Тернопільщини, який мешкав у селі Дорожів Дублянського 
району Дрогобицької області, котрий, як записано у постанові про арешт від 18 
вересня 1944 року, “в останніх числах серпня 1944 р., пробираючись разом з 
обласною боївкою з Карпат у село Дорожів через лінію фронту Червоної Армії, 
був поранений“. Щоправда, вже в цій постанові було зазначено: “Приховує своє 
справжнє прізвище і місце народження”. 

І він таки добре й довго приховував. Як пояснювала мені Наталя 
Кирилівна Осьмак, однією із головних причин було те, що її батько боявся за 
свою сім'ю і тільки через три роки, гадаючи, що його близьким людям 
допомогли виїхати або законспіруватися, він назвав своє справжнє ім'я. Як вже 
зазначалося, трапилось це лише в серпні 1947 року, коли він почав давати 
свідчення як Кирило Іванович Осьмак, а не як ”Коваль”.  

Для прискорення зізнань Осьмака на нього чинили тиск. 20 серпня 1947 
року він написав начальникові внутрішньої тюрми МГБ УРСР заяву: ”20 серпня 
1947 року оголошую голодування. В останні два тижні слідство застосувало до 
мене багато репресивних заходів (биття, позбавлення сну та ін.), що 
унеможливлює моє існування, тому я змушений іти на надзвичайний засіб 
протесту аж до смерти через голодування. Не припиню голодування, поки не 
буде задоволено такі мої вимоги: 

1. Не застосовувати відносно мене при слідстві биття та позбавлення 
нормального сну. 

2. Прискорити слідство у справі мене і визначити найближчий термін 
розгляду справи у суді. 

3. Дати мені шпитальне лікування, харчування та відпочинок, щоб 
направити моє здоровля, якому слідство завдало страшної шкоди. 

Отсю мою заяву у відписі прошу переслати Ґенеральному прокурору 
УССР”. 

Та не тільки фізичний тиск чинили на нього. У камеру до Осьмака 
підсадили негласних співробітників МГБ, які систематично надавали звіти про 
його поведінку, настрій, розмови (ці свідчення також збереглися). При цьому 
цей співкамерник всіляко “співчував“, психологічно підштовхував Осьмака до 
того, щоб останній давав свідчення, “полегшував“ власну долю. До речі, ці 
регулярні повідомлення співкамерників Осьмака цікаві не лише тим, що вони 
віддзеркалюють технологію роботи працівників держбезпеки, а й слугують 
джерелом інформації про конкретних осіб, які цю технологію використовували. 
Наприклад, у повідомленні від 25 серпня 1947 року мовиться, що “Коваль І.П. 
дав мені точне описання слідчого капітана Гузєєва, додавши, що це головний 
“кат”, далі описав слідчого капітана Защітіна, пояснивши, що це “кат № 2”, 
який дає вказівки слідчому Гузєєву. Далі, сказав Коваль, іде інквізитор – 
полковник чи під полковник Цепков або Цеков..., який на моїй справ і хоче 
заробити кар’єру, а вказані раніше слідчі діють під його орудою… А четвертий 
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– це генерал, він же заступник міністра Єсипенко… Ось це ті, які будуть 
винуватцями в моїй інквізиції, і ви повинні запам’ятати їхні прізвища…” 

У повідомленні від 10 грудня 1947 року зафіксовані такі слова Осьмака: 
“…Лише найрепресивнішими заходами вони добились від мене зізнання, хто я 
насправді. У справ і мого зізнання як кат найбільшу роль відіграв Защітін 
своїми “фізичними здібностями”. 

До речі, з початком хрущовської “відлиги“ тим працівникам 
держбезпеки, які “працювали“ з Осьмаком, довелось звітуватися, чому вони 
застосовували до нього методи фізичного тиску. Але все для них минуло без 
наслідків, оскільки  йшлося про українського націоналіста й оскільки органи, як 
правило, не "здавали" своїх працівників, хіба що найбільш одіозних. 

 У  травні 1948 року справу Кирила Осьмака, а також Таїсії Коваленко 
(до речі, її сестра Галина Коваленко була дружиною відомого поета Євгена 
Плужника) і Музи Олександрівни Тарасової, яких обвинувачували в 
націоналістичній діяльності та у зв’язках з Осьмаком, передали на розгляд 
Особливої наради при МГБ СРСР, Рішенням цієї наради 10 липня 1948 року 
його “за участь у контрреволюційній банді українських націоналістів і активну 
керівну контрреволюційну націоналістичну діяльність“ засудили до 25 років 
тюрми. 14 серпня 1948 року йому оголосили це рішення. 

Нині можна уточнити, сказати б, тюремну географію Осьмака. 15 
листопада 1944 року нарком держбезпеки УРСР Сергій Савченко дав 
розпорядження направити слідчу справу на ”Коваля” – Осьмака в оперативну 
групу НКГБ УРСР у Львові. Туди 28 листопада 1944 року відправили і Кирила 
Івановича. 10 січня 1947 року Осьмак був етапований із внутрішньої тюрми 
Управління МГБ Дрогобицької області до внутрішньої тюрми МГБ УРСР в 
Київ. Із  19 червня 1948 року його утримували у тюрмі  1-го Управління МВД 
Київської області, а після винесення вироку відправили в Росію, до 
Владимирської тюрми. 

У 8-ому томі ”Літопису УПА” (Львівське видання 1992 року), у вступі, 
можна прочитати про те, що співробітники тодішньої радянської держбезпеки 
не знали, кого заарештували, а тому й не використали Осьмака в своїй 
пропаґанді проти українського визвольного руху. 

Зробімо деякі уточнення. По-перше, як ми вже переконалися, гебісти 
знали, з ким мають справу (після зізнань Осьмака), а по-друге (і це 
найголовніше), Осьмак не дозволяв себе використати для гучних 
пропаґандистських акцій. Ба, більше, у в’язниці №2 Управління МВД 
Владимирської області, де він був ув'язнений, не приховував своїх 
націоналістичних переконань, хоча, як засвідчують документи, з ним уперто та 
послідовно “працювали“. 

В червні 1953 року із санкції керівництва МВД СРСР Осьмака привезли 
з Владимирської тюрми до Москви, до тодішнього союзного МВД. Зроблено це 
було, як зазначалося в одному з документів, “з метою оперативної обробки і 
вивчення можливості використання у заходах по розкладанню 
націоналістичного підпілля на Україні та оунівських центрів, що знаходяться за 
кордоном...“. 
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Однак “використати“ Осьмака не вдалось. Автори згаданого 
оперативного документа подавали це так: ”Спроба переконати Осьмака в тому, 
що ОУН є найлютішим ворогом українського народу, не принесла позитивних 
результатів, а на зроблену йому пропозицію посприяти в боротьбі проти ОУН 
заявив, що він був і залишається ідейним українським націоналістом і радше 
готовий піти на смерть, ніж погодитись на участь у заходах, спрямованих проти 
ОУН та її діяльності”. 

Усе це переконало гебістів у тому, що безперспективно вербувати 
Осьмака, а тому вони вважали за необхідне направити назад до тюрми, 
“запропонувати УМВД Владимирської області організувати активну 
внутрішньокамерну аґентурну розробку Осьмака“, а також “орієнтувати МВД 
УРСР на встановлення й розробку родинних та організаційних зв’язків 
Осьмака, що знаходяться на Україні“. 

Ось одне з повідомлень співкамерника Осьмака (від 18 липня 1955 
року): «Він залишається дотепер переконаним націоналістом, прибічником 
цілком самостійної, незалежної України, проти будь-якого єднання з Росією, 
вважаючи, що Росія пригнічує Україну... Він дуже сумує, що не має надії 
побачити свою дружину і дочок. (Дочка Ляля була в УПА і загинула. А 
В.Орлова, як розповідала мені Наталя Осьмак, до кінця свого життя була 
“ангелом-хранителем“ її та Л.Богдашевської-Осьмак. – Ю.Ш.). Осьмак 
говорить, що життя віддав своєму українському народові, за щастя якого 
боровся – це було й залишається метою його життя”. 

Перебуваючи у Владимирській тюрмі, Кирило Осьмак розпочав 
боротьбу за власну реабілітацію, прагнув довести, що він не зробив нічого, за 
що заслуговував би такої жорстокої кари, спростовував обвинувачення, які 
йому приписувались. Однак “соціалістична законність” була політично 
селективною. Навіть і в часи вже згаданої хрущовської “відлиги“, коли для доль 
мільйонів “зеків“ багато що змінилося, система залишалася безжальною до 
Осьмака. Ось датована 15 липня 1957 року відповідь із Головної військової 
прокуратури СРСР: ”Прошу оголосити ув’язненому Осьмакові Кирилові 
Івановичу, 1890 року народження, уродженець Полтавської області, що його 
заяви з ЦК КПРС і Президії Верховної Ради СРСР надійшли для розв’язання по 
суті в Головну військову прокуратуру. 

Заяви Осьмака К.І. розглянуті. 
Підстав для застосування до нього Указу Верховної Ради СРСР від 17 

вересня 1955 року “Про амністію радянських громадян, які співпрацювали з 
окупантами в період Великої Вітчизняної війни“ не віднайдено. 

Помічник Головного військового прокурора, полковник юстиції 
Колобков”. 

Мине багато часу й офіційно буде підтверджено те, що спонукало 
Кирила Осьмака боронити власну гідність, доводячи, що він не скоїв ніяких 
злочинів проти власного та інших народів. У  листопаді 1994 року у ”Висновку 
за матеріалами архівної карної справи № 51279”, затвердженому заступником 
Ґенерального прокурора України, ґенерал-майором В.Мельником, буде 
записано:”...Немає доказів участі Осьмака у вбивствах, пограбуваннях та інших 
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насильницьких акціях проти населення”. Одначе все це прекрасно знали і ті 
особи, які свого часу засудили Осьмака до 25 років ув'язнення. 

У 1957 році Осьмак тяжко захворів. Саме тоді він написав своєрідний 
заповіт – лист до доньки Наталі. Ось цей зворушливий документ, в якому – 
інтонація і характер автора: ”Кохана, люба Донечко! Найдорожча Наталочко! 
Моє останнє і повсякчасне побажання тобі бути завжди здоровою, розважною і 
розумною. Навчись завжди поважно працювати для загального добра. Люби 
свій край, люби Україну і в житті міцно тримайсь заповітів Великого Кобзаря. 
Завжди пам’ятай про маму, про її здоров’я та добробут. З останнім віддихом 
буду згадувати  про тебе. Не з своєї вини не зміг допомогти тобі дійти до 
ліпших умов життя, коли б ти могла провадити широку працю. Бажаю тобі 
просторого й широкого життєвого шляху. Цілую щирим батьківським 
цілунком. Твій увесь татусь”. 

Доля відвела йому ще три роки життя. Він помер 16 травня 1960 року. 
Після 15 років, 8 місяців і 3 днів ув’язнення. У грудні 2004 року Наталя Осьмак 
перепоховала батька на Байковому цвинтарі в Києві. 

У 1994 році Кирило Осьмак був офіційно реабілітований Генеральною 
прокуратурою України (“як безпідставно репресований у 1948 році“), а на 
початку 1995 року – Прокуратурою Харківської області за свої арешти у 1928 і 
1930 роках. 

Проте напевно найкращою реабілітацією буде правда про Кирила 
Осьмака, його повернення в історію України бурхливого ХХ століття.  
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У статті розкриваються основні напрями допомоги воїнів 
діючої армії у відбудові народного господарства Полтавської області 
після звільнення її території від німецько-фашистських загарбників. 
Аналізується необхідність такої участі та наводяться приклади 
діяльності військ у період 1943-1945 років. 

 
 
Вогняний смерч війни двічі прокотився через територію Полтавської 

області – із заходу на схід, а в 1943 році – на захід. Відступаючи, фашисти 
перетворювали багату українську землю в “зону пустелі”. Вони розраховували 
надовго позбавити Радянський Союз одного з найважливіших промислових і 
аграрних районів країни. 

За два роки окупації Полтавщини німецькі загарбники завдали 
неймовірних руйнувань народному господарству області. Була зруйнована вся 
промисловість. Культурно-соціальні заклади і лікувальні установи в більшості 
міст зруйновані, спалені, пограбовані. 

Місто Полтава з наявними вищими навчальними закладами, музеями, 
театрами і історичними пам’ятниками, промисловими та комунальними 
підприємствами спалена і являє собою суцільні руїни. Тільки будинків 
було зруйновано площею 180000 м2. Місту нанесено збитків на 1404014 
тисяч крб. [4, с. 283]. 

Зруйновано та спалено 107 тисяч дворів колгоспів (30% усіх дворів 
області), біля 30 тисяч колгоспних будівель, 52 МТС, 5 МТМ, 15 радгоспів. 
Гітлерівці пограбували, знищили і вивезли 392900 голів великої рогатої 
худоби, 1333 тисячі свиней, 101906 коней, більш ніж 240 тисяч овець [5, с. 
191 – 192]. 

На звільнених від ворога землях починалась відбудова народного 
господарства міст і сіл республіки. Потенціал економіки посилювався 
патріотичним піднесенням, викликаним радістю визволення. Все це 
створило необхідні умови для розгортання відбудованих робіт уже в ході 
війни. 

 У відроджені народного господарства активну участь брали воїни 
Червоної армії. Залучення армії до розв’язання господарських питань 
визначалось тим, що у військах перебувала значна кількість працездатного 
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населення. Допомога у відбудові народного господарства з боку Червоної 
армії здійснювалась за такими напрямами:  
по-перше, створення нових і реорганізація існуючих військово-
відновлювальних органів, основне завдання яких полягало у проведені робіт на 
цивільних об’єктах; 
по-друге, частковий перехід військ діючої армії з централізованого на 
самостійне забезпечення продовольством, фуражем тощо за рахунок 
місцевих ресурсів; 
по-третє, залучення частин та підрозділів армії до всенародного руху для 
надання допомоги визволеним районам у відбудові народного господарства 
та ліквідації наслідків фашистської окупації; 
по-четверте, передача частини військового майна місцевим органам влади; 
по-п’яте, участь в агітаційно-масових заходах. 
5 жовтня 1943 року була прийнята постанова виконкому Полтавської 
обласної ради депутатів трудящих і бюро Полтавського обкому КП(б)У 
“Про невідкладні заходи по відбудові господарства в районах, визволених 
від фашистських загарбників”. У місті Полтава працювала 6-та будівельно-
відновлювальна дільниця, в місті Кременчук – 7-ма дільниця [5, с. 170 – 
171]. 
Перед початком робіт із відбудови промисловості та сільського 
господарства потрібно було провести соціальне обстеження території 
України. Земля Полтавської області була буквально нашпигована мінами, 
авіаційними бомбами, снарядами, що не вибухнули, іншими німецькими та 
радянськими боєприпасами. Відступаючи під ударами Червоної армії 
гітлерівці мінували шляхи, залізниці, промислові підприємства, житлові 
споруди, на сотнях квадратних кілометрів установили мінні поля. 
Після відновлення області від німецько-фашистських загарбників 
розмінуванням займались інженерно-саперні підрозділи військових частин. 
Ними протягом вересня – листопада 1943 року було знешкоджено 26 тисяч 
мін, снарядів і авіабомб [3, с. 21]. У міру того, як війська просувалися далі на 
захід, сапери також залишали територію області. При цьому основні роботи з 
розмінування були виконані. 
22 жовтня 1943 року була прийнята постанова бюро Полтавського обкому 
КП(б)У “Про заходи по знешкодженню мінно-підривних загороджень на 
території області”. Згідно з постановою створювалися короткотермінові 
курси для підготовки інструкторів-мінерів [5, с. 173 – 174]. 
19 лютого 1944 року Державний комітет оборони прийняв постанову про 
залучення до робіт із розмінування та збирання зброї і боєприпасів організацій 
ТСОАВІАХІМу. Виконуючи цю постанову, командування Харківського 
військового округу направило до Полтави групу досвідчених саперів: 6 
офіцерів та 18 сержантів. Ця група займалась підготовкою мінерів-інструкторів 
й організацією робіт із знешкодженню мінно підривних загород. 
Улітку 1944 року на допомогу місцевим мінерам командування Харківського 
військового округу надіслало взвод армійських мінерів із 38-го окремого 
інженерного батальйону та 20 собак-міношукачів. 
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1 жовтня 1944 року роботи із розмінування й очищення території Полтавської 
області від вибухонебезпечних предметів були в основному завершені. За цей 
час було знято і знешкоджено майже 1 млн. штук боєприпасів [3, с. 24]. 
Після визволення Полтавщини від фашистів велика увага приділялася відбудові 
залізничного транспорту. В першу чергу це стосувалося будівництва мостів на 
річках області. 
Інженерні частини 2-го Українського фронту за 93 дні (в 4 рази швидше, ніж за 
нормою) побудували та здали в експлуатацію висоководний міст через річку 
Дніпро у Кременчуці. З уведенням моста у 990-погонних метрів почала діяти 
важлива залізнична магістраль Донбас –Лівобережна Україна [1, с. 351]. 
Усього тільки у 1944 році залізничні війська разом з полтавськими 
залізничниками відбудували 91 міст на річках області (в т.ч. 180-ти 
метровий дерев’яний міст через річку Ворсклу) та 4 мости на Дніпрі [5, с. 
223]. 
Воїни Червоної армії активно працювали на сільськогосподарських роботах. 
Вони збирали врожай, перевозили його, ремонтували техніку на 
сільськогосподарських підприємствах. 
У листопаді 1943 – січні 1944 року на полях Полтавщини працювало від частин 
1-го Українського фронту 800 автомашин, 4 тисячі воїнів, було витрачено 300 
тонн паливо-мастильних матеріалів, від частин 2-го Українського фронту 1 
тисяча автомашин, 4170 чоловік, витрачено 400 тонн ПММ [5, с. 186]. 
Поступове скорочення армії, що супроводжувалось розформуванням частин, 
дало можливість здійснити значне переміщення їхніх матеріальних засобів до 
різних галузей народного господарства. 
6 грудня 1943 року Державний комітет оборони прийняв постанову “Про 
передачу Раднаркому УРСР з фронтів не потрібного для Червоної армії 
тракторного майна” [6, с. 44]. Уже в січні 1944 року уряд республіки одержав 
від українських фронтів близько 5 тис. вантажних автомашин. А у червні 1945 
року військові частини передали для народного господарства республіки 24 
тис. робочих коней.  
Багато різноманітної техніки від діючої армії одержали механізатори 
республіки. Лише воїни 3-го Українського фронту передали машинно-
тракторним станціям республіки 301 трактор і 150 молотарок, відбитих 
частинами фронту в німецько-румунських загарбників, які намагались вивезти 
їх. 
Значний внесок зробили бійці Червоної армії і в створенні грошового фонду 
відбудови колгоспів та радгоспів Української РСР. Лише бійці, офіцери й 
інженерно-технічний склад 25-го Управління оборонного будівництва внесли в 
цей фонд 2,1 млн. карбованців, із яких 1,9 млн. карбованців було вкладено у 
відбудову колгоспного господарства. За ці кошти відбудували в колгоспах 
республіки 25 тваринницьких ферм, 8 колгоспних гідроелектростанцій, 
відновили роботу 20 колгоспних хат-лабораторій та побудували 10 колгоспних 
клубів [2, с. 252 – 253]. 
Полтавській області виділено з цих коштів 245 тис. крб. на відбудову 4 
колгоспних тваринницьких ферм, відновлення 3 колгоспних хат-лабораторій, 
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побудову одного колгоспного клубу та на відбудову в колгоспах, радгоспах 
Наркомрадгоспів УРСР 5 дитячих ясел і дитячих садків [5, с. 241]. 
Таким чином, після визволення території Полтавської області у розв’язанні 
багатьох господарських проблем активну участь брали воїни армії. Небайдуже 
ставлення воїнів до потреб і складностей періоду відбудови народного 
господарства підтримувало в народі високий моральний авторитет армії, 
здобутий нею на фронтах війни. 
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У статті розглядається доля колишніх остарбайтерів 
Полтавської області після їх репатріації, обмеження громадянських 
прав повернених громадян із Німеччини. Пропонується класифікувати 
репатріантів за групами залежно від їх допуску до роботи та 
навчання. 
 
 

Однією з категорій населення Полтавської області, що довгий час 
залишалася поза увагою дослідників, є колишні «східні робітники» 
нацистського рейху». Основною причиною цього стало тривале замовчування 
органами влади факту їхнього існування. Майже до розпаду СРСР, у якому ці 
люди тривалий час мали статус колаборантів, про їхню долю не прийнято було 
говорити.  

Однак доля цих людей, кинутих здебільшого у підлітковому віці у вир 
протистояння двох тоталітарних імперій, потребує детального дослідження. 
Серед багатьох поневірянь, котрі довелося їм пережити у роки Другої світової 
війни, особливе місце належить процесові репатріації 

Уперше говорити про хід репатріації, фільтрування та повернення до 
суспільного життя радянського ґатунку почали з утворенням незалежної 
Української держави. Для більшості українських громадян стали відомими 
факти існування такої категорії населення, як колишні примусові робітники, 
вивезені в часи окупації до країн Третього Рейху. З’явилися перші публікації із 
розповідями про своє минуле, навіть почали друкуватися окремі наукові 
доробки, котрі безпосередньо стосувалися долі колишніх остарбайтерів. Зараз 
цими проблемами займаються такі вітчизняні науковці, як С. Гальчак [2], 
Г. Грінченко [7], А. Меляков [5], Т. Пастушенко [8] і П. Полян [9]. 

Є певні зрушення й у дослідженні минулого остарбайтерів із полтавського 
краю. Цією проблемою активно займається О.Сидоренко [10]. А у 
Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка вже 
кілька років поспіль реалізовується усний історичний проект „Маленькі люди 
на великій війні: усні історії остарбайтерів та в‘язнів концтаборів 
Полтавщини”. Саме його матеріали — спогади колишніх остарбайтерів – і 
лягли в основу цієї статті. 

Перша хвиля повернення колишніх остарбайтерів припадає на осінь 1944 
року – час, коли війська радянської та союзницької армій перенесли бойові дії 
на територію Німеччини. Проте ставлення до цих людей із боку як органів 
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влади, так і «звичайного» населення (радянських воїнів, односельчан, 
співробітників тощо) було неоднозначним: від співчутливого й радісного 
(останнє, як правило, з боку родичів) до ображально-принизливого. Причому 
«тавро», поставлене ще на примусових роботах у країнах Третього Рейху, 
переслідувало людину все життя, супроводжуючись обмеженнями її 
громадянських прав. 

Уперше недоброзичливе ставлення остарбайтери відчули на собі з боку 
радянських «воїнів-визволителів». Так, М.Коваль описує випадок, який 
трапився у березні 1945 року в районі міста Бунцлау (сучасний польський 
Болеславець), де розташувалися війська Першого Українського фронту. Там до 
жінок та дівчат військовослужбовцями радянської армії було застосовано 
«знущання і навіть зґвалтування» [4, с.75]. У військовій комендатурі міста Ельс 
заступник коменданта з політчастини капітан Балаян «дивиться на звільнених 
жінок та дівчат, як на «другосортних». Він, наприклад, заявив: «Нехай вони 
поводяться як хочуть, лиш би все було без шуму». У ніч з 23 на 24 лютого 
група п’яних офіцерів і курсантів (35 чоловік) з’явилася до фільварку 
Гуттенберг й учинила дебош та насильство над звільненими жінками [1, с.128]. 

Таким чином, «репатріантів розглядали якщо не як «зрадників 
Батьківщини», то принаймні як людей, що не виявили достатньої мужності і 
працювали на фашистів», – робить висновок В.Даниленко [3, с.7]. 

Уже при відправленні на Батьківщину колишні остарбайтери зіткнулися з 
низкою проблем. Інколи вони змушені були повертатися додому пішки, не 
маючи потрібного одягу та достатньої кількості харчів. Першими труднощами, 
з якими зіткнулися репатріанти, було працевлаштування. Вже по поверненні на 
територію Радянського Союзу інколи, навіть не діставшись до рідні, їх відразу 
ж відправляли на різноманітні важкі роботи, пояснюючи це таким чином: «Вам 
потрібно віддати борг перед Батьківщиною», вважаючи репатріантів 
зрадниками. На так званих «відробітках» вони працювали в найтяжчих умовах, 
подібних до робіт в’язнів ГУТАБу. Але жодним офіційним юридичним 
документом колишні остарбайтери не прирівнювалися до ув’язнених. Таких 
людей виокремимо в першу групу. 

Другу групу становить та частина репатріантів, котрі, не потрапивши у 
своєрідне «заслання», були вимушені безоплатно відпрацьовувати свою 
«провину» за місцем проживання. Так, К.Г.Герасимова повідомила, що її 
відразу після повернення додому в сільраді змусили відпрацьовувати 2 місяці 
виконавцем (виконувати різноманітну поточну роботу) і лише потім їй надали 
непрестижну роботу в колгоспі. Вона стала телятницею [17, арк. 30]. 

До третьої групи належать остарбайтери, для яких працевлаштування стало 
проблемою. Наприклад, мешканка міста Полтави О.А.Мурашина пригадує: 
«Десять год ніхто не приймав на роботу! Ніхто! Уже я, де це, 45 году, в маю 
місяці, освободилася, 1 мая. Я приїхала 10 числа додому і не принімали до 
56 году. Ніхто не приймав ніде… Нас считали, шо ми враги Родіни. Да це вже 
Верховна Рада, як стала у 90-их годах, тоді нас прирівняли, ето самоє, до 
бойових дєйствій. А тож нас презирали, це «фашисти». І на роботу то брат 
двоюродний, моєї мами двоюродний брат, так він мене ото встроїв, а то ніде не 
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можна було встроїться. Шо Ви?» [13, арк. 3]. К.Я.Анкудіна також зауважує, що 
при влаштуванні на роботу до Полтавського шпиталю їй було відмовлено, 
оскільки вона «була в Германії» [11, арк. 6]. 

По-іншому склалася доля сільських мешканців, які відмічають співчутливе 
ставлення до себе. Їх жаліли, родина радісно зустрічала. Та й претендували 
вони не набагато. При працевлаштуванні їм надавали непрестижну роботу в 
колгоспі (як правило, дояркою, ланковою, конюхом, пастухом тощо). Та якщо 
остарбайтер Третього Рейху прагнув отримати роботу в місті, перед ним 
відразу поставали пов’язані з цим труднощі. «Я сразу не схотіла тут, у колгоспі 
робить, а пішла на валішну (виготовлення валянок. – В.Л.) – у городі 
устроїлась. Хоть тоді на валішну мені не давали роботи, шо в Німеччині…», – 
пригадує уродженка села Таранушичі (нині село Кірове) Г.М.Ромас [12, 
арк. 21]. 

Зважаючи на значну кількість репатріантів, державні органи не мали 
можливості їх усіх відправити на відробітки. Більшість із них повернулися 
додому, намагались улаштуватися на роботу чи продовжити покинуте 
навчання. У своїх інтерв’ю вони зазначають, що роботи і так було достатньо, 
«тоді всі працювали за мізерну платню чи натуроплату». Їх можна об’єднати в 
окрему групу репатріантів, які не зазнали труднощів у працевлаштуванні. 

Отже, колишнім остарбайтерам судилося працювати на важких, 
трудомістких, непрестижних, часто шкідливих роботах. Непоодинокими були 
випадки, коли робота на Батьківщині була більш виснажливою, аніж у 
Німеччині. Разом із тим, така нерівність у працевлаштуванні та можливостях 
кар’єрного зростання йшла у розріз з конституційним правом на вільний вибір 
професії, проголошеним Конституцією СРСР 1936 р. 

Окрім труднощів, пов’язаних із працевлаштуванням, колишні остарбайтери 
зіткнулися й з перешкодами у здобутті освіти. Траплялися випадки, коли навіть 
дітям, які були у Німеччині, при поверненні на Батьківщину незаконно 
відмовляли в прийомі до школи. І тільки особисті зв’язки допомагали в 
отриманні проголошеного Основним Законом права кожної радянської людини 
на освіту. Так, мешканці міста Лубен М.Я.Перебийнос відмовили у 
продовженні навчання. Коли Меланія Яківна після війни вирішила піти до 
6 класу, її не взяли до школи: «Те дети, которые были в Германии, подростки, 
их в школу не брали!… В том числе и мне отказывали в школе... Затем через 
знакомых, через круг знакомых, дали мне разрешение… и я поступила…» [16, 
арк. 8]. 

Проблеми у колишніх остарбайтерів виникали і при вступі до середніх 
спеціальних та вищих навчальних закладів. «… Мені можна було піти вчитися 
на врача, то мене не взяли, бо я була в Германії», — оповідає К.Я.Анкудіна [11, 
арк. 6]. А от М.Я.Перебийнос удалося вступити до медучилища, проте її 
класний керівник суворо попередив: «Хочешь учиться, значит так: нигде ни 
слова, где была, что видела, что делала — ни звука. А то будешь отчисленная 
сразу…» [16, арк. 8]. 

Інколи колишні остарбайтери стикалися зі спротивом керівництва 
підприємств, яке перешкоджало їм продовжувати навчання. Навіть після 
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отримання виклику із навчального закладу їх не відпускали на складання 
іспитів. Подібний випадок трапився з уродженцем села Довгалівка 
Великобагачанського району П.І.Проскурою. Той після відмови начальника 
шахти, де він відпрацьовував свою «ганьбу», звернувся до прокурора, який 
порадив робітникові їхати на екзамени до технікуму за викликом і не питати 
дозволу ні в кого, оскільки «…він (начальник шахти. – В.Л.) не мав права 
затримувати тебе (П.І.Проскуру. – В.Л.) на здачу екзаменів» [15, арк. 5]. Так 
Петро Іванович і вчинив: не отримавши від керівництва документів, приїхав до 
Красногорівки, до технікуму, де успішно склав іспити й розпочав навчання. 
Його документи були надіслані керівництвом шахти вже на вимогу технікуму. 

До того ж, одним із методів приниження колишніх остарбайтерів була 
заборона приймати їх до лав комсомолу та партії. Як правило, їм 
установлювався негласний випробувальний термін. «… В комсомол не 
приймали 4 годи», – повідомляє жителька села Нестеренки Полтавського 
району Н.П.Сорока [14, арк. 12]. 

Окрім вищезазначених обмежень громадянських прав, практикувалися 
такі, як: неприязне ставлення оточуючих; проблеми при оформленні виїздів за 
кордон; труднощі в отриманні квартири; відчуття провини, покинутості, 
непотрібності; боязнь за своє життя чи рідних; сімейні проблеми [9, с.556-559]. 

Один із перших дослідників історії остарбайтерів Полтавщини 
М.Назаренко зазначає, що не всі остарбайтери були обмежені в своїх 
громадянських правах. Окремі репатріанти були відзначені урядовими 
нагородами і брали активну участь у громадському житті країни [6, с.130]. Але, 
як правило, це були, скоріше за все, винятки. 

Таким чином, у повоєнні роки на теренах Полтавської області з’явилася 
особлива категорія громадян — колишні остарбайтери, тобто працівники на 
підприємствах Третього Рейху під час Другої світової війни. Однак влада не 
вважала за необхідне про них згадувати: вони не мали статусу учасників війни, 
їх нерідко прирівнювали до зрадників, політичних в’язнів чи просто 
неблагонадійних осіб. У результаті цього різним було й ставлення до них після 
репатріації та повернення до СРСР серед простого населення і представників 
місцевої влади. Одні відразу ж відправлялися на каторжні роботи, другі повинні 
були безоплатно відробляти «свою провину» на місці проживання, треті взагалі 
не могли ніде працевлаштуватися, а четверті (переважно мешканці сільської 
місцевості) з певними засторогами мали можливість працювати на фізично 
виснажливих роботах. Разом із цим репатріанти стикалися з незаконними 
обмеженнями їхніх конституційних громадянських прав на освіту, житло, 
соціальний захист тощо.  
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У статті йдеться про відновлення діяльності владних структур 

на Полтавщині у перші повоєнні роки. 
 
Період фашистської окупації істотно позначився як на економічному 

становищі Полтавської області, так і на морально-політичних та психологічних 
настроях населення. Господарська розруха потребувала максимальної 
концентрації людських і матеріальних ресурсів для її ліквідації. Довоєнний 
досвід тоталітарної системи з її жорстким мобілізаційним механізмом виявився 
ефективним й у повоєнних умовах. Пріоритети віддавалися не компетентній 
розсудливості, а вольовим жорстким діям. Першочерговим завданням після 
визволення Полтавської області від фашистської окупації було відновлення 
діяльності системи владних структур, які забезпечили б організацію її 
життєдіяльності. 

Завдання відбудови народного господарства передбачали насамперед їх 
ідеологічне забезпечення. Тому відновлення діяльності обласного комітету 
КП(б)У відбувається відразу після звільнення Полтави 23 вересня 1943 року. 
Першим секретарем Полтавського обкому було призначено Василя Маркова [3, 
с.173]. Кермо партійної влади на Полтавщині він тримав із 1938 року, був 
членом позасудового органу – «трійки», яка вирішувала долі репресованих. 
Обласна партійна організація проголошувалася організатором відбудови. У 
1945 році вона налічувала 2235 членів і кандидатів у члени партії, об’єднаних у 
142 первинні парторганізації. Це було значно менше від довоєнних показників, 
тому велика увага приділялася збільшенню кількості комуністів із числа 
робітників та селян. На останніх і покладався обов’язок бути виконавцями 
партійної лінії на місцях [4, с.298].  

Значну масово-політичну роботу виконував обласний комітет ВЛКСМ. 
Комсомол брав участь у налагодженні соціалістичного змагання, поширенні 
різних форм передового досвіду виробництва тощо. Первинні комсомольські 
організації, як і партійні, створювалися на виробництві, у навчальних закладах, 
установах, військових частинах. 

Другий ешелон обласної влади становили радянські органи. Формальне 
народовладдя реалізовувалося через обласну та місцеві ради депутатів 
трудящих. При формуванні їх складу домінуюча роль відводилася робітникам-
комуністам. Тому при формуванні відділів виконавчих комітетів рад часто не 
вистачало компетентних фахівців зі знанням справи. Зокрема, уявлення про 
кількісний і якісний склад Полтавської міської ради, яку в різний час після 
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війни очолювали С.Т.Бондаренко, М.В.Векленко, Г.З.Уманець, дають 
результати виборів 1947 року. До ради було обрано 299 депутатів, із них 185 
чоловіків та 114 жінок. За національним складом 218 депутатів становили 
українці, 59 – росіяни, 14 – євреї, 7 – білоруси, 1 – вірменин. Кількість 
депутатів із вищою освітою не перевищувала 10 відсотків. Тоді ж були 
проведені й вибори до районних рад обласного центру, однак згідно з указом 
Президії Верховної Ради УРСР у серпні 1948 року ліквідовувався районний 
поділ міста і районні ради припинили роботу [2, с.191]. Кадрова політика при 
доборі керівного складу обласного партійного і радянського керівництва 
зазвичай враховувала класове походження, партійний стаж, досвід 
адміністративної та господарської роботи передвоєнних років, високу партійну 
та виконавську дисципліну тощо. Як об’єктивно зазначають дослідники, за 
жорсткої партійної диктатури вони були скоріше блискучими виконавцями волі 
центру, ніж самостійними керівниками області [3,с.184]. Виконком обласної 
ради Полтавщини у перші повоєнні роки очолював І.М.Мартиненко. Його 
наступниками стали М.М.Стахурський, М.С.Співак, О.Г.Коваль, 
М.М.Рожанчук, А.С.Черченко.  

У системі органів виконавчої влади важливе місце належало 
правоохоронним органам. Особлива роль належала обласному управлінню 
Наркомату державної безпеки (з березня 1946 року – міністерство 
держбезпеки). В обстановці підвищеної військової і політичної пильності, яка 
часом набувала характеру тотальної недовіри, чекісти здобули необмежений 
вплив на процеси в області. Оперативна група з 200 співробітників на чолі з 
підполковником Б.М.Чернецьким прибула у Полтаву в день визволення 23 
вересня 1943 року. На її базі були сформовані обласне управління НКДБ і 
районні відділи й відділення. Серед тих, хто очолив оперативні підрозділи, 
бачимо переважно представників Москви, Ленінграда, Саратовської, 
Ростовської, Кустанайської та інших областей РРСФР. Підконтрольність 
чекістів місцевим органам влади була номінальною. Вся службово-оперативна 
діяльність обласного управління регламентувалася директивними наказами 
центру, зокрема директивою НКДБ №33 від 26 січня 1943 року „Про 
організацію агентурно-оперативної роботи у містах і районах, визволених 
Червоною армією”, постановою колегії НКВС за №64 від 18 лютого 1943 року 
тощо. Серед іншого начальникам УНКДБ належало подбати й про створення 
апаратів міліції на місцях [1, с. 115-116].  

Керуючись зазначеними документами, обласне управління НКДБ головну 
увагу спрямувало на виявлення агентури фашистських розвідорганів, 
колаборантських елементів та їх арешти, налагодження агентурно-оперативної 
роботи тощо. Причому в одному з документів указувалося, що оперативні 
групи, які направлялися для створення обласних управлінь, повинні вже „мати 
на руках списки осіб, яких треба заарештувати”. На оперативний облік брали не 
лише відвертих посібників окупантів, але й „жінок, які одружилися з 
офіцерами, солдатами або чиновниками німецької армії; власників притонів і 
будинків розпусти; усіх без винятку осіб, які служили у створених німцями 
установах та організаціях; осіб, які добровільно відступили з німцями та членів 
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їх сімей;”. Ставилося також завдання „...виявити склад церковних і 
сектантських організацій, що виникли за німців; перевірити і забезпечити 
агентурне спостереження за особовим складом медичних установ для 
виявлення можливого проведення німцями бактеріологічної диверсії через 
свою агентуру” [1, с.118].  

На жаль, пильність органів держбезпеки виявилася насамперед у 
розширеному тлумаченні антирадянської діяльності в роки війни та окупації. 
Це ставало приводом необґрунтованого відкриття кримінальних справ із 
малозначущих причин. Ускладнювали становище й жорсткі вимоги до 
кількісних планових показників у контррозвідувальній діяльності. Мали місце 
випадки фальсифікації оперативних і слідчих матеріалів заради звітності. 
Керівництво органів держбезпеки навіть змушене було вживати заходів щодо 
обмеження розширеного підходу до виявлення „ворожих елементів”. Наказ 
НКДБ СРСР від 18 лютого 1944 року вимагав переглянути справи оперативного 
обліку в областях та відмовитися від практики взяття на облік за ознаками 
соціального походження і на основі неперевірених фактів. 

Водночас ситуація в області у перші мирні роки справді вимагала уважного 
вивчення й попередження можливих диверсійних актів, іноземної 
розвідувальної діяльності та виявлення тих осіб, котрі заплямували себе участю 
в каральних акціях і розправах над співвітчизниками. Адже в роки окупації у 
Полтаві, Кременчуці, Лубнах дислокувалися підрозділи німецьких спецслужб 
та їх розвідувально-диверсійні школи. Тільки у Полтаві їх налічувалося 17 [1, 
с.123-126]. Найбільше співробітники УНКДБ цікавилися матеріалами, що 
стосувалися полтавської розвідшколи, про існування якої було відомо ще на 
початку 1942 року. Впродовж 1942 – 1943 років чекісти затримали 127 агентів, 
випускників цієї школи, а в перші ж після визволення Полтави дні – 7 агентів та 
одного утримувача явочної квартири. Разом із тим була ліквідована діяльність 7 
резидентур. Загалом же, здебільшого у 1950 – 1960-их роках було виявлено 
понад 600 агентів, підготовлених у Полтаві, більшість яких заарештували [1, 
с.127, 130]. 

Великий суспільно-політичний резонанс дістали арешти та відкриті суди 
над поліцаями. Так, 14-15 грудня 1945 року в Хоролі відбулася виїзна сесія 
військового трибуналу НКВС Полтавської області, в ході якої слухалася справа 
колишнього начальника поліції Хорольського району Ф.Петикова і його 
помічника М.Бебешка, вина яких була повністю доведена. У Кобеляках до 
вищої міри покарання були засуджені лікар М.Ходот та старший поліцай 
Є.Соловей за безпосередню участь в умертвінні 15 дітей єврейської 
національності шляхом ін’єкції отрути. Смертний вирок винесено й стосовно 
начальника поліції Кременчука П.Коротченка, його заступника В.Пилипенка, 
бургомістра І.Доліна. 

Співробітники управління НКДБ здійснювали також передбачені 
повноваженнями заходи для роботи з іноземцями. Їх кількість на Полтавщині 
збільшилася у зв’язку з розміщенням на військових аеродромах Полтави і 
Миргорода американської авіації, яка брала участь в операції „Френтик”. 
Зокрема, було виявлено, що за час її дислокації з квітня 1944 по червень 1945 
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року в названих містах перебували під легендованим прикриттям понад 30 
офіційних співробітників американської розвідки та контррозвідки. Всі вони, як 
правило, володіли російською мовою, а дехто мав російське походження. 
Полтавські чекісти встановили 23 особи, які мали тривалі зв’язки з 
американськими військовослужбовцями, здебільшого жінки та дівчата. Однак 
агентів, які б працювали на американську розвідку, серед них не виявили. 

Сталінське керівництво покладало на спецслужбу фільтраційну роботу 
серед репатріантів. Обласне управління НКДБ звітувало 6 листопада 1945 року: 
„В організованих у Полтаві та райцентрах фільтраційних пунктах пройшли 
фільтрацію 18036 осіб, із яких 82 заарештовано” [1, с.132]. Принизливу 
процедуру фільтрації на території області пройшли й 2525 поляків. 

Інформаційно-аналітична діяльність УНКДБ охоплювала всі без винятку 
сфери життя області. У зведеннях, записках, звітах, доповідях обласному і 
республіканському керівництву регулярно доповідалася детальна інформація 
про стан розвитку господарства, суспільні настрої, порушення, зловживання та 
ін. Так, за умови належного й вчасного реагування влади на повідомлення 
чекістів про факти злочинної безгосподарності, незадовільні умови зберігання 
хліба, розкрадання коштів і будівельних матеріалів, призначених для 
будівництва зерносховищ тощо можна було уникнути чи бодай пом’якшити 
наслідки голоду 1946 – 1947 років [1, с.136 – 140]. Водночас жертвами арештів 
1947 року як „розкрадачі соціалістичної власності” стали колгоспниця Мотрона 
Коваленко, мати 4-ох дітей, за 5,5 кг вівса, робітники машзаводу з Карлівки 
Трохим Іванько та Петро Мутигін за 15 кг цукрового буряку і багато інших 
жителів області. 

Короткий аналіз процесу відновлення функцій органів влади на 
Полтавщині в перші мирні роки дозволяє констатувати, що в надзвичайно 
складних умовах повоєнної розрухи, тяжких злигоднів, які випали на долю 
цивільного населення, сталінський режим повернувся до апробованих методів 
тоталітарного режиму. 
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У статті аналізується стан промисловості Полтавської області 
у 1985-1991 роках, розглядаються позитивні і негативні сторони 
впровадження новацій, спричинених курсом на „перебудову”, який був 
проголошений з ініціативи М.С.Горбачова.  

 
 

Трансформація радянського суспільства, названа пізніше “перебудовою”, 
розпочиналась як типова революція “згори”. У квітні 1985 року на пленумі ЦК 
КПРС було проголошено курс на прискорення соціально-економічного розвитку 
країни. Провідними його елементами було визначено інтенсифікацію економіки, 
прискорення науково-технічного прогресу, активізацію “людського фактора”, 
перебудову управління та планування, вдосконалення структурної й інвестиційної 
політики, підвищення організованості та дисципліни, поліпшення стилю діяльності, 
обґрунтовані кадрові зміни. Термін “перебудова” вживався спочатку лише в 
контексті поліпшення управління господарським механізмом [1, 1989. – 23 квіт. – 
С. 1]. 

Полтавське обласне компартійне керівництво оперативно відгукнулося на 
перебудовні лозунги: в другій половині 80-их років у народному господарстві 
Полтавщини, як і країни в цілому, вже очевидними були негативні „застійні” 
тенденції – зниження темпів зростання національного доходу, фондовіддачі, 
продуктивності праці. 

На початок перебудови Полтавщина являла собою досить розвинутий 
індустріально-аграрний край, на території якого розташовувалося 285 промислових 
підприємств, будувалося 3 тисячі об’єктів промислового призначення. Це 
дозволило першому секретареві Полтавського обкому КПУ Ф.Т.Моргуну на зборах 
партійно-господарського активу області в травні 1985 року заявити: “Як і вся 
країна, наша область має достатній економічний потенціал та всі можливості для 
того, щоб перебороти негативні явища й вийти на рівень поставлених завдань”. На 
цих же зборах уперше були поставлені проблеми і завдання прискорення темпів 
науково-технічного прогресу в промисловості області. Відзначалося, що більшість 
підприємств, особливо машинобудівної галузі (а це понад третину промисловості 
області), потребують негайного технічного переоснащення. Основним завданням, 
що знаменувало собою початок перебудови в економіці Полтавської області, 
ставилося таке: “Не гнатися за кількістю нових об’єктів, а енергійно братися за 
технічне переозброєння виробництва” [2, 1985. – 14 трав. – С. 1,2]. 

Питання виробництва, як і раніше, активно обговорювалися на партійних 
пленумах та сесіях обласної й міських рад, на партійно-господарських активах. 
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Улаштовувалися семінари, узагальнювався досвід окремих колективів. У доповідях, 
звітах керівники прагнули за старою звичкою перш за все називати цифри і факти 
позитивного плану, а якщо й наводилася якась критична інформація, то говорилося 
лише про окремі випадки порушення договірних поставок, прорахунки, недоліки в 
керівництві, але не про глибоку кризу в усіх сферах виробництва. В офіційних 
матеріалах 80-их років ХХ століття часто речі не називалися своїми іменами, 
негативні факти замовчувались або свідомо “пересмикувалися”. Сучасні ж 
історики, вивчаючи той період за архівними матеріалами, відмічають, що 
перебудова від самого початку характеризувалася постійним падінням темпів 
виробництва, дисципліни та продуктивності праці [5, С. 490] .  

Протягом 1985 року на промислових підприємствах Полтави комплексно 
механізовано п’ять цехів та дільниць, понад 700 чоловік переведено з ручної на 
механізовану працю. А за період 1986-1988 років уведено в дію 27 механізованих і 
26 автоматизованих потокових ліній. У багатьох газетних матеріалах за цей час 
повідомлялося про впровадження у виробництво нових технологій, винаходів та 
рацпропозицій, які дають значний економічний ефект. Проте 1987 року не 
працювала кожна сьома з існуючих автоматичних ліній на Полтавському 
автоагрегатному заводі, жоден із трьох роботів на заводі “Хіммаш”. Рівень ручної 
праці на підприємствах області залишався дуже високим і на початок 1988 року 
становив 38% [6, С.256]. Наприклад, роботизація Кременчуцького автомобільного 
заводу виявилася “наполовину умовною” – із 45 змонтованих там маніпуляторів 
практично застосовувалися у 1988 році лише 22, із 48 наявних верстатів із числовим 
програмним управлінням у діючому стані було лише 28 [1, 1989. – 18 січ., – С.4] 

Таким чином, на першому етапі перебудови в економіці Полтавщини якщо і 
відбувалося деяке підвищення народногосподарських показників, то воно 
досягалося в основному екстенсивними методами і рішучого переходу до технічної 
інтенсифікації не відбулося, як і в країні в цілому. 

Ще одним перебудовним гаслом був заклик до всебічної економії 
виробничих ресурсів. Державний план на 1989 рік передбачав за рахунок економії 
забезпечити приріст потреб у металопродукції, лісоматеріалах та цементі на 100%, 
а в паливно-енергетичних ресурсах – на 70% [3, С.52]. Ресурсозбереження стало 
частиною державної економічної політики. 

Не стояла осторонь розв’язання цієї проблеми і Полтавська область. В умовах 
гласності були виявлені вражаючі факти безгосподарного витрачання паливно-
енергетичних ресурсів. Так, на Полтавському м’ясокомбінаті на одну голову 
худоби, що перероблялася, витрачалося до 3,5 кубометрів води, 40 кіловат-годин 
електроенергії [2, 1985. – 14 трав. – С.1]. Та лише на початок 1989 року почали 
з’являтися певні результати щодо економії енергії в цьому напряму. Так, за дев’ять 
місяців 1988 року підприємствами й організаціями області було зекономлено 165,8 
тис. т паливно-енергетичних ресурсів (у перерахунку на умовне паливо), хоча 
багато підприємств мали перевитрати котельного палива та електроенергії. 

Обласні цільові програми “Енергокомплекс” і “Матеріаломісткість” та нова 
комплексна програма “Труд” й у 1985-1988 роках виконувалися не в повному 
обсязі. Втрати робочого часу в промисловості області за перше півріччя 1988 року 
становили величезну цифру – 46,5 тис. людино-днів. Через це було не додано 
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промислової продукції на 6,4 млн.крб. Ще на 39,8 млн. крб. за півроку завдала 
шкоди плинність кадрів [1, 1989. – 12 січ. – С.2-3]. 

Як відомо, для оцінювання інтенсивності промисловості використовується 
такий економічний показник, як “фондовіддача”, пов’язаний із тим, скільки на добу 
працює обладнання, який коефіцієнт його змінності. В області на січень 1989 року 
коефіцієнт змінності становив 1,48 при завданні 1,8, а по верстатах із числовим 
програмним управлінням – 1,57 при завданні 1,9 [1, 1989. – 12 січ. – С.2-3]. 

Тоді ж на промислових підприємствах області почалося впровадження ще 
одного нововведення, покликаного поліпшити стан справ. Услід за рішенням 
пленуму ЦК КПУ обласний комітет партії висунув завдання активізувати роботу з 
керівними кадрами. У лютому 1987 року вперше в Полтаві відбулися вибори на 
посаду начальника міського домобудівного комбінату. Проводилися вони на 
занедбаному підприємстві, де напередодні через недбалість керівництва загинув 
монтажник і за це начальника комбінату звільнили з посади. На жаль, зміна 
керівництва не вивела підприємство з кризи [2, 1987. – 3 бер. – С.2]. Та вже в 
першому кварталі 1987 року тільки в обласному центрі шляхом виборів було 
замінено 19 керівників і головних інженерів, 25 начальників цехів і дільниць та 99 
майстрів і бригадирів [6, С. 216]. Новим явищем у системі управління економікою 
було також створення рад трудових колективів. Так, у березні 1988 року одна із 
перших таких рад в області була створена на Полтавському турбомеханічному 
заводі [4, 1988. – 27 бер. – С.1], а менш ніж за рік – майже на всіх підприємствах 
області. Районні та міські парторганізації взяли їх дію під свій контроль, створивши 
постійно діючі семінари для навчання голів рад трудових колективів. Ми вважаємо, 
що саме це й завадило радам повною мірою реалізувати наявний у них потенціал 
самоуправління, зробивши їх ще одним придатком компартійної керівної системи. 
Фактично ради перейняли на себе або поділили із профспілками їх функції – 
контроль за соціальними програмами, житлове будівництво та ін. “Прикро, що 
деякі їх члени головне в своїй діяльності вбачають в розподілі матеріальних благ і 
контролі за діями адміністрації. Мало дбають про зміцнення трудової дисципліни, 
пошук шляхів підвищення ефективності праці”, – писала про ради трудових 
колективів на початку 1989 року “Зоря Полтавщини” [ 1, 1989. – 7 січ. – С.1]. 

Значним, важливим кроком по шляху дійсно позитивних змін в економіці 
став перехід до госпрозрахунку й самофінансування підприємств. Хоча він і не міг 
докорінно змінити на краще стан “хворої” радянської економіки, та став першою 
ластівкою, першим досвідом економічної самостійності підприємств, який так 
згодився потім, під час широкого впровадження ринкових відносин уже в 
пострадянському суспільстві. 

Одне з найпотужніших в області підприємств – Полтавський гірничо-
збагачувальний комбінат – за 1988 рік виробило товарної продукції на 233 млн. 268 
тис. крб., залізорудного концентрату – 12 млн. 782 тис. т, окатишів – більше ніж 9 
млн. 897 тис. т, отримавши прибутків 39 млн. 620 тис. крб. Таким чином, він не 
тільки не знизив темпів виробництва, але й перевиконав державний план на 46,7%, 
що на тлі загальної економічної кризи вигляділо дуже ефектно. “Варто відзначити, 
– підкреслював тоді генеральний директор комбінату Володимир Петрович 
Мартиненко, – що запорукою успіху став госпрозрахунок” [1, 1989. – 3 січ. – С.3 ]. 
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Госпрозрахунок в об’єднанні “Полтаванафтогазгеологія” сприяв тому, що всі 
15 бурильних бригад об’єднання достроково виконали план трьох років п’ятирічки, 
значно підвищивши якість продукції й отримавши значний прибуток. При цьому із 
38 млн. крб. прибутку, одержаного у 1988 році, 31 млн. лишився на рахунку 
підприємства, що дозволило збільшити заробітну плату працівникам та побудувати 
значну кількість квартир для них [1, 1989. – 15 січ. – С.2 ]. 

Кременчуцька взуттєва фабрика, що працювала в умовах госпрозрахунку і 
самофінансування з 1987 року, за 1988 рік зекономила 1 млн. 800 тис. кв. дм. 
Шкіри; 1 млн. 100 тис. кв. дм. Підкладки; 990 тис. кв. дм. тканин, тобто більше ніж 
90 тис. пар взуття виробила із зекономленої сировини [1, 1989. – 6 січ. – С.1]. 

Новим явищем для економіки Полтавщини, як і держави в цілому, стали 
кооперативи, масово породжені цілим пакетом постанов Ради Міністрів СРСР у 
1986 році та Законом УРСР „Про кооперацію” (1988). Суттєво ситуацію у 
промисловості вони не змінили. У 1991 році продукцію виробничо-технічного 
призначення випускало лише 42 кооперативи із 132 [7, С. 190]. Але кооперативи 
заявили про себе як галузь, здатна розв’язувати різні народногосподарські завдання: 
виробництво товарів широкого вжитку надання наукових, технічних та інших 
послуг. Нерідко для виготовлення товарів кооперативами використовувалися 
відходи виробництва і місцева сировина.  

1989 рік сам М.Горбачов схарактеризував як “найважчий рік… перебудови. 
Важкий тому, що ми зіткнулися з рядом надзвичайно гострих проблем. З великим 
напруженням, не просто йде економічна реформа, загострилася ситуація на 
споживчому ринку” [8, 190. – 1 січ. – С.1]. Не оминули ці проблеми і Полтавщину.  

Призначення в січні 1991 року замість Голови Ради Міністрів СРСР 
М.І.Рижкова прем’єр-міністром В.С.Павлова ще більше загострило становище в 
країні. Відбувався подальший спад виробництва, продовжувалась емісія грошей, 
яка призвела до їх знецінення. Підвищення роздрібних цін та мізерні компенсаційні 
виплати вже на початку 1991 року поставили на грань зубожіння малозабезпечені 
категорії громадян. 

За першу половину 1991 року обсяг промислового виробництва в області 
зменшився приблизно на 5%, обсяг випуску продукції знизили 48% підприємств 
[9,119]. Через критичну економічну ситуацію у першій половині 1991 року в 
Полтаві тимчасово припинила роботу ціла низка підприємств. Кожне п’яте 
підприємство обласного центру не виконало планових зобов’язань, недопоставлено 
було продукції на 32,4 млн. крб. [6, С. 234].  

В аналізі роботи промисловості Полтавської області за січень – липень 1991 
року наводились такі цифри: виробництво товарів народного споживання 
становило 2799,7 млн. крб., що на 70,2 млн. (2,4%) менше ніж у 1990 році Обсяг 
продовольчих товарів знизився на 159,5 млн.крб. за рахунок скорочення 
виробництва м’яса (на 747 т.), сирів (на 498 т), цукру (на 51,1 тис.т) і кондвиробів 
(на 3022 т). Обсяг непродовольчих товарів у цілому збільшився на 9,6%, але 
скоротилось виробництво тканин (на 35 тис. кв.м ), трикотажних виробів (на 239 
тис. шт.) та інших видів продукції. 29 підприємств області (17,8%) не справилися з 
виконанням договірних зобов’язань, недопоставивши продукції на 85,3 млн. крб. 
Темп зниження промислового виробництва становив 96,1% (у минулому році – 
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приріст 101,0%), 141 підприємство (50,9%) знизило обсяг виробництва. Із більшості 
основних видів промислової продукції не було досягнуто рівня відповідного 
періоду минулого року. Видобуток нафти скоротився на 12,6%; природного газу – 
на 5,4%; виробництво електроенергії на 0,2%; залізної руди на 25,5%. Обсяг 
виробництва продукції в машинобудівному комплексі скоротився на 1%, у 
будівництві на 3-5% [1, 1991. – 20 серп. – С. 2]. 

Таким чином, можемо відзначити, що для економіки Полтавської області в 
часи перебудови характерними були ті проблеми, що й для всієї країни. Економічна 
реформа спиралась на результати експериментів локального значення, 
впровадження нових форм господарювання, без радикальної зміни економічної 
системи держави в цілому. Тому замість бажаних результатів вона привела 
народногосподарський комплекс до справжньої загальноохоплюючої кризи, 
боротися з якою необхідно було вже в роки незалежності України.  

Утім, не варто оцінювати наслідки перебудови в промисловості лише 
негативно. На наш погляд, у ці роки з’явилося багато цікавих новацій, які стали 
корисними для розвитку ринкової економіки в подальшому. Такими є оренда, 
кооперація, госпрозрахунок та самофінансування підприємств, самостійне 
налагодження зв’язків з іноземними партнерами. Вони мали неоціненне значення 
для здобуття досвіду як економістами, що керували цими процесами в масштабах 
країни та на місцях, так і для пересічних громадян – кооператорів, орендарів, 
дрібних підприємців, стали першими практичними уроками ринкової економіки. 
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 Аналізується стан соціально-економічних відносин у 
Полтавській області першої половини 1990-х років. Дається 
характеристика основних виробничих показників та соціальної сфери 
в період всеохоплюючої кризи. 
 

 Складність перехідної доби в українській історії здобуття незалежності 
1991 року вирішальним чином позначилася на кризі економіки та соціальних 
відносин.  

 Діяльність Полтавського обласного керівництва на межі 1980-1990-х 
років, не зважаючи на загострення господарської кризи в країні, деякий час ще 
давала певні результати. Певним чином розв`язувалися гострі, наболілі 
соціальні проблеми. Так, суттєво покращилася ситуація з малими селами, яких 
в області налічувалося близько 800 (майже половина всіх сільських пунктів). У 
них розміщалися різні виробництва, було збережено магазини, фельдшерські 
пункти, комплексно-приймальні центри. У 1990 році завершили прокладку 
доріг з твердим покриттям до кожного сільського населеного пункту. Було 
організовано 115 будинків-інтернатів для ветеранів села тощо [16, C. 40].  

 Але, за умов спаду виробництва та кризових явищ в економіці держави, 
стабільність в одній області зберегти було не можливо. Тому, починаючи з 1989 
року, господарство Полтавщини переживало стійке зниження основних 
показників виробництва. Деструктивність новацій і ломка господарчого 
механізму, зумовлені економічним курсом М. Горбачова, супроводжувалися 
запровадженням зовні нових, а по суті малоефективних і недійових важелів, що 
робило сумнівними обіцяні сподівання на позитивні результати. 

 Ефективність суспільного виробництва знижувалася, господарські 
зв`язки між регіонами та підприємствами порушувалися. Одночасно набувала 
масштабності грошово-фінансова незбалансованість, грошові доходи населення 
почали випереджати темпи випуску продукції і росту цін. Остання тенденція 
непокоїла фахівців найбільше, оскільки вона безперечно свідчила про невірно 
обрану стратегію “перебудови”. Економіка, як головний осередок ефективності 
нового курсу, характеризувалася не лише різким зниженням виробництва, а й 
кризою соціальної сфери, погіршенням добробуту людей, що зрештою звело 
курс на „перебудову” нанівець. 

 Макроекономічні показники господарства Полтавщини (валовий 
суспільний продукт, національний доход) на середину 1990-х років знизилися 
до рівня 50% від кінця попереднього десятиріччя. Щорічний спад 
промислового виробництва складав 20-25%, чому важко знайти аналогію в 
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історії розвинених країн кінця минулого століття. Щонайменше 4/5 
підприємств зменшили обсяги виробництва. На 60-70% скоротився випуск 
електродвигунів, вантажних вагонів, металорізальних верстатів, ковальсько-
пресових машин, наполовину – вантажних автомобілів. Практично 
припинилося виробництво хімічного обладнання, устаткування для легкої 
промисловості. Стабільно поглиблювалася платіжна криза. Лише паливна 
галузь та чорна металургія Полтавщини зберігали певні темпи росту [11]. 

 Невпинно падали показники на транспорті (щорічно обсяг перевезення 
вантажів зменшувався на 5-12 %) та в капітальному будівництві, де реальні 
структурні зміни невпинно знижували частку обсягів промислового 
будівництва. 

 Із-за відсутності матеріалів і коштів близько 80 тисяч сімей та одинаків у 
містах області перебували на черзі для отримання житла. Разом із тим, у 1993 
році було придбано 13 українських тролейбусів і 5 автобусів для потреб 
обласного центру, де в грудні 1994 року ввели в дію нову тролейбусну лінію на 
мікрорайон Левада. Не залишалося поза увагою й квартирне питання. У 
Полтаві протягом 1993 року було введено до ладу понад 100 тисяч кв. метрів 
житла: 20 будинків і 2 гуртожитки [7].  

 Незадовільною залишалася ситуація на ринку забезпечення населення 
товарами першої необхідності. Випуск товарів народного споживання падав: у 
1994 році він складав 79% від рівня попереднього року, в 1995 році – 90% від 
показників 1994 року і т.д. [13]. 

 Незважаючи на певну стабільність аграрного сектора, було зафіксовано 
падіння виробництва продуктів харчування. У 1995 році – на 4,6% менше, ніж у 
попередньому, а за таким показником, як ковбасні вироби, – на 24,6% [17]. 
Катастрофічно знижувалися продукування непродовольчих товарів (у 1995 році 
– на 36,6% від рівня 1994 року), обсяг платних послуг населенню тощо [13]. 

 Зменшення виробництва у сільському господарстві було спричинене тим, 
що вичерпався сформований в радянські часи ресурсний потенціал, а колгоспи 
та радгоспи ледь утримувалися від краху завдяки затухаючій інерції. Основні 
фонди і машинотракторний парк спрацювалися, їх рівень зносу на середину 
1990-х років складав (навіть за офіційними оцінками) 60-75% [14]. Із-за різкого 
зменшення внесення мінеральних добрив (у 1994 році в 9 разів менше, ніж у 
1990 році) упала родючість землі [9]. 

 Обмеження обсягів виробництва аграрного сектора Полтавщини 
супроводжувалося зменшенням поголів`я худоби, свиней, птиці. Рівень оплати 
праці селян складав близько 60% від заробітків у промисловості [10]. І так 
слабкі торгівельна мережа та культурно-побутова сфера на селі в першій 
половині 90-х років були по суті зруйновані. А рівень переробки 
сільськогосподарської продукції, який і раніше був занедбаною ланкою, вкрай 
знижував продуктивність тваринництва і рослинництва. 

 Отже, обвальна криза сільського господарства виглядала закономірною. 
Так, якщо протягом 1986-1990 років удавалося щорічно нарощувати обсяги 
виробництва аграрної продукції (1990 року врожай зерна сягнув показника 43 
цнт/га (разом з кукурудзою), то в наступні роки ситуація змінилася на гірше. 
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Низькорентабельність діяльності колгоспів і радгоспів, котра була характерна 
для кінця 1980-х років, змінилася збитковістю їх виробництва. Поява орендних 
колективів (у 1989 році – близько 500), запровадження сімейних та 
індивідуальних підрядів (понад 55 тис. чоловік на початку 1989 року), 
фермерський рух (у 1993 році - 961 чоловік) суттєво стан справ на селі не 
змінили [3; 5; 6]. 

 Обережні кроки, спрямовані на роздержавлення і передачу в колективну 
власність колгоспно-радгоспних засобів виробництва (у селах регіону було 
зосереджено понад 40 тис. одиниць складної техніки), зроблені в середині 90-х 
років, спричинили мало контрольоване розтягування майна, переважно 
керівництвом господарств. На початок 1996 року в Полтавській області 
держава передала у приватне користування близько 1 млн. га 
сільськогосподарських угідь і 40% радгоспних земель. Однак Полтавщина 
залишалася однією з п`яти областей України, котрі не спромоглися завершити 
повне роздержавлення земель. А до їх розпаювання в 427 колгоспах (із 478 
існуючих) [2; 12] область узагалі до середини 1990-х років не приступила. 

 Всеосяжна криза виробництва характеризувалася появою значних 
диспропорцій в господарстві України внаслідок традиційної зорієнтованості на 
сировинні галузі. Як наслідок, у важкому стані опинилася соціальна сфера. 
Перебудовчі кампанії другої половини 1980-х років (боротьба з нетрудовими 
доходами, пияцтвом і алкоголізмом та ін.) на початку 1990-х років звелися 
нанівець. Натомість погіршилася трудова дисципліна, збільшилися втрати 
робочого часу, різко зросло число правопорушень (щорічний показник 
збільшення – понад 20%) [12]. 

 Одним із головних наслідків цього стало падіння рівня життя. Ціни 
“чорного ринку” на продукти харчування, окремі види одягу і взуття, меблі, 
електротовари і радіотехніку в 2-5 разів, автомобілів – у 3-5 разів, цигарок – у 7 
разів перевищували державні роздрібні ціни ще у відносно благополучному 
1990 році. Шкарпетки чоловічі в 6 разів, а жіночі чоботи у 3-4 рази були 
дорожчі на ринках Полтави, ніж у державних магазинах, де вони незабаром 
“зникли” [4]. 

 Починаючи з 1990 року в області стабільно зростало виробництво 
горілки. Але нарощування темпів (на 18-20% щорічно) залишало, однак, 
алкогольні вироби в розряді дефіцитних товарів. Така ж ситуація виникла і в 
інших групах товарного виробництва. З 1 листопада 1990 року було 
запроваджено купонні картки. Однак цей захід дав зворотний ефект: через 
неадекватний обмін з сусідами Україна втратила на фінансових операціях 
мільярди доларів США. 

 Цінова реформа в Російській Федерації, проведена 1991 року, вкрай 
недосконала методика обчислення податків на додану вартість, непродуманий 
порядок “купонізації”, відсутність достатньої кількості ще радянської готівки 
зумовили скачок небаченого розміру в зростанні цін на товари першої 
необхідності. Протягом 1992 року в Полтаві варені ковбаси подорожчали в 22 
рази, сметана – в 16, зельци – в 10 разів [6; 13] і т. д. 
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 Обласна влада намагалася покращити ситуацію і доклала до цього 
чимало зусиль. При цьому застосовувалися різні, переважно адміністративні 
методи. Проте вони виявилися неефективними за тодішніх об`єктивно 
несприятливих процесів, що розвивалися в країні. Так, установлення на 
території Полтавщини граничних цін на ряд товарів спричинило їх відплив за 
межі області. Продаж товарів за паспортами викликав небачені черги та великі 
незручності. Певною мірою ситуацію пом`якшувало відкриття мережі 
комерційних магазинів з вільними цінами, але в них переважали алкогольні 
вироби.  

 Деякий позитивний вплив справили створені обласні фонди стабілізації і 
соціального захисту населення, певних здобутків було досягнуто на шляху 
реалізації комплексних програм: “Диверсифікація виробництва на 1993-1995 
роки”, “Полтавська промисловість – полтавському селу”, “Полтавська наука – 
полтавському селу”, програма підтримки підприємництва тощо. Певною мірою 
влада активізувала процес приватизації. Але кризового стану здолати не 
вдавалося. 

 У вересні-жовтні 1993 року різко підскочили ціни на хліб, а черги в 
булочні розтягувалися на сотні метрів. Природньо зростали соціальна 
напруженість і справедливе невдоволення населення нездатністю влади 
переломити ситуацію на краще. Поступово, але неухильно міцніла злочинність, 
яка часто набирала організованого характеру. Тільки за перше півріччя 1994 
року в області були виявлені і припинили діяльність 16 злочинних груп, у яких 
діяли 39 чоловік, що вчинили 125 злодіянь. Загалом же протягом першої 
половини 1990-х років щорічно реєструвалося близько 10 тисяч злочинів. 
Найбільше непокоїло те, що серед правопорушників понад 70% складала 
молодь до 30 років (частка її в населенні області – 20%) [1, 157]. 

 Хоча в цілому Полтавщина відзначалася досить розвиненою мережею 
спортивно-культурних споруд для забезпечення відповідних потреб юнацтва 
(близько 40 стадіонів, 1 тисяча залів та ігрових майданчиків, майже 300 
тренерів з вищою освітою), разом із тим тривожного рівня сягнуло безробіття 
(близько 25 тис. чоловік зареєстрованих у службі зайнятості), особливо серед 
молоді.  

 Зменшувалася частка працездатних. На середину 1994 року в області 
мешкали 510 тисяч пенсіонерів, кілька сот тисяч студентів та учнів – усього 
44% непрацюючих громадян. Кількість померлих із року в рік перевищувала 
число народжених, лише в 1995 році населення Полтавщини зменшилося на 
13,7 тис. чоловік, опустившись до позначки 1739,1 тис. чоловік (станом на 1 
січня 1996 року) [8]. Обласні комплексні програми “Турбота”, “Освіта”, 
“Молодь” та ряд інших, котрі були покликані зміцнити матеріально-технічну 
базу шкіл, дошкільних, лікувально-оздоровчих та культурних закладів, 
проводилися в життя нерішуче і непослідовно.  

 Поряд із тим у першій половині 90-х років поволі формувалися паростки 
нового, складалася та критична маса реформаційних напрацювань, яка мала 
дати віддачу пізніше. Ринкові важелі впроваджувалися шляхом організації 
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промислових корпорацій і акціонованих підприємств, лібералізації цін, 
створення ринку валют і нерухомості, послідовної приватизації. 

 Проводилося перепрофілювання на нові прогресивні види продукції ряду 
провідних підприємств: “АвтоКраз”, “Кредмаш” (обидва – Кременчук), 
“Лічмаш”, “Автомаш”, “Шліфверст” (усі – Лубни), турбомеханічний та 
автоагрегатний заводи (Полтава) та ін. Почали надходити іноземні інвестиції. 
Станом на 1 січня 1996 року вони сягали 13 млн. доларів США, зрісши лише 
протягом попереднього року на 2,5 млн. доларів [15]. Так було започатковано 
багатоукладну ринкову систему економіки замість державно-монополістичного 
комплексу.  

 На жаль, реформування весь час вимушено гальмувалося, мали місце 
спроби налагодити старі механізми в економіці, щоб потім, після стабілізації, 
поступово впроваджувати новації. Справі заважала непослідовність дій уряду, 
неузгодженість багатьох його кроків з намірами Президента і Верховної Ради. 
Урядова стратегія весь час “коригувалася”, що невдовзі спричинило в Україні 
таку інфляцію, за темпами якої вона випередила всі держави світу. Щоправда 
шляхом заниження фіксованого курсу валют, посилення державного 
регулювання цін і зупинки підприємств та невиплати зарплати інфляцію було 
незабаром суттєво знижено. Але це зовсім не оздоровило економіку.  

 Вкрай шкодила справі нестабільність фінансового забезпечення роботи 
народногосподарського комплексу області, зумовлена незадовільним 
функціонуванням фінансово-кредитної системи України. Полтавщина, як і інші 
регіони держави, потерпала від господарської та енергетичної кризи, дефіциту 
держбюджету, інших нагальних соціально-економічних проблем.  
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У статті висвітлюються головні аспекти 
зовнішньоекономічного співробітництва Полтавщини з країнами 
Центральної й Східної Азії у 2000 — 2004 роках. Простежується 
динаміка обсягів експорту та імпорту товарів і послуг 
Полтавської області у країни вищезгаданих регіонів а аналізується 
товарна структура експортно-імпортних відносин Полтавщини з 
країнами Центральної та Східної Азії. 

 
 

Полтавська область уходить до п’ятірки областей України за обсягами 
експорту продукції на світовий ринок. На внутрішні ринки держави область 
постачає 62 % продуктів нафтопереробки, значна частка вивозу припадає на 
вантажні автомобілі, магістральні вагони, електродвигуни, а серед товарів 
народного споживання — цукор, молокопродукти, тютюнові вироби, 
трикотаж, шкіряне взуття, горілка і мінеральна вода. Полтавщина, з 
відносно добре розвинутою паливною промисловістю, чорною металургією, 
системою транспортних комунікацій, має великий попит на власну 
продукцію на ринках колишніх радянських республік Центральної Азії. 
Разом із тим Полтавська область потребує інвестицій від розвинутих країн 
світу. Такими можуть бути Китай, Японія, Республіка Корея, які вкладають 
кошти у розвиток рентабельних галузей промисловості. Тому за доцільне 
вважаємо проаналізувати зовнішньоекономічне співробітництво 
Полтавщини з країнами Центральної Азії, котрих об’єднували економічні 
зв’язки ще у складі колишнього Радянського Союзу, та виявити спільні 
інтереси у співпраці нашої області з країнами Східної Азії, які займають 
провідні позиції у світі з найновіших досягнень в електротехнічній сфері, є 
лідерами на інвестиційному ринку. 

Аналіз основних показників зовнішньої торгівлі Полтавщини за 1996–
1999 роки свідчить про поступове переважання у зовнішньоторговому 
обороті експорту товарів над імпортом. Проте спостерігалася тенденція 
зменшення загальних показників зовнішньої торгівлі, що була викликана 
зниженням темпів економічного розвитку впродовж 1991 — 1996 років, 
труднощами перехідного періоду до ринкового господарства та наслідками 
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світової економічної кризи 1998 року [1, с. 381]. Так, 
зовнішньоторговельний оборот товарів і послуг Полтавщини за 1996 рік 
становив 1,1 млн. доларів США, експорт й імпорт — по 550 тис. доларів. У 
1997 році загальні обсяги товарообігу становили 900 тис. доларів, при 
цьому експорт становив 560 тис. доларів США, а імпорт — 340 тис. доларів. 
Найнижчі показники обсягу товарообігу Полтавщини у 1999 році призвели 
до зниження обсягів імпорту майже на 47 % порівняно з 1998 роком і 
становили 240 тис. доларів проти 430 тис. доларів у 1998 році [4, с. 3]. 

Пожвавлення у зовнішній торгівлі підприємств Полтавської області 
відбулося з 2000 року, оскільки намітилася тенденція до зростання обсягів 
виробництва. Впродовж 2001 — 2003 років темпи приросту дорівнювали: у 
2001 році–32,7%, у 2002–37,7%, у 2003–39,3 % [1, с. 386]. Обсяги 
зовнішньоторговельного обороту почали стрімко зростати. За 2000 рік 
область здійснювала операції обміну товарами та послугами з вісімдесятьма 
країнами світу. Товарообіг Полтавщини з країнам Центральної Азії був 
таким: експорт до Казахстану становив 1821,87 тис. доларів; імпорт —
 1004,01 тис.; експорт до Киргизстану — 32,93 тис. доларів, імпорт —
 58,41 тис. доларів, до Туркменістану експорт становив 1035,85 тис. доларів, 
а імпорт перевищив експорт утричі й становив 3577,71 тис. доларів. 
Узбекистан отримав від Полтавщини товарів і послуг на 882,87 тис. доларів, 
а Полтавщина імпортувала продукцію на 274,84 тис. доларів.  

Іншими є показники обсягів зовнішньоторговельного обороту 
Полтавщини з країнами Східної Азії: експорт до Китаю становив 121,94 тис. 
доларів; імпорт із Китаю — 773,53 тис. доларів. Найнижчі показники мали 
Монголія та КНДР, відповідно експорт 93,66 тис. доларів і 2,89 тис. доларів, 
а імпорт — 1,87 тис. доларів (із КНДР).  

Найактивніше з Полтавщиною співпрацювали у 2000 році Японія і 
Республіка Корея. Експорт до Японії становив 326,53 тис. доларів, 
імпорт — 7840,14 тис. доларів. Республіка Корея надала товарів та послуг 
Полтавщині на суму 396,69 тис. доларів, а імпортувала з Полтавської 
області товарів і послуг на суму 132,51 тис. доларів [2, с. 3]. 

Серед експортної групи товарів переважали продукти рослинного 
походження (зернові культури, олійне насіння) — 4,77 %; продукція 
харчової промисловості — 8,26 %, мінеральні продукти — 43,9 відсотка, 
неблагородні метали та вироби з них — 6,72 %; машини, устаткування і 
механізми — 10 %, засоби наземного, повітряного та водного транспорту — 
13 %. 

До імпортної групи товарів та послуг у 2000 році входили: продукція 
харчової промисловості — 13 %, мінеральні продукти —19 %, пластмаси й 
каучук — 5 %, папір і картон —5,5 %, текстиль та текстильні вироби — 10,5 
%, машини, устаткування — 24 %. 

За 2001 рік зовнішньоторговельний оборот товарів та послуг 
Полтавщини становив 984,6 млн. доларів і збільшився порівняно з 
2000 роком на 22 %. При цьому експорт становив 720 млн. доларів, а 
імпорт — 264,4 млн. доларів. Експорт до країн Центральної Азії помітно 



 94

зріс порівняно з 2000 роком. Так, експорт до Узбекистану зріс на 26 % і 
дорівнював 1038,17 тис. доларів, а імпорт зріс у 8,6 разів та становив в 
2352,7 тис. доларів. Товарообіг Казахстану з Полтавщиною за 2001 рік 
становив 16532,91 тис. доларів, при цьому експорт збільшився у 2,9 разу і 
становив 5274,07 тис. доларів, а імпорт збільшився в 11 разів і становив 
11058,84 тис. доларів. Зросли показники товарообігу Полтавщини з 
Киргизстаном та Туркменістаном. Так, експорт до Туркменістану зріс у 2,5 
разу (2588,01 тис. доларів), імпорт збільшився вдвічі (7295,18 тис. доларів), 
а експорт до Киргиз стану порівняно з 2000 роком збільшився у 5,8 разу 
(190,6 тис. доларів), проте імпорт збільшився майже в шість разів (345,41 
тис. доларів) [3, с. 3]. 

Країни Східної Азії дещо поступались основними показниками країнам 
Центральної Азії, але в співпраці Полтавщини з цим регіоном у 2001 році 
простежувалася активізація спільних зусиль для поглиблення торговельно-
економічних відносин. Найвищі показники в зовнішньоторговельному 
обороті з Полтавщиною демонструвала Японія, експорт до якої у 2001 році 
зріс на 10 відсотків і становив 3277,7 тис. доларів, імпорт збільшився на 22 
% й дорівнював 1790,2 тис. доларів. Високі показники попиту ринки 
Полтавської області продемонстрували на китайські товари та послуги: 
імпортовано товарів і послуг на суму 447 тис. доларів. 

Зросли експортні поставки з Полтавщини до Монголії у 3,4 разу і 
становили 314,83 тис. доларів. У 2,6 разу збільшилися обсяги експорту до 
Республіки Корея (338,73 тис. доларів ), імпорт зменшився на 25 % (143,17 
тис. доларів). 

Товарна структура зовнішньої торгівлі за 2001 рік мала такий вигляд: 
послуги транспорту і зв’язку — 97%; продукція харчової промисловості —
 6%; машини, устаткування — 12%; засоби наземного, повітряного та 
водного транспорту — 15 %; неблагородні метали та вироби з них — 6 %; 
мінеральні продукти — 45,5%. До групи товарів і послуг, що 
імпортувалися, входили послуги у видобувній промисловості — 18,8 %; 
послуги, пов’язані із фінансовою діяльністю, — 19 %; послуги в операціях з 
нерухомістю — 22,1%; продукція харчової промисловості — 10,5%, 
машини, устаткування — 20,6 %; текстиль та текстильні вироби — 11,8 %; 
мінеральні продукти — 30 % [3, с. 10]. 

Зовнішньоторговельний оборот товарів і послуг Полтавщини за 
2002 рік дорівнював 1176,48 млн. доларів і збільшився порівняно з 
2001 роком на 20,6 %. При цьому експорт збільшився на 20,2 %, а імпорт —
 на 21,8 % і становили відповідно 873,2 млн. доларів та 303,28 млн. доларів 
[4, с. 3]. У 2002 році підприємства й організації області здійснили обмін 
товарами і послугами з 88 країнами світу.  

Зовнішньоторговельний оборот товарів та послуг Полтавщини за 
2003 рік дорівнював 1352,1 млн. доларів і збільшився порівняно з минулим 
роком на 14,9 %. При цьому експорт збільшився на 18,5 %, а імпорт — на 
4,6 %, і складали відповідно 1034,9 млн. доларів та 317,2 млн. доларів. За 
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січень – грудень 2003 року підприємства й організації області здійснили на 
ринку товарів і послуг зовнішньоторговельні операції з 92 країнами світу.  

Групу товарів, що експортувалися у 2002 — 2003 роках, становили 
мінеральні продукти — 57,62%; механічне обладнання — 7,15%, 
транспортні засоби та шляхове обладнання — 16,25%. До товарної 
структури імпорту зовнішньої торгівлі Полтавської області за 2002 — 2003 
роки ввійшли готові харчові продукти — 10,8%; продукція хімічної 
промисловості — 6,51 %; текстиль та текстильні вироби — 10,9%; 
мінеральні продукт — 40 5; механічне обладнання — 20 %; транспортні 
засоби та шляхове обладнання — 17,3 % [5, с. 6-12]. 

Найвищих показників у зовнішньоекономічній діяльності Полтавщина 
досягла у 2004 році. Зовнішньоторговельний оборот товарів і послуг 
Полтавщини становив 1,139 млрд. доларів і збільшився порівняно з 
минулим роком на 16 відсотків. При цьому експорт збільшився на 21%, 
імпорт зріс у 6,9 разу.  

Експорт до Казахстану, порівняно з аналогічним періодом 2003 року, 
збільшився у 2,3 разу, а імпорт збільшився на 19,8% і дорівнювали 
відповідно 52,553 млн. доларів і 10,208 млн. доларів. Узбекистан 
експортував з Полтавської області товарів на суму 2,574 млн. доларів, що у 
1,5 разу перевищило показники 2003 року. Імпорт з Узбекистану становив 
2,664 млн. доларів, що у 2,3 разу більше ніж показник 2003 року. Поступово 
збільшився експорт до Туркменістану, за 2004 рік показники досягли 
позначки 4,683 млн. доларів. Дещо вповільненими темпами розвивалися 
торговельні зв’язки Полтавщини з Таджикистаном та Киргизстаном. Так, за 
2004 рік експорт до Киргизстану становив 345,39 тис. доларів, а до 
Таджикистану 309 тис. доларів [6, с. 13]. 

Тенденції до збільшення обсягу товарообігу з Полтавщиною 
простежувалися і в країнах Східної Азії. У цьому відношенні Китай займав 
провідні позиції. Так, у 2004 році експорт до Китаю дорівнював 4388,41 тис. 
доларів, тобто становить 133,9 % порівняно з 2003 роком, імпорт 
збільшився майже удвічі (2079,36 тис. доларів). Трохи здала свої позиці 
Японія щодо імпортування товарів із Полтавщини — лише на 715,09 тис. 
доларів, тоді як японський експорт до нашої області збільшився у півтора 
разу (10,08 млн. доларів США). Збільшилися в 2,6 разу експортні поставки 
до Монголії —на 2004 рік вони становили 1687,17 тис. доларів. Поступове 
нарощування обсягів зовнішньої торгівлі спостерігалося і між Республікою 
Корея та Полтавською областю. Експорт до Республіки Корея зріс у 8 разів 
і становив 70,23 тис. доларів, тоді як імпорт дорівнював 470,13 тис. доларів 
(збільшився у 7,8 разу порівняно з 2003 роком) [6, с. 4]. 

Товарна структура зовнішньої торгівлі за січень – грудень 2004 року 
мала такий вигляд: а) до експортної групи товарів уходили мінеральні 
продукти — 55,35 %; транспортні засоби та шляхове обладнання — 23,48%; 
б) до імпортної групи товарів входили мінеральні продукти — 76,66 %; 
механічне обладнання, машини та механізми — 10,9 % [6, с. 11]. 
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Отже, аналіз зовнішньоторговельної діяльності Полтавської області дає 
всі підстави стверджувати, що подальше розширення і поглиблення 
торговельних відносин нашої області з країнами Центральної та Східної 
Азії через створення при дипломатичних представництвах торговельно-
економічних місій сприятиме збільшенню обсягів товарообігу між 
Полтавською областю й країнами Центральної та Східної Азії. Полтавська 
область може запропонувати широкий список товарів і послуг. У першу 
чергу, це послуги з дослідження та експлуатації нафтових і газових 
родовищ, послуги в обробній промисловості, послуги транспорту та зв’язку. 
Потужними за рівнем розвитку в нашому регіоні представлені хімічна, 
машинобудівна, вагонобудівна, харчова й переробна галузі промисловості, 
сільське господарство, особливо вирощування зернових культур. Проте, 
маючи вагомий потенціал розвитку економіки, Полтавщина зацікавлена в 
отриманні послуг у видобувній промисловості, послуг транспорту та зв’язку 
(шляхове обладнання), послуг, пов’язаних із фінансовою діяльністю, а 
також у надсучасних технологіях, залученні іноземних інвестицій. 
Необхідно поглиблювати регіональне торговельно-економічне 
співробітництво з іншими державами та їх регіонами. Адже участь 
Полтавщини на світовому ринку товарів й послуг засвідчує про 
спроможність наших товарів конкурувати з товарами і послугами інших 
держав.  
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У статті розглядаються переваги і потенційні загрози, що 

виникають на підприємствах провідних галузей Полтавщини в 
результаті лібералізації торгівлі внаслідок вступу України до СОТ. 

 
Світова організація торгівлі (Word Trade Organization) — це провідна 

міжнародна організація, яка станом на січень 2007 року нараховує 150 членів, із 
них 146 — держави, 4 — митні території. 146 країн-членів СОТ (із 192 держав 
світу) — це понад 95 відсотків обсягу світової торгівлі, близько 85 відсотків 
світового ВВП та понад 85 відсотків населення світу. Майже 30 країн 
перебувають у стадії переговорного процесу про вступ до СОТ. Після їх 
приєднання у рамках СОТ здійснюватиметься майже весь світовий 
торговельний оборот товарів і послуг [5]. За останні роки значно розширилася 
сфера діяльності СОТ, яка на сьогодні далеко виходить за рамки власне 
торговельних стосунків. СОТ є потужною й впливовою міжнародною 
структурою, здатною виконувати функції міжнародного економічного 
регулювання. Членство у СОТ стало на сьогодні практично обов`язковою 
умовою для будь-якої країни, що прагне інтегруватися у світове господарство. 

Процес приєднання України до системи ГАТТ / СОТ розпочався 17 
грудня 1993 року, коли було прийнято рішення про створення Робочої групи 
(РГ) із розгляду заявки України щодо приєднання. Наступним кроком, 
відповідно до процедури приєднання, стало подання на розгляд Робочої групи 
28 червня 1994 року Меморандуму про зовнішньоторговельний режим України. 
Після ознайомлення членів РГ із Меморандумом і завершення етапу запитань 
та відповідей, проходили переговори про вступ у багатосторонньому форматі. З 
1997 року розпочався процес двосторонніх переговорів із країнами-членами РГ. 
До складу РГ із розгляду заявки України щодо приєднання до СОТ уходить 42 
країни (держави ЄС ведуть переговори як один учасник РГ). За станом на 
березень 2007 року підписано 49 двосторонніх протоколів із країнами-членами 
СОТ. Завершено переговори з більшістю країн – членів Робочої групи. 

На початку 2005 року Президент України В.А. Ющенко проголосив вступ 
до СОТ одним із першочергових пріоритетів країни, орієнтовним терміном 
вступу було визначено грудень 2005 року. Проте цих термінів не дотрималися й 
Україна просувалася до СОТ ривками, значною мірою залежали від 
передвиборних кампаній, змін урядів і політичної ситуації у державі. У 2006 
році Верховна Рада і уряд активізували роботу, спрямовану на створення 
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необхідних внутрішніх передумов для вступу України до Світової організації 
торгівлі, й сьогодні наша країна знаходиться на завершальному етапі процесу 
вступу до цієї організації. 

Вступ України до СОТ більшість учасників ринкових відносин 
розглядають як завдання центрального уряду і парламенту, які забезпечують 
переговорний процес та адаптацію національного законодавства до 
міжнародних стандартів. Утім, підготовка України до участі в цій міжнародній 
організації є комплексним процесом, що передбачає адаптацію суб’єктів 
підприємництва до роботи в умовах лібералізації торгівлі. Представники 
ділових кіл по-різному сприймають наміри вступу до СОТ. З одного боку, 
висловлюються застереження, пов’язані з побоюванням експансії іноземних 
постачальників на українські ринки. Інші ж виробники впевнені в 
беззаперечних позитивах вступу України до СОТ. Переваги від вступу до СОТ, 
на їх думку, полягають у тому, що відбувається спрощення 
зовнішньоекономічних торговельних процедур та доступу до іноземних ринків 
товарів і послуг; здешевлення імпортованої сировини, що використовується на 
українських підприємствах, і кредитних ресурсів; полегшується процедура 
сертифікації та стандартизації продукції. 

Загальновизнаним у світовій економіці є твердження про те, що держава 
обов’язково має бути присутньою у всесвітньо відомих торгових організаціях, 
зокрема СОТ, якщо частка експорту в структурі ВВП становить близько 50 — 
60 відсотків. Це не політичний крок держави, а економічне завдання — 
підтримка вітчизняних експортерів, наповнення Державного бюджету. Проте 
територіально процес економічної інтеграції є досить не збалансованим та не 
симетричним, оскільки регіони відрізняються за своїм економічним розвитком, 
структурою виробництва, зовнішньою торгівлею, кількістю населення тощо. У 
деяких областях зосереджені виробництва, орієнтовані на внутрішнього 
споживача, в інших переважають експортноорієнтовані галузі та підприємства. 
Наслідки вступу України до СОТ для всіх областей залежатимуть у першу 
чергу від балансу конкурентноздатних та неконкурентноздатних виробництв. 
Економісти переконують, щоб оцінити, які області отримають найбільше 
переваг від спрощеного доступу українських товарів на ринки країн СОТ, 
необхідно проаналізувати два параметри: частку товарів, які постачаються на 
експорт, у валовому продукті області та частку області в загальних обсягах 
експорту з України. 

Полтавщина експортує більше ніж 45 відсотків вироблених товарів та 
забезпечує близько 5,5 відсотка загальних обсягів експорту товарів з України 
[3, с.13]. Місце Полтавщини в експорті товарів з України дозволяють краще 
уявити дані таблиці. 
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Таблиця 1 
Загальні обсяги вивозу товарів з України найбільш потужними 

експортерами та областями з низьким експортним потенціалом складена на 
основі даних 3, с.14. 

 
Область Частка вироблених 

товарів у області в 
експорті 

Частка загальних 
обсягів експорту  

з України 
Донецька 70 24,6 
Дніпропетровська 90 19,1 
Запорізька 88 7,4 
Луганська 88 6,1 
Херсонська 23 0,6 
Рівненська 13 0,6 
Хмельницька 14 0,5 
Чернівецька 17 0,3 
Тернопільська 11 0,2 
 
 Підприємства Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Луганської 
областей мають потужну базу, усталені ринки збуту за кордоном, а тому 
існують передумови для значного зростання їх експортних показників після 
приєднання України до СОТ. Потенціал Тернопільської, Чернівецької, 
Хмельницької, Рівненської, Херсонської областей є незначним, тому навіть в 
умовах відсутності бар’єрів для зовнішньої торгівлі суттєве збільшення обсягів 
їх експорту навряд чи можливе. Підприємства Полтавської області потенційно 
можуть отримати значні вигоди від спрощеного доступу на ринки інших країн. 

Економіку Полтавщини умовно відносять до категорії "низькочутливих" 
до лібералізації торгівлі, бо порівняно з іншими регіонами у структурі 
споживання населення імпортовані товари займають відносно невелику частку. 
Співвідношення імпорт/споживання товарів становить близько 30 відсотків, а 
співвідношення імпорт/виробництво товарів не перевищує 45 відсотків [3, с.14]. 

Полтавщина — це індустріально-аграрний регіон, у якому видобувається 
залізна руда, нафта і газ; виробляються вантажні автомобілі, продукція 
машинобудування, металообробки, легкої промисловості. Тут працює 
потужний агропромисловий комплекс, розвинена харчова й переробна 
промисловість. За обсягами виробництва товарів та послуг Полтавщина 
входить у першу п'ятірку областей України. Значна частина продукції 
експортується в країни близького і далекого зарубіжжя [4]. 

Пріоритетною галуззю промисловості на Полтавщині є виробництво 
енергетичних матеріалів. Тут активно діють ГПУ "Полтавагазвидобування", 
СП "Полтавська газонафтова компанія". Переваги від приєднання до СОТ у 
першу чергу отримають ті підприємства, які продають сировину, серед них і 
акціонерне товариство "Полтавський ГЗК", що має повний технологічний цикл 
— від видобутку руди до виробництва залізорудного концентрату — 
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підготовчої сировини для металургійного виробництва. На підприємстві 
випускають окатиші та концентрат. Комбінат — основний експортер 
українських залізорудних окатишів в Європу, більше ніж 85 відсотків усієї 
продукції вивозиться в Австрію, Румунію, Польщу, Болгарію, Чехію, Словакію 
[2, с.84-85]. Експортний потенціал комбінату зумовлюється високою якістю 
окатишів, виробництво яких здійснюється на американському обладнанні. 
Конкурентна боротьба за збереження ринків збуту вимагає безперервного 
вдосконалення технологій шляхом реконструкції й модернізації. Головною 
метою реконструкції є зростання ефективності виробництва, якості продукції, 
зменшення споживання енергоресурсів. Комбінат уводить у дію новітні види 
технологічного обладнання і передові технології. Капітальні вкладення за 
останні роки перевищили 150 млн. доларів. [2, с.85]. 

Переваги від приєднання до СОТ отримають також ті підприємства, які 
мають вільний доступ до експортних ринків та скористаються зняттям 
обмежень із торгівлі для розширення поставок своєї продукції. До таких 
підприємств належить АТ "Крюківський вагонобудівний завод" — один із 
найбільших виробників транспортних засобів України. На підприємстві 
виробляється шляхобудівна техніка, поверхові ескалатори, запчастини й 
комплектуючі для вагонів метро, поверхових і тунельних ескалаторів. 
Магістральні вантажні вагони добре відомі споживачам багатьох країн світу. 
Враховуючи світові тенденції у залізничному сполученні, зміни у структурі 
перевезень, крюківські вагонобудівники працюють над розширенням 
номенклатури вагонів, збільшенням їх конструкційних швидкостей, 
підвищенням експлуатаційної надійності. Вироби підприємства експортуються 
в Бельгію, Угорщину, Німеччину, Данію, Кубу, Іран, Канаду, Китай, Монголію, 
Нігерію, Нікарагуа, Норвегію, Польщу, Румунію, Словенію, Фінляндію, 
Францію, Швецію, Чехію, країни СНД, Балтії. Завдяки гнучкій ціновій 
політиці, високій мобільності виробництва й експлуатаційній надійності, 
вироби з маркою "Крюківський вагонозавод" відомі у понад 20 країнах Європи, 
Азії, Америки [1, с.302]. У 2001 році на підприємстві випустили перший 
український пасажирський вагон, а у 2002 році — перший швидкісний експрес 
"Київ – Харків"[2, с.82]. 

Після вступу до СОТ посилиться конкуренція, тому актуальною є 
проблема підвищення якості та конкурентоспроможності продукції українських 
підприємств. Нагальною проблемою є впровадження системи управління 
якістю (СУЯ) — це керування діяльністю підприємства, яке приводить до 
випуску якісної продукції чи надання якісних послуг. Система управління 
якістю передбачає жорстку дисципліну та постійний самоконтроль за всіма 
технологічними процесами, починаючи із закупівлі сировини чи обладнання і 
закінчуючи упаковкою готової продукції. 

Усі українські підприємства, що вийшли на європейський ринок, мають 
впроваджені системи управління якістю. На Полтавщині систему СУЯ 
впровадили й сертифікували 44 підприємства [4]. Серед них — ВАТ 
"Кременчуцький колісний завод", який випускає 155 моделей коліс, у тому 
числі до легкових автомобілів "Деу", "Опель", "ВАЗ", "ГАЗ", "Шкода-Октавія", 
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автопричепів, сільськогосподарської техніки, які відповідають вимогам 
стандартів ETRO (Європейська технічна організація шин і ободів). Із 2004 року 
підприємство є членом цієї організації та увійшло до складу Європейської 
асоціації виробників коліс [2, с.95]. Із 2001 року на виробництві діє європейська 
система управління якістю ISO 9001, що дозволило розширити ринок експорту 
продукції. Понад 70 відсотків продукції заводу експортується до Росії, 
Білорусії, Угорщини, Данії, Болгарії, Польщі, Франції, Німеччини, Австралії [2, 
с.95]. Усього підприємство поставляє свою продукцію до 20 країн світу [1, 
с.300]. 

У контексті лібералізації зовнішньоторговельного режиму після вступу 
України до СОТ виокремлюють і потенційні загрози для вітчизняного 
виробника. Це — зростання імпорту іноземних товарів, скорочення програм 
державної допомоги виробниками, встановлення жорстких норм щодо якості 
продукції. 

Традиційні аргументи противників вступу України до СОТ зводяться до 
твердження, що лібералізація зовнішньоторговельного режиму неодмінно 
призведе до витіснення внутрішнього виробника з українського ринку 
іноземними постачальниками. Низький рівень конкурентоспроможності 
товарів, які виробляються в Україні, може призвести до того, що легка 
промисловість не витримає натиску дешевих товарів із Китаю та інших 
азійських країн. Такі загрози є цілком реальними для підприємств легкої 
промисловості Полтавщини — фірми "Ворскла", ВАТ "Демітекс" – ВАТ 
"Кремтекс". Щоб попередити небажані негативні наслідки, на підприємствах 
упроваджується нове обладнання. Зокрема, на ВАТ "Демітекс", підприємстві, 
що створено на базі Полтавської прядильної фабрики спільно з англійською 
фірмою IHF, продукція виробляється на німецькому, швейцарському, 
італійському, японському обладнанні. Пряжа, що виготовляється з бавовни і 
хімічних волокон, експортується у Великобританію, Бельгію, Німеччину, 
Румунію, Польщу, Туреччину, Росію, Білорусію [1, с.94]. 

Рейтингову марку кращого виробника готового одягу має полтавська 
фірма "Ворскла". Продукція виробляється на новому обладнанні, поставленому 
підприємствами Іспанії, Франції, Данії [2, с.127]. До цих країн експортується 80 
відсотків продукції підприємства [1, с.96]. Проте на внутрішньому ринку фірма 
"Ворскла" має проблеми зі збутом своєї продукції, які пов’язані з імпортом в 
Україну дешевого одягу низької якості з різних країн. На фірмі прагнуть 
добитися прийняття відповідних законодавчих актів із метою збереження 
галузі, захисту українського виробника, забезпечення конкурентоспроможності 
на внутрішньому ринку [2, с.127]. Аналогічні проблеми має й підприємство 
"Кремтекс" — колишня Кременчуцька швейна фабрика, що випускає 
високоякісний жіночий одяг і 90 відсотків своєї продукції поставляє у 
Німеччину, Нідерланди, Швейцарію, Австрію, Францію, Бельгію, інші держави 
Європи [1, с.314]. 

На Полтавщині широко представлена харчова промисловість — ЗАТ 
"Фірма Полтавапиво", ВАТ "Полтавакондитер", ЗАТ "Соняшник", ДП "Лікеро-
горілчаний завод", Миргородський завод мінеральних вод, ВАТ "Лубенський 
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молокозавод" та ін. Ці підприємства також здійснюють кроки на шляху 
адаптації до лібералізації ринку. На ЗАТ "Миргородський завод мінеральних 
вод", ВАТ "Лубенський молокозавод" упроваджено систему управління 
безпечністю харчових продуктів. Проте переважна більшість підприємств 
легкої промисловості потребує державної підтримки, протекціоністських 
заходів в імпортно-експортних операціях. 

Основу аграрно-промислового комплексу області становить сільське 
господарство, яке характеризується розвинутим виробництвом зерна, молока, 
технічних культур. В області реалізуються програми збільшення обсягів 
виробництва і зниження собівартості продукції рослинництва й тваринництва, а 
також модернізації переробних підприємств. Одним із перспективних напрямів 
є виробництво екологічно чистої продукції харчування. Флагманом у цій справі 
є Шишацький район, де вдалося зберегти на належному рівні рослинницьку та 
тваринницьку галузі сільського господарства. Широке застосування органіки 
дало змогу мінімізувати використання мінеральних добрив і відкрило шлях до 
виробництва екологічно чистої продукції. Вступ до СОТ розширить та 
поліпшить ринок реалізації цієї продукції [4]. 

Проте сільське господарство є найбільш не захищеною галуззю перед 
можливим натиском закордонних конкурентів. У більшості розвинутих країн 
сільське господарство, забезпечене новітніми технологіями та 
інфраструктурою, залишається дотаційним. В Україні стан галузі не відповідає 
нормам і стандартам САР (Common Agriculture Policy) й необхідним є тривалий 
та складний процес його адаптації, який передбачає розроблення ефективної 
політики субсидування, що спрямована на підвищення 
конкурентоспроможності галузі.  

Отже, вступ України до СОТ оцінюється економістами переважно як 
позитивний фактор, що сприятиме структурним та інституційним реформам, 
утвердженню стабільної нормативної бази, зростанню ефективності економіки. 
Водночас, зважаючи на лібералізацію ринку, котра буде наслідком вступу 
України до СОТ, основними напрямами економічної політики на 
загальнодержавному і регіональному рівнях повинно бути підвищення 
конкурентоспроможності продукції за рахунок поліпшення якості й 
ефективності виробництва, вдосконалення експортної політики з метою 
розширення зовнішніх ринків збуту, стимулювання внутрішнього попиту на 
продукцію вітчизняного виробництва. 

 
Примітки 

 

1. Альманах пошани підприємств Полтавщини. До 200-річчя Полтавської 
губернії. — Полтава: Артполграфсервіс, 2002. — 576 с. 

2. Губернатор. — 2003. — № 17. 
3. Директорська пошта. — 2005. — № 4. 
4. http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=17685627 
5. http://www.wto.inform.org.ua/event/ 
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У статті розглядаються соціально-економічні аспекти розвитку 
Полтавської області наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття. 
Особлива увага звертається на інтеграційні процеси, аналізуються 
проблеми інвестицій, зовнішньої торгівлі тощо.  
  

На початку ХХІ століття продовжують переплітатися і взаємно 
суперничати тенденції глобалізації та прагнення зміцнення суверенітету 
національних держав. Кожна країна прагне не лише захистити свої національні 
інтереси, але й посилити вплив у світовому господарстві.  

Сучасна зовнішньоекономічна політика України спрямована на 
формування нового торговельного режиму з подальшою інтеграцією до світового 
економічного простору шляхом поступового й зваженого збільшення ступеня 
відкритості національної економіки, а також на входження до європейського 
простору як рівноправного партнера. З 2004 року Україна межує з новими 
країнами – членами ЄС, своїми сусідами в Східній та Центральній Європі. По 
відношенню до України визначено так звану політику сусідства ЄС. 

Політики і фахівці підраховують позитиви та збитки від європейської 
інтеграції України, але єдиної думки з цього приводу немає. Відповідно 
складність інтеграційних проблем впливає і на Полтавську область. Заяви 
більшості регіональних політиків та керівників щодо необхідності європейської 
інтеграції звучать в основному позитивно. Але необхідно розуміти, що 
Полтавщина не має таких чудових можливостей для здійснення наразі тісного 
співробітництва з країнами ЄС, як, наприклад, області Західної України, де вже 
працює багато європейських програм. Однак не можна відкидати і привабливість 
Полтавщини як аграрного, сировинного регіону та території, що має специфічне 
розташування: область є центром України, а отже з’єднуючим мостом сходу й 
заходу, півночі й півдня держави.  

Варто пам’ятати і про солідний економічний потенціал Полтавської області. 
Від свого утворення Полтавська область була важливим аграрним та промисловим 
сектором економіки СРСР. І сьогодні Полтавщина залишається розвинутим 
аграрно-індустріальним регіоном, що засвідчують статистичні показники. Так, в 
області функціонує 3085 промислових підприємств. Обсяги реалізованої 
промислової продукції, робіт і послуг становлять 2 млрд.191 млн.грн., оборот 
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роздрібної торгівлі – 907 млн.грн., експорт товарів здійснено на 138,7 
млн. дол. США, імпорт – 260,1 млн. дол. США [2, с.28].  

Останніми роками Полтавщина мала нестабільні показники соціально-
економічного розвитку поміж інших регіонів України. Ось найкращі з них за: 

1) обсягами промислового виробництва посідала 7-е місце;  
2) продукцією промисловості на душу населення – 4-е місце; 
3) обсягами сільськогосподарського виробництва с/г продукції на душу 

населення – 11-е місце; 
4) роздрібним товарооборотом – 11-е місце; 
5) реалізацією платних послуг населенню – 9-е місце; 
6) розмірами середньомісячної заробітної плати – 11-е місце; 
7) площею угідь на 1 фермерське господарство – 6-е місце; 
8) обсягами експорту товарів – 7-е місце, за обсягами імпорту – 16-е місце; 
9) обсягами прямих іноземних інвестицій (ПІІ) – 5-е місце, за обсягами ПІІ 

на душу населення – 3-е місце; 
10)  щільністю шляхів сполучення – 6-е місце; 
11)  обсягами пасажирських та вантажоперевезень – 12-е місце; 
12)  забезпеченістю населення легковими автомобілями та житлом – 5-е 

місце; 
13)  медичним забезпеченням населення – 9-е місце; 
14)  умовами праці –19-е місце; 
15)  забрудненням водних об’єктів – 9-е місце, викидами шкідливих речовин 

у повітря – 17-е місце; 
16)  зайнятістю населення – 12; 
17)  кількістю студентів III-IV рівнів акредитації – 11-е [3, с.19]. 
За останній рік в області спостерігалося прискорення темпів соціально-

економічного розвитку. Протягом цього часу вдалося поліпшити 36 показників із 
47. Як наслідок за рейтингом регіонів України Полтавщина піднялася з 26-е на 3-е 
місце, її віднесено до регіонів-лідерів [1, с.5]. 

За даними, що підготовлені на основі інформації Держмитслужби України 
та звітів підприємств і організацій по товарах, що не проходять митного 
декларування, обсяги експорту товарів області за січень 2007 року становили 
138,7 млн. дол. США, імпорту – 260,1 млн. дол. США. Обсяги експорту проти 
січня 2006 року збільшились на 10,0%, обсяги імпорту – на 34,1%. Негативне 
сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 121,4 млн. дол. США (у січні 2006 
року – 67,9 млн. дол. США). 

На Полтавську область у січні 2007 року припадало 4,3% експорту та 7,0% 
імпорту України проти 5,4% та 7,1%, відповідно у січні 2006 року. 
Зовнішньоторговельні операції з товарами область здійснювала з партнерами 64 
країн світу. З країнами ЄС торгівля послугами виглядає так: експорт у 2006 році – 
7 млн. 323 тис. дол. США (що вдвічі менше ніж у 2005 році), імпорт із країн ЄС 
склав у 2006 році 48 млн. 164 тис. дол. США (що найбільше за останні 10 років). 
До СНД експорт у минулому році становив 5 млн. 103 тис.дол.США, імпорт –
7 млн. 529 тис.дол.США.  

Товарна структура основної частини експорту є такою: 0,4% становлять 
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продукти рослинного походження; 0,3% – жири та олія; 5% – готові харчові 
продукти; 52% – мінеральні продукти (руди, цемент, нафта тощо); 4,9% – машини 
та механізми); 29% – транспортні засоби та шляхове обладнання. Отже, аналіз 
структурних компонентів експорту вказує на його переважно сировинний 
характер. Імпорт має аналогічний характер: 83% становлять сировина й 
мінеральні продукти [2, с.29]. 

Таким чином, із погляду як наявних можливостей, так і потенціалу 
Полтавська область є досить привабливою для інвестицій та посідає серед інших 
областей України 4е місце за показником інвестицій в основний капітал у 
розрахунку на одну особу, входячи до групи «переслідувачів» найбільш бажаних 
регіонів для інвесторів [1, с.5]. 

 Яка склалася ситуація з інвестуванням в область за останні роки? У 
2006 році прямі іноземні інвестиції становили понад 279 млн. дол. США, у 
2005 році – більше ніж 210 млн. дол. (для порівняння: у 1995 році –10 млн. 
541 тис. дол. США). Найбільше інвестицій укладається у паливну промисловість 
(більше ніж 71%). 

Найбільшими інвесторами у 2006 році були Російська Федерація (37,4%), 
Швейцарія (31,2%), Нідерланди (8,8%), Кіпр (4,5%), США (3%), Великобританія 
(2,8%), Австрія (2,3%); на інші країни припадає 10% інвестицій.  

Інвестиції з області в інші країни становили у 2006 році 1 млн. 815 
тис.дол.США (це майже в 4 рази менше ніж у 1998 році), з них 45,6% – інвестицій 
у Російську Федерацію [2, с.29]. 

При аналізі ситуації з надходженням фінансування очевидними постають 
численні проблеми, пов'язані як із внутрішньоекономічними, так й із 
зовнішньоекономічними чинниками розвитку. Це проблема обсягів та структури 
іноземного інвестування, проблема зовнішньої заборгованості тощо. Всі ці 
чинники негативно впливають на кредитний рейтинг України і її регіонів, їх 
конкурентоспроможність, обмежують масштаби її участі в системі 
світогосподарських зв'язків.  

Ураховуючи названі фактори розвитку економіки та тенденції її інтеграції у 
світовому господарстві, українським організаціям (особливо неурядовим, 
науковим, малого і середнього бізнесу), в тому числі й регіональним, необхідно 
виявляти більше ініціативи щодо розвитку української економіки за допомогою 
міжнародної співпраці й активізації отримання фінансування. 
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МІСЦЕВІ ПАРТІЙНІ ВИБОРИ ТА МІСЦЕВА ДЕМОКРАТІЯ: 
РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
 

Петро Ворона, заступник голови 
Полтавської обласної ради 

 
 
У статті досліджується вплив проведення виборів до органів 

місцевого самоврядування на пропорційній основ, їх склад та 
перспективу роботи, виокремлюються вади та позитиви нового 
закону про місцеві вибори, його вплив на формування громадянського 
суспільства. 

 
В умовах становлення та розвитку нашої держави, її намагання з гідністю 

увійти у світове співтовариство особливої ваги набувають дослідження 
проблем розвитку та функціонування місцевого самоврядування, перспективи 
його становлення. Подібні дослідження необхідні не лише для створення 
теоретичних концепцій, але й для вироблення практичних рекомендацій щодо 
діяльності державних і регіональних органів влади. Гостра потреба в таких 
напрацюваннях викликана тим, що саме регіональні та місцеві органи влади 
мають вирішувати політичні, господарські, культурні і навіть ідеологічні 
проблеми у межах своїх територій. Реформування влади, підвищення її 
ефективності на базовому рівні більшість політиків, науковців і просто 
виборців пов’язують з підвищенням ролі партій. 

Суттєвий імпульс партійному будівництву надало прийняття виборчого 
законодавства, яке передбачувало змішану пропорційно-мажоритарну, а згодом 
пропорційну виборчі системи. Водночас, попри постійне кількісне зростання, 
партійна система в Україні не змогла досягти належного ступеня зрілості. 
Маючи зовнішні формальні атрибути, більшість партій характеризувалися 
незначною чисельністю, відсутністю сталого електорату та стабільних зв’язків з 
ним, невиразністю ідеологічного образу та слабкістю організаційної побудови. 

Віддаючи належне формам безпосередньої демократії на місцевому рівні, 
усе ж треба констатувати, що домінуюча роль у здійсненні самоврядної влади 
належить саме органам місцевого самоврядування. Ці органи є юридичними 
особами, мають власні повноваження, у межах яких діють самостійно і 
відповідальні за свою діяльність. 

Найсуттєвішою рисою органів місцевого самоврядування є те, що нині їх 
легітимізація відбувається за безпосередньої чи опосередкованої участі 
територіальної громади через політичні партії, що діють у межах відповідних 
адміністративно-територіальних утворень. Як правило, це проходить виключно 
через вибори.  

Вибори - це демократична процедура формування періодичної чи 
позачергової зміни особового складу законодавчих органів державної влади, 
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спосіб визначення кола посадових осіб, а головне - визнання їхніх легітимних 
повноважень через вільне волевиявлення громадян шляхом голосування за 
кандидатів, висунутих відповідно до встановлених законом правил [1,с. 83]. 
Завдяки виборам громадяни можуть вирішувати, хто з громадських лідерів, яка 
партія чи політична сила мають здійснювати суспільне врядування у наступний 
визначений проміжок часу. Внаслідок виборів утворюють парламентську 
більшість, а також політичну опозицію, що прагне контролювати правлячі сили. 
Вибори - це можливість змінити владу, не вдаючись для цього до бунтів, 
заворушень чи державних переворотів, це нагода показати носіям влади, що 
вони не всесильні, що у них є опоненти, що вони, зрештою, залежать від 
пересічних громадян. Усвідомлення такої залежності примушує можновладців 
напередодні виборів бодай обіцяти зробити те, чого від них чекає населення. 

Ми ще не маємо можливості оцінити наслідки застосування пропорційної 
виборчої системи на виборах до місцевих органів влади – чи підвищеться 
ефективність роботи цих органів, покаже час, але те, що цю систему більшість 
виборців не сприйняла, доводять результати голосування. Як правило, ми 
маємо різну кількість голосів за одну політичну силу на виборах до рад усіх 
рівнів. Такі дані свідчать про те, що виборці голосували не за програму 
політичної партії, як це передбачає застосування пропорційної системи, а 
віддавали свій голос за конкретного кандидата від представлених партій (тобто, 
як і раніше, при застосуванні мажоритарної виборчої системи). Подібні дані 
можна простежити при аналізі голосування виборців за всі партії, тому що на 
місцевому рівні все-таки головними є професійні, ділові та інші персональні 
якості кандидатів, які не можна змінити на принцип партійної належності чи 
привабливості, яскравості виборчої програми. Це можна пояснити також і 
слабкістю місцевих партійних структур, популярність яких часто побудована на 
іменах відомих політиків, а не на ідеологічних засадах чи реальних програмах.   
Партійні осередки напередодні пропорційних виборів росли мов гриби, як 
правило за рахунок „пошукачів депутатських мандатів”, до цього їх 
підштовхнула виборча система, а не якісь ідеї чи ідеали. У цьому контексті, 
набирає актуальності ідея списку безпартійних на місцевих виборах. 

Активність та вплив політичних партій в органах місцевого 
самоврядування до 2006 року  визначалися як недостатні, попри наявність 
позитивної динаміки у цій сфері. Наприклад, у 1994 році всі політичні партії 
загалом отримали лише 5 % мандатів у місцевих радах, у 1998 році – 7,6 %,  у 
2002 році – 22 %. За період 1998 – 2002 року кількість членів партій серед 
депутатів місцевих рад суттєво зросла – у 2,9 рази. Збільшилась і кількість 
політичних партій, які мають своїх представників в органах місцевого 
самоврядування – з 42 (1998 рік) до 75 (2002 рік). Головною причиною доволі 
низького рівня представництва політичних партій в органах місцевого 
самоврядування була слабкість місцевих партійних організацій.  

З огляду на проведення останніх виборів до Верховної Ради України та до 
більшості місцевих рад суто на пропорційній основі в останні місяці роботи рад 
різних рівнів „партизувалися” більшість депутатів в основному в пошуках 
депутатських мандатів у списках провідних партій, тобто, можливо і штучно, 
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але процес партійного структурування суспільства прискорився.  Хоча  за умов 
слабкості кадрового потенціалу місцевих партій це призвело до суто 
формальної партизації органів місцевого самоврядування, у багатьох випадках 
до різкого послаблення якісного складу та авторитету місцевого депутатського 
корпусу, адже часто до них на хвилі популізму прийшли ті політики, для яких 
депутатський мандат лише певний престиж, а не повсякденна робота і 
відповідальність перед виборцями. Тепер понад 80 відсотків депутатів місцевих 
рад є членами партій.  Наприклад, до обласних рад та ВР АРК обрано 2827 
депутатів від 15 партій і 16 виборчих блоків, ще більш різноманітний спектр 
партій обрано до районних рад. Наприклад, якщо до Полтавської обласної ради 
обрано представників 5 партій, то до районних рад Полтавщини обрано 
представників 25 партій,  до сільських -38. Отже на місцевому рівні вподобання 
виборців пов’язані не лише з ідеологією партій, а  з особистостями кандидатів  
також. 

Подальше посилення ролі партій у політичній системі України  і органах 
місцевого самоврядування, в т.ч. багато хто з експертів вбачає в дальшому 
вдосконаленні пропорційної виборчої системи. Адже з багатьох її різновидів на 
законодавчому рівні ми використали лише найпростіший варіант – вибори за 
закритими партійними списками у загальнодержавному багатомандатному 
окрузі, а на місцевих – виборах в межах адміністративно-територіальних 
одиниць. Застосування такої форми пропорційної системи може мати суттєві 
негативні наслідки, зокрема, зменшення або взагалі відсутність представництва 
регіональних інтересів (представників з окремих регіонів) у вищому 
законодавчому органі країни та обласних, районних радах. У Полтавській 
обласній раді відсутні представники 10 з 25 районів краю. А 44 з 90 депутатів 
облради проживають у Полтаві, 10  – в Кременчуці. 

 На жаль, законодавець не врахував цілком переконливих аргументів 
українських учених та організаторів виборчого процесу щодо необхідності 
розмежування в часі місцевих і парламентських виборів. Більше того, якщо 
попередні місцеві вибори 1998, 2002 років проводилися одночасно з 
парламентськими у зв’язку з існуванням такої традиції, а не на вимогу 
нормативних актів, то згідно з положеннями пункту 2 частини другої статті 14 
Закону про місцеві вибори 2004 року встановлено вимогу одночасного 
проведення місцевих виборів разом з виборами народних депутатів України. 
Проведення одночасно кількох видів виборів не оправдало себе, як у попередні 
роки, так і нинішнього року. Це викликало в громадян негативну реакцію, 
незалежно від того, якими суб’єктами виборчого процесу вони були. Так 
виборці обурені одночасним проведенням двох таких важливих заходів у 
зв’язку з труднощами стежити одночасно за виборчою кампанією на двох 
рівнях. Наприклад, свідомі виборці смт. Оржиця (Полтавська обл.) для того, 
щоб визначитися зі своїм вибором, повинні були ознайомитися зі змістом 111-
107  передвиборчих програм, бо обиралися кандидати одночасно до чотирьох 
виборних органів та відповідно в бюлетенях значилося: 9 кандидатів на посаду 
селищного голови, від 2 до 6 кандидатів – до селищної ради, 12 місцевих 
організацій політичних партій (блоки), які висунули кандидатів до районної 
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ради, 37 місцевих організацій, політичних партій (блоки), які висунули 
кандидатури депутатів до Полтавської обласної ради, 45 політичних партій – до 
Верховної Ради України. Навіть фізично протягом приблизно двох місяців 
передвиборчої кампанії цю кипу матеріалу важко опрацювати пересічному 
громадянину, тому на виборчих дільницях на визначення свого волевиявлення 
виборці витрачали до години, а то й більше (враховуючи черги для отримання 
бюлетеней), або робили позначки за принципом „гри в лотарею”. До того ж, у 
пікові періоди на великих і середніх виборчих дільницях спостерігалися черги. 
Унаслідок чого певний відсоток виборців не взяли участі в голосуванні, не 
бажаючи витрачати час лише на чергу (близько години) за бюлетенями, не 
кажучи вже про черги до кабін та час, необхідний для заповнення бюлетенів. 
До речі, такі ж проблеми спостерігалися й на минулих виборах. Доцільність 
одночасного проведення виборів до центральних та місцевих органів влади 
ставлять під сумнів також й іноземні правознавці, які зазначають, що хоча 
одночасне проведення виборів і має деякі переваги (оскільки в такому разі явка 
виборців швидше буде більшою, бо вони зможуть проголосувати за всіх своїх 
обранців одночасно), крім цього центральні вибори, мабуть, дійсно викликають 
більший інтерес. Одночасність виборів негативно сприймається і з боку членів 
дільничних комісій, які, всупереч будь-яким нормам українського 
законодавства про працю, вимушені були працювати в дні голосування та 
підрахунку голосів мінімум по 35 годин безперервно, працюючи з великою 
кількістю документації. Сувора відповідальність навіть у разі ненавмисної 
помилки або неуважності та зникнення бюлетенів, робота кілька ночей поспіль, 
підрахунок чотирьох, а в сільських місцевостях – п’яти різних бюлетенів, - 
вплинули на фізичний та моральний стан як членів, так і голів дільничних 
виборчих комісій. Виснажлива праця членів дільничних виборчих комісій у 
період проведення голосування та проведення підрахунку голосів стала 
причиною порушення деяких норм виборчого процесу. Вихід ми вбачаємо у 
розмежуванні виборів у часі та вилучення із закону про місцеві вибори пункту 2 
частини другої статті 14, яким встановлено вимогу проведення чергових 
місцевих виборів одночасно з виборами народних депутатів. До того ж, 
потребує перегляду система підрахунку голосів. Вважаємо, що слід підтримати 
пропозицію колишнього голови ЦВК Ярослава Давидовича, який пропонував 
перейти на електронну систему підранку голосів [2, с. 87]. Запровадження 
пропорційних виборів лише по деяких видах виборів до місцевих рад ставить 
депутатів місцевих рад у нерівне становище. Наприклад, такі елементи, як 
накази виборців, відповідальність депутата перед виборцями та право виборців 
відкликати депутата, не застосовуватимуться у відносинах виборців з 
депутатами, обраними за партійними списками, але діятимуть стосовно 
депутатів-мажоритарників (депутатів сільських та селищних рад) [2, с. 88]. 

Вважаємо, що новий порядок формування дільничних виборчих комісій, 
за яким партії повинні були пропонувати кандидатури на посади членів 
дільничних виборчих комісій, не виправдала себе. А саме: законодавством не 
встановлена відповідальність партії у разі, якщо вона не забезпечує своїх 
представників у складі виборчих комісій, як наслідок – окружним виборчим 
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комісіям складно було забезпечити реалізацію принципу рівного 
представництва політичних сил у складі дільничних виборчих комісій. 
Можливо, стимулом для активізації роботи політичних партій у цьому напрямі 
має стати запровадження відповідальності у вигляді зняття з реєстрації 
кандидатів у разі, коли партія не може забезпечити своїх представників у складі 
виборчих комісій.   

Переважна більшість політичних партій в Україні, навіть деяких з тих, що 
представлені у парламенті, поки що не мають достатньо сталої суспільної бази. 
Унаслідок цього рівень довіри населення до політичних партій протягом усього 
періоду незалежності України був не високим. Водночас дедалі виразніше 
виявляються тенденції концентрації політичних сил, насамперед під час і для 
вирішення виборчих завдань. Як засвідчили парламентські вибори 2002 – 2006 
років, чіткішого і окресленішого характеру набувають політичні орієнтації 
виборців, які надають свою підтримку переважно потужним політичним силам 
з відомими брендами. Характерною ознакою останніх виборів до Верховної 
ради України стало і те, що політичні сили правого і центриського спрямування 
не спромоглися в повній мірі консолідуватися у єдині виборчі блоку (на відміну 
від попередніх виборів) і за межами парламенту залишилась, на жаль, велика 
кількість досвідчених парламентарів-законотворців. 

Зміцнення суспільної бази політичних партій, їхніх зв’язків з широкими 
верствами населення слід вважати одним з найважливіших і відповідальніших 
завдань розвитку партійної системи в Україні. Відсутність необхідної 
суспільної бази партій, про що йшлося, зумовлена несформованістю соціальної 
структури суспільства, передусім недостатньою розвиненістю середнього 
класу, який в усталених демократіях складає суспільну основу діяльності 
політичних партій. Майже у всіх політичних партій відсутні програмно-
ідеологічні настанови, які б дійсно відображали інтереси основних соціальних 
груп. Діяльність багатьох партій значною мірою підпорядкована політичному 
обслуговуванню потреб партійних лідерів і функціонерів, фінансово-
промислових груп, а також певних прошарків адміністративно-господарського 
апарату. 

Певна частина політичних партій є своєрідними бізнес-проектами, 
політичними відгалудженнями великих підприємницьких структур. 
Орієнтованість на особистості конкретних політичних лідерів багатьох 
партійних і виборчих проектів свідчить про фрагментарність партійної системи 
України. На це ж вказує і регіональна обмеженість електорального впливу 
партій і виборчих блоків. А ні на виборах 1998 року, 2002 року, а ні 2006 року 
жоден суб’єкт виборчого процесу, що подолав 4% виборчий бар’єр загалом по 
країні, не зміг це зробити в усіх 27 регіонах України. 

Провладні політичні партії в Україні, насамперед ті, що мали, чи 
утворили власні фракції у Верховній Раді, володіють доволі потужним і 
розгалудженим медійним ресурсом. До партійних засобів масової інформації 
входять насамперед близько 60 загальноукраїнських і регіональних газет і 
журналів, деякі з них мають масові наклади, що сягають сотень тисяч 
примірників. Редакційна політика значної частини телеканалів і радіостанцій як 
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на національному, так і на обласному рівнях, перебуває під визначальним 
впливом керівних структур низки політичних партій та використовується для 
реалізації інтересів відповідних політичних сил. Дедалі більшу увагу політичні 
партії приділяють створенню інтернет-видань, що прямо або опосередковано 
здійснюють інформаційно-пропогандистське забезпечення партійної діяльності. 
Інтернет-видання дедалі ширше і активніше використовуються для проведення 
політичних кампаній, особливо під час виборчих перегонів. При цьому 
недосконалість, а часто правова неврегульованість функціонування 
інтернетівських ЗМІ призводить до застосування цими виданнями різного роду 
сумнівних, а іноді відверто антисуспільних методів і засобів, зокрема для 
маніпулювання громадською свідомістю та компрометування своїх політичних 
супротивників. 

Вибори 2006 р. каталізували  процес оновлення як всеукраїнської, так і 
регіональних еліт за рахунок приливу партійної еліти. Сьогодні продовжується 
процес партійної і світоглядної диференціації. Представники регіональних еліт 
продовжують пошуки своїх партійних ніш, посилюючи цим кадровий і 
фінансовий стан партій, але і вносячи елементи плановості. У роботі органів 
місцевого самоврядування це явище фактично мало помітне, адже ці процеси 
були характерні і до виборів 2006 року . 

Утвердження в Україні партійної системи європейського зразка слід 
визначити стратегічним пріоритетом сучасного етапу суспільно-політичного 
розвитку України. Така партійна система повинна базуватися на кількох 
потужних партіях, спроможних ефективно сприяти формуванню і вираженню 
політичної волі громадян, задоволенню їхніх політичних, економічних, 
соціальних, культурних та інших інтересів. Становлення парламентських 
політичних партій, які б мали широку соціальну базу та виражали б суспільні 
прагнення всіх основних соціальних верств та регіонів України, володіли б 
розвиненою регіональною і організаційною структурою, дозволить вирішити 
ключове завдання вдосконалення політичної системи – утвердження 
ефективної, політично відповідальної і демократичної влади, в основі якої на 
чільному місці – місцева демократія. 
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РОЗВИТОК ОСВІТИ І КУЛЬТУРИ  НАПЕРЕДОДНІ ТА  
В ПЕРШІ РОКИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  
Тетяна Демиденко, кандидат історичних  
наук, доцент кафедри історії України  
Полтавського державного педагогічного  
університету імені В.Г. Короленка 

 

У статті розглядаються освітні й культурні процеси на 
теренах регіону напередодні та в перші роки утворення Полтавської 
області, простежується динаміка становлення освітньої мережі, 
бібліотек, творчих спілок в умовах тотального контролю влади. 

 

У роки першої п'ятирічки найважливішим завданням у сфері освіти 
залишалася ліквідація неписьменності. Виконуючи постанову ЦК ВКП (б) від 
17 травня 1929 року про ліквідацію неписьменності і малописьменності, цю 
роботу очолила надзвичайна комісія з ліквідації неписьменності при агітаційно-
пропагандистському відділі Полтавського окружкому. Серед заходів, що їх 
уживали освітянські установи, були: охоплення всіх неписьменних системою 
лікнепу, передплата для цієї категорії населення часопису "Геть 
неписьменність!", забезпечення неписьменних букварями, олівцями, створення 
наймитських шкіл, підготовка для роботи в них кадрів робітників-ліквідаторів 
та груповодів тощо [6, арк. 52]. Так, за підсумками місячника лікнепу в 
Лубенського округу (1 вересня – 1 жовтня 1929 року), тут було утворено 99 
товариств "Геть неписьменність!" у 10 районах округу з кількістю 1216 членів, 
10 товариств діяли у Лубнах, розгорнуто 180 бюджетних лікнепів для дорослих, 
64 – для підлітків. Для фінансової підтримки ліквідації неписьменності 
впродовж місячника було зібрано 5197 крб. пожертвувань [7. арк.45]. Кількість 
неписьменних у Лубенському окрузі на 1929 рік становила 81 тисячу чоловік, 
85% яких становило жіноцтво [7, арк.93]. 

Якщо розглядати справу з ліквідацією неписьменності у районах 
Полтавського округу, то на 1929-1931 роки маємо такі показники: 
найскладніша ситуація спостерігалася у Червоноградському районі – 9343 чол., 
Полтавському – 9257 чол., Решетилівському – 9019 чол. та в Шишацькому – 
8460 чол. Найменше неписьменних було в Білоцерківському – 3581 чол. та 
Рублівському – 3204 чол. районах. Разом по округу на 1 жовтня 1929 року 
неписьменних було 131115 чол. Ліквідовано неписьменність серед 81368 чол. 
та навчено малописьменних – 9085 чол. 
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Та, попри всі зусилля освітян, з огляду на складність проблеми ліквідації 
неписьменності, у 1939 році це завдання все ще не було остаточно розв’язане: 
на початок року на території Полтавської області залишалося 30700 чол. 
неписьменних і 54000 – малописьменних. На кінець листопада цього ж року ці 
цифри відповідно становили 15600 чол. і 32000 чол. 

На початку 30-их років на Полтавщині, як і по всій республіці, 
Постановою ЦК ВКП(б) від 25 липня 1930 року було запроваджено загальну 
початкову освіту. Для втілення в життя цієї постанови бюро Полтавського 
окрпарткому вже 20 серпня 1930 року прийняло резолюцію, яка передбачала: 

 у 1930-1931 навчальному році охопити загальним навчанням усіх дітей 
віком від 8 до 10 років включно в обсязі не менше від 4-річного класу; 

 організувати 2-річні та 1-річні школи і групи для охоплення загальним 
навчанням дітей 11-15 років, які не пройшли чотирирічного навчання; 

 у містах Полтаві, Зінькові, Кобеляках, Червонограді, Чутовому, 
Кегичівці запровадити обов'язкове семирічне навчання; 

 поліпшити матеріальне становище в учительства і забезпечити 
постачання його за нормами робітників; 

 передати органам освіти, крім наявних 1533 шкільних кімнат, усі 
помешкання, які можуть бути використані під школи, зокрема з відібраних у 
куркулів будівель [5,арк.112]. 

Дуже гостро постала в цей час проблема кадрового забезпечення шкіл 
педагогічними працівниками. Хоча контингент учителів порівняно з 
дореволюційним періодом збільшився у 2,7 разу (за даними Полтавської 
окружної інспектури народної освіти на 1930/1931 навчальний рік працювало 
766 учителів 1-4 класів та 421 учитель 5-7 класів), значна частина 
педпрацівників – вихідців із робітників і селян – за рівнем освіти і культури не 
могла зрівнятися із старими спеціалістами, які мали глибокі знання й добре 
володіли методикою навчання [5, арк.112]. 

Помітну роль у підготовці вчительства відігравав Полтавський 
педінститут, у 1931 році було відкрито Кременчуцьке педагогічне училище, у 
1934 році – Лубенський учительський інститут [14, с.65-66]. 

Підготовлене цими закладами вчительство значною мірою забезпечило 
кадровий потенціал для розв'язання наступного важливого завдання у розвитку 
освіти, – переходу з 1934/1935 навчального року до обов'язкового семирічного 
навчання. У 1936 році на Полтавщині працювали 957 початкових, 70 неповних 
середніх та 161 середня школи [14.с.66]. Динаміка розвитку шкільної мережі 
Полтавщини дедалі чіткіше виявляла тенденцію до зменшення кількості 
початкових і зростання числа середніх навчальних закладів [8, арк.7], що 
ілюструє наведена нижче таблиця. 

Роки Тип шкіл 
1932 1934 1937 1938 

Початкові 1090 985 925 888 
Середні 16 71 126 182 

Продовжувалася у 30-і роки і розбудова на Полтавщині системи вищої, 
середньої спеціальної та професійно-технічної освіти: 
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 у 1929 році створено Миргородський індустріально-керамічний 
інститут, Полтавський сільськогосподарський інститут; 

 у 1930 році відкрито Кременчуцький інститут санітарок, Полтавський 
інститут м'ясної промисловості, Полтавський механіко-технологічний технікум 
м'ясної промисловості, Лубенський медичний технікум, Кобеляцький 
педагогічний технікум; 

 у 1931 році засновано Кременчуцьке педагогічне училище, 
Полтавський інститут м'ясної технології, вечірній механічний технікум у 
Червонозаводському Лохвицького району; 

 у 1932 році відкрито районну сільськогосподарську школу в Гадячі, на 
цей рік у Полтаві діяло 12 технікумів, 8 робфаків, 9 шкіл ФЗМ, комбінат 
кооперативної освіти [14, с.65-66]. 

Таким чином, у роки першої п'ятирічки Полтава, Кременчук і Лубни 
стали значними центрами підготовки спеціалістів для народного господарства. 

На кінець другої п'ятирічки, напередодні утворення Полтавської області 
(22 вересня 1937 року), на території, що ввійшла потім до її меж, працювало 5 
ВНЗ, 43 технікуми, 7 робітничих факультетів, а також наукові заклади – 
науково-дослідний інститут свинарства, інститут кормів, гравіметрична 
обсерваторія [13, с. 168]. 

Загалом у розвитку освіти відбулися значні позитивні зміни, що полягали 
у ліквідації неписьменності, запровадженні загальної обов'язкової семирічної 
освіти, відкритті середніх шкіл, вищих та середніх спеціальних навчальних 
учбових закладів, науково-дослідних установ. Статистичні дані свідчать про 
значні здобутки у цій сфері, проте освіта області зазнала великих втрат 
упродовж трагічних років голодомору та репресій. Серед репресованих, 
замордованих у катівнях було чимало освітян і науковців, таких, як професор 
Полтавського ІНО В.О.Щепотьєв, ректор сільськогосподарського інституту 
І.В.Сердюк, наукові співробітники Полтавського краєзнавчого музею 
Н.Х.Онацький та Полтавського державного історичного архіву 
М.М.Бужинський, директори шкіл села Жуки Полтавського району 
С.Г.Молодчій і села Новий Тагамлик Новосанжарського району В.А.Маринич 
та тисячі інших представників наукової, освітянської інтелігенції Полтавщини, 
втрати якої стали величезним ударом по культурі краю [12,с.36-37]. 

Помітну роль у популяризації духовних надбань попередніх поколінь 
відігравали на Полтавщині бібліотеки. У 1932 році на території області діяло 
850 масових бібліотек із книжковим фондом 1677 тис. примірників [13,с.153]. У 
1937 році кількість масових бібліотек в області майже подвоїлася – їх 
нараховувалося 1603 з фондом 1761 тис. книг, а на 1940 р. ці цифри відповідно 
зросли до 2166 бібліотек та 2247 тис. томів [1,с.44]. У 1934 році було засновано 
Полтавську міську бібліотеку для дітей (із 1938 року реорганізовану в обласну). 

Однією з найбільш укомплектованих історичною, художньою, науково-
технічною літературою була Полтавська центральна наукова бібліотека (у 1930-
1937 роках), а з 1 січня 1938 року, – обласна наукова бібліотека. У її структурі, 
крім абонементу і читальної зали, функціонував пересувний відділ, який на 
1939 рік нараховував понад 10 тис. різних книг, що ними мали можливість 
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скористатися мешканці сіл і районів області [16, с.227]. Книжковий фонд 
бібліотеки зростав у середньому на 7-8 тис. одиниць щорічно, становлячи у 
1932 році – 156,8 тис; у 1933 – 164,6 тис; у 193 – 172 тис; у 1939 році – 254 тис. 
книг [9, арк. 2-3]. 

Щоправда, зміст книгозбірень прискіпливо контролювався 
Укрголовлітом, а на місцях – окружними інспектурами народної освіти. Так, 
вже впродовж 1929 року, ще до згортання українізації, виконуючи таємну 
інструкцію Укрголовліту, Полтавська окріно запропонувала бібліотекам округи 
вилучити з усіх книгозбірень книгу М.С.Грушевського "Ілюстрована історія 
України" (Київ, 1918), а датований цим же роком список літератури, що 
підлягав вилученню з бібліотеки трудшколи №9 міста Полтави, містив 206 
назв, із поміж яких – твори О.Єфіменко, Д.Яворницького, О.Левицького, 
Г.Гетьманця [4, арк. 217-218, 727-733]. Це була реалізація політики Головліту, 
який виконуючи вказівки ЦК ВКП (б), приступив до "великої чистки" 
літератури. У такий спосіб було знищено значну частину дореволюційних і 
перших років радянської влади видань, здійснено регламентацію доступу 
читачів до світових та вітчизняних культурних надбань. 

Під всеохоплюючим контролем партії перебував і процес літературної 
творчості. У зв'язку з постановою ЦК ВКП(б) про перебудову літературних 
організацій відбулася централізація й уніфікація творчих спілок літераторів і 
заміна їх єдиною Спілкою радянських письменників України. Оргбюро Спілки 
радянських письменників було утворено 4 липня 1932 року й у Полтаві [16, 
с.215]. У такий спосіб простіше здійснювався тотальний партійно-державний 
контроль за літераторами у центрі та на місцях. Усі митці, що хоча б якоюсь 
мірою виявляли творчу особистість чи непокору ідеологічному диктатові, 
потрапляли до категорії класово ворожих. Одними з перших до цієї категорії 
потрапили полтавці О.І.Ковінька та П.Й.Капельгородський, перший із яких 
майже 20 років змушений був поневірятися по сибірських концтаборах, а 
другий за сфабрикованими звинуваченнями був розстріляний енкаведистами у 
1938 році [15, с.165-166]. 

Непродумані адміністративні реорганізації в галузі театрального 
мистецтва призвели до того, що у першій половині 30-их років на Полтавщині 
не була розв’язана проблема стаціонарних професійних театрів. Подією великої 
ваги у культурному житті області стало відкриття такого театру в Полтаві 1 
травня 1936 році. Це був Полтавський державний український театр музичної 
драми. За творчим профілем він мислився як сценічний заклад синтетичного 
видовища – поєднання драматичного й оперного жанрів. Трупу очолив молодий 
режисер Харківського театру імені Т.Г.Шевченка В.М.Скляренко. Перший 
творчий сезон відкрився постановкою опери М.Мусоргського "Сорочинський 
ярмарок" [10, арк. 3].  

Творчий розмах полтавських митців невдовзі поставив на порядок денний 
питання про підготовку молодого поповнення трупи. З цією метою 2 грудня 
1937 року розпочала роботу драмстудія з дворічною програмою навчання, 
серед 40 учасників якої – у більшості робітників підприємств міста Полтави – 
були майбутні здібні актори О.Некряч, К.Ломакіна та інші [11, арк. 10]. 
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У 1938 році театр узяв активну участь у відзначенні 100-річчя з дня 
смерті І.П.Котляревського. На ювілейних урочистостях, коли полтавська трупа 
представила глядачам відновлену постановку опери М.Лисенка "Наталка-
Полтавка", зі вступним вітальним словом виступив М.Т.Рильський [11, арк. 10]. 

Уже з року створення Полтавський театр здійснював активну гастрольну 
діяльність, виступивши у 1936 році в Орджонікідзе, у 1937 – Грозному та 
Кременчуці, у 1938 – у Ярославлі, у 1939 році – в Умані, Черкасах, Кременчуці 
[10, арк. 6]. 

Загалом за передвоєнні роки театр у Полтаві поставив 44 назви 
драматичних і оперних творів, показав 1219 вистав, які відвідали 850 тис. 
глядачів [11, арк. 9]. У творчому доробкові колективу були п'єси української 
класики (Т.Шевченка, М.Кропивницького, І.Карпенка-Карого, М.Старицького), 
світової драматургії (В.Шекспіра, Мольєра, Й.Шіллера), твори радянських 
авторів, серед яких, проте, було чимало кон'юнктурних. 

За роки перших п'ятирічок в області збільшилася кількість робітничих, 
червоноармійських та інших клубів. У 1932 році на Полтавщині діяло 1162 
подібні установи, а на 1940 рік їх було вже 1928. Клубна робота була досить 
різноманітною і змістовною. Вона полягала в організації гуртків, виставок, 
тематичних вечорів [1, с.43]. 

У селах Полтавщини роботу із залучення населення до культурно-
освітньої діяльності здійснювали селянські будинки (сельбуди) і хати-читальні. 
При них створювалися майстерні, пункти прокату, агротехнічні виставки, 
працювали драмгуртки, народні театри, секції фізкультурників. Проте, на 
думку парткерівництва, головним завданням хат-читалень та сельбудів була 
пропаганда політики партії і радянського уряду, перетворення цих осередків на 
центри політосвітньої роботи на селі. 

Досить активно на базі сільбудів діяли гуртки безвірників. Розглядаючи 
роботу останніх у 1929 році, Лубенська округова інспектура народної освіти в 
резолюції "Про роботу Спілки безвірників" рекомендувала активніше 
використовувати хати-читальні для організації музеїв, кабінетів 
антирелігійників, готувати методичні розробки та забезпечувати ними школи, 
гуртки під час проведення анти-Різдва й анти-Великодня [7, арк. 18,50]. Подібні 
директиви надсилала до райвиконкомів Полтавська окружна інспектура 
народної освіти, вимагаючи посилення політосвітньої роботи у справі 
перетворення церков на сільбуди, хати-читальні, товариства безвірників тощо 
[5, арк. 20]. 

Незважаючи на всеохоплюючий ідеологічний контроль за розвитком 
культури полтавські митці розвивали традиції національної музики, 
примножували славу Полтавщини як пісенного краю. Значного розмаху набуло 
в ці роки в області кобзарське мистецтво. Художні колективи бандуристів діяли 
у Миргороді, Решетилівці, Зінькові, Малій Перещепині, у Шишаках та інших 
містах і селах. Успішно продовжувала творчу діяльність Полтавська капела 
бандуристів, створена ще в 1925 році. Влітку 1929 року колектив був 
перетворений на експериментальну студію бандуристів, консультантом якої був 
відомий бандурист-віртуоз, композитор і письменник Гнат Хоткевич. Після 
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низки показових виступів та спеціального прослуховування урядовою комісією 
у тодішній столиці – Харкові – Полтавська експериментальна студія 
бандуристів одержала назву "Державна зразкова капела бандуристів 
Української РСР" під художнім керівництвом В.Кабачка. Завдяки 
подвижницькій діяльності нашого талановитого земляка Полтавська капела 
бандуристів виросла з міської до Державної зразкової капели України, з 
тріумфом виступала в Росії, Грузії, Вірменії, Білорусі, стала лауреатом Першої 
Української і Першої Всесоюзної олімпіади мистецтва у Москві в 1931 році, 
учасницею відкриття Дніпрогесу в 1932 році. [17,с.53]. 

Отже, впродовж 30-их років Полтавщина мала розгалужену систему 
навчальних закладів, бібліотеки, театри, музичні й хорові колективи, 
підготовлені кадри у сферах науки і культури. Та винищення інтелігенції – 
мозку нації, голодомор, репресії підірвали основи поступального розвитку 
Полтавщини, як і держави загалом. 
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СТАНОВЛЕННЯ МЕРЕЖІ ДЕРЖАВНИХ МУЗЕЇВ 

ПОЛТАВЩИНИ У 1950-их–1980-их РОКАХ: ПРОБЛЕМИ 
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Віктор Рибачук, старший викладач кафедри 
 всесвітньої історії та методики викладання  
історії Полтавського державного педагогічного 
університету імені В.Г.Короленка 

 
У статті висвітлюються окремі проблеми становлення мережі 

державних музеїв на Полтавщині. На основі архівних матеріалів 
простежуються шляхи, форми та методи розвитку музейної справи, 
аналізується роль громадськості у формуванні та збереженні 
музейної колекції. 
 

Невід’ємною складовою економічного, соціального, духовного розвитку 
будь-якої країни є дбайливе ставлення до її історико-культурної спадщини. У 
цьому контексті надзвичайно актуальним є вивчення історії формування та 
розвитку музейництва в окремих регіонах України, зокрема на Полтавщині, 
адже саме музейні заклади покликані збирати й зберігати накопичені впродовж 
сторіч величезні духовні багатства народу, втілені у пам’ятках культури. 

Проблеми розвитку українського музейництва знайшли своє відображення 
у роботах І.М.Премислера та В.І.Самойленка, В.Б.Врублевської, І.Г.Явтушенка, 
Г.Г.Мезенцевої, М.І.Ожицької та А.С.Василенка, І.Т.Буланого та ін. [1]. Проте у 
цих працях здебільшого висвітлюється загальний розвиток музейного руху в 
Україні в 1950-их — 1980-их роках, а регіональні особливості цього процесу 
характеризуються, на жаль, лише побіжно. 

У статті зроблена спроба на основі опрацювання та узагальнення архівних 
джерел, наукової літератури і матеріалів місцевої періодичної преси, 
проаналізувати шляхи, форми та методи формування мережі державних музеїв 
Полтавщини, розкрити проблеми збирання та збереження музейної колекції. 

Упродовж перших повоєнних років активно продовжувалося формування 
музейної мережі на Полтавщині. 29 травня 1945 року бюро Полтавського 
обкому КП(б)У та виконком Полтавської обласної Ради депутатів трудящих 
ухвалили постанову „Про організацію Державного воєнно-історичного 
заповідника на полі Полтавської битви 1709 р.”, відповідно до якої 
передбачалося звернення до Раднаркомів СРСР та УРСР про організацію такого 
заповідника. Весь пакет необхідних документів у серпні 1945 року розробила 
спеціальна комісія, очолювана заступником голови облвиконкому 
О.К.Касименком [5, арк. 25]. Подані пропозиції підтримав уряд республіки, 
який постановою за №1518 від 13 червня 1949 року зобов’язав Комітет у 
справах культурно-освітніх установ при Раді Міністрів УРСР відкрити Музей 
Полтавської битви не пізніше 1 травня 1950 року [4, с. 223]. 
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25 квітня 1950 року Рада Міністрів СРСР, а 22 травня 1950 року Рада 
Міністрів УРСР ухвалили рішення про відкриття в м. Полтава літературно-
меморіального музею І.П.Котляревського. 28 вересня 1952 року музей розпочав 
екскурсії по своїй експозиції [9, арк. 75]. 

Музейні заклади створювалися не лише в системі Міністерства культури. 
Так, 8 липня 1951 року з ініціативи Міністерства освіти України та 
Педагогічного товариства України у Кременчуці відкрито меморіально-
педагогічний музей А.С.Макаренка. 

Наприкінці 1950-х років мережа музейних закладів Полтавщини 
нараховувала дванадцять музеїв. Із них: воєнно-історичний — 1; краєзнавчих 
— 4; художній — 1; літературно-меморіальних — 5; меморіально-педагогічний 
— 1 [10, арк. 50-51]. За загальними підрахунками, музейні заклади Полтавщини 
складали 10% від усієї кількості музеїв республіки. У порівнянні з іншими 
областями України, цей відсоток був досить високим [2, арк. 2]. 

Формування музейної мережі супроводжувалося позитивними процесами у 
сфері музейництва загалом. Так, 30 грудня 1948 року Рада Міністрів України 
затвердила „Положення про охорону пам’яток на території Української РСР”, 
згідно з яким передбачалося проведення суцільної реєстрації пам’яток історії та 
культури, що перебували в експозиціях і фондах державних музеїв, 
категорично заборонялося будь-яке вилучення з музеїв художніх, 
археологічних, історичних і наукових колекцій або окремих речей з цих 
колекцій без спеціального дозволу органів центрального управління. 

На початку 1950-их років значну увагу до музейної справи проявила 
Академія наук України. 18 січня 1950 року, заслухавши доповідь академіка АН 
України М.В.Птухи, президія АН України ухвалила постанову „Про стан та 
заходи по поліпшенню роботи музеїв України”. Координація відповідної 
роботи покладалася на постійну музейну комісію при Відділі суспільних наук 
Академії у складі І.Д.Шовкопляса, Ф.П.Шевченка, І.О.Гуржія, Д.М.Косарика та 
ін. [20, арк. 3]. 

На межі 1950-их — 1960-их років Міністерство культури України, місцеві 
владні структури почали приділяти значну увагу й розвиткові районних музеїв. 
12 вересня 1957 року Міністерство культури України видало відповідний наказ 
„Про стан та заходи по покращенню роботи районних краєзнавчих музеїв”. На 
його виконання виконком Полтавської обласної Ради, виконкоми районних Рад, 
обласне управління культури надали районним музеям регіону певну 
практичну допомогу. Так, у штати Лубенського і Миргородського краєзнавчих 
музеїв додатково введено посаду наукового працівника зі спеціальною вищою 
освітою. Було започатковано перспективні плани стажування наукових 
працівників музеїв на базі провідних союзних і республіканських музейних 
закладів. Одночасно з цим Миргородському, Лубенському, Лохвицькому 
краєзнавчим музеям виділялися нові приміщення для розміщення експозиції і 
фондів, відкривалося фінансування ремонтних робіт та придбання обладнання 
[3, арк. 23-24]. Разом із тим, на початку 1960-х років як у сфері культури в 
цілому, так і музейництві зокрема, спостерігаються негативні тенденції, 
основною з яких став залишковий принцип фінансування закладів культури, що 
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був офіційно закріплений у нормативних документах вищих органів державної 
влади [11, арк. 31]. 

У процесі реорганізації музейна мережа Полтавщини зазнала значних 
втрат. Була створена об’єднана дирекція музеїв, під управління якої відійшов 
ряд літературно-меморіальних та краєзнавчих музеїв області, а Миргородський 
та Лохвицький краєзнавчі музеї переведено на громадські засади [12, арк. 59]. 

Врешті-решт вилучення ряду музеїв із мережі державних закладів було 
визнано недоцільним. У 1964 році Міністерство культури УРСР звернулося із 
проханням до уряду республіки про відновлення роботи державних музеїв та їх 
філій [13, арк. 68]. 

Водночас численні прорахунки, допущені в процесі реорганізації музеїв, 
поступово сформували громадську думку, яка рішуче виступала проти будь-
яких спроб розглядати музейну справу як другорядну й безперспективну. 
Зважаючи на це, уряди СРСР і УРСР ухвалили ряд рішень, які мали позитивно 
вплинути на подальший розвиток музейництва. Зокрема, 2 червня 1965 року 
Рада Міністрів СРСР схвалила постанову „Про музейний фонд СРСР”, а 22 
червня 1965 року з’явилася постанова уряду УРСР «Про порядок поповнення 
музеїв експонатами». Передбачалося проведення реєстрації наявних у музеях 
пам’яток природи, матеріальної і духовної культури, підготовка матеріалів для 
видання зведених наукових каталогів музейних фондів. 

20 вересня 1965 року уряд республіки затвердив мережу державних музеїв 
системи Міністерства культури України, уточнив їх назви. Затверджена мережа 
музейних закладів Полтавщини, звичайно, не була сталою. У наступні роки 
вона поповнювалася новими музеями. Так, у липні 1966 року за постановою 
уряду України була відновлена діяльність Кременчуцького історико-
краєзнавчого музею, створеного ще в довоєнний період. Багато зусиль для 
цього доклав викладач Кременчуцького філіалу Харківського політехнічного 
інституту Л.У.Євселевський. 12 травня 1969 року відповідно до постанови Ради 
Міністрів України №644 у Миргороді відкрито музей класика грузинської 
літератури Д.Гурамішвілі [14, арк. 57]. Упродовж 1970-х років музейну мережу 
на правах філій Полтавського історико-краєзнавчого музею поповнили 
Чорнухинський історико-краєзнавчий музей, літературно-меморіальний музей 
Мате Залки у селищі Білики Кобеляцького району [15, арк. 29]. 

У формуванні музейної мережі, вдосконаленні експозицій велике значення 
мало відзначення ювілеїв видатних діячів української науки і культури, чий 
життєвий і творчий шлях пов’язаний із Полтавщиною. Так, до відзначення 250-
річчя Г.С.Сковороди прийняте рішення про відновлення його садиби у селищі 
Чорнухи [21, арк. 65]. У вересні 1969 року після здійснення до 125-ї річниці від 
смерті І.П.Котляревського ремонтно-реставраційних робіт садиби, де народився 
автор безсмертної «Енеїди», вона була відкрита для широкого огляду. 

На межі 1960-их — 1970-их років започатковано таку більш досконалу 
форму музейної роботи, як створення історико-культурних, історико-
архітектурних, історико-педагогічних заповідників. Одним із перших таких на 
Полтавщині став заповідник-музей в с. Гоголеве. 17 січня 1977 року бюро 
Полтавського обкому КПУ та виконком обласної Ради депутатів трудящих 
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ухвалили постанову «Про реставрацію садиби М.В.Гоголя і впорядкування 
забудови села Гоголеве Шишацького району» [16, арк. 167-168]. Однак 
власними силами такий проект виконати було практично не можливо. Тому 
місцеві владні структури при підтримці творчих спілок і громадських 
організацій звернулися за допомогою до вищих органів влади республіки. 

17 липня 1979 року ЦК КПУ і Рада Міністрів України ухвалили спільну 
постанову «Про створення заповідника-музею М.В.Гоголя в с. Гоголеве 
Полтавської області» [6, арк. 143-144]. Докладені зусилля дозволили 
реалізувати план по спорудженню заповідника-музею у чітко визначений 
термін. У березні 1984 року його прийняла Державна комісія, очолювана 
заступником Голови Ради Міністрів України М.А.Орлик [17, арк. 25-26]. 

Складніше проходив процес створення Державного історико-культурного 
заповідника «Поле Полтавської битви», на площі якого в 300 га було 
розташовано 27 пам’ятників історії. З 1950 року там, в порушення постанови 
Ради Міністрів України від 13 червня 1949 року про категоричну заборону 
проведення будівництва будь-яких будинків і земляних робіт, було розміщено 
22 приміщення Всесоюзного інституту свинарства, середня школа №24, 
військовий склад №510, лісоторговельний склад, складські приміщення 
кондитерської фабрики, психоневрологічна лікарня, Мало-Будищанський завод, 
військовий аеропорт, буряко-приймальний пункт та ін. [18, арк. 185]. 

За таких умов забезпечити збереження пам’яток та їх експонування було 
практично неможливо. Музейні працівники, краєзнавці, історики у своїх 
численних листах до вищого політичного керівництва та уряду республіки, 
засобів масової інформації намагалися привернути увагу до цієї проблеми. 
Зважаючи на такий громадський інтерес, Рада Міністрів України у червні 1980 
року доручила Міністерству культури, Держбуду, Академії наук, Українському 
товариству охорони пам’яток історії та культури разом із Полтавським 
облвиконкомом розробити пропозиції щодо створення історико-культурного 
заповідника «Поле Полтавської битви» [19, арк. 55]. Останні були покладені в 
основу спільної постанови ЦК КПУ і Ради Міністрів України від 31 березня 
1981 року, у якій визначалися й конкретизувалися шляхи організації 
заповідника. Першими важливими заходами стали ремонт фасадів 
Самсоніївської церкви загальною вартістю 17,9 тис. крб., реставрація її 
інтер’єрів, капітальний ремонт будинку музею, будівництво допоміжних 
приміщень. Здійснення цих робіт покладалося на Полтавську дільницю 
Чернігівських науково-реставраційних майстерень. Щорічно планувалися 
обсяги робіт вартістю 20 тис. крб. [8, арк. 117]. 

Відповідно до постанови ЦК КПУ і Ради Міністрів України за №23 від 8 
квітня 1986 року створений у с. Ковалівка Полтавського району музей-
заповідник відомого педагога, письменника А.С.Макаренка. У будівництві та 
формуванні експозиції музею взяли участь понад 50 організацій, установ 
Полтавщини, в їх числі студенти й викладачі Полтавського педінституту. 
Завдяки їх зусиллям були реконструйовані «червоний» і «білий» будинки, 
флігель, фонтан, альтанка, встановлено пам’ятник педагогу, висаджено сад. У 
фондах музею зібрано близько 3 тис. експонатів: особисті речі А.С.Макаренка, 
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книги, меблі, документи, фотографії [7, с. 90]. Урочисте відкриття музею-
заповідника відбулося 25 лютого 1985 року. 

Таким чином, на початок 1990-их років на Полтавщині сформувалася 
мережа музейних закладів, яка включала в себе 17 музеїв Міністерства 
культури України, із них: 8 — самостійних, 6 — на правах філій, 3 — на правах 
відділів, а також два музейних заклади системи Міністерства освіти України. За 
кількістю музеїв Полтавська область разом із Донецькою, значно більшою за 
площею і населенням, поділяла 6-7 місця в республіці. 

Отже, впродовж 1950-их — 1980-их років на Полтавщині активно 
проходив процес формування мережі державних музеїв різноманітного 
профілю: історичного, краєзнавчого, художнього, літературно-меморіального. 
Завдяки вжитим організаційно-методичним заходам музейним закладам регіону 
вдалося подолати негативні наслідки, що мали місце у музейництві наприкінці 
1950-их — на початку 1960-их років. Характерною ознакою в розвитку 
музейної мережі на межі 1970-их — 1980-их років було широке використання 
більш досконалої форми музейної роботи, втіленої у створенні історико-
культурних заповідників та музеїв-заповідників. 

На превеликий жаль, панування тоталітарної системи, розширення процесу 
русифікації зумовили наростання негативних тенденцій у роботі музеїв 
упродовж останніх радянських десятиліть. Йдеться, насамперед, про 
заідеологізованість музейництва в цей період, коли музейні експозиції 
здебільшого формувалися відповідно до політичної кон’юнктури, коли у музеях 
області навіть згадки не було про лідерів національно-визвольних змагань 
українського народу, чиї життя та діяльність нерозривно пов’язані з 
Полтавщиною, коли майже не приділялася увага створенню етнографічних 
музеїв краю. Нові підходи, що намітилися останнім часом у розвиткові 
музейної справи, лише тоді зможуть забезпечити оновлення експозицій на рівні 
сучасних вимог історичної науки, висвітлення незаслужено забутих подій та 
імен минулого нашого народу, коли істотно буде реформовано систему 
державних музеїв з відтворенням в експозиціях реального історичного процесу: 
без замовчування, ретуші, з відмовою від подачі деяких історичних фактів в 
суто ідеологічному трактуванні. 
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21. Там само. — Ф. 581, оп. 1, спр. 1627. 
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 На основі архівних документів та фактичного матеріалу 
періодичних видань автор аналізує провідні напрями зв’язків 
споріднених регіонів Полтавській області та Великотирновського 
округу НРБ. 
 
 
 

В історії Полтавщини чимало сторінок пов’язані з розвитком відносин із 
закордоном, зокрема зі спорідненими регіонами країн Центрально-Східної 
Європи. Серед останніх слід у першу чергу згадати Великотирновський округ 
НРБ. Історично склалося так, що контакти Полтавщини та Великотирновського 
округу формувалися за умов панування комуністичних режимів і мали яскраво 
виражене ідеологічне забарвлення. Попри цю обставину взаємини накопичили 
досвід, який може стати у пригоді при розв’язанні завдань сьогодення. 
Порушення у 1990-их роках економічних зв’язків країн Центрально-Східної 
Європи вже усвідомлюється як невиправна втрата. Вона завдала шкоди на всіх 
рівнях – від загальнодержавного до місцевого. Існує необхідність ретельного 
аналізу й нового прочитання спадку взаємин окремих регіонів із метою його 
збагачення за умов, коли вже існуючи плідні традиції мають розвиватися у 
зв’язку із докорінними змінами в житті народів Центрально-Східної Європи, які 
відбулися на межі 1980-1990-их років минулого століття 

 В Україні найчисельніша в Східній Європі болгарська діаспора. 
Відносини українського та болгарського народів витримали випробування не 
тільки часом, але і політичними режимами різної забарвленості, при цьому 
зберігали конструктивний характер. Всебічне дослідження двосторонніх 
контактів дає змогу з’ясувати фактори, які, незважаючи на всі перешкоди, 
сприяють збереженню й розвитку їх позитивного досвіду. Не підлягає сумніву, 
що серед таких факторів є контакти споріднених регіонів. Вони переконливо 
свідчили: міждержавні відносини суттєво доповнювалися спілкуванням між 
народами. 

У міру розширення масштабів безпосередніх зв’язків зростала і кількість 
робіт, присвячених дослідженню цієї проблеми [14, с.226]. Проте контакти 
споріднених регіонів розглядалися фрагментарно, відповідно до канонів 
радянської та болгарської історіографії 1960-1980-их років, заідеологізовано, з 
позицій соціалістичного інтернаціоналізму. Отже, існує потреба об’єктивного й 
неупередженого аналізу українсько-болгарських взаємин на рівні регіонів. 
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Контакти споріднених регіонів були частиною всього комплексу 
двосторонніх відносин та базувалися на міждержавних Договорах [12, c.261; 13, 
с.246] і спеціальних Угодах, які регулювали різноманітні аспекти 
двостороннього обміну. Фінансувалися контакти за рахунок місцевого 
бюджету. На регіональному рівні вони планувалися і контролювались 
окружним і обласним комітетами комуністичних партій.  

Безпосередні зв’язки між Полтавщиною та Великотирновським округом 
установилися у 1962 році, коли було утворено обласне відділення Товариства 
радянсько-болгарської дружби. Відразу ж чимало трудових колективів 
вирішили стати членами Товариства. Зокрема, у 1962 році. контакти 
підтримували 25 відділень [6, с.81]. Але інтерес до країни зростав постійно: у 
1987 році. вже налічувалося близько 150 первинних організацій, 2 міських, 23 
районних [1]. Товариство радянсько-болгарської дружби поряд з іншими 
напрямами своєї діяльності широко популяризувало багатовіковий спадок 
культури болгарського народу, ознайомлювало полтавців із його життям. 
Стійкою нормою в діяльності Товариства стало проведення різноманітних 
масових заходів – вечорів та днів дружби, конференцій, бесід, лекцій, виставок 
– у зв’язку з ювілейними й пам’ятними датами у житті народів обох країн. Як 
правило, вони присвячувались до Днів і Декад української та болгарської 
культури, які відзначалися в Болгарії та в Україні у 1959, 1962 роках, а з 1964 
року щорічно. 

Важливу роль у розвитку зв’язків відігравала преса. У перші роки після 
встановлення контактів між редакціями обласної газети «Зоря Полтавщини» та 
болгарської окружної «Борба» налагодилося співробітництво. Область на той 
час отримувала тільки два примірники великотирновської окружної газети. 
Стільки ж систематично направлялося до Велико Тирново [5, спр.7, арк.12]. 
Цілком природно, що до широкого кола читачів ці газети не доходили. Але 
згодом з’явилася нова практика – підготовка обмінних сторінок на взаємній 
основі. Це почасти дозволило компенсувати обмеженість інформації про 
Болгарію в центральній пресі. Рубрики «У нас в гостях «Борба», «По сторінках 
газети «Борба» публікувалися у другій половині 1960-их років ще не 
систематично. Але у 1970-их- 1980-их роках такий обмін стає щоквартальним. 
Тільки протягом 1982 року обласна газета «Зоря Полтавщини» вмістила 12 
статей про споріднений регіон [10]. Регулярно співробітничали деякі районні 
газети. Зокрема, журналісти редакції «Шляхом Ілліча» (місто Пирятин) 
періодично отримували «Еленську трибуну». Спеціальні номери районної 
газети, до підготовки яких залучали широкий авторський колектив, були 
присвячені спорідненому з Пирятином болгарському місту Елена. 

Поряд із періодикою важливим засобом розвитку зв’язків стало радіо. Ще 
в березні 1962 року, завдяки зусиллям Українського відділення Товариства 
радянсько-болгарської дружби, був проведений радіодень Болгарії на 
Українському радіо. Історія та культура болгарського народу становили 
провідну тему в цих радіопередаваннях [7, с.148]. Про зв’язки споріднених 
регіонів, життя й побут болгар ішлося в програмах обласного і районних радіо. 
Перед мікрофоном виступали представники осередків Товариства радянсько-
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болгарської дружби, члени делегацій, що побували у Велико Тирнові. Тільки у 
1962-1974 роках. обласне радіо присвятило понад 60 передавань минулому та 
сьогоденню двосторонніх відносин [6, с.82]. Полтавське обласне і 
Великотирновське окружне радіо виступили організаторами конкурсів, 
вікторин з історії, культури спорідненого регіону. Зокрема, у 1964-1965 роках 
полтавці і великотирновці взяли участь в оголошеному Всесоюзним та 
Болгарським радіо конкурсі «Зустріч на Шипці», який привертав увагу слухачів 
до однієї з хвилюючих сторінок болгарської історії – повалення османського іга 
[9, с.4]. Таким чином, засоби масової інформації активно сприяли посиленню 
інтересу до іншого народу. 

Важливою ланкою контактів Полтавщини і Великотирновського округу 
були безпосередні зв'язки виробних колективів та підприємств різних галузей 
промисловості й аграрного сектора. Завдяки безпосередньому обміну 
делегаціями встановлювалися взаємини однопрофільних підприємств та 
виробництв. Аналіз складу делегацій Полтавської області за 1960-ті роки 
свідчить, що майже 65% їх членів були державними і партийними 
чиновниками, а решта – 36% – виробничниками [5, спр .83, арк. 10-11]. У 1970-
ті роки взаємини виробничників активізувалися та стали підґрунтям для 
певного економічного ефекту завдяки обміну технічною документацією й 
запровадження нових технологій або виробничих операцій. Зокрема, 
запровадження на полтавському заводі «Електромотор» нової схеми обмотки 
статорів за досвідом великотирновського підприємства із виготовлення 
електродвигунів дало економічний ефект близько 50 тисяч карбованців 
щорічно [2,c.10]. Безпосередні контакти у виробничій сфері підтримували 
Каролівське машинобудівельне об'єднання «Карловкахарчемаш”.та 
машинобудівельний завод „Вагранка” міста Павлікені [6,c.102], 
Кременчуцького колісного заводу та машинобудівельного заводу „Заря” міста 
Павлікені [8, 1970, 1 лютого], Кременчуцького виробничого об’єднання 
“Дормашина” і машинобудівного заводу „Красна звезда” міста Дебелец [4,с.17 
], Кременчуцького заводу технічного вуглецю й хімічного комбінату „Свілоза” 
міста Свіштова [4, с.11-13], локомотивного депо станції Гребінка та 
електровозного депо міста Горна Оряховіца [8,1968, 27 квітня], Полтавської 
бавовнянопрядильної фабрики і текстильного комбінату імені В.Маврикова 
міста Велико Тирново [8,1975, 30 травня].  

Поряд із підприємствами промисловості в орбіту двостороннього обміну 
втягувалися сільськогосподарські підприємства, на базі яких були утворені 
осередки Товариства радянсько-болгарської дружби – колгоспи імені Благоєва 
та „Червона Україна”. Успіхи агропрому Болгарії були широковідомі за 
межами країни. Зацікавили вони також делегації Полтавської області. Особливо 
вразило шанобливе ставлення до землі, вміле використання техніки, навіть 
списаної [5, спр.15. арк.3-8]. Полтавські землероби перейняли методи 
зрошувального обробітку ґрунтів [11, с.109]. Із другого боку, кооператори 
Великотирновського округу, спираючись на полтавський досвід, удосконалили 
трудомістські процеси на тваринницьких фермах [2,c.22]. Набула поширення 
практика обміну групами механізаторів на період жнив [8, 1977, 14 квітня; 



 127

1978, 25 червня]. Проте далеко не всі надбання, отримані в результаті обміну, 
були запроваджені через інертність мислення та відсутності гідних стимулів 
праці за умов радянської колгоспної системи. 

Контакти в економічній галузі доповнювалися культурними зв’язками. 
Зокрема, у 1970 – 1980-ті роки обмін аматорськими художніми колективами 
набув стабільного характеру. Їх навіть залучали до проведення культурно-
масових заходів, присвячених спорідненому регіону. З болгарським 
фольклором мали змогу ознайомитися полтавці з нагоди днів Велико Тирново 
(травень 1975 року), коли в містах та селах області виступали художній 
аматорський ансамбль зразкового читалішта «Іскра» (до речі, вдруге в Полтаві), 
який на той час уже був лауреатом національних та міжнародних фольклорних 
фестивалів, жіночий хор винзаводу міста Лясковець, вокально-
інструментальний ансамбль «Іструм» міста Свіштова, вокальний коллектив 
фінансово-економічного інституту імені Д.А.Ценова [8, 1975, 21 травня]. У 
травні 1976 року під час тижня Полтави у Велико Тирново мистецтво 
Полтавської області представляли вокальний ансамбль «Медсестричка» 
(обласна лікарня), танцювальний ансамбль «Юність» (медичний 
стоматологичний інститут ), циркова група Лубенського районного Будинку 
культури [1]. Болгарська книжкова продукція була представлена в Полтаві у 
книгарнях „Планета” й „Велико Тирново”. Спільні художні пошуки поєднали 
полтавських та тирновських письменників. Під символічними назвами вийшли 
у світ їх спільні збірки поезій «Добридень, братове!» (Харків, 1978), «У 
Ворскли і Янтри одні береги» (Харків, 1980). Важливим засобом взаємної 
популяризації культурної спадщини українського та болгарського народів у 
зв’язках Полтави і Велико Тирново були виставки фото-, образотворчого, 
декоративно-ужиткового мистецтва. Як правило, вони присвячувалися 
ювілейним датам у житті двох народів.  

Таким чином, у 1962-1985 роках був накопичений певний досвід зв’язків 
Полтавщини зі спорідненим болгарським Великотирновським округом. Поряд з 
безсумнівними успіхами він виявив і нерозв’язані питання. Обміну споріднених 
регіонів були властиві й недоліки, що мали місце у співробітництві державного 
рівня – заорганізованість та парадність заходів, негативні ознаки залежності від 
політичного режиму, надмірний централізм у плануванні, ігнорування 
ініціативи «знизу». Звідси намагання вимірювати ефективність зв’язків 
кількістю заходів замість того, щоб шукати дійові критерії. Розпад 
соціалістичної системи, кризові явища в посткомуністичних країнах 
зруйнували механізми відносин на регіональному рівні, позбавили ці відносини 
регулярного та планового характеру і навіть поставили під загрозу існування 
вже набуті у цій галузі традиції. Проте зв’язки не переривалися. У серпні 1995 
року мала місце спроба поновити їх на плановій основі. На жаль, ця спроба не 
мала конкретного продовження [3, с.5]. 
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Стаття присвячена унікальному суспільно-культурному 

явищу — громадському руху за створення самодіяльних музеїв. 
Висвітлюється участь у розвитку музейництва наукових установ, 
громадських організацій, творчих спілок, краєзнавців-аматорів 
регіону. 

 
Важливими осередками збереження духовності й національної історико-

культурної спадщини, дієвим чинником демократизації суспільства можна по праву 
вважати громадське музейництво. Рух за створення громадських музеїв і музейних 
кімнат став унікальним явищем у суспільному та культурному житті України. 
Серед ініціаторів створення таких музейних закладів важливу роль відіграла 
громадськість Полтавщини. 

Водночас шляхи створення та діяльність громадських музеїв в умовах 
сьогодення оцінюється досить неоднозначно, нерідко з полярних позицій — від 
ідеалізації до заперечень. Проблема громадського музейництва як соціально-
культурного явища знайшла своє відображення у працях М. Ожицької, 
А. Василенка, М. Нестерця, І. Буланого, І. Явтушенка, О. Григоренка, П. Панченка 
та інших. У згаданих дослідженнях громадський рух за створення музеїв і музейних 
кімнат оцінюється як винятково позитивне явище, у появі якого визначальну роль 
відіграли партійні й радянські органи. 

Не можна погодитися з іншим поглядом, який представлений у низці 
нормативних документів Міністерства культури. Її автори намагаються 
представити громадське музейництво як спадок тоталітарної системи, нездатний 
інтегруватися в сучасні суспільні та культурні процеси. 

Нові підходи до висвітлення шляхів формування громадських музеїв, 
позитивних і негативних рис у їх діяльності в історичній науці з’явилися лише 
наприкінці 1990-их років. Заслуговують на увагу наукові публікації О. Крука, який 
виклав своє бачення основних напрямів розвитку музейної справи України 
наприкінці 1950-их — у 1980-их роках [1]. Водночас, характеризуючи загальний 
розвиток українського громадського музейництва, автор майже обминає його 
регіональні особливості. 

Завдання пропонованої статті полягає у висвітленні шляхів формування 
мережі громадських музеїв Полтавщини, дослідженні позитивних і негативних 
тенденцій у їх розвитку та визначенні перспектив відродження громадського 
музейного руху. Насамперед необхідно звільнити громадський рух за створення 
музеїв від тих численних ідеологічних нашарувань, яких воно набуло впродовж 
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1960-их — 1980-их років, позбавити тих легенд, які супроводжували його протягом 
останніх десятиліть ХХ століття. 

Не витримує жодної критики твердження про те, що громадське музейництво 
виникло на межі 1940-их — 1950-их років і знайшло свій подальший розвиток у 
наступні десятиріччя. Добре відомо, що перші такі музейні заклади функціонували 
в Російській імперії ще наприкінці XVIII століття в окремих поміщицьких маєтках, 
при навчальних закладах, релігійних громадах, державних установах. Здебільшого 
вони утримувалися на приватні кошти, благодійні внески тощо. У другій половині 
ХІХ століття створенням музеїв опікувалися органи місцевого управління, які 
сприяли формуванню змістовних та цінних колекцій. 

Не варто також розглядати громадські музеї як виключно “радянський 
феномен”, адже на благодійних засадах діють сотні музеїв у зарубіжних країнах — 
Німеччині, Великій Британії, Франції, США та багатьох інших. Отже, створення 
громадських музеїв у СРСР у цілому і в Україні зокрема було нічим іншим як 
використанням набутого й апробованого вітчизняного та зарубіжного досвіду. Все 
це можна простежувати на прикладі розвитку громадського музейництва на 
Полтавщині. 

Перший громадський музей у регіоні виник 1948 року з ініціативи вчителя 
географії місцевої школи у селі Вовчик Лубенського району. Створена 
краєзнавцями кімната лише віддалено нагадувала музейний заклад [3, арк. 162]. 
Можливо, тому вона й не була врахована у статистичних зведеннях, які 
характеризують початковий етап становлення громадського музейництва в області. 

Наприкінці 1950-их — на початку 1960-их років зростає інтерес до 
громадських музеїв з боку партійних та державних органів країни. Велику роль у 
цьому відіграла нова ідеологічна настанова, закріплена у Програмі КПРС на ХХІІ 
з’їзді партії у 1961 році, про те, що по мірі просування на шляху до комунізму 
громадські форми зростатимуть у всіх сферах матеріального і духовного життя 
радянського народу. 

Для виконання такої вимоги Міністерство культури України одним із перших 
на теренах СРСР започаткувало громадські форми у культурно-освітній роботі. 5 
червня 1957 року видано наказ, яким управління культури зобов’язані були 
докласти всіх зусиль для створення музейних кімнат при клубах і будинках 
культури [4, арк. 21]. Відповідне рішення 12 червня 1957 року прийняло 
Полтавське обласне управління культури. Відповідно до нього, допомога 
ініціаторам створення громадських музеїв та музейних кімнат покладалася на 
державні музеї Полтавщини [5, арк. 7]. 

Цілком очевидно, що створення музейної експозиції було для клубних 
працівників регіону справою новою й складною. Крім того, в багатьох районах 
області не існувало приміщень, придатних для розміщення музейних кімнат. Так, у 
1957 році не побудовано жодного клубного приміщення в Лазірківському, 
Нехворощанському, Пирятинському, Оржицькому, Гребінківському районах [6, 
арк. 58]. Саме тому прийняті рішення виконувалися надзвичайно повільно або не 
виконувалися взагалі. 

Разом із тим, необхідно віддати належне обласному управлінню культури, яке 
тримало питання створення громадських музеїв і музейних кімнат під своїм 
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неослабним контролем. Лише впродовж 1957-1958 років було оприлюднено чотири 
нормативних документи, які регламентували основні напрями цієї роботи [7, 
арк. 40]. У 1958 році за рішенням №735 виконкому Полтавської облради було 
виділено додаткові асигнування на будівництво культурно-освітніх закладів: на 
завершення будівництва районних будинків культури у Решетилівці (780 тис. крб.), 
Опішні (120 тис. крб.), Глобиному (100 тис. крб.) [8, арк. 50]. 

Ужиті заходи, врешті-решт, дали свої результати. Вже на 1 січня 1959 року в 
області працювали музейні кімнати у селах Вовчик і Олександрівському 
Лубенського, селі Новоаврамівському Хорольського, селі Піщаному 
Кременчуцького, селі Луценки Лохвицького районів. Неординарна експозиція 
“Українська народна вишивка, килимарство та ткацтво” була створена у 
Решетилівці. Вона нараховувала 73 експонати [7, арк. 41]. 

Винятково важливу роль у налагодженні музейної роботи відіграли численні 
звернення, відкриті листи відомих полтавських краєзнавців, педагогів, працівників 
культури, опубліковані на сторінках обласної, районної та багатотиражної преси. 

Активна громадська позиція сприяла тому, що вже на 1 січня 1962 року було 
розгорнено експозиції 55 самодіяльних музеїв і музейних кімнат [9, арк. 51]. Крім 
цього, в області діяло 25 шкільних музеїв [10, арк. 20]. 

Водночас усезростаючі показники кількості громадських музеїв не могли 
приховати цілої низки проблем, якими супроводжувалася їх діяльність. Так, деякі 
музеї без необхідної підтримки з боку органів культури, районних та сільських рад 
розпадалися вже в перші місяці після свого відкриття. Це, зокрема, стосувалося 
музеїв у селах Маячка Нехворощанського, Кошманівка Машівського, Харківці 
Лохвицького районів [10, арк. 58]. 

Траплялися випадки, коли обласні державні музеї, прагнучи відзвітуватися за 
виконану роботу, виділяли на створення музею власні бюджетні кошти, передавали 
їм експонати основного й допоміжного фондів. Довідавшись про це, обласне 
управління культури своїм рішенням припинило подібну практику [5, арк. 77]. 

З метою посилення відповідальності краєзнавчого активу, місцевих органів 
культури за зміст і якість експозицій самодіяльних музеїв Міністерство культури 
України встановило порядок прийняття їх уповноваженою комісією. 

Полтавське обласне управління культури, проаналізувавши здобутки та 
прорахунки першого етапу становлення громадського музейництва, дійшло 
висновку щодо необхідності створення своєрідного зразкового музею. Серед 
кращих було вибрано Новоаврамівський громадський музей Хорольського району, 
на базі якого з 1963 року регулярно проводилися різноманітні семінари, наради, 
стажування активу музеїв. 

У лютому 1964 року з ініціативи секретаря обкому І.Т. Буланого схвалено 
рішення бюро обкому КПУ, відповідно до якого всі зацікавлені обласні, районні 
організації та установи зобов’язані були розробити і реалізувати комплекс заходів 
щодо піднесення громадського музейництва на якісно новий рівень [3, арк. 164]. 

4 квітня 1964 року питання про стан і заходи для поліпшення роботи 
культурно-освітніх закладів області розглянула сесія обласної ради. Своїм 
рішенням вона зобов’язала голів райвиконкомів, міськрад та сільрад систематично 
надавати допомогу громадським музеям [17, арк. 158]. Слід відзначити, що 
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Полтавська область стала першою областю в республіці, в якій питання 
громадського музейництва розглядалися на сесії обласної ради. 

Основні завдання стосовно науково-методичної допомоги самодіяльним 
музеям були покладені на Полтавський краєзнавчий музей, при якому на 
громадських засадах були створені методичний кабінет і науково-методична рада. 
Впродовж 1964 — 1965 років наукові працівники музею відвідали всі райони 
області, надали безпосередню допомогу в створенні експозицій десяткам музеїв [2, 
с. 28]. 

На допомогу громадським музеям була також зорієнтована рада ветеранів, 
створена при краєзнавчому музеї ще в 1963 році [11, арк. 39]. Її активісти, 
використовуючи власні зв’язки в інших областях України, республіках СРСР, 
допомагали аматорам у виявленні експонатів, побудові експозицій. 

Консультаційні пункти для організаторів громадських музеїв відкривалися і 
при інших державних музеях Полтавщини. Зокрема, такий консультаційний пункт 
працював при Лубенському краєзнавчому музеї. Його наукові працівники надавали 
методичну допомогу не лише самодіяльним музеям свого, а й інших районів [17, 
арк. 158]. Крім того, за державними музеями наказом обласного управління 
культури закріплювалися окремі громадські музейні заклади. Так, літературно-
меморіальний музей В.Г. Короленка здійснював шефство над музейною кімнатою 
при Диканському районному будинкові культури [12, арк. 118]; музей історії 
Полтавської битви — над музеями Котельви, сіл Петрівка Полтавського, 
Переволочне Кишеньківського, Горошине Оболонського, Березова Рудка та 
Приходьки Пирятинського, Маячка Нехворощанського та Святилівка Градизького 
районів. Полтавський художній музей опікувався музеями при Решетилівському 
районному будинкові культури, Решетилівській школі художніх промислів, сіл 
Дячкове Диканського, Березняки Хорольського районів та Опішні [9, арк. 52-53]. 

До проблем громадського музейництва долучився й обласний відділ народної 
освіти, за розпорядженням якого починаючи з 1965 року обласний інститут 
удосконалення вчителів увів у практику проведення кущових семінарів, на котрих 
розглядалися питання методики краєзнавчої роботи та побудови музейної 
експозиції [13, арк. 37-38]. 

Важливі консультації музейникам-аматорам надавав краєзнавчий актив 
Інституту історії АН України. Його рекомендації були слушними під час 
формування експозицій музеїв сіл Бондарі та Нехристівка Лохвицького району [18, 
арк. 188]. 

Отже, саме тісна співпраця науковців, педагогів, музейних працівників сприяла 
тому, що у 1966 році в області діяло близько 400 громадських музеїв [14, арк. 7]. У 
рішенні обласного управління культури від 30 червня 1966 року особливо 
відзначалися здобутки краєзнавчого активу Гадяцького, Глобинського, 
Миргородського, Пирятинського районів. 

Досвід Полтавської області зі створення громадських музеїв було схвалено не 
тільки Міністерством культури України, а й Міністерством культури СРСР. У 
резолюції колегії Міністерства культури СРСР від 21 жовтня 1966 року 
вказувалося: “Схвалити досвід роботи Міністерства культури УРСР, зокрема 
Полтавського обласного управління культури по керівництву народними музеями, і 
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зобов’язати редакцію газети “Советская культура” широко висвітлити його на 
сторінках газети” [17, арк. 148]. ЦК КП України постановою від 30 грудня 
1966 року доручив розповсюдити всі пов’язані з громадським музейництвом 
Полтавщини матеріали в областях, містах, районах республіки [16, арк. 9]. 

Перше, що привертало увагу в полтавському досвіді, — це динаміка процесу 
створення музеїв та музейних кімнат, кількість яких поступально і стабільно 
зростала. Щоправда, своєрідні сплески спостерігалися напередодні знаменних дат 
[19, арк. 113]. 

Важливу роль у громадському музейництві Полтавщини відіграло створення 
районних історико-краєзнавчих музеїв. У спорудженні приміщень для них велику 
допомогу обласним організаціям надавало Українське товариство охорони 
пам’яток історії і культури [20, арк. 8]. 

Популяризації найбільш дієвих форм роботи громадських музеїв сприяли 
видані Полтавським краєзнавчим музеєм “Методичні розробки”, у яких 
висвітлювався досвід народних музеїв, насамперед найкращих із них: Полтавського 
тепловозоремонтного заводу, сіл Мачухи Полтавського, Нова Аврамівка 
Хорольського, Хомутець Миргородського районів [21, арк. 73]. Високим рівнем 
експозиційної та фондової роботи вирізнялися літературно-меморіальний музей 
А.Ю. Тесленка в селі Харківці Лохвицького району, музей Лялі Убийвовк у 
Полтавській школі №20, літературно-меморіальний музей Лесі Українки в 
місті Гадяч, музей історії Полтавського педагогічного інституту й багато інших. 

У середині 1980-их років Полтавщина мала найвищі показники у сфері 
громадського музейництва. На 1 січня 1985 року в області налічувалося 514 музеїв. 
Причому стовідсотково були охоплені музейними закладами районні центри і 
центри сільських рад. 

Водночас кількісні показники не завжди відображали якісний стан такого 
непересічного явища, як громадське музейництво. Як доводила практика, подекуди 
наявні результати досягалися штучним і неефективним шляхом, за рахунок якості 
експозицій, заорганізованості й заформалізованості всієї роботи музеїв. Низка таких 
закладів існувала лише на папері, вдало маніпулюючи звітністю. Перші негативні 
симптоми цього проявилися вже наприкінці 1970-их років. Серйозні недоліки були 
виявлені у роботі громадських музеїв Гребінківського, Зіньківського, 
Котелевського, Лубенського, Пирятинського, Полтавського, Семенівського та 
Чутівського районів [15, арк. 1-4]. 

На жаль, заходи, вжиті обласним управлінням культури, мали частковий, 
половинчастий характер, що, зрештою, призвело до поглиблення кризових явищ у 
громадському музейництві. Вони супроводжувались істотним спадом громадського 
інтересу до самодіяльних музеїв, скорочення музейної мережі, відтоком від цієї 
справи краєзнавчого активу. Все це у 1989 році змушена була констатувати Рада з 
музейного будівництва Міністерства культури УРСР. Ураховуючи рекомендації 
фахівців, було розроблено комплекс заходів, спрямований на те, щоб повернути 
громадському музейництву його первинний зміст і високе значення. Передбачалося 
розробити й опублікувати в пресі новий проект положення про самодіяльний 
музей; розв’язати питання про введення відповідних спецкурсів та факультативів у 
педагогічних вузах України; закінчити у 1990 році інвентаризацію громадських 
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музеїв республіки і відповідно до її наслідків упорядкувати їх мережу; протягом 
1990-1995 років провести роботу з перебудови експозицій громадських музеїв 
згідно з результатами нових наукових досліджень у галузі вітчизняної історії. 

Таким чином, громадське музейництво на Полтавщині досягло особливого 
розвитку впродовж 1960-их — 1970-их років. Незважаючи на істотні недоліки і 
прорахунки, створення й функціонування громадських музеїв відіграло важливу 
роль у пробудженні інтересу широких кіл населення регіону до власної історії та 
культури. На сучасному етапі розвитку нашої держави система громадських музеїв 
потребує подальшого істотного реформування, що передбачено нормативними 
документами вищих органів державного управління і місцевого самоврядування 
Полтавщини. 
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У статті робиться екскурс у релігійне життя Полтавського 

краю 60-70-их років минулого століття, де на прикладі діяльності 
прибічників опозиції в середовищі євангельських християн-баптистів 
простежується місце полтавців у релігійному дисидентському русі. 
 
 

Полтавщина не стояла осторонь від релігійного життя радянської України 
післявоєнного часу. Тут так само, як і на республіканському рівні, активно 
діяли опозиціонери від релігії – прибічники Ради церков євангельських 
християн-баптистів (РЦ ЄХБ) як альтернативного утворення офіційному 
духовному центрові віруючих — Всесоюзній раді ЄХБ (ВР ЄХБ). Каменем 
спотикання для цієї церкви в СРСР стало різне ставлення віруючих до 
державної реєстрації та підпорядкування церкви державі, що суперечило навіть 
тогочасному радянському законодавству про релігійні культи. Діяльність 
віруючих Р ЄХБ керувалася не бюрократичними вказівками атеїстичної 
радянської влади, а власним світоглядом і віровченням. Їх активність на 
території Полтавської області впродовж кінця 1960-их – початку 1970-их років 
є предметом нашого розгляду. Необхідно визначити місце опозиціонерів від 
ЄХБ у релігійному житті регіону означеного періоду, тим самим наголосивши 
на тому, що віруючі Полтавської області не стояли осторонь від всесоюзного 
релігійного дисидентського руху. 

Поставлена проблема є не дослідженою у вітчизняній історіографії. Перші 
спроби були здійснені автором на кількох наукових конференціях [5; 6]. У цих 
публікаціях висвітлювався процес зародження опозиційних до офіційної Спілки 
релігійних громад і груп віруючих, котрі в межах Полтавської області 
підтримували діяльність Ініціативної групи та Організаційного комітету зі 
скликання надзвичайного Всесоюзного з’їзду церкви ЄХБ у СРСР. Мова велася 
про зростання їх активності впродовж першої половини 1960-их років. 

В основі нинішнього дослідження покладено документи з вітчизняних 
державних архівосховищ, які ще донедавна були недосяжними для дослідників. 

Станом на 1970 рік на території Полтавської області відкрито діяло 5 
релігійних громад ЄХБ, які активно підтримували РЦ ЄХБ. Серед них були 2 
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зареєстровані общини (у місті Пирятин і в селі Великі Сорочинці 
Миргородського району) та 3 незареєстровані групи (у місті Миргород, у 
селищі Гоголеве Великобагачанського району й у місті Зіньків). Загальна 
кількість віруючих у цих общинах, згідно з інформацією уповноваженого Ради 
у справах релігій при Раді Міністрів СРСР у Полтавській області П.Козелька, 
перевищувала 100 осіб [8, арк. 55]. 

До числа активу опозиційних віруючих ЄХБ у Полтавській області можна 
віднести: В.Капетія (керівник, диякон), П.Федорова (пресвітер), К.Масленка 
(проповідник), І.Павленка (проповідник), П.Слюсара (проповідник) — 
проживали в місті Пирятин; М.Степанюка (пресвітер), О.Касперова 
(проповідник), В.Яремко (рядова віруюча) — проживали в місті Миргород; 
І.Дудницького (пресвітер) — проживав у селі Великі Сорочинці 
Миргородського району; Й.Кравченка (проповідник), М.Костенка 
(проповідник) — проживали в селищі Гоголеве Великобагачанського району; 
І.Зуя (керівник, проповідник), М.Сухомлин (рядова віруюча) — діяли в місті 
Зіньків [1, арк. 114-115]. 

Представники радянської влади на місцях відзначали, що на початку 1970-
их років порівняно з попереднім періодом помітно знизилась активність, 
зменшилася кількість випадків організації й проведення молитовних зібрань у 
громадських місцях. Але все одно проводилися масові збори на вулицях і на 
подвір’ях будинків у дні жнив, поховань тощо. В інші дні проводилися звичайні 
молитовні збори з присутністю невеликої кількості віруючих та їх дітей. 

У цілому початок 1970-их років був позначений значним послабленням 
общин ЄХБ у області. Майже до повного занепаду дійшла група в місті 
Миргород. Тут моління проводилися нерегулярно, на яких у різний час були 
присутніми від 8 до 15 чоловік. Особливо це проявилося після смерті активного 
проповідника Полонського та виїздом із міста проповідника І.Ковпака. Інші 
представники активу стали пасивними, рідко відвідували моління й були вже не 
проти об’єднання з зареєстрованою общиною, але чекали згоди лідерів ЄХБ. 
Розпалася група прибічників опозиції в ЄХБ села Великі Сорочинці 
Миргородського району. Уповноважений Ради навіть вирішив зняти її з 
державної реєстрації. 

Також зменшила свою активність група в селищі Гоголеве 
Великобагачанського району. Тут також періодично по приватних квартирах 
проводилися звичайні молитовні зібрання, на яких були присутніми від 8 до 12 
чоловік. Аналогічна ситуація склалася в місті Зіньків. 

Дещо по-іншому були справи в пирятинській групі віруючих ЄХБ. Тут 
регулярно проводились організовані молитовні зібрання, наради, збори, на яких 
були присутніми діти віруючих шкільного та дошкільного віку [2, арк. 37-38]. 

Нелегальні групи віруючих змінили свою тактику: вони посилили 
конспірацію, моління проводили невеликими групами в різних місцях, 
відмовилися від відкритих виступів із ходою та співом релігійних пісень на 
вулицях, в інших громадських місцях, почали менше залучати на молитовні 
зібрання дітей тощо [7, арк. 42]. 
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Місцеві органи влади у цей період продовжували здійснювати різні види 
атеїстичної роботи і пропаганди. Зокрема, ними проводилося роз’яснення 
віруючим законодавства про культи, велася компрометація лідерів 
опозиційного руху серед віруючих ЄХБ, робилися попередження активу про 
припинення діяльності та роз’яснювалася їх відповідальність перед законом, 
притягувалися до адміністративної відповідальності шляхом обкладення 
віруючих штрафами (як правило, по 50 крб. кожен). 

Серед заходів антирелігійної пропаганди також практикувалися зібрання 
громадськості, на яких за попередньо спланованим сценарієм осуджувалися 
віруючі – прибічники ЄХБ – і їх релігійна діяльність. На таких зборах, як 
правило, виступали представники місцевих органів влади, міліції, вчителі, 
інший місцевий актив. Такі заходи закінчувалися засіданнями адміністративних 
комісій райвиконкомів, на яких віруючі штрафувалися максимальними сумами 
грошей. 

Прикметно, що в боротьбі з діяльністю релігійних общин ЄХБ на території 
Полтавської області органи радянської влади активно використовували 
найбільш лояльних служителів зареєстрованих громад ЄХБ, зокрема старшого 
пресвітера, членів пресвітерської ради та інших. 

Так, зокрема, про співпрацю і навіть пряму підпорядкованість служителів 
ВР ЄХБ на місцях представникам радянських органів говорив уповноважений 
Ради у справах релігій у Полтавській області: «Ними (лояльними служителями 
культу ЄХБ. – О.Л.) здійснюється виїзд у райони діяльності розкольників, 
проводилися індивідуальні розмови, а також, де вдавалося, виступали на 
молитовних зібраннях, поширювалися листи і звернення ВР ЄХБ із питань 
єдності. Разом із цим ми мали на увазі, що така й інша широка діяльність на 
місцях служителів культу може деякою мірою активізувати релігійну діяльність 
баптистів загалом. Тому кожен виїзд узгоджувався з нами й ми висловлювали 
необхідні рекомендації, їх робота знаходилася під постійним контролем» [8, 
арк. 60]. Також активно використовувалася місцева преса та радіо [2, арк. 39; 3, 
арк. 36]. 

Відносно лідерів опозиційно налаштованих віруючих ЄХБ, то владними 
органами неодноразово застосовувалися репресивні заходи. Так, упродовж 14-
15 серпня 1972 року в місті Пирятин проходив відкритий судовий процес над 
В.Капетієм, якого було засуджено до 3 років позбавлення волі за статтею 138 
частиною 2 Кримінального кодексу Української РСР. Йому в провину 
ставилося «грубе порушення радянського законодавства про релігійні культи» 
[4, арк. 35-36]. Насправді ж, звинувачення були загалом надуманими. 

Представники з Полтавщини постійно були учасниками підпільних 
обласних, республіканських і всесоюзних нарад, конференцій, організованих 
керівниками РЦ ЄХБ. Також окремі общини віруючих Полтавської області 
неодноразово відвідували лідери РЦ ЄХБ, які своїми візитами активізували 
діяльність нелегальних громад ЄХБ. Останні постійно отримували різну 
друковану продукцію релігійного характеру та підпільну конфесійну періодику, 
ознайомлення з якою вже загрожувало віруючим адміністративним чи навіть 
кримінальним покаранням. 



 138

Таким чином, із настанням так званого «застою» у радянській державі 
серед віруючих РЦ ЄХБ Полтавського краю певною мірою також з’явилися 
застійні моменти. Але вони головним чином пояснюються зміною тактики: не 
афішувати своєї діяльності без нагальної на те потреби. Громади РЦ ЄХБ 
удаються до більшої конспірації, відходять до глибшого підпілля, намагаються 
зникнути з поля зору контролюючих органів. Пояснювалося це просто: репресії 
першої та останньої чвертей 1960-их років проти інакомислячих суттєво 
порушили життя віруючим, частина яких продовжувала відбувати покарання у 
виправних закладах СРСР. Тим більше, що прибічники РЦ ЄХБ стали об’єктом 
переслідування не лише атеїстів, а й служителів офіційної (зареєстрованої) 
конфесії – ВС ЄХБ. 
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Полтавщина подарувала світові багатьох визначних діячів науки, 
культури, спорту, котрі зробили вагомий вклад у розвиток світової цивілізації, 
залишаючись при цьому справжніми патріотами рідного краю. Серед них і Олесь 
Гончар, творчість якого просякнута любов’ю до полтавців. Сказане 
підтверджується насамперед такими його творами, як «Земля гуде», «Твоя зоря», 
«Собор». Ми спинимося в подальшому на останньому романові, оскільки тут чи 
не найрельєфніше відображений біль митця від негативних трансформацій, що 
відбувалися в духовному житті суспільства кінця 50-их – 60-их років. 

Новітні дослідження, нещодавно опубліковані щоденники свідчать: 
письменник був віруючою людиною, що б не писали і не говорили про Олеся 
Гончара та його членство в Комуністичній партії, яка боролася з релігією й 
церквою і примусово насаджувала вульгарно атеїстичні погляди. Письменник був 
опозиційно налаштованим щодо антирелігійного курсу КПРС і радянської 
держави. 

Близько приймаючи до серця занепад у духовній царині, Олесь Гончар, як 
віруюча людина, і задумав свій роман. Письменник де усвідомлював, де відчував, 
що причини свавілля органів влади приховано в гіпертрофованому тлумаченні 
ролі релігії й церкви в минулому, в нехтуванні того факту, що в релігії 
відповідним чином переосмислені загальнолюдські моральні принципи, джерела 
народного мистецтва, музики, які органічно входять до культу. 

Олесь Гончар не міг зрозуміти, чому в середині ХХ століття необхідно 
суворо дотримуватися негативних оцінок релігії, котрі дали їй К. Маркс та 
В. Ленін в іншій історичній ситуації. Тому письменник і взявся за перо, щоб 
досить об’єктивно, виважено переповісти мовою художнього твору всю трагедію 
народу, котрий на власній долі переживав аморальні за своїм змістом і 
спрямованістю кампанії примусового насаджування простій людині чужого 
світогляду. Так, у романі «Собор» серед інших окреслилася й жахлива картина 
духовного поневолення народу, який так і не сприйняв антирелігійних, 
антицерковних гасел комуністичної ідеології. 

Безпосереднім приводом до написання роману, ймовірніше за все, стали 
враження від відвідин Спасо-Преображенського храму, що в селі Великі 
Сорочинці Миргородського району. 9 січня 1971 року Олесь Гончар занотував у 
щоденнику : «…У Великих Сорочинцях оту церкву реставрують, де козацькі 
черепи хтось ганяв та на стінах писав гидоту…А в тій церкві ж вінчалась мати 
Гоголя і його самого хрестили. Коли ми зайшли туди, сміття було по коліна і 
черепи валялися, викинуті зі склепів, і порожні пляшки та бляшанки – рештки 
чиїхось оргій… 
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Здається, там і виникло вперше бажання – написати про долю наших 
соборів» [1, с.18]. 

Письменник не вказує точну дату відвідин Великих Сорочинців. 
Документи свідчать, що Рада Міністрів УРСР в серпні 1963 року прийняла 
постанову № 970 «Про впорядкування справи обліку та охорони пам’ятників 
архітектури на території Української РСР», якою затвердила список пам’яток 
архітектури, котрі перебувають під охороною держави. Під номером 594 у цьому 
спискові значився Спасо-Преображенський собор. У 1966 році розпочалися 
реставраційні роботи. Про те, як вони виконувалися, свідчить щойно цитований 
запис письменника. У 1971 році «реставрацію» практично завершили [1, с. 71]. 

29 серпня 1975 року Олесь Гончар підтверджує ще раз, що все починалось 
із Великих Сорочинців : «Оглядали … великосорочинську Преображенську 
церкву – усипальницю гетьмана Апостола та його рідні. 

Іконостас унікальної роботи XVIII ст. стоїть весь у дірках – ікони 
повидирали, забрали кудись на реставрацію… 

Це ж той собор, що був поштовхом до написання «Собору». Навіть не 
Новомосковський, а цей, перший, так потряс… Коли побачив у ньому сміття по 
коліна і черепи чиїсь з усипальниць, що їх, видно, футболили п’яниці – 
«ремонтники» (по всіх кутках – пляшки та об’їдки…). Більшого глумління не 
вигадати, як те, що побачив тоді. 

Зараз ремонт сяк-тяк зроблено (стіни вже знов облуплюються), але ж 
іконостас…» [1, с.42]. До речі, письменник піддав у романі нищівній критиці 
подібних горе-реставраторів. 

До сказаного додамо, що на початку січня 1967 року з’явилась назва 
твору. 31 січня Олесь Гончар записує в щоденнику: «Дай, Боже, вивершити 
«Собор»! Хоча б нічого не сталося… А дух є, робота радує, все наче виростає 
само!... 

Ненавиджу тупих, самовдоволених, великих горлянками та черевами і 
дрібних духом, пігмеїстих думкою. Не хочу пастись на їхніх пашах. Не хочу бути 
біля їхніх корит. Іду з ними на бій. 

І книга ця – моя ненависть до них, моя любов до іншого – до святого в 
людині». 

У січні 1968 року роман Олеся Гончара «Собор» вийшов у світ, спричинивши 
справжню бурю в громадсько-політичному житті України. За неафішованою 
вказівкою керівників республіканської партійної організації розгорнулася шалена 
кампанія цькування митця в засобах масової інформації, на численних зборах, 
активах. Щоправда, на Полтавщині, до честі земляків, це не набуло широких 
масштабів. Олесь Гончар вистояв, продовжуючи аж до останніх днів земного 
буття захищати духовні надбання попередніх поколінь. 
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У статті розглядається процес відродження і розвитку 
благодійності на Полтавщині в умовах незалежної України, 
визначаються основні учасники благодійної діяльності та напрями їх 
роботи. 

 

Ще донедавна слова “благодійність”, “доброчинність” здавалися 
прибульцями з минулого. Скрутні соціально-економічні умови, значне 
матеріальне розшарування суспільства на межі ХХ – ХХІ століть знову на часі 
поставили питання допомоги нужденним, сприяння розвитку освітніх і 
медичних закладів, підтримки митців, охорони культурних надбань. 

Тема благодійної діяльності на Полтавщині висвітлювалася у працях 
В.Н. Жук, І.М. Наливайка, А.В. Нарадька. Втім, у центрі їхньої уваги були події 
ХVІІІ – ХІХ століть. Місток між минулою і сучасною історією добродійності 
перекинули автори книги “Благодійність як християнська цінність та 
національна традиція” [3, с.51-62]. Сучасна історія доброчинності полтавців 
поки що міститься переважно у газетних публікаціях. Отже, є необхідність 
узагальнити існуючі на сьогодні відомості про розвиток благодійності на 
Полтавщині у період з 1991 по 2006 роки. 

Тривале ігнорування доброчинності зумовило плутанину у понятійному 
апараті. Наприклад, ще й досі зустрічається вислів “державна благодійність”, 
під якою розуміють забезпечення державою прав і свобод, гарантованих 
Конституцією України. Або, говорячи про меценатство, зазначають, що воно 
набирає “не лише культурницького, але й побутового характеру”. Не може 
вважатися благодійним внеском оплата медичних послуг, яку подекуди нам 
доводиться робити у лікарнях. Отже, виходячи із визначення, поданого у Законі 
України “Про благодійництво та благодійні організації”, під благодійництвом 
ми будемо розуміти добровільну безкорисливу пожертву фізичних та 
юридичних осіб у наданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної 
та іншої благодійної допомоги. 

Уперше після багатьох років забуття про благодійність згадали в роки 
перебудови, коли створили Радянський фонд милосердя і здоров’я. Його 
відділення у Полтавській області розпочало свою діяльність у січні 1989 року. 
На нову організацію покладалося завдання об’єднати зусилля “для здійснення 
практичної допомоги ветеранам війни і праці, пристарілим, інвалідам, 
одиноким хворим людям та іншим, хто потребує турботи про себе всього 
суспільства”. При цьому обов’язково нагадували про необхідність сприяння 
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“реалізації рішень партії й уряду з питань удосконалення соціального 
забезпечення й охорони здоров’я” [11]. 

Справжнє відродження благодійності припадає на початок дев’яностих 
років минулого століття, коли обставини життя вимагали діяти негайно, не 
чекаючи появи закону, який би закріпив статус благодійників і створив правову 
базу для благодійних внесків. Першою в області організацією підприємців, яка 
подала приклад безкорисливої допомоги пересічним громадянам, стала 
асоціація “Альянс”. У 1992 році підприємці почали здійснювати доплати до 
пенсії двадцяти пенсіонерів. Побачивши стан квартири, у якій проживав 
самотній ветеран, вони зобов’язалися безкоштовно її відремонтувати. Крім 
цього, асоціація надавала грошову допомогу підшефній школі № 30, 
спеціалізованій школі-інтернату для глухих дітей, навчальному закладу для 
слаборозвинутих дітей [8]. 

Згодом полтавці долучилися до збору коштів на підтримку дітей-сиріт і 
дітей-інвалідів через телемарафон “Благовіст”, який проходив із 15 червня по 1 
липня 1994 року. Його організаторами виступили виробничо-технічний центр 
“Лтава”, телекомпанія “ЮТА” й Полтавський науково-дослідний центр “Тера”. 
Найбільші внески зробили підприємство “Полтавагазрем”, банк “Відродження”, 
відділення Південної залізниці. Перераховували кошти і пересічні громадяни 
Полтавщини [5], незважаючи на існуючі на той час проблеми з виплатою 
українцям заробітної плати та пенсій. 

Не стояли осторонь добрих справ і діти. Наприклад, із 1990 року учні 
шкіл та інших навчальних закладів України брали участь у благодійній акції 
“Дітям Чорнобиля”. На навчально-дослідних ділянках школярі Полтавської 
області вирощували екологічно чисті сільськогосподарські продукти і 
передавали їх на щорічні виставки-ярмарки у Києві. У 1997 році особливо 
відзначилися юннати Машівського, Зіньківського й Новосанжарського районів. 
Кошти, отримані від реалізації десятків кілограмів відправленої на ярмарок 
продукції, вони віддали на потреби радіологічного диспансеру в Києві. Частину 
вирощених овочів і фруктів передали Полтавській школі-інтернат № 1, де 
навчалися діти з малозабезпечених та багатодітних сімей [15]. 

Із 1997 року благодійна діяльність українців отримала правове підґрунтя 
– було прийнято Закон України “Про благодійництво й благодійні організації”. 
У ньому визначалися засади й основні напрями благодійництва, його 
організаційно-правове регулювання і матеріально-фінансове забезпечення 
благодійної діяльності. Цей закон із певними доповненнями, прийнятими на 
початку 2002 року, діє й донині. 

На сьогодні на Полтавщині Головним управлінням юстиції у Полтавській 
області зареєстровано 114 благодійних організацій. Статус місцевих мають 
93 організації, міжобласних – 2. Також діють відділення восьми всеукраїнських 
і одинадцяти міжнародних благодійних фондів. Найбільше організацій 
реєструвалося у 1998 та 1999 роках (20 і 23 відповідно). Це пояснюється не 
лише активним відкриттям нових фондів, але й необхідністю пройти 
перереєстрацію вже діючим. У 1998 році таких було 12, у 1999 році — 5. 
Найстарішою серед зареєстрованих Головним управлінням юстиції у 
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Полтавській області благодійних організацій є “Полтавський обласний центр 
гуманітарної допомоги”, який започаткував свою діяльність у січні 1994 року. 
Того ж року почали діяти ще дві благодійні організації — фонд Володимира 
Івановича Вернадського та фонд “Місія спасіння” [13]. 

Виходячи з поданих на реєстрацію статутів, полтавські благодійні 
організації охоплюють усі можливі напрями діяльності, визначені законом 
“Про благодійництво та благодійну діяльність”. На першому плані стоять 
завдання поліпшення матеріального становища малозабезпечених, безробітних, 
пенсіонерів, інвалідів, ветеранів, допомога багатодітним сім’ям, дітям-сиротам. 
Навіть займаючись виключно культурологічною роботою, благодійники 
визнають необхідність надавати матеріальну допомогу населенню. Приклад 
такого розуміння дає громадський благодійний фонд імені М. Гоголя. Якщо 
спочатку його діяльність зосереджувалася переважно на збереженні історичної 
і культурної спадщини українського народу, зокрема шляхом популяризації 
творчості нашого земляка, то згодом гоголівці розширили сферу своєї роботи, 
розробивши проект соціальної допомоги малозахищеним верствам населення. 
Наприклад, у 1999 році у 40 благодійних пунктах, відкритих фондом по всій 
Полтавській області, здійснювалося погашення заборгованості за 
електроенергію у вигляді переказних векселів на загальну суму 180 тис. грн. 
[14]. Отже, як і в часи, коли благодійництво тільки народжувалося, головні свої 
зусилля благодійники спрямовують на допомогу найбільш знедоленим та 
незахищеним членам нашого суспільства. 

Серед інших напрямів діяльності благодійних організацій слід згадати 
охорону здоров’я, боротьбу з наркоманією й алкоголізмом, допомогу хворим на 
ВІЛ/СНІД. Низка фондів ставлять собі за мету підтримку освіти, науки, спорту, 
культури. Наприклад, обласний благодійний фонд сприяння музичній творчості 
дітей і молоді “Гармонія” заснував стипендії для обдарованих юнаків й дівчат 
Полтавського музичного училища імені М.В. Лисенка й Гадяцького державного 
училища культури імені І.П. Котляревського [7]. Обласний фонд відтворення 
видатних пам’яток історико-архітектурної спадщини сприяв відбудові Свято-
Успенського собору в Полтаві [10, с.41]. 

Наближення ювілею Полтавської битви зумовило виникнення двох 
організацій, пов’язаних із цією подією, – благодійного фонду “Полтавська 
битва” (зареєстрований у 2006 році) та християнського благодійного фонду 
“300 років Полтавської битви” (зареєстрований у 2007 році). Метою їх 
діяльності визначено збереження спадщини, зокрема пов’язаної з історією 
Полтавської битви, сприяння фінансовій і матеріальній підтримці розвитку 
мережі музейних закладів, археології та краєзнавства [13]. 

Здається, що всі можливі сфери спрямування благодійних коштів та 
докладання зусиль благодійників уже визначені. Втім, лише за першу половину 
2007 року Головне управління юстиції у Полтавській області зареєструвало ще 
7 нових організацій (така ж кількість благодійних фондів була зареєстрована за 
весь попередній 2006 рік) [13]. 

Як не прикро, але потрібно констатувати, що не всі благодійні фонди, 
місії, ліги є реально діючими організаціями. Їх благодійна діяльність то 
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активізується, то згортається залежно від фінансового стану благодійників. У 
зв’язку з цим, на нашу думку, доцільним було б об’єднання останніх у спілки, 
асоціації, щоб не розпорошувати зусилля і кошти. Адже, в кінцевому підсумку, 
всі вони мають спільну мету — поліпшення соціально-економічного становища 
в Україні, створення умов життя, гідних людини. 

На жаль, не завжди громадськість має доступ до отримання інформації про 
доброчинну діяльність благодійних організацій. Прикладом гласності у роботі 
можуть бути публікації звітів у періодиці або видання їх окремими 
презентаційними буклетами. Наприклад, “Календар добрих справ” благодійного 
фонду “Джерело Дніпра” повідомляє, що лише у 2005 році він надав допомогу 
54 установам і більше ніж 5 тисячам мешканцям Кременчука. Серед доброчинних 
акцій другої половини цього ж року згадуються такі, як виділення коштів на 
встановлення пам’ятника Герою України Олексію Бересту (місто Охтирка 
Сумської області), який разом із М. Єгоровим і М. Кантарією встановив Прапор 
Перемоги над рейхстагом у Берліні й ім’я якого за радянських часів незаслужено 
забули. Для багатодітної родини Вирокут, у якій виховується 8 дітей, придбав 
приватний житловий будинок площею із господарськими будівлями. Тоді ж була 
надана допомога Полтавській обласній дитячій бібліотеці імені Панаса Мирного 
для ліквідації наслідків пожежі [1]. У центрі постійної уваги фонду ветерани 
Великої Вітчизняної війни, воїни-афганці. Їм надається допомога через 
кременчуцький шпиталь інвалідів війни, їх ушановують установленням 
пам’ятників, фінансуванням святкових урочистих заходів. Турбуючись про 
відродження духовності, фонд надає допомогу Козельщанському жіночому 
монастиреві Різдва Пресвятої Богородиці (відновлені старовинні поховання 
ігумень, проведено ремонтні роботи) [2]. Не забуває фонд і про підростаюче 
покоління. Третій рік поспіль напередодні Нового року влаштовується свято для 
дітей-сиріт та тих, хто знаходиться під опікою. У грудні 2006 року 147 таких дітей 
Автозаводського району Кременчука запросили на концерт. На ім’я кожної 
дитини фонд відкрив у відділенні ощадбанку особистий рахунок, на який 
перераховується певна сума коштів [12]. 

Із 1996 року діє благодійний фонд “Крюківвагон”, на рахунку якого теж 
чимало добрих справ. Його благодійна програма включає допомогу медичним і 
освітнім закладам, піклування про людей похилого віку, інвалідів, учасників 
Великої Вітчизняної війни та бойових дій. У 2007 році на різні акції милосердя 
заплановано витратити понад 0,5 млн. грн. [9]. 

Установити загальну кількість організацій, які займаються благодійністю, 
важко. По-перше, через те, що закон дозволяє їм реєструватися в органах 
місцевої влади тієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій вони 
планують займатися доброчинністю, або там, де буде знаходитися їх керівний 
орган. Узагальненого їх обліку по містах і районах Полтавської області нами не 
виявлено. По-друге, благодійною діяльністю можуть займатися й інші 
недержавні об’єднання, як це, наприклад, робить громадська організація 
Полтавський фонд захисту і підтримки талановитих дітей. Про його діяльність 
полтавцям відомо не лише з численних публікацій, але й із реальних справ, які 
дали шанс багатьом дітям розкрити свої таланти. З цією метою проводиться 
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літературний фестиваль “З Вірою, Надією і Любов’ю – у третє тисячоліття” 
(одним із перших його лауреатів стала нині відома не лише Полтавщині, а й 
усій Україні поетеса М. Бойко), організовуються конкурси юних музикантів, 
виставки художніх робіт дітей [3, с.110-111]. 

Доброчинністю займаються й окремі установи, підприємства 
Полтавщини. Прикладом цього може бути виділення колективом ВАТ 
“Полтавагаз” коштів на виготовлення дзвону Свято-Миколаївського храму в 
Диканьці [4] або участь працівників Полтавського тепловозоремонтного заводу 
в установлені семи дзвонів на дзвіниці Свято-Успенського кафедрального 
собору в Полтаві [10, с.42], опікування “Укртатнафти” кременчуцькими 
допоміжною школою-інтернатом і госпіталем інвалідів Великої Вітчизняної 
війни, спортивними клубами Кременчука [6]. 

Газетні шпальти рясніють повідомленнями про влаштування благодійних 
концертів, святкових частувань для дітей або для людей похилого віку. 
Соціологи відзначають, що благодійних акцій могло бути б набагато більше, 
але на перешкоді стоїть нині діюче податкове законодавство. Благодійність 
невигідна підприємцям, оскільки пільги за неї незначні, а показувати свої 
прибутки через офіційні благодійні внески – небезпечно. В такому випадку, 
роблять сумний висновок журналісти, благодійності у чистому вигляді взагалі 
не існує. Це підтверджується активізацією доброчинності у передвиборний 
період. Саме тоді політичні партії, їх місцеві осередки згадують про 
необхідність подарувати школі комп’ютери, закупити медикаменти й 
обладнання для лікарень, вручити пенсіонерам набір продуктів, у селах 
провести газ та відремонтувати дороги ... І хоч як організатори цих акцій не 
підкреслюють їх неполітичний характер, навряд чи це може розглядатись як 
безкорислива благодійна діяльність. Утім, існують думки про те, що неважливо, 
з яких міркувань це робиться і як акумулюються кошти, головне, що допомогу 
отримують ті, хто її реально потребує. 

До добрих справ може долучитися кожен із нас, відгукнувшись на 
прохання перерахувати кошти для лікування дитини, взявши участь у 
поповненні бібліотек книгами або віддавши свій одноденний заробіток 
постраждалим від стихійного лиха. Людині, яка готова творити добро, 
достатньо лише озирнутися навколо, щоб побачити справу, котра потребує 
розв’язання її. Ось один із таких прикладів. Три роки поспіль напередодні 
Нового року в Полтаві біля ЦУМу з’являється ялинка, прикрашена паперовими 
янголами, на крилах яких діти з інтернатів та обласного дитячого притулку 
“Любисток” пишуть свої бажання. Виконати їх може будь-хто з перехожих. 
Саме таким чином напередодні 2007 року 300 дітей отримали давно омріяні 
іграшки, книги [16]. 

Таким чином, традиції благодійності та меценатства повертаються в наше 
життя. До доброчинної діяльності залучаються як спеціально створенні 
благодійні організації, так і громадські об’єднання, підприємства, окремі 
громадяни. В межах невеликої статті неможливо розкрити всі аспекти 
благодійності на Полтавщині. У подальшому варто розглянути стан розвитку 
добродійності у районах області, проаналізувати благодійну допомогу, яка 
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надходить із-за кордону. Водночас для популяризації і розвитку благодійної 
діяльності на Полтавщині, на нашу думку, слід ужити низку заходів. По-перше, 
необхідно запровадити щорічне відзначення найкращих благодійників 
Полтавщини. По-друге, відсутність належної інформованості полтавської 
громади про благодійників та їх добрі справи не заохочує громадян до 
благодійництва і не дає можливості людям, які потребують допомоги, 
звернутися до тих, хто допоможе їм у розв’язанні проблеми. Отже, відповідним 
місцевим органам потрібно періодично оприлюднювати перелік діючих 
благодійних організацій. Це буде сприяти рекламі того чи іншого фонду і, 
можливо, залученню до його благодійних програм додаткових коштів. 
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 КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНІ ЗДОБУТКИ ПОЛТАВСЬКОГО КРАЮ 
У 90-их РОКАХ ХХ — НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

 
 

Наталія Год, старший викладач кафедри  
всесвітньої історії та методики викладання  
історії Полтавського державного педагогічного  
університету імені В.Г. Короленка 

 
 
У статті аналізуються основні здобутки Полтавського краю у 

сфері масової та професійної культури. Автор говорить і про помітні 
зміни в розвитку спортивно-оздоровчої роботи та професійного 
спорту. 

 
Поступ Полтавщини в період незалежності супроводжувався значними 

досягненнями у сфері національної культури та пропаганди її духовних джерел. 
У досліджуваний період полтавці одержали в користування обласну 
універсальну наукову бібліотеку імені І.Котляревського на 800 тис. одиниць 
збереження, обласну бібліотеку для юнацтва імені Олеся Гончара, галерею 
мистецтв у Полтаві, центр культури і дозвілля “Оберіг” у селищі Решетилівка, 
міський центр дозвілля і культури в Кременчуці та районний у Кобеляках тощо. 

Досить активно працював Центр охорони і досліджень пам’яток археології 
управління культури облдержадміністрації, яким було встановлено 1100-літній 
вік Полтави. А відоме Більське городище — пам’ятка скіфського часу 
європейського значення була внесена до Державного реєстру Національних 
культурних надбань. 

Відзначимо й вагомі здобутки музейників Полтавщини. Вони були 
пов’язані з новими підходами до історії, бажанням повніше вивчити події, 
віддати належне особам, про яких раніше забували. Так, лише за участю музею 
авіації і космонавтики було відкрито 5 пам’ятників та 6 меморіальних дошок. 
Розпочали просвітницьку діяльність музеї родини Драгоманових у Гадячі, 
літератури і мистецтва в Кобеляках. У селі Суха Кобеляцького району 
відновлено садибу Олеся Гончара. Відкрився для шанувальників музей ткацтва, 
вишивки та килимарства в Решетилівці [2, с. 409]. 

Велика увага в області надавалася увічненню пам’яті раніше забутих 
земляків. Так, за спільним рішенням Полтавської обласної ради і державної 
адміністрації широко відзначалося 100-річчя від дня народження відомого 
вченого-практика Ю. Кондратюка. Йому було відкрито пам’ятник та 
меморіальну дошку. Активною науковою і пропагандистською діяльністю 
відзначився Опішнянський музей-заповідник українського гончарства, якому 
надано почесний статус Національного. На його базі було відкрито Інститут 
керамології — відділення Інституту народознавства НАН України. Його 
співробітники розпочали широкомасштабні дослідження українського 
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гончарства як важливого компонента народної культури [1, с. 168]. У 
опішнянському видавництві “Українське народознавство” побачила світ низка 
цікавих наукових видань. Серед них – двотомна науково-етнографічна 
монографія “Українці”. Вона була визнана однією із кращих на міжнародній 
виставці-ярмарку “Книжковий сад – 2001”. 

На базі провідних музейних установ і вищих навчальних закладів області 
систематично проводилися міжнародні, всеукраїнські, регіональні науково-
практичні конференції та семінари. Вищі навчальні заклади та наукові установи 
Полтавщини видають біля 20 наукових журналів, збірників наукових праць, у 
яких за рішенням ВАК України можуть публікуватися результати 
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. 

В області в досліджуваний період розпочато роботу з виконання програми 
паспортизації об’єктів культурної спадщини на 2003 – 2010 роки. Загалом у 
регіоні нараховується 3795 пам’яток історії та монументального мистецтва, 
3522 пам’ятки археології, 138 – архітектури [2, с. 410]. 

Обласне управління культури, Полтавська обласна філармонія стали 
ініціаторами проведення оглядів народної творчості, які сприяли виявленню та 
створенню нових аматорських колективів, збагаченню репертуару, підвищенню 
рівня виконавчої майстерності. Лише у 2000 році в ході двох перших турів 
конкурсу обласна оглядова комісія переглянула 539 колективів, із них – 2 
заслужені, 132 народних і 30 зразкових. 

Полтавці успішно представляли свої професійні та аматорські надбання на 
сцені Національного палацу “Україна” в Києві, де глядачам були запропоновані 
цікаві концертні програми з такими влучними назвами, як “Пісенна мова 
Полтавщини”, “Симфонія Полтавського краю” й ін. 

В області було проведено значну роботу з удосконалення навчально-
виховної та просвітницької діяльності мережі мистецьких закладів. Саме у 90-
их роках XX століття почали відкриватися школи мистецтв у Полтаві, Карлівці, 
Великій Багачці, Глобиному, Хоролі, а на базі музичних шкіл було створено 12 
хореографічних відділень. Усе це дало позитивні результати. Багато молодих 
обдарувань Полтавщини стали переможцями міжнародних і всеукраїнських 
конкурсів та фестивалів. Так, Артем Ахмедов (місто Кременчук) отримав Гран-
прі на фестивалі в Італії, Всеукраїнському фестивалі “Весняна рапсодія”, 
“Слов’янському базарчику”, а Марина Сєдова (місто Глобине) стала лауреатом 
конкурсу “Чорноморські ігри” та Всеукраїнського конкурсу в Херсоні. 

З метою відродження і збереження духовної спадщини на Полтавщині 
щороку проводилося багато різноманітних свят. Найвідоміші з них – “Взяв би я 
бандуру” – у Великій Багачці, “Роде наш красний” – у Шишаках, “Пісні 
бузкового гаю” – у Диканьці, “Маріїна долина” – у селі Чернеківка Чутівського 
району, “Пісенне джерело” – у селищі Градизьку та відомий Сорочинський 
ярмарок, який отримав статус Національного. 

Активно розвивалося і професійне мистецтво. Зокрема, в обласному 
музично-драматичному театрі імені М. Гоголя здійснено постановки більше 
ніж 40 вистав. Обласний театр ляльок подарував своїм маленьким глядачам 30 



 149

вистав, за що й отримав диплом лауреата міжнародного фестивалю театрів 
ляльок у місті Ужгороді. 

Плідно працювали такі полтавські письменники та поети, як: В. Малик, 
Б. Левін, Л. Бразов, В. Карпенко, М. Костенко, П. Ротач, В. Тарасенко, 
Ю. Дмитренко, П. Мостовий, В. Мирний, Н. Левін, Л. Пономаренко, Г. Шанько, 
В. Лис, А. Дяченко, О. Хало та інші. Багато з них стали лауреатами 
різноманітних літературних премій. 

Помітні зміни відбулися у сфері засобів масової інформації. Крім 
державних, активно створювалися приватні теле- і радіостудії й видання. Так, у 
1999 році з 314 друкованих видань 130 газет та журналів виходили стабільно, 
мали свого читача. У 2004 році в області було зареєстровано вже 402 
періодичні видання. 45 газет, засновниками яких були органи державної 
виконавчої влади й місцевого самоврядування, виходили разовим тиражем біля 
300 тисяч примірників. Найбільш тиражні з них – тоді обласна газета “Зоря 
Полтавщини”, “Село полтавське” та газета Полтавської міської ради 
“Полтавський вісник” [2, c. 412]. 

Відчутні зрушення відбулися у видавничій справі. До 1990 року в області 
працювали 25 поліграфічних підприємств. Найбільше з них – видавництво 
“Полтава” – спеціалізувалося на виданні газет, книг, бланків та етикеток. Уже в 
1990-1992 роках було створено нові видавничі структури – ІВА “Астрея”, 
“Полтавський літератор”, “Криниця”. Ними було видано майже 200 назв книг 
полтавських авторів. 

У 1993 році Полтавською обласною радою була затверджена програма 
розвитку видавничої справи “Полтаваполіграфія – 2000”, що сприяло 
впровадженню комп’ютерно-видавничих систем. Розпочалося навчання їх 
операторів. Новою технікою були обладнані базові друкарні в Кременчуці, 
Лубнах, Глобиному, Гадячі, Кобеляках. Починаючи з 1998 року всі редакції 
газет і видавництва мали можливість використовувати нове обладнання й 
технології для підготовки своєї продукції.  

Важливим чинником у розвитку книгодрукування в області стала 
діяльність обласних відділень Національної спілки письменників, Спілки 
літераторів, Спілки видавців та інших громадських організацій. У 1992-
1999 роках у регіоні в середньому видавалося 65 книг на рік. У 2000 році було 
видано вже 172 книги, у 2001 – 180, 2002 – 191, 2003 – 200 . Біля 90% видань — 
українською мовою. Найбільше друкувалося довідкової та інформаційної 
літератури – 40%, 30% –  навчальної, 30%  –  художньої [2, с. 413].  

У 2003 році в області вже працювало 42 видавництва, 
49 поліграфпідприємств, найвідомішими з яких стали у Полтаві  – “АСМІ”, 
“Копі-центр”, “Інтерграфіка”, “Симон”, “Тираж”; у Кременчуці – “Берізка”, 
“Піраміда”, “Християнська зоря”. 

У перше десятиліття незалежності України помітні зміни на Полтавщині 
відбулися і в розвитку спортивно-масової роботи, професійного спорту. Якщо в 
1991 році в області працювало 48 спортивних шкіл із 27 видів спорту, то у 
2001 році – їх кількість зросла відповідно до 50 із 33. Окрім традиційних 
футболу, легкої атлетики, плавання, розпочалися тренування з хокею на траві, 
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пауерліфтингу, спортивних танців, міні-футболу. За цей же час кількість видів 
спорту, представлених у спортивних секціях, зросла з 29 до 46. 

Полтавці вибороли почесне право захищати честь України на 
Олімпійських іграх 1992 року в Сеулі. Регіон тоді представляв В. Очкань. У 
1996 році в Атланті авторитет молодої держави завойовували О. Литвиненко та 
Т. Рогозіна, у 2000 році в Сіднеї – Д. Саблін, В. Сенченко та С. Ізмайлов. 7 
наших земляків були названі кандидатами в члени Національної Олімпійської 
команди на Олімпійських іграх 2004 року в Афінах. Лише за підсумками 
2000 року на чемпіонатах світу та Європи спортсмени Полтавщини вибороли 4 
золоті, 5 срібних і 4 бронзові медалі [2, с. 414]. 

Досить стабільно у досліджуваний період виступала футбольна команда 
“Ворскла”, яка спочатку виборола місце у вищій лізі футбольного чемпіонату 
України, а потім 4 роки поспіль була учасником Кубка УЄФА. Проте в останні 
роки “Ворскла” значно знизила рівень гри. 

Всесвітньо відомою стала Полтавська обласна федерація східних 
єдиноборств “Дракон”. Серед 10 тисяч її учасників є переможці світових 
чемпіонатів, турнірів і фестивалів, що відбувалися у Пекіні, Варшаві, 
Будапешті, Ризі, Москві та інших спортивних центрах світу. 
Як бачимо, у 90-их роках XX – на початку XXI століття полтавські краяни 
значну увагу приділяли розвитку власного дозвілля, шукали можливості для 
самовиховання і самовдосконалення особистості. По-новому зазвучав пісенний 
голос Полтавщини, зростав попит населення на наукову, художню літературу, 
активно діяли театри та музейні установи області. Прославилися наші земляки 
й у сфері великого спорту. Це був час, коли відроджувалися раніше забуті 
культурно-спортивні традиції регіону. Життя полтавців набувало нових форм в 
умовах незалежної суверенної України. 

 
 

Примітки 
 
 

1.Зіньківщина. Історичні нариси. — Полтава: Інтерграфіка, 2006. — 640 с. 
2.Полтавщина. Історичний нарис. — Полтава: Дивосвіт, 2005. — 592 с. 
 



 151

СВІТОЧІ ЛІТЕРАТУРНОГО ЖИТТЯ: 
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Алла Лисенко, кандидат педагогічних наук,  
доцент кафедри українознавства та  
гуманітарної підготовки Полтавського  
національного технічного університету  
імені Юрія Кондратюка 

 
У статті поданий теоретичний матеріал про розвиток 

літературного краєзнавства на Полтавщині, аналізуються окремі 
аспекти життя і творчості письменників-земляків. 

 
 

 Масштабна трансформація в царині соціокультурного життя, зміна 
векторів освітянської уваги в напрямі вивчення художніх надбань рідного краю 
є важливою не лише в контексті Шевченкового заклику „свого не цуратись”, 
але й насамперед для осмислення власної ролі на культурному тлі, пошуку 
автентичності, що неможливо без живого інтересу до літературної та 
історичної спадщини найближчого до кожної людини духовного осередку. 
Знання народом своєї культури, історії, досягнень і особливостей є не тільки 
показником його духовної зрілості та інтелігентності, а й важливою 
передумовою і стимулом подальшого його поступу.  

У працях П.Ротача [4,5], А.Дяченка [2], М.Костенка [3] та інших 
літературознавців робляться спроби осмислити феномен літератури рідного 
краю як цілісного культурного явища, простежити спадковість і традиції у 
творчості письменників Полтавщини. 

У сузір’ї славетних імен вітчизняних письменників є багато тих, хто 
своїм життям та творчістю якнайтісніше пов’язаний з історією Полтавського 
краю. Справедливо зазначає М.Костенко: „Напрацьовано значний художньо-
естетичний потенціал, з якого до читаючого світу постали безліч колоритних, 
самобутніх літературних персонажів... Можна твердити, що в історії 
української літератури є такий значний розділ – полтавський” [3, с.16]. 

Про Полтавщину говорять, що вона є одним із духовних центрів нашого 
славетного мистецтва. За дослідженнями сучасних літературознавців, 
Полтавщина дала світу близько 1500 відомих постатей красного письменства. 
Спинимось на окремих представниках літературного руху Полтавщини, 
творчість яких увійшла в скарбницю загальноукраїнського літературного 
процесу. 

Полтавщина є батьківщиною двох талановитих братів-письменників – 
Григора та Григорія Тютюнників, які народилися в селі Шилівці 
Зіньківського району. Духовним безсмертям названий роман „Вир” Григорія 
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Тютюнника, за який автор посмертно (1962) був удостоєний Шевченківської 
премії. 

Славу в літературі Григір Тютюнник завоював короткими новелами і 
невеликими повістями, в яких правдиво відтворив життя українського села в 
повоєнний час, сповнене страждань, принижень. Він поділяв із своїми 
героями болі й біди, підтримуючи віру в перемогу правди, добра, 
справедливості, за що піддавався нещадній цензурі. 

Твори Г.Тютюнника будили совість і наближали час невідворотних 
змін. Посмертно, 1989 року, його творчість була визначена найвищою в 
Україні премією імені Тараса Шевченка. 

Не можна не згадати і творчість В.Симоненка, який народився в селі 
Біївці Лубенського району. В.Симоненко належав до славної когорти 
„шістдесятників”, його поезія стала художнім аналізом дійсності, а сам поет 
– совістю України. В.Симоненко був винагороджений даром, який дається 
одиницям: йому судилося на одному з критичних поворотів історії бути 
обранцем, устами якого промовляє доля нації. Цим визначена довговічність 
невеликої Симоненкової творчості.  

 
Коли мечами злоба небо криє 
і кришить твою вроду вікову, 
Я тоді з твоїм ім’ям вмираю 

і в твоєму імені живу! [6, с. 100]. 
 

Творчість Олеся Гончара, який народився в селі Сухе Кобеляцького 
району належить до загальновизнаних досягнень не тільки української, але й 
світової літератури, адже його твори перекладено майже 40 мовами різних 
народів. Особливу славу здобули романи „Прапороносці”, „Собор”, „Твоя 
зоря” та ін. З іменем Олеся Гончара були пов’язані найзнаменніші 
національно-відроджувальні події 80 – 90-их років ХХ століття. Він був 
світочем української поезії. У своїх творах письменник завжди орієнтувався 
на найвищі світові критерії та ідеали. Своєю творчою і громадською 
діяльністю Олесь Гончар сприяв наближенню сьогоднішнього дня, якому 
повернуто історичну пам’ять. Олесь Гончар – лауреат Державної премії 
України імені Тараса Шевченка. 

Не можемо не згадати і письменника Феодосія Рогового, творчість 
якого сповнена любов’ю до рідного краю. Його роман-епопея „Свято 
останнього млива” – це твір, якому випала нелегка доля, адже йшов він до 
читача десять років. За кілька місяців до смерті письменник удостоївся 
вищої Державної премії України імені Тараса Шевченка. 

В українській драматургії 60 – 90-их років ХХ століття. одним із 
найвизначнішим драматургів був Олекса Коломієць, який народився в селі 
Харківцях, що на Лохвиччині. Його п’єси відзначалися актуальністю, 
ставили проблеми, спрямовані на відстоювання морально-етичних норм і 
пошуків смислу життя („Фараони”, „Дикий Ангел”, „Голубі олені” та ін.). За 
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творчу роботу О.Коломієць удостоєний Державної премії імені Тараса 
Шевченка.  

До яскравих постатей літературного життя краю слід віднести Леоніда 
Новиченка, Оксану Іваненко, Володимира Малика, П.Загребельного, 
Б.Олійника та інших письменників, які сприяли й сприяють розквіту 
української літератури, утвердженню вселюдських гуманістичних ідеалів 
Добра, Справедливості, Любові. 

Та літературна Полтавщина – це не тільки геніальне вчора. Вдячну 
читацьку аудиторію мають поети та прозаїки В.Мирний, В.Тарасенко, 
Л.Пономаренко, Н.Баклай, О.Гаран та інші. Це 36 членів Національної 
спілки письменників України, які в своїх творах продовжують традиції краю 
й освоюють нові мистецькі обшири. 
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ПОЛТАВСЬКИЙ ТРАДИЦІЙНИЙ РУШНИК: 
МИНУЛЕ І СУЧАСНЕ 

 
Валентина Титаренко, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент,  
декан факультету технологій і дизайну 
Полтавського державного педагогічного 
університету імені В.Г.Короленка 

 
 У статті розглядається історія та сучасний стан рушникової 
творчості на Полтавщині. 

 
Український рушник. Стелиться, ніби дорога. Вабить, наче вічність. 

Зачаровує, мов пісня. Вишитий рушник із давніх часів є однією з національно-
специфічних прикмет України: він і нині символізує чистоту почуттів, глибину 
безмежної любові до своїх дітей, до всіх, хто не черствіє душею; він щедро 
простелений близьким та далеким друзям, гостям. Очевидно, саме через це 
українці й зараз зберігають, як реліквію, як пам'ять, старі домоткані рушники, з 
великою неохотою передаючи їх у музеї та приватні колекції. 

Як свідчать дослідження етнографів, людина здавна надавала певного 
алегоричного, міфічного значення довкіллю. Символічні рослинні, тваринні, 
побутові орнаменти появляються в українських рушниках. Рушники XVII-ХVVІІI 
століть характеризуються бароковим стилем. Особливо яскраво барокові впливи 
виявилися у вишивці шовком, а також у своєрідній інтерпретації барокових 
мотивів у традиційних народних рушниках. На них бачимо безмежні варіації 
рослинно-квіткових мотивів. 

Одним із найдавніших і найбільш численних образів є символ дерева – 
дерева життя. На рушниках, вишитих у різних регіонах, цей орнамент має безліч 
варіацій. Символічне дерево – це також і символ роду, де кожна гілочка, кожна 
квіточка позначає близького чи далекого родича. Всі разом квіти є втіленням 
родоводу певної людини. Українці завжди пам'ятали і шанували своїх предків, 
цінили родині зв'язки. Підтвердженням цієї думки може бути народна пісня, 
записана В.Данилейком на Полтавщині: 

 

У полі калина, 
У полі червона 
Хорошенько цвіте. 
Ой роду наш красний, 
Роду наш прекрасний, 
Не цураймося, признаваймося, 
Не багацько нас є. 
Що перший цвіточок – 
То ж рідний батенько 
Хорошенько цвіте. 
 

Що другий цвіточок – 
То ж рідна матінка 
Хорошенько цвіте. 
Що третій цвіточок – 
То ж рідненький братик 
Хорошенько цвіте. 
Четвертий цвіточок – 
То ж рідна сестриця 
Хорошенько цвіте. 
Червона калина – то ж наша родина 
Хорошенько цвіте. 
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Особливістю символічного дерева життя є його здатність 
модифікуватися. Так, на думку Я. Музиченко, Жінка-Берегиня з піднятими до неба 
руками є своєрідним перевтіленням Дерева життя: "вся природа, мати всього 
живого, всіх нас і є плодоносним деревом Життя" [1, с.5]. 

На полтавських рушниках XIX століття у гаптування проникає мотив 
винограду, виноградної лози, нерідко малюнок доповнюється пишними квітами. 
Техніка виконання цих вишивок – імітація технік золотого шитва "в прикріп" та 
"за лічбою", виконуваних золотими й срібними нитками -сухозлотицею. Доктор 
мистецтвознавства Т.В.Кара-Васильєва називає цю техніку "рушниковим 
полтавським швом" [2, с.68]. 

Полтавські рушники здебільшого оздоблюються розкішними рослинними 
орнаментами – це і дерево життя, і вазон з квітами, і характерні для України в 
цілому калина, суниця, рожа. Всі вироби кінця XIX – початку XX століття 
виконані хрестиковою вишивкою, а традиційні полтавські техніки були деякою 
мірою забуті. 

За розмірами рушники можна поділити на дуже маленькі маленькі, середні, 
великі, дуже великі (монументальні), [3 , с.117]. 

У літературі нерідко згадуються і дуже великі (дуже довгі) рушники – аж до 
7 метрів. За прадавніх часів подібні рушники використовувалися в обрядових 
дійствах зі священними деревами; пізніше, за християнської доби, подекуди і 
дотепер, – також у ритуалі поховання небіжчиків. Останнім часом подібні 
рушники досить часто виготовляються для прикрашання інтер'єрів офіційних 
установ, особливо з нагоди святкування різноманітних визначних подій, ювілеїв, 
проведення масових громадських зібрань чи мистецького характеру тощо. Такі 
рушники називаються монументальними, хоча для детермінації більше підійшло б 
визначення "рушникові панно". 

Доречно нагадати, що українською громадою з прадавніх часів 
сповідувались морально-етичні норми, згідно з якими все, що вважалося 
найдорожчим, найсвятішим для людини: хліб, немовля, ікона, не дозволялося 
брати "голими" рукам, для цього використовувався рушник (обрус, убрус, намітка) 
або шмат чистого полотна. 

Тканини для старовинних рушників виготовлялися з природних матеріалів 
рослинного походження, таких, як льон, коноплі, а із середини XIX століття до них 
додалась бавовна. Подібна тканина називалися полотном. Поодиноко для виробів 
рушникового типу використовувались і тканини з сировини тваринного 
походження (сукно, шовк) або ж змішаного типу (рослинно-тваринного 
походження). 

Полотно рушника можна також характеризувати за ступенем остаточної 
обробки: небілене (натуральне), відбілене (біле), значно рідше –фарбоване. 

Отже, характеризуючи рушники за видом використаного полотна, їх можна 
класифікувати як виготовлені: 

а) із саморобної (домотканої) чи фабричної тканини; 
б) із спеціального рушникового полотна чи матерії загального 

призначення; 
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в) із сировини природного (рослинного, тваринного, змішаного) виду чи 
штучного (хімічного, синтетичного) походження з конкретизацією кожного 
виду; 

г) із натурального небіленого, відбіленого чи фарбованого полотна; 
д) із груботканого, нормального чи тонкого (серпанкового) полотна; 
е) за іншими якостями і характеристиками хімічного складу тканої 

сировини, виду ткання, способу остаточної обробки полотна. 
Досить цікавим і ще недостатньо дослідженим елементом оздоблення 

рушника є літери. На рушниках ХІХ – ХХ століття, зібраних нами в різних 
районах Полтавщини, а також на рушниках із фондів Полтавського краєзнавчого 
музею найбільш поширеними є букви "Ж", "М", "В", "X", "А", "Т". Що 
позначалось цими літерами, однозначно сказати важко. Це могли бути й ініціали 
автора чи власника виробу, і перші літери якоїсь магічної формули – заклинання 
чи молитви та ін. Нерідко на рушниках вишивали цілі уривки з молитов, пісень, як 
наприклад: 

Оце тая криниченька, що голуб воду  п’є. 
Оце тая дівчинонька, що в жениха є. 

Причому цю рису не можна назвати характерною лише для полтавських 
вишитих рушників XX століття. Так, на вишивках Черкащини й інших регіонів 
України, зазначає С. Китова, букви є досить частим елементом гаптування. Як 
правило, літери вишивали в обрамленні різних видів рослинних узорів: вони то 
перевиті віночками, стеблами рослин, то оздоблені пишними квітами. Традиція 
використовувати літери азбуки взагалі є досить давньою. Так, на фрагментах 
вишивок XII століття, знайдених у Софіївському соборі, „чітко виділяються літери 
української абетки". 

Слід зазначити, що символічне значення має не тільки вишитий орнамент 
рушника. Виконуючи в багатьох обрядах люстральну функцію, сам рушник – біле 
полотно – виступає оберегом і запорукою абсолютної чистоти. В одних випадках 
обрядовий рушник відганяє зло, в інших – убирає його в себе. Білий колір – це 
сакральність, чистота, він домінував у поховальному одязі та обряді в цілому. 
Спільність семантики ритуального полотна і білого кольору очевидні. Є підстави 
вважати, що семантика білого кольору більш архаїчна й була згодом перенесена на 
полотно, надавши йому сакральності та особливого сенсу в ритуалах. 

Полтавський рушник у системі народної вишивки – вперше був 
представлений доктором мистецтвознавства Т.В. Кара-Васильєвою, яка займається 
глибоким вивченням декоративно-ужиткового мистецтва. Особливий інтерес 
вченої до полтавської вишивки зумовлений, з одного боку, тим, що в ній відбилися 
найбільш типові риси українського народного мистецтва вишивання, а з другого – 
тим, що вишивка Полтавщини характеризується своєрідністю, різноманітністю, 
сповнена особливої декоративної краси. Отже, полтавська вишивка найбільш 
повно відтворює цілісний український стиль, не втрачаючи власної творчої 
оригінальності. 

У вишивці Полтавського регіону сконцентрувалися найбільш важливі 
локальні риси вишивання всієї Лівобережної України, що виявилося у величезній 
кількості та різноманітності технік і технічних засобів виконання, унікальній 
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насиченості орнаментальними й рослинними формами, стійким збереженням 
традицій і сприйнятливістю нових форм. 

Прикметною рисою вишивки полтавського регіону є співіснування 
геометричного, рослинного та рослинно-геометричного орнаменту, чим 
досягається специфічний естетичний вплив, передусім на молоду особистість. 

Особливе місце у вишивці Полтавщини займають рушники, їх оздоблення 
має художньо-естетичне значення для всього рушникового мистецтва України. 
Здебільшого полтавські рушники виконуються умовним червоним кольором. Цей 
колір підкреслює головну роль рушника в інтер'єрі. На ньому не буває жодної 
зайвої лінії, кожен компонент узору має своє певне місце і значення. Рушниковий 
орнамент, за народним образним висловленням, співуча мелодія душі, що звучить 
не лише для слуху й очей, а й для розуму та почуттів. 

Усі важливі події в житті нашого народу традиційно пов'язані з різними 
видами декоративних рушників. Вони супроводжують людину в часи радості й 
смутку. 

Коли будували хату, то, щоб у ній був добробут і затишок, сволоки 
підіймалися на рушниках, а потім їх дарували як символ вдячності майстрам. 

У деяких регіонах України існував звичай: колодязнику, що завершив 
копати криницю, господар дарував нову сорочку, відро й рушник. Перед тим, як 
вітати гостя з далекої дороги за столом, господиня вішала йому на плече чистий 
рушник-утирач та зливала з кухлика на руки прозору воду з криниці. 

Рушник до цього часу залишається також символом доброзичливості й 
гостинності, на ньому підносять дорогим, шановним гостям хліб-сіль. Ці рушники 
у зв’язку з різним призначенням відрізнялися між собою фактурою тканини і 
розмірами, а також узором, кольором, структурою та характером вишивки. 

У весільному обряді рушник залишається головним атрибутом і донині. 
Сьогодні спостерігаємо, як ця традиція відроджується не лише в селах, а й у 
містах. Рушниками пов'язували старостів, якщо на заручинах доходили згоди. 
Після запрошення гостей, коли молода з дружками поверталися до своєї хати, 
заносили прикрашене стрічками та квітами «гільце», яке ставили на рушник. 
Викуп молодої подавали на рушнику. Молода і дружки на дівич-вечорі, коли 
відбувався обряд прощання з дівуванням, також обв'язувалися рушниками. 

Існували й подарункові рушники, їх дарували родичам та друзям. Жінка 
намагалася вишити для свого коханого чоловіка найкращий, 
найнеперевершеніший рушник. Під час проводів до армії рушниками обвішували 
молодих хлопців, бажаючи цим самим щасливої служби і благополучного 
повернення додому. 

Рушник був символом щасливої долі й пам'яті про рідний дім, тому 
найдорожчим подарунком матері в дорогу синові, коли той вирушав у нове життя, 
став також рушник вишиваний. Щоб син не відчував самотності на чужині, йому 
допоможе рушник, бо 

«...на тім рушничкові оживе все знайоме до болю: 
І дитинство, й розлука, і вірна любов». 
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Ці слова з пісні «Рідна мати моя...» на слова видатного поета Андрія 
Малишка відомі нам із дитинства. Вони хвилюють і вселяють віру, що є на землі 
місце, де чекають і люблять нас. 

Найбільше рушникова творчість розвинена на Полтавщині. Наприклад, у 
деяких селах Зіньківського району рушники вишивали навіть із двох боків по-
різному і вішали на всю стіну хати то одним боком, то другим. 

Полтавські рушники відрізняються тамбурною технікою – поєднанням тла і 
вишивки, отже, червоного та білого кольорів. Особливо неповторні кумачеві 
рушники, де орнаменти й квітки вишиті білими нитками по червоному полю. 
Поряд із зображенням мотиву "дерево життя", яке символізує Природу-матір, 
популярним є зображення птахів, що означає кохання та щастя, часто 
зустрічається також на рушниках «дерево-квітка», «вазон із квітами». Контур 
узору спершу обводять стебловим швом, а далі поле листків, птахів, квітів 
заповнюють різними рушниковими швами. 

Протягом травня – жовтня 2007 року проводиться Всеукраїнська культурно-
мистецька й суспільно-політична акція „Рушник національної єдності". Ця акція 
знайшла підтримку не лише в майстрів народної вишивки, але й учнів і студентів. 

„Рушник національної єдності" вишивається на громадських засадах 
кращими майстрами народної вишивки всіх областей України, Автономної 
Республіки Крим, міст Києва та Севастополя. За всієї складності процесу 
вишивання Рушника кількома сотнями майстрів різних стилів і мистецьких 
традицій він має являти собою завершений твір народного прикладного мистецтва. 

„Рушник національної єдності" – полотно довжиною 9 м та шириною 75 см 
– знайшли в селі Мухалі Хмельницької області. Візерунок розробляли науковці, 
історики, художники. На сувої білого полотна зображений наймогутніший для 
всієї України символ – дерево життя, ескіз якого створила заслужений художник 
України, голова Черкаського осередку Спілки майстрів Олександра Телюженко. 

„Рушник національної єдності" вишивали й на Полтавщині. Першими на 
Полтавщині зустріли Рушник мешканці Решетилівки – відомого осередку 
вишивки, килимарства, ткацтва [1, с. 19]. 

Другий етап акції пройшов у кімнаті-музеї української вишивки 
Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, де до 
творення рушника долучилися студентки II і III курсів факультету технологій і 
дизайну. 
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