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СЛОВО ДО ВЧИТЕЛЯ

Шановний вчителю!
Починаючи з осен³ 2013 року в Укра¿н³ в³дбува

ються революц³йн³ зм³ни. Громадяни в³дстояли пра
ва людини ³ демократичн³ свободи, зроблено реальн³ 
кроки на шляху до ºвропейсько¿ ³нтеграц³¿. Разом ³з 
тим, Укра¿на стала об’ºктом рос³йсько¿ агрес³¿. Тим
часово окупований Крим, в³йськовослужбовц³ й на
йманц³ з Рос³йсько¿ Федерац³¿ вторглися на Донбас. 
Багато под³й вже стали ³стор³ºю, ³нш³ ще тривають, 
а в³дтак перед вчителями постала надскладна про
блема: як викладати учням неоднозначн³ та траг³чн³ 
под³¿ 2013–2014 рр.

Усв³домлюючи складн³сть та важлив³сть про
блеми авторський колектив пропонуº науковомето
дичн³ матер³али для вчител³в «Революц³я Г³дност³ 
(2013–2014 рр.)», як³ за задумом можуть слугу
вати своºр³дною платформою для синхрон³зац³¿ 
³ндив³дуальних ³стор³й багатьох людей та ³стор³¿ 
кра¿ни. Виклад деяких сюжет³в може видати
ся дискус³йним, що недивно у випадках, коли 
анал³зуються драматичн³, ще св³ж³ у пам’ят³, под³¿ 
нещодавнього минулого й сьогодення.

Науковометодичн³ матер³али розроблялися за 
проблемнохронолог³чним п³дходом, фокусують
ся на чотирьох аспектах: 1) Угода про Асоц³ац³ю 
м³ж Укра¿ною та ªвропейським Союзом, в³дмова 
в³д п³дписання яко¿ тод³шн³м Президентом Укра¿ни 
В³ктором Януковичем стала причиною масових 
акц³й протесту (розд³л п³дготовлено Оксаною Черев
ко). 2) Революц³я г³дност³ та ªвромайдан як прояви 
прямо¿ демократ³¿ (розд³л п³дготовлено Олександром 
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Пал³ºм). 3) под³¿ березня – жовтня 2014 р., коли 
в умовах економ³чно¿ кризи та рос³йсько¿ агрес³¿ 
в³дбулися демократичн³ вибори та було повн³стю пе
реформатовано владн³ ³нституц³¿ (розд³л п³дготовлено 
Серг³ºм Ян³шевським). 4) втручання у внутр³шн³ 
справи Укра¿ни з боку Рос³йсько¿ Федерац³¿ (розд³л 
п³дготовлено Володимиром Головком).

Наприк³нц³ наведений ор³ºнтовний перел³к 
л³тератури та ³сторичних сайт³в, що можуть стати 
додатковими джерелами ³нформац³¿ для висв³тлення 
теми. Автори дякують орган³затор³ експозиц³¿ «Дон
бас: в³йна та м³р» за надан³ св³тлини для ³люстру
вання тексту.

Орган³зац³йну роботу у процес³ п³дготовки на
уковометодичних матер³ал³в забезпечувала Ра¿са 
ªвтушенко. Загальну редакц³ю зд³йснив Павло 
Полянський.

Авторський колектив в³дкритий до д³алогу та 
конструктивно¿ дискус³¿. Пропозиц³¿, зауважен
ня, в³дгуки можна надсилати на адресу ukrainian_
revolution@gmail.com
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ЗРИВ П²ДПИСАННЯ АСОЦ²АЦ²¯ М²Ж 
УКРА¯НОЮ ТА ªВРОПЕЙСЬКИМ 

СОЮЗОМ ЯК ПРИЗВ²СНИК  
РЕВОЛЮЦ²¯ Г²ДНОСТ²

Пр³оритет ºвропейського напряму зовн³шньо¿ 
пол³тики Укра¿ни зумовлений ³сторичним розви
тком укра¿нського народу в самому центр³ ªвропи, 
як нерозривно¿ складово¿ загальноºвропейського 
цив³л³зац³йного процесу. З перших рок³в п³сля 
в³дновлення у 1991 р. незалежност³ кра¿ни 
ºвропейський напрям став необх³дною умовою до
сягнення стаб³льност³ ¿¿ м³жнародного станови
ща та розвитку збалансованих зовн³шн³х зв’язк³в. 
Про незм³нн³сть ºвропейського вибору Укра¿ни, 
стратег³чний характер ¿¿ в³дносин з ªвропейським Со
юзом заявляли ус³ п’ять Президент³в Укра¿ни. У За
кон³ Укра¿ни «Про засади внутр³шньо¿ ³ зовн³шньо¿ 
пол³тики» в³д 1 липня 2010 р. окремо заф³ксовано 
«забезпечення ³нтеграц³¿ Укра¿ни в ºвропейський 
пол³тичний, економ³чний, правовий прост³р з ме-
тою набуття членства в ªвропейському Союз³».

Переговори про п³дготовку тексту «Угоди про 
асоц³ац³ю м³ж Укра¿ною та ªвропейським Союзом» 
розпочалися ще навесн³ 2007 р. Упродовж 2007–2012 
рр. в³дбулися переговори щодо п³дготовки «Угоди 
про асоц³ац³ю м³ж Укра¿ною та ªС» та щодо умов 
створення зони в³льно¿ торг³вл³.

30 березня 2012 р. у Брюссел³ Угоду про асоц³ац³ю 
було парафовано. Оф³ц³йне п³дписання ¿¿ тексту було 
призначено на 28 листопада 2013 р. у столиц³ Литви 
В³льнюс³.
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Зрив п³дписання Угоди. Угода про асоц³ац³ю ста
ла фактом ³ чинником вир³шального цив³л³зац³йного 
вибору Укра¿ни. Це зумовило з боку Рос³йсько¿ Феде
рац³¿ геопол³тичну, в³йськову ³ пол³тичну протид³ю 
навколо ¿¿ остаточного п³дписання та ³мплемен
тац³¿. 21 листопада 2013 р. у неконституц³йний 
спос³б Каб³нет М³н³стр³в Укра¿ни прийняв р³шення 
призупинити п³дготовку до п³дписання Угоди про 
асоц³ац³ю з ªвросоюзом. Формальною умовою 
зм³ни цього р³шення стала вимога, щоб ªвросоюз 
вид³лив 20 млрд. ºвро ф³нансово¿ допомоги (озву
чена тод³шн³м прем’ºрм³н³стром М. Азаровим). До 
початку в³льнюського сам³ту пол³тичн³ л³дери ªС 
спод³валися на п³дписання угоди, зазначаючи, що 
вс³ виграють в³д того, що «житимуть в ³нтегрова
ному континент³, на якому не буде л³н³й под³лу»1. 
Однак В. Янукович угоду не п³дписав, а розг³н 
учасник³в протесту проти цього р³шення 30 листопа
да 2013 р. розпочав активну фазу ªвромайдану.

19 грудня 2013 року Рада ªвропейського Союзу 
розглянула «укра¿нське питання». У «Висновках 
Ради», зокрема, зазначаºться: «ªвропейський Союз 
як ³ ран³ше готовий п³дписати з Укра¿ною Угоду про 
асоц³ац³ю, що включаº поглиблену ³ всеохоплюючу 
зону в³льно¿ торг³вл³, як т³льки Укра¿на буде готова… 
ªвропейський Союз наголошуº на прав³ вс³х суверен
них держав на прийняття власних р³шень у сфер³ 
закордонно¿ пол³тики без зовн³шнього тиску».

Под³¿ к³нця 2013 р. продемонстрували 
неспроможн³сть ³ непередбачуван³сть так зван³ 
«багатовекторно¿» зовн³шньо¿ пол³тики тод³шньо¿ 

1.  Ж. М. Баррозу, Г. ван Ромпей. В³д ºвро³нтеграц³¿ ви-
грають ус³ // День.– 27 листопада 2013. – с.3.
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укра¿нсько¿ влади. Саме в³дмова в³д Угоди стала пер
шим поштовхом до масових громадських протест³в 
³ подальшо¿ пол³тично¿ кризи в Укра¿н³. Водночас 
ªвромайдан засв³дчив, що якраз ºвропейськ³ ц³нност³ 
все б³льше стають консол³дац³йною нац³ональною 
³деºю укра¿нського народу, а ºвропейська ³нтеграц³я – 
найб³льш привабливою перспективою для вс³х 
рег³он³в ³ р³зних сусп³льних груп населення кра¿ни. 
Про це було красномовно сказано в новор³чному 
зверненн³ укра¿нського народу до В. Януковича, 
що пролунало з³ сцени ªвромайдану в н³ч на новий 
2014 р³к: «Ми – ºвропейц³. Ми будемо в ªвросоюз³. 
З вами, чи без вас!».

З³ свого боку ªвросоюз посл³довно висловлював 
п³дтримку громадянам Укра¿ни в домаганнях Уго
ди про Асоц³ац³ю, закликаючи тод³шню укра¿нську 
владу до пошуку демократичного розв’язання 
пол³тично¿ кризи, яке б в³дпов³дало спод³ванням 
укра¿нського народу.

П³дписання Угоди. П³сля перемоги ªвромайдану 
20 березня 2014 р. прем’ºрм³н³стр Укра¿ни А. Яце
нюк п³дписав пол³тичну частину Угоди про асоц³ац³ю 
м³ж Укра¿ною та ªвросоюзом. Укра¿н³ пропонували 
стати «рег³ональним л³дером, з яким пов’язуватимуть 
свою пол³тику сус³дн³ держави»2. 27 червня 2014 р. 
у Брюссел³ Президент Укра¿ни П. Порошенко разом 
п³дписав економ³чну частину Угоди про асоц³ац³ю.

У преамбул³ Угоди про асоц³ац³ю закр³плюються 
принципи асоц³ац³¿, передус³м забезпечення прав 
людини та основних свобод, повага до принци
пу верховенства права, дотримання суверен³тету 
³ територ³ально¿ ц³л³сност³, непорушност³ кордон³в та 

2.  Урядовий кур’ºр – 2 вересня 2014. – с.1.
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незалежност³. Серед ключових напрямк³в пол³тичного 
сп³вроб³тництва – забезпечення рег³онально¿ безпе
ки, попередження конфл³кт³в, роззброºння та контр
оль над озброºннями, боротьба проти тероризму.

В³с³м виг³д Укра¿ни в³д Асоц³ац³¿ з ªвропейським Союзом

Угода передбачаº л³берал³зац³ю торг³вл³ як това
рами, так ³ послугами, л³берал³зац³ю руху кап³тал³в 
та, до певно¿ м³ри, робочо¿ сили.

Частина угоди «Ф³нансове сп³вроб³тництво» 
окреслюº механ³зм надання Укра¿н³ ф³нансово¿ допо
моги, порядок мон³торингу та оц³нки ефективност³ 
використання кошт³в.

В³дпов³ддю кер³вництва Рос³йсько¿ Федерац³¿, що 
вбачала для себе загрозу в ºвро³нтеграц³¿ Укра¿ни, 
стало обмеження доступу укра¿нських товар³в на 



10

рос³йський ринок, також пол³тика непрямого тис
ку на ºвропейськ³ структури з метою загальмува
ти реал³зац³ю ºвро³нтеграц³¿ Укра¿ни. Так, Рос³я 
наполягала перед ªвросоюзом виключити з угоди 
про зону в³льно¿ торг³вл³ з Укра¿ною 20% товар³в3. 
Д³¿ Рос³¿ мали певний усп³х: У вересн³ 2014 р. 
ªвросоюз ³ Укра¿на домовилися в³дкласти на р³к 
³мплементац³ю угоди про створення зони в³льно¿ 
торг³вл³ м³ж Укра¿ною та ªС.

16 вересня 2014 р. Верховна Рада Укра¿ни та 
ªвропейський парламент одночасно ратиф³кували 
Угоду про асоц³ац³ю м³ж Укра¿ною та ªвропейським 
Союзом. За це проголосували 355 народних депутат³в 
Укра¿ни. У заяв³ «Про ºвропейський виб³р Укра¿ни» 
зазначалося, що «Верховна Рада Укра¿ни розглядаº 
ратиф³кац³ю Угоди про асоц³ац³ю не лише як стиму
люючий фактор для зд³йснення подальших реформ 
в Укра¿н³, але як черговий крок на шляху до досяг
нення к³нцево¿ мети – набуття повноправного член
ства в ªвропейському Союз³»4.

Пол³тична складова угоди про асоц³ац³ю набула 
чинност³ 1 листопада 2014 р., а економ³чна набуде 
з 1 с³чня 2016 року.

Президент ªвропейсько¿ Ради Херман ван Ромпей, 
коментуючи ратиф³кац³ю Угоди, зазначив, що «наша 
мета – мати в³льну, проºвропейськи думаючу демо
кратичну Укра¿ну, яка маº добр³ в³дносини з Рос³ºю. 
З нашого боку ми будемо поводитися з Рос³ºю як 
з сус³дом, але умов для цього ще немаº». Кр³м зони 

3.  День.– 3–4 жовтня 2014. – С.3.

4.  Порошенко обсудил ситуацию на Украине с но-
вым главой Еврокомиссии // http://www.interfax.ru/
world/404878http://www.interfax.ru/world/404878
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в³льно¿ торг³вл³, Угодою передбачено сп³вроб³тництво 
в ³нших сферах. Результатом тако¿ сп³впрац³ маº 
стати п³двищення якост³ укра¿нсько¿ продукц³¿ та 
кращий захист ³нтелектуально¿ власност³, б³льш 
чисте пов³тря, л³берал³зований енергетичний ринок, 
самоврядування за ºвропейською моделлю та ефек
тивна боротьба з корупц³ºю ³ в³дмиванням грошей. 
На впровадження цих стандарт³в в³дводиться до де
сяти рок³в.

П³дписання Угод про Асоц³ац³ю 27 червня 2015 року.  
Президент ªвропейсько¿ ком³с³¿ Жозе Мануель Баррозу, 

Президент Укра¿ни П. Порошенко,  
Президент ªвропейсько¿ Ради Херман ван Ромпей.  

Фото: оф³ц³йний сайт Президента Укра¿ни

²мплементац³я Угоди. 1 листопада 2014 р. роз
почалося тимчасове (до того, як завершиться про
цес ратиф³кац³¿ угоди вс³ма 28 кра¿намичленами 
ªвропейського Союзу) застосування Угоди про 
асоц³ац³ю м³ж Укра¿ною та ªвросоюзом. Торговельн³ 
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статт³ Угоди передбачають створення глибоко¿ ³ всео
сяжно¿ зони в³льно¿ торг³вл³ та за зм³стом становлять 
80% ¿¿ тексту. В³дтак, укра¿нський б³знес маº наго
ду скористатися з в³дкриття ринк³в ªС, а укра¿нськ³ 
споживач³ – з безмитного ³мпорту до кра¿ни 
ºвропейських товар³в. Укра¿нськ³ п³дприºмства 
отримали на ºвропейському ринку автономн³ префе
ренц³¿, тобто для них зменшено митн³ збори, тод³ як 
Укра¿на зберегла мита на ºвропейськ³ товари. Однак 
укра¿нська продукц³я повинна в³дпов³дати стандар
там безпечност³.

²мплементац³я Угоди про асоц³ац³ю стане пере
думовою до зниження ц³н, удосконалення метод³в 
управл³ння, пол³пшення якост³ послуг, розвитку 
транзитного потенц³алу Укра¿ни, пол³пшення ³м³джу 
кра¿ни та зб³льшення дов³ри до нашо¿ кра¿ни, сти
мулюватиме появу нових ринк³в збуту укра¿нсько¿  
продукц³¿, причому не лише на ринку ªС, а й 
у кра¿нах Аз³¿, Африки та Латинсько¿ Америки, 
зб³льшення ³нвестиц³й в укра¿нську економ³ку.

В ³сторичному контекст³ Угода про асоц³ац³ю º до
леносним викликом для укра¿нського сусп³льства та 
ел³ти на здатн³сть одночасно проводити ºвропейськ³ 
реформи ³ ре³нтеграц³ю Донбасу й Криму. Вир³шення 
цих стратег³чних завдань здатне привести до повно
правного членства Укра¿ни у ªвросоюз³.
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ªВРОМАЙДАН

Початок ªвромайдану. 21 листопада 2013 року, 
за к³лька дн³в до сам³ту «Сх³дного партнерства» ªС 
у столиц³ Литви В³льнюс³, де мала бути п³дписана 
Угода про асоц³ац³ю Укра¿ни з ªС, уряд Миколи 
Азарова ухвалив р³шення призупинити п³дготовку 
до ¿¿ п³дписання. Це було неоч³кувано, адже про
тягом трьох попередн³х рок³в влада визнавала, що 
асоц³ац³я з ªС – стратег³чна мета Укра¿ни. ²дею 
ºвропейсько¿ ³нтеграц³¿ Укра¿ни загалом п³дтримали 
б³льш³сть громадян.

Водночас, причини революц³¿ були б³льш 
глибинн³:

1. Загроза втрати Укра¿ною державного 
суверен³тету у насл³док втягування кра¿ни до Мит
ного та ªвраз³йського союз³в – об’ºднань, де дом³нуº 
Рос³я;

2. ªконом³чн³ проблеми;
3. Корупц³я влади, яка досягла неймов³рних 

масштаб³в;
4. Згортання пол³тичних свобод, пол³тичн³ 

репрес³¿;
5. Безправ’я громадян перед чиновниками, 

безкарн³сть представник³в влади та ¿хнього оточення.
Частина сусп³льства була згодна миритися 

з режимом В. Януковича за умови продовження 
ºвропейсько¿ ³нтеграц³¿. В³дмова ж в³д Угоди зруй
нувала крихкий сусп³льний компром³с.

Увечер³ 21 листопада к³лька журнал³ст³в та гро
мадських актив³ст³в вийшли на Майдан Незалежност³ 
у Киºв³ та поширили в соц³альних мережах заклики 
п³дтримати ¿х. П³сля оп³вноч³ на Майдан³ з³бралися 
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до п³втори тисяч³ ос³б, переважно журнал³сти та 
молодь. До них невдовз³ приºдналися студенти сто
личних ун³верситет³в, а згодом – ³ з рег³он³в. Вдень 
лунали виступи та п³сн³; ночувати на Майдан³ зали
шилися к³лькасот ос³б. У мирн³й ход³ та м³тингу на 
ªвропейськ³й площ³ 24 листопада взяли участь вже 
понад 100 тис. людей.

Початок ЕвроМайдану.  
Фото: ªвген Добрин³н, COOP Media

Акц³я студент³в, як³ пост³йно залишалися на 
Майдан³, не була заборонена судом ³ в³дбувалася 
в³дпов³дно до Конституц³¿ Укра¿ни. Однак 30 листо
пада о 4 ранку загони м³л³ц³¿ «Беркут» раптово ата
кували студент³в: ¿х били кийками, закидали вибу
ховими пакетами, добивали ногами поранених, тягли 
по земл³, пересл³дували на вулицях. Загалом було 
поранено близько 80 ос³б. Частина м³тингувальник³в 
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врятувалася в³д погрому на територ³¿ Михайл³вського 
монастиря.

Жорстоку розправу влада намагалася виправ
дати необх³дн³стю встановити новор³чну ялинку. 
Жорсток³сть правоохоронц³в шокувала – н³чого схо
жого ран³ше в Укра¿н³ не в³дбувалося. Тисяч³ киян 
спонтанно вийшли на протести з д³тьми, щоб показа
ти, що ¿м не потр³бна «кривава ялинка» (¿¿ стали на
зивати «йолкою»). Микола Азаров назвав студент³в 
«озброºними провокаторами». Але п³д тиском гро
мадськост³ Генеральна прокуратура формально 
в³дкрила крим³нальну справу за перевищення служ
бових повноважень проти другорядних чиновник³в, 
в³дводячи удар в³д найвищих можновладц³в.

1 грудня на вулиц³ столиц³ вже вийшли 
в³д к³лькасот тисяч до п³втора м³льйона ос³б. 
Суть ªвромайдану, як стали називати з³брання 
противник³в режиму, полягала нав³ть не у вибор³ 
м³ж ªС та Рос³ºю, а у в³дстоюванн³ людсько¿ г³дност³ 
й громадянських прав ³ свобод. В³дтак под³¿ зими 
2013–2014 рр. ув³йшли в ³стор³ю як Революц³я 
г³дност³.

Опозиц³йн³ до В. Януковича пол³тики на 
в³ч³ 1 грудня оголосили про створення «Штабу 
нац³онального спротиву». Упродовж дня в³дбулися 
сутички м³ж протестувальниками ³ силовиками 
б³ля Адм³н³страц³¿ Президента, що частково були 
викликан³ д³ями провокатор³в, як³ мали завдан
ня перевести протест у насильницьку форму, зби
ти його масов³сть та дати В. Януковичу прив³д ви
правдати репрес³¿. Однак громадським актив³стам 
та опозиц³йним пол³тикам вдалося утримати 
протестувальник³в в³д насильницьких д³й. Майдан 
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Незалежност³ став центром мирного спротиву. Були 
зведен³ намети, де ц³лодобово перебували протесту
вальники з ус³º¿ кра¿ни. Спочатку намети були не 
захищен³, однак п³сля перших штурм³в ªвромайдан 
став перетворюватися на своºр³дну фортецю, оточену 
барикадами з п³дручних матер³ал³в: дошок, дрот³в, 
автомоб³льних шин, м³шк³в з п³ском. Мирне «сто
яння» ªвромайдану, коли люди лише захищали
ся, тривало майже два м³сяц³ – до середини с³чня 
2014 року. У центр³ столиц³ утворилася подоба С³ч³, 
там було заборонене спиртне, л³ки та харч³ безко
штовно приносили кияни та доставляли волонтери. 
Люди по вс³й кра¿н³ жертвували грош³ та необх³дн³ 
реч³ на ªвромайдани у столиц³ та в ³нших м³стах. 
П³дтвердженням мирного характеру ªвромайдану º 
те, що у центр³ Киºва вс³ установи, включно з бан
ками, кафе тощо, працювали як зазвичай. Жодних 
випадк³в мародерства не було заф³ксовано попри те, 
що через Майдан у ц³ м³сяц³ перейшли м³льйони 
людей.

8 грудня 2013 року у Киºв³ було знесено 
пам’ятник вождю рос³йсько¿ комун³стично¿ рево
люц³¿ Володимиру Лен³ну. В³дтод³ кра¿ною поши
рився «лен³нопад» – демонтаж пам’ятник³в Лен³ну 
як символ прощання з диктатурою, репрес³ями, 
³мпер³ºю.

Тим часом режим В. Януковича актив³зував ре
прес³¿. Спочатку в рег³онах, а згодом ³ в столиц³ по
чали пересл³дувати протестувальник³в. У репрес³ях 
брали участь м³л³ц³я та «т³тушки» – найман³ погром
ники, назван³ так за пр³звищем одного з нападник³в 
на журнал³ст³в. Було скал³чено ³ побито тисяч³ 
актив³ст³в.
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Паралельно режим намагався створити подобу 
ªвромайдану – «Антимайдан», аби ³м³тувати громад
ську п³дтримку влади. На початку грудня 2013 року 
до Киºва були звезен³ к³лька тисяч ос³б. Таб³р «Ан
тимайдану» розташувався у Мар³¿нському парку по
близу Верховно¿ Ради.

Будування барикад на Майдан³, грудень 2013.  
Фото: ªвген Добрин³н, COOP Media

Спроби розгону ªвромайдану. 10 грудня В. Яну
кович публ³чно пооб³цяв у присутност³ ³ноземних 
дипломат³в не застосовувати сили проти мирних 
з³брань. ² т³º¿ ж ноч³ силов³ п³дрозд³ли напали на 
ªвромайдан. Дзвони Михайл³вського собору заклика
ли киян на Майдан. На заклик в³дразу в³дгукнулися 
тисяч³ киян. Вод³¿ набирали в сво¿ автомоб³л³ тих, хто 
серед ноч³ йшов на Майдан п³шки, багато таксист³в 
безкоштовно доправляли м³тингувальник³в до цен
тру столиц³. Вранц³, коли почало працювати метро, 
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кияни ще б³льшою масою п³шли на ªвромайдан ³ на
пад було в³дбито. До м³ста потягами й автотранспор
том прибували тисяч³ мешканц³в з ³нших областей.

13 грудня В. Янукович про людське око орган³зував 
«круглий ст³л» за участ³ опозиц³¿. ªвромайдан швид
ко поширювався кра¿ною. ªвромайдани виникли в 
ус³х рег³онах, включно з Кримом ³ Донбасом.

Одночасно сформувався Автомайдан – ко
лони актив³ст³впротестувальник³в на власних 
авто п³кетували прим³щення суд³в та прокура
тур, нав³дувалися до резиденц³¿ В. Януковича 
у Межиг³р’¿, помешкань його попл³чник³в, в³двозили 
поранених та доставляли допомогу на Майдан.

«Диктаторськ³ закони». Щоб залякати учасник³в 
акц³¿ протесту влада погрожувала застосувати проти 
них зброю, а уряд ухвалив р³шення про зб³льшення 
к³лькост³ б³йц³в спецп³дрозд³л³в «Беркут» ³ «Гри
фон» вшестеро – до 30 тис.

16 с³чня 2014 року п³дконтрольна В. Янукови
чу б³льш³сть у Верховн³й Рад³ у брутальний спос³б 
ухвалила «диктаторськ³ закони», як³ фактично 
вводили заборону на будьяку незалежну в³д влади 
громадськопол³тичну та журнал³стську д³яльн³сть 
в Укра¿н³. Голоси депутат³в нав³ть не рахували. 
В³деозйомка св³дчить, що за ц³ закони голосувало 
менше третини парламенту.

Було заборонено ¿здити колонами б³льше 
5 автомоб³л³в, обмежено свободу д³яльност³ ³нтернет
ЗМ², запроваджено арешт за орган³зац³ю м³тингу, тю
ремне ув›язнення до 2 рок³в за звичайний груповий 
протест, за нос³ння захисного шолома, за встановлен
ня намету, арешт до 15 д³б за благод³йну допомогу про
тестувальникам. За блокування маºтк³в чиновник³в 
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та пол³тик³в встановлювалося ув’язнення до 6 рок³в. 
Виготовлення та розповсюдження екстрем³стських 
матер³ал³в у ЗМ² чи ³нтернет³ мало каратися штра
фом у розм³р³ до майже 14 тис. грн. або обмеженням 
вол³ чи ув›язненням на строк до трьох рок³в, а п³д 
«екстрем³стську д³яльн³сть» можна було п³двести 
практично усю громадськопол³тичну д³яльн³сть. 
Для в³дв³дування футбольних матч³в потр³бна була 
повна ³дентиф³кац³я вбол³вальника, аби на матчах 
не лунали антивладн³ гасла. Ускладнювалося ввезен
ня в Укра¿ну ³ використання безп³лотних л³тальних 
апарат³в, аби з них не зн³мали маºтки чиновник³в. 
Натом³сть, влада вир³шила роздавати бойову зброю 
не лише прац³вникам м³л³ц³¿, суддям, прокурорам, 
але ³ ¿хн³м родичам.

В. Янукович поквапом п³дписав вс³ репресивн³ за
кони. 19 с³чня, протестуючи проти «диктаторських 
закон³в», частина м³тингар³в рушила до Верховно¿ 
Ради вимагати скасування закон³в. Шлях до уря
дового кварталу, який доти був в³льний, перекри
ли б³йц³ п³дрозд³лу «Беркут» та Внутр³шн³х в³йськ, 
озброºн³ до того ж водометами. На вулиц³ Грушев
ського, поблизу стад³ону «Динамо» ³м. Валер³я Ло
бановського в³дбулися численн³ з³ткнення. Проти 
беззбройних людей були застосован³ не лише кийки 
та щити, а й сльозог³нн³ гази, травматична автома
тична зброя, св³тлошумов³ ³ травматичн³ гранати, 
водомети. За к³лька дн³в уряд оф³ц³йно дозволив 
застосовувати проти людей газов³ ³ св³тлошумов³ 
гранати, а також поливати ¿х з водомет³в на силь
ному мороз³, що було заборонено м³жнародними 
конвенц³ями. Унасл³док цього сотн³ ºвромайдан³вц³в 
були поранен³. М³тингар³, свºю чергою, п³дпалили 
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автомоб³льн³ шини, аби «беркут³вц³» не могли влуч
но стр³ляти. Протестувальники також застосовували 
петарди, запалювальн³ сум³ш³ у пляшках («коктейл³ 
Молотова»5, кам³ння та рогатки, палиц³ тощо.

Протистояння на вулиц³ Грушевського д³йшло 
апогею 22 с³чня. Того дня бойовими кулями було 
вбито укра¿нця в³рменського походження Серг³я 
Н³гояна, етн³чного б³лоруса Михайла Жизневського 
та укра¿нця Романа Сеника.

Майдан у вогн³, лютий 2014.  
Фото: Рейтерс

Поранень зазнали понад тисячу м³тингар³в. 
М³л³ц³я та «т³тушки» нападали на актив³ст³в б³ля 

5.  «Коктейлем для Молотова» ф³нськ³ в³йськов³ назва-
ли пляшки ³з запалювальною сум³шшю, як³ використовува-
ли проти радянсько¿ бронетехн³ки, п³д час в³дбиття агрес³¿ 
СРСР проти Ф³нлянд³¿ у 1939–1940 рр. Назван³ за ³м’ям 
тогочасного наркома закордонних справ СРСР В’ячеслава 
Молотова, який заперечував бомбардування ф³нських м³ст 
³ с³л радянською ав³ац³ºю, називаючи це постачанням хл³ба. 
Згодом назва спростилася до «коктейль Молотова».
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л³карень ³ викрадали, п³сля чого ¿х знаходили поби
тими, скал³ченими або у в’язниц³. Зранку 22 с³чня 
у л³с³ п³д Киºвом з³ сл³дами тортур було знайдено 
льв³в’янина Юр³я Вербицького – актив³ста Майдану, 
якого викрали просто з л³карн³, катували й залиши
ли помирати на мороз³.

Влада стягнула до Киºва тисяч³ «т³тушок», як³ 
п³дпалювали автомоб³л³ й нападали на людей ³з 
державною символ³кою на одяз³. У Киºв³ утрич³ 
зросла к³льк³сть п³дпал³в, пограбувань ³ викра
день автомоб³л³в. Оск³льки м³л³ц³я практично не 
розсл³дувала ц³ злочини, то кияни створювали за
гони для патрулювання м³ста.

Тим часом насильство поширилося рег³онами. 
У Запор³жж³ в н³ч на 27 с³чня були жорстоко побит³ 
сотн³ актив³ст³в ªвромайдану, те ж саме трапилося 
³ в Дн³пропетровську.

29 с³чня, п³сля переговор³в м³ж В. Януковичем 
та л³дерами опозиц³йних фракц³й, було ухвалено за
кон про амн³ст³ю та в³дправлено у в³дставку уряд 
М. Азарова.

«Небесна сотня». Тим часом за планом операц³¿ 
п³д кодовою назвою «Бумеранг» понад 22 тис. б³йц³в 
внутр³шн³х в³йськ ³ м³л³цейських спецп³дрозд³л³в 
мали знищити ªвромайдан. З’явилося пов³домлення, 
що до розроблення операц³¿ були причетн³ рос³йськ³ 
спецслужби. Центр Киºва ³ п³д’¿зди влада заблоку
вала для транспорту, роботу метро було зупинено, 
громадськ³ заклади в центр³ столиц³ були зачинен³. 
Багатотисячний ªвромайдан також був блокований.

18 лютого близько 10 тис. людей рушили до 
Верховно¿ Ради з вимогою конституц³йних зм³н та 
покарання силовик³взлочинц³в. На демонстрант³в 
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на вул. ²нститутськ³й ³ у Мар³¿нському парку на
пав «Беркут» ³ «т³тушки», було вбито й поранено 
десятки людей. Ввечер³ спецп³дрозд³ли розпочали 
з використанням бронетехн³ки штурм ªвромайдану 
одночасно з боку ªвропейсько¿ площ³ та з вулиц³ 
²нститутсько¿. Будинок Профсп³лок, де був розта
шований штаб ªвромайдану, було п³дпалено. Безпе
рервний штурм тривав 17 годин. М³тингувальники 
ст³йко в³дбивалися кам³нням та пляшками ³з запа
лювальною сум³шшю. ² лише на ранок, п³сля п³дходу 
п³дкр³плення до майдан³вц³в з³ Львова ³ Тернополя, 
наступ проти ªвромайдану захлинувся.

У ц³ дн³, п³д враженням под³й у Киºв³, населен
ня в рег³онах почало захоплювати адм³н³стративн³ 
буд³вл³. З’явилися нов³ жертви у Черкасах та Хмель
ницькому. В. Янукович, аби приспати пильн³сть 
м³тингар³в ³ виграти час, оголосив «перемир’я».

Але вже 20 лютого в³дкрили вогонь снайпе
ри. Було вбито десятки людей. «Беркут» почав 
в³дступати з вул. Грушевського, а влада оголосила 
про «евакуац³ю» Верховно¿ Ради ³ Уряду, тим са
мим заманюючи майдан³вц³в у пастку. Метою було 
спровокувати розгром Верховно¿ Ради, щоб, з одно
го боку, виправдати розстр³л Майдану, а з ³ншого – 
парал³зувати парламент – ºдиний орган влади, що 
м³г виступити проти диктатури Януковича.

Але майдан³вц³ не п³шли на штурм Верховно¿ 
Ради. Вони рушили малими групами вулицею ²нсти
тутською усл³д за в³дступаючим «Беркутом». По без
збройних людях ³з дах³в будинк³в в³дкрили вогонь 
на ураження снайпери ³ автоматники. Моторошн³ 
кадри розстр³л³в людей, озброºних дерев’яними чи 
алюм³н³ºвими щитами ³ пластиковими касками, 
облет³ли увесь св³т.
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В³дновлення барикад на Майдан³ незалежност³  
та вул. Грушевського п³сля розстр³лу геро¿в  

«Небесно¿ сотн³» 20 лютого. Фото: Головко В. В.
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Загалом ³з початку Революц³¿ г³дност³ було вбито 
б³льше ста цив³льних громадян, яких назвали «Не
бесною сотнею».

Повалення режиму В. Януковича. 20 лютого 
вир³шення пол³тично¿ кризи перейшло до парла
менту. П³д тиском Майдану депутати п³зно ввечер³ 
236 голосами засудили насильство, яке призвело 
до загибел³ мирних громадян, та заборонили прове
дення «антитерористично¿ операц³¿» СБУ ³ викорис
тання збро¿. «Беркут» та ³нших силовик³в Верховна 
Рада зобов’язала повернутися у м³сця дислокац³¿.

21 лютого на переговорах з опозиц³ºю за участ³ 
представник³в Франц³¿, Н³меччини й Польщ³ В. Яну
кович погодився негайно в³дновити д³ю Конституц³¿ 
2004 р., що обмежувала права президента, та восени 
провести достроков³ президентськ³ вибори. Уранц³ 
22 лютого стало в³домо, що резиденц³я Межиг³р’я, 
у як³й мешкав В. Янукович, спорожн³ла. В³н квапли
во ут³к, прихопивши певну частку статк³в, так ³ не 
п³дписавши зм³ни до Конституц³¿, чим з³рвав влас
норуч п³дписану угоду. Приб³чники Януковича один 
за одним почали зр³катися його, називаючи тираном 
³ злочинцем. У зв‘язку з втечею Януковича Верховна 
Рада 328 голосами прийняла постанову, у як³й зазна
чалося: «Встановити, що Президент Укра¿ни В. Яну
кович в неконституц³йний спос³б самоусунувся в³д 
зд³йснення конституц³йних повноважень та º таким, 
що не виконуº сво¿ обов’язки», а також в³дновила 
д³ю Конституц³¿ в редакц³¿ 2004 р.

Насл³дками Революц³¿ Г³дност³ стали:
• збереження державного суверен³тету Укра¿ни;
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• л³кв³дац³я диктатури в результат³ скасування 
«диктаторських закон³в», в³дновлення основних 
демократичних свобод;

• л³кв³дац³я корумпованого режиму В. Януковича;
• в³дновлення руху Укра¿ни до ºвропейських 

стандарт³в життя ³ демократичних свобод;
• презентац³я Укра¿ни у св³т³ як кра¿ни громадян 

з високим почуттям г³дност³;
• зростання ³дей патр³отизму та сол³дарност³ серед 

громадян Укра¿ни;
• подолання у сусп³льств³ страху перед тиран³ºю та 

репрес³ями;
• прискорене завершення формування укра¿нсько¿ 

пол³тично¿ влади та громадянського сусп³льства.
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УКРА¯НА П²СЛЯ ПЕРЕМОГИ 
ªВРОМАЙДАНУ  

(К²НЕЦЬ ЛЮТОГО – ЛИСТОПАД 2014 Р.)

Пол³тична ситуац³я в Укра¿н³ п³сля перемо
ги ªвромайдану розвивалася п³д впливом к³лькох 
чинник³в:

• формування ново¿ парламентсько¿ б³льшост³;
• зм³на вищого кер³вництва держави;
• зм³на конституц³йно¿ модел³ (в³дновлення Кон

ституц³¿ зразка 2004 р.);
• складна економ³чна ситуац³я;
• необх³дн³сть забезпечення керованост³ системою 

державного управл³ння;
• зовн³шня агрес³я з боку Рос³йсько¿ Федерац³¿;
• сусп³льний запит щодо оновлення влади;
• сусп³льн³ оч³кування радикальних сусп³льно

пол³тичних та соц³альноеконом³чних зм³н.
У той час, коли у столиц³ прискорено демонту

вався режим В. Януковича, у Харков³ в³дбувся «з’¿зд 
депутат³в ус³х р³вн³в п³вденносх³дних областей та 
Криму». На цьому з³бранн³ було ухвалено резолюц³ю, 
в як³й п³ддавалась сумн³ву законн³сть р³шень Верхо
вно¿ Ради. Ут³м, значна частина м³сцевих депутат³в 
згаданих рег³он³в утрималася в³д участ³ в цьому 
з’¿зд³, а якихось значущих д³й на виконання ухвале
но¿ резолюц³¿ з боку учасник³в не в³дбулося.

23 лютого обов’язки Президента було покладе
но на голову Верховно¿ Ради Олександра Турчино
ва. Також були призначен³ виконувач³ обов’язк³в 
М³н³стра внутр³шн³х справ, Голови Служби безпеки 
Укра¿ни, Генерального прокурора Укра¿ни. Осно
вним завданням перех³дно¿ влади було забезпечення 
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д³ºздатност³ орган³в державного управл³ння. Це за
вдання майже щодо вс³х орган³в м³сцевого само
врядування та орган³в державно¿ влади було вико
нано (окр³м Автономно¿ Республ³ки Крим та м³ста 
Севастополя), управл³нський апарат продовжував 
безпереб³йне функц³онування, виконуючи р³шення 
Верховно¿ Ради Укра¿ни та в. о. глави держави. 
Д³яльн³сть орган³в державно¿ влади та м³сцевого 
самоврядування у Донецьк³й та Луганськ³й облас
тях була порушена, починаючи з кв³тня 2014 р., 
унасл³док вторгнення в Укра¿ну диверс³йних груп 
з Рос³йсько¿ Федерац³¿.

Наприк³нц³ лютого 2014 р. оф³ц³йно стартува
ла кампан³я з позачергових вибор³в Президента 
Укра¿ни, а також була сформована нова парламент
ська б³льш³сть у склад³ п’яти фракц³й та депутатських 
груп. Основу ново¿ б³льшост³ склали «Батьк³вщина», 
«УДАР», «Свобода», до яких приºднались депутати, 
як³ вийшли з фракц³¿ Парт³¿ рег³он³в. Був сформо
ваний новий уряд на чол³ з Арсен³ºм Яценюком. До 
складу уряду ув³йшла низка актив³ст³в ªвромайдану. 
Склад уряду оголошувався з³ сцени ªвромайдану.

Нова укра¿нська влада була визнана св³товою 
сп³льнотою. Пров³дн³ кра¿ни св³ту, за винятком 
Рос³¿, заявили про визнання в. о. Президента Укра¿ни 
³ нового прем’ºрм³н³стра як лег³тимно¿ укра¿нсько¿ 
влади.

Протягом к³нця лютого–кв³тня в³дбулися 
зм³ни гол³в м³сцевих державних адм³н³страц³й, 
високопосадовц³в центральних орган³в державно¿ 
влади. У багатьох м³сцевих радах сформувалися нов³ 
депутатськ³ б³льшост³, зокрема за рахунок масового 
виходу депутат³в ³з фракц³й Парт³¿ рег³он³в.
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Дестаб³л³зуючим фактором стала агрес³я Рос³¿, 
яка розпочалася п³сля перемоги ªвромайдану. Вона 
не обмежувалась лише територ³ºю Криму: ¿¿ метою 
було в³докремлення в³д Укра¿ни п³вденносх³дно¿ 
частини держави (див. нижче розд³л «Укра¿на в умо
вах в³йськово¿ агрес³¿ Рос³¿»). За виключенням До
нецько¿ та Лугансько¿ областей, в ³нших рег³онах 
виконавча влада зум³ла не допустити масових сепа
ратистських виступ³в ³ протиправних д³й, зокрема, 
завдяки консол³дуванню м³сцевих ел³т навколо ³дей 
збереження територ³ально¿ ц³л³сност³ Укра¿ни, не
допущення кровопролиття ³ руйнування соц³ально
економ³чного життя. Б³льше того, мешканц³ об
ластей П³вдня ³ Сходу Укра¿ни продемонстрували 
високий р³вень патр³отизму, готовност³ захищати 
свою державу в³д зовн³шньо¿ агрес³¿.

Символом революц³йного характеру под³й 
в Укра¿н³ став так званий «лен³нопад» – масовий 
демонтаж пам’ятник³в д³ячам радянсько¿ доби, на
самперед, Володимиру Лен³ну. Ц³ д³¿ символ³зували 
остаточний розрив з комун³стичним минулим. Час
тиною людей ц³ д³¿ сприймалися стримано або й уза
гал³ негативно.

Переможцем президентських вибор³в, як³ 
в³дбулися 25 травня, вже у першому тур³ став Петро 
Порошенко (таб. 1). Голосування на президентських 
виборах не вдалося провести лише в Автономн³й 
Республ³ц³ Крим ³ м. Севастопол³, що на той час вже 
були окупован³ Рос³йською Федерац³ºю, та в окре
мих районах Донецько¿ та Лугансько¿ областей, за
хоплених терористичними угрупованнями. Також 
25 травня були проведен³ вибори м³ських гол³в 
у Киºв³, Одес³, Миколаºв³, Сумах та ³нших м³стах.
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Таблиця 1 
П³дсумки позачергових президентських вибор³в 

2014 року

Кандидати  
в Президенти Укра¿ни,  
як³ набрали б³льше 5%

В³дсоток отриманих  
голос³в, %

Порошенко  
Петро Олекс³йович

54.70

Тимошенко 
Юл³я Володимир³вна

12.81

Ляшко  
Олег Володимирович

8.32

Гриценко  
Анатол³й Степанович

5.48

Т³г³пко  
Серг³й Леон³дович

5.23

Джерело: Центральна виборча ком³с³я Укра¿ни

Ново¿ коал³ц³¿ не було, сусп³льство вимагало до
строкових вибор³в до Верховно¿ Ради Укра¿ни, тому 
Указом Президента Укра¿ни наприк³нц³ серпня 
2014 р. було достроково припинено повноваження 
Верховно¿ Ради Укра¿ни та призначено позачергов³ 
вибори народних депутат³в Укра¿ни на 26 жовтня 
2014 року.

Пом³тною под³ºю пол³тичного життя Укра¿ни 
стало ухвалення Закону Укра¿ни «Про очищення 
влади», зг³дно з яким заборонялося об³ймати по
сади в органах державно¿ влади та м³сцевого само
врядування особам, як³ сво¿ми р³шеннями чи д³ями 
сприяли узурпац³¿ влади В. Януковичем, а також 
тим, хто працював на кер³вних посадах у парт³йних  
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та комсомольських органах СРСР та радянських спец
служб. Це також було одн³ºю з вимог ªвромайдану.

«Лен³нопад» у Хмельницькому.  
Фото: В³к³пед³я

Позачергов³ парламентськ³ вибори в³дбувалися за 
зм³шаною виборчою системою: 50% депутат³в обира
лись за парт³йними списками, 50% – в одномандат
них округах. Як ³ п³д час президентських вибор³в, 
ц³ не вдалося провести в тимчасово окупован³й 
Автономн³й Республ³ц³ Крим ³ у м. Севастопол³ та 
на деяких територ³ях Донецько¿ та Лугансько¿ об
ластей. Для участ³ у парламентських виборах були 
утворен³ нов³ пол³тичн³ сили: парт³я «Блок Петра 
Порошенка», пол³тична парт³я «Народний фронт», 
пол³тична парт³я «Опозиц³йний блок».
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За п³дсумками вибор³в за парт³йними списка
ми до Верховно¿ Ради потрапили 6 пол³тичних сил: 
парт³я «Блок Петра Порошенка», пол³тична парт³я 
«Народний фронт», пол³тична парт³я «Об’ºднання 
«Самопом³ч»», пол³тична парт³я «Опозиц³йний 
блок», Радикальна парт³я Олега Ляшка, пол³тична 
парт³я Всеукра¿нське об’ºднання «Батьк³вщина». 
Пор³вняно з парт³йним складом минулого парламен
ту до Верховно¿ Ради потрапила лише одна пол³тична 
сила – ВО «Батьк³вщина» (див. таб. 2).

Таблиця 2 
П³дсумки позачергових парламентських вибор³в 

2014 року (за парт³йними списками)

Пол³тична сила
В³дсоток набраних 

голос³в,%

Пол³тична парт³я  
«Народний фронт»

22.14

Парт³я  
«Блок Петра Порошенка»

21.82

Пол³тична парт³я  
«Об’ºднання «Самопом³ч»

10.97

Пол³тична парт³я  
«Опозиц³йний блок»

9.43

Радикальна  
Парт³я Олега Ляшка

7.44

Пол³тична парт³я  
Всеукра¿нське об’ºднання 

«Батьк³вщина»
5.68

Джерело: Центральна виборча ком³с³я

Склад Верховно¿ Ради оновився б³льш н³ж наполо
вину: 56% народних депутат³в обран³ до парламенту 
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вперше. Також уперше до Верховно¿ Ради не потра
пила Комун³стична парт³я.

За п³дсумками вибор³в було створено коал³ц³ю 
з п’яти пол³тичних сил: «Народний фронт», «Блок 
Петра Порошенка», «Самопом³ч», Радикальна парт³я 
та «Батьк³вщина».

27 листопада Верховна Рада 8-го скликання п³дтримала  
кандидатуру Арсен³я Яценюка на посаду прем’ºр-м³н³стра 

Укра¿ни. Голова Верховно¿ Ради Володимир Гройсман,  
Президент Укра¿ни Петро Порошенко,  

Прем’ºр-м³н³стр Укра¿ни Арсен³й Яценюк.  
Фото: Оф³ц³йний сайт Каб³нету М³н³стр³в

Прем’ºрм³н³стром знову було обрано А. Яценю
ка – л³дера «Народного фронту». До складу уряду 
вперше за ³стор³ю Укра¿ни було призначено ³но
земних фах³вц³в, яким було залучено укра¿нське 
громадянство.
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УКРА¯НА В УМОВАХ РОС²ЙСЬКО¯ 
В²ЙСЬКОВО¯ АГРЕС²¯

Втручання Рос³¿ у внутр³шню та зовн³шню 
пол³тику Укра¿ни вересень 2013 – лютий 2014 рр. 
Одним ³з пров³дних напрям³в зовн³шньо¿ пол³тики 
Рос³¿ п³сля розпаду Радянського Союзу º ре³нтеграц³я 
пострадянського простору. Для цього використову
валися економ³чна слабк³сть пострадянських кра¿н, 
¿х енергетична залежн³сть в³д Рос³¿, незавершен³сть 
демократичних трансформац³й, ³ як насл³док, 
пол³тична нестаб³льн³сть. У цих планах Кремля 
Укра¿на займала ключове м³сце, адже ¿¿ рос³йське 
кер³вництво вважало одним з пров³дних центр³в 
«руського мира». У лютому 2003 р. за президент
ства Леон³да Кучми Укра¿на приºдналася до ªдиного 
економ³чного простору (ªЕП) у склад³ Рос³йсько¿ Фе
дерац³¿, Б³лорус³, Казахстану. Однак й тод³ принци
повою позиц³ºю Укра¿ни була незгода з утворенням 
будьякого наднац³онального керуючого органу.

У наступн³ роки Рос³я була змушена розви
вати сво¿ ³нтеграц³йн³ проекти без Укра¿ни, на
магаючись при цьому гальмувати ºвропейську та 
ºвроатлантичну ³нтеграц³ю нашо¿ кра¿ни. В. Януко
вич, який у ход³ виборчо¿ кампан³¿ позиц³онував себе 
як пророс³йський кандидат, п³сля перемоги на прези
дентських виборах був готовий ³нтенсиф³кувати дво
сторонн³ в³дносини, що проявилося у Харк³вських 
угодах 2010 р. Однак нав³ть в³н, опирався безогляд
ному вступу до ³н³ц³йованих Рос³ºю «союз³в» та 
«простор³в». Б³льше того, з метою бути переобра
ним на виборах 2015 р., Янукович проголосив курс  
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на п³дписання Угоди про асоц³йоване членство та 
зону в³льно¿ торг³вл³ з ªвропейським Союзом.

Коли ж у липн³ 2013 р. стало зрозум³ло, що ªС 
готовий п³дписати Угоду, Кремль став чинити по
тужний тиск на укра¿нське кер³вництво, а також 
на б³знесов³ кола. Рос³йськ³ ЗМ² та пророс³йськ³ 
орган³зац³¿ в Укра¿н³ гостро критикували Асоц³ац³ю 
з ªС, щоб з³рвати п³дписання Угоди на В³льнюському 
сам³т³. Було проведено дек³лька зустр³чей на найви
щому пол³тичному р³вн³, в ход³ яких В. Пут³н ви
магав в³д В. Януковича не п³дписувати Угоду з ªС, 
а натом³сть вступити до Митного союзу.

П³сля в³дмови В. Януковича п³дписати Угоду про 
Асоц³ац³ю з ªС п³д час сам³ту у В³льнюс³, Рос³я роз
горнула програму економ³чно¿ п³дтримки режиму 
В. Януковича. М³ж Укра¿ною ³ РФ були п³дписан³ 
15 угод, зокрема про кредит у 15 млрд. дол., зняття 
торгових обмежень протягом 2013–2014 рр., знижку 
на газ ³з 406 дол. за 1 тис. куб. м у 4му квартал³ 
2013 р. до 268,5 дол. у 1му квартал³ 2014 р.

В. Пут³н однозначно негативно сприйняв грома
дянськ³ акц³¿ протесту, як³ розгорнулися в Укра¿н³ 
п³сля в³дмови В. Януковича п³дписати у В³льнюс³ 
Угоду про Асоц³ац³ю з ªС. Москва вимагала в³д 
В. Януковича силового розгону ªвромайдану. 
У рос³йських ЗМ² була розгорнута кампан³я по 
дискредитац³¿ укра¿нського громадського руху як 
екстрем³стського ³ як такого, що в³дбуваºться на за
мовлення та ф³нансування Заходу. ²з п³двищенням 
внутр³шньопол³тично¿ напруги, посилювалася допо
мога В. Януковичу з боку Рос³¿, – причому не т³льки 
шляхом поставок спец³альних засоб³в для розгону 
протест³в, але й фах³вцями з³ спецслужб. У листопад³ 
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2014 р. Генеральна прокуратура Укра¿ни заявила, що 
сл³дство маº ³нформац³ю про можливу причетн³сть 
прац³вник³в рос³йських спецслужб до злочин³в про
ти актив³ст³в ªвромайдану. Диктаторськ³ закони в³д 
16 с³чня 2014 р., також були змавпован³ з рос³йських 
закон³в.

Повалення режиму В. Януковича означало, що 
Укра¿на остаточно виходить з орб³ти рос³йського 
впливу й Пут³н вдався до агрес³¿.

Початок рос³йсько-укра¿нсько¿ в³йни. Вторгнен
ня у Крим. Першою воºнною ц³ллю Рос³¿ став Крим
ський п³востр³в. Тут вже знаходилися рос³йськ³ 
в³йська в рамках угод про базування рос³йського 
Чорноморського флоту. 27 лютого 2014 р. рос³йськ³ 
в³йськов³ без розп³знавальних знак³в (у зах³дних 
та укра¿нських ЗМ² ¿х назвали «зеленими 
чолов³чками», оск³льки Рос³я не визнавала ¿х сво¿ми 
в³йськовослужбовцями) заблокували у С³мферопол³ 
буд³вл³ Верховно¿ Ради та Ради м³н³стр³в. П³д дулами 
автомат³в було проведено зас³дання депутат³в авто
ном³¿, на якому кер³вником уряду було проголошено 
С. Аксьонова, кер³вника парт³¿ «Русское единство» 
(за результатами м³сцевих вибор³в 2010 р. ця парт³я 
набрала м³зерн³ 4,02% ³ отримала у парламент³ авто
ном³¿ 3 депутатськ³ м³сця). На 25 травня 2014 р. всу
переч укра¿нському законодавству було призначено 
«референдум» про статус Автономно¿ Республ³ки 
Крим. Центральна укра¿нська влада не визнала рей
дерське захоплення влади в С³мферопол³. Натом³сть 
рос³йська Державна дума терм³ново «п³д кримську 
ситуац³ю» внесла зм³ни до порядку включення до 
складу Рос³йсько¿ Федерац³¿ нових суб’ºкт³в.
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Одночасно з пол³тичним переворотом 
в укра¿нському Криму рос³йськ³ в³йська розпочали 
блокування укра¿нських в³йськових частин та тран
спортних шлях³в з материково¿ частини Укра¿ни 
до п³вострова. 4 березня 2014 р. В. Пут³н отримав 
«згоду» Ради Федерац³¿ РФ на застосування регу
лярних в³йськ на укра¿нськ³й територ³¿. Укра¿нськ³ 
в³йськов³ частини на п³востров³ не отримали нака
зу про збройний оп³р. Ймов³рно це було обумовлено 
спод³ваннями, що збер³гаються шанси на вир³шення 
конфл³кту пол³тичними методами. На такому сце
нар³¿ наполягали й зах³дн³ партнери Укра¿ни, як³ 
недооц³нили агресивн³ нам³ри Рос³¿. В³дтак, час на 
збройну в³дс³ч був згаяний, а укра¿нськ³ в³йськов³ 
були частково деморал³зован³. До того ж принаймн³ 
частина в³йськовослужбовц³в у Криму були попере
дньо завербован³ рос³йськими спецслужбами. За зра
ду в³йськов³й присяз³ було зв³льнено б³льше 12 тис. 
прац³вник³в орган³в внутр³шн³х справ у Криму, май
же 1,5 тисяч³ сп³вроб³тник³в Головного управл³ння 
СБУ в АРК ³ управл³ння СБУ в м. Севастопол³., по
над 400 прац³вник³в орган³в прокуратури АРК.

Рос³я узяла курс на прискорену анекс³ю Автоном
но¿ Республ³ки Крим та м³ста Севастополя. Спочатку 
«референдум» був перенесений з 25 травня на 30  бе
резня, а згодом на 16 березня. Також було скоригова
но й запитання «референдуму». У першому вар³ант³ 
ставилося запитання «Автономна Республ³ка Крим 
маº державну самост³йн³сть та входить до складу 
Укра¿ни на основ³ договор³в ³ угод» (так чи н³)?», 
а в остаточному вар³ант³ мешканц³в АРК ³ м³ста 
Севастополя запрошували обрати м³ж такими 
вар³антами:
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• «Ви за возз›ºднання Криму з Рос³ºю на правах 
суб›ºкта Рос³йсько¿ Федерац³¿?

• Ви за в³дновлення д³¿ Конституц³¿ Республ³ки 
Крим 1992 року ³ за статус Криму як частини 
Укра¿ни?»
11 березня 2014 р. м³ська рада Севастополя 

та захоплена на той час Верховна Рада АРК при
йняли «декларац³ю про державний суверен³тет». 
Конституц³йний суд Укра¿ни визнав «референдум» 
неконституц³йним, а його результати не визнала аб
солютна б³льш³сть кра¿н св³ту. Незаконний «рефе
рендум» проводився з численними порушеннями, 
що було заф³ксовано нав³ть Радою при президент³ 
РФ з розвитку громадянського сусп³льства та правам 
людини (згодом зв³т був названий «неоф³ц³йним»)6.

Кримськотатарська громада та проукра¿нськи на
лаштован³ мешканц³ Криму бойкотували «референ
дум». Непрямим доказом фальсиф³кац³¿ результат³в 
референдуму стали показники «вибор³в» на п³востров³ 
у вересн³ 2014 р., орган³зованих окупац³йною вла
дою: була оголошена явка 53,61% виборц³в, тод³ як 
в березн³ начебто вона становила 82,7%.

До 21 березня 2014 р. рос³йська влада швидко 
провела вс³ формальн³ процедури щодо включення 
Криму до складу РФ. Св³това сп³льнота не т³льки не 
визнала анекс³¿ Криму, але й запровадила санкц³¿ 
проти кримських компан³й та компан³й ³нших кра¿н, 
що будуть зд³йснювати господарську д³яльн³сть на 
анексованому п³востров³, а також проти пол³тик³в та 
¿х спонсор³в, в³дпов³дальних за анекс³ю. Також були 

6.  Проблемы жителей Крыма. Сайт Совета при президенте 
РФ по развитию гражданского общества и правам человека. http://
www.president-sovet.ru/structure/gruppa_po_migratsionnoy_
politike/materialy/problemy_zhiteley_kryma.php
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застосован³ в³зов³ обмеження для мешканц³в Кри
му. П³сля окупац³¿ Рос³ºю п³востр³в з³ткнувся з низ
кою проблем: транспортне сполучення, постачання 
продукт³в харчування, водо та енергопостачання.

Унасл³док тимчасово¿ окупац³¿ Криму на 
п³востров³ в³дбулося згортання громадянських сво
бод. Передус³м це стосувалося етн³чних укра¿нц³в 
та кримськотатарсько¿ громади. ¯х звинувачува
ли в «екстрем³зм³», рос³йськ³ спецслужби проводи
ли обшуки, вилучали укра¿нську ³ кримськотатар
ську нац³ональну символ³ку, книжки укра¿нською 
та кримськотатарською мовами, було припинено 
д³яльн³сть громадських орган³зац³й та засоб³в ма
сово¿ ³нформац³¿, заборонено в’¿зд на п³востр³в гро
мадським актив³стам, у тому числ³ л³дерам крим
ськотатарського народу Рефату Чубарову та Мустаф³ 
Джем³лºву. Населення примушували в³дмовитися в³д 
укра¿нського громадянства на користь рос³йського, 
були закрит³ укра¿нськ³ школи й класи, факульте
ти укра¿нсько¿ мови у вищих навчальних закладах 
тощо. М³жнародна правозахисна орган³зац³я Human 
Right Watch у своºму зв³т³ «Ураження в правах: 
порушення у Криму» (листопад 2014 р.) особливу 
увагу прид³лила практиц³ викрадання людей так 
званою «Кримською самообороною» – незаконним 
в³йськовим формуванням, що допомагало рос³йським 
³нтервентам захоплювати п³востр³в. Унасл³док оку
пац³¿ десятки тисяч людей були змушен³ залишити 
сво¿ дом³вки ³ ви¿хати з п³вострова.

Н³ Укра¿на, н³ св³това сп³льнота не визнали оку
пац³¿ Криму. Укра¿нська держава надаº п³дтримку 
вимушеним м³грантам ³з Криму; подаються су
дов³ позови до м³жнародних суд³в проти Рос³¿ та 
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м³сцевих колаборант³в, на сум³жних з окупованим 
п³востровом територ³ях формуºться додаткова ³нфра
структура орган³в державно¿ влади для полегшення 
взаºмод³¿ з укра¿нськими громадянами, що залиша
ються в Криму тощо.

Вторгнення рос³йських в³йськ ³ найманц³в 
у п³вденн³ та сх³дн³ рег³они Укра¿ни. Створення теро-
ристичних орган³зац³й «ДНР» ³ «ЛНР». Одночасно ³з 
под³ями у Криму, Рос³я намагалася дестаб³л³зувати 
ситуац³ю у сх³дних та п³вденних областях Укра¿ни. 
Вже з 1 березня пророс³йськ³ марг³нальн³ орган³зац³¿ 
орган³зовували вуличн³ акц³¿ з вимогами вступу до 
Митного Союзу та з критикою под³й у Киºв³. Лише 
окрем³ з них досягали к³лькост³ к³лькох тисяч ос³б, 
зазвичай вони збирали лише до к³лькох сотень. 
Були спроби захоплення орган³в державно¿ влади, 
однак у ц³лому укра¿нським правоохоронцям вдава
лося утримувати ситуац³ю п³д контролем. Частина 
провокатор³в була заарештована.

П³сля загарбання Криму Рос³я перейшла до 
реал³зац³¿ проекту «Новорос³я». У рамках цього про
екту на початку кв³тня була ³нсп³рована хвиля вулич
них акц³й, були захоплен³ адм³н³стративн³ буд³вл³: 
У цих антидержавних акц³ях брали участь не лише 
м³сцев³ пророс³йськ³ агенти впливу та пол³тичн³ 
марг³нали, але й безпосередньо рос³йськ³ громадяни, 
у тому числ³ сп³вроб³тники рос³йських спецслужб. 
При цьому зм³нився характер гасел – вони стали 
в³дверто антиукра¿нськими та сепаратистськими.

Було проголошено створення Донецько¿, Луган
сько¿, Харк³всько¿ «народних республ³к», планувало
ся це зробити також у Дн³пропетровськ³й, Одеськ³й 
та ³нших областях. Все за задумом Пут³на мало 
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в³дбутися за кримським сценар³ºм. К³нцева мета, як 
було заявлено Рос³ºю, полягала у «федерал³зац³¿» 
Укра¿ни, що мало б спочатку в³двернути ºвропейську 
та ºвроатлантичну ³нтеграц³ю Укра¿ни, а пот³м при
звести до ¿¿ розпаду ³ поглинанню Рос³ºю.

Завдяки р³шучим д³ям правоохоронц³в, м³сцевих 
ел³т, громадських актив³ст³в рос³йськ³ плани 
по роздмухуванню сепаратизму провалилися на 
Харк³вщин³, Дн³пропетровщин³, Запор³жж³, Пол
тавщин³, Херсонщин³, Микола¿вщин³, Одещин³. 
Лише в Одес³, на жаль, справа д³йшла до громад
ських з³ткнень з численними людськими жертвами. 
На Луганщин³ та Донеччин³ почався «експорт» се
паратизму – ³з середини кв³тня загони терорист³в 
уже захоплювали адм³н³стративн³ буд³вл³ в населе
них пунктах поза обласними центрами (Слов’янськ, 
Краматорськ, Красний Лиман ³ т.д.) та тероризували 
м³сцеве населення.

За таких умов у середин³ кв³тня в.о. Президента 
Укра¿ни О. Турчинов оголосив проведення антитеро
ристично¿ операц³¿ (АТО). Однак бойов³ д³¿ показали, 
що укра¿нська система нац³онально¿ безпеки вияви
лася вразливою. Це було обумовлено тим, що безпе
ковий сектор хрон³чно недоф³нансовувався протягом 
останн³х двох десятил³ть, були кадров³ прорахунки, 
та ³нш³ проблеми. Укра¿нським в³йськовикам дове
лося в³дновлювати свою боºздатн³сть у ход³ бойових 
д³й. При цьому, на в³дм³ну в³д бойовик³в, укра¿нськ³ 
в³йська уникали широкомасштабних воºнних 
операц³й, як³ б призводили до втрат серед мирного 
населення та руйнування ³нфраструктури.
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Десантники 95-й аеромоб³льно¿ бригади  
б³ля м³ста Слов’янськ. Л³то 2014 року.  

Фото: ²в Богдан, волонтер.  
Експозиц³я: «Донбас: в³йна та мир»

Значну роль у протид³¿ терористам в³д³грали 
добровольч³ батальйони, сформован³ з актив³ст³в 
ªвромайдану й небайдужих громадян. Саме добро
вольч³ п³дрозд³ли наочно продемонстрували Пут³ну, 
що укра¿нське сусп³льство здатне до найвищих форм 
самоорган³зац³¿. Небаченого масштабу досягло роз
гортання волонтерського руху задля п³дтримки 
укра¿нських в³йськових та б³женц³в ³з зони Сх³дного 
фронту. Йдеться не т³льки про добров³льний зб³р 
кошт³в та матер³альних ресурс³в: т³, хто не мав гро
шей намагалися виготовити потр³бн³ на фронт³ реч³ 
власними руками, д³ти писали листи та передавали 
в³йськовим власн³ малюнки тощо.



42

У травн³ 2014 р. були проведен³ нелег³тимн³ 
«референдуми» щодо «державно¿ самост³йност³» 
територ³й, захоплених рос³йськими в³йськами та 
терористичними орган³зац³ями «ЛНР» ³ «ДНР». До 
«кер³вництва» цих утворень ув³йшли громадяни 
Рос³¿ та вих³дц³ з окупованого Рос³ºю молдовського 
Придн³стров’я. Наприк³нц³ травня «ЛНР» та «ДНР» 
за вказ³вкою з Москви п³дписали угоду про утворення 
«конфедеративного союзу народних республ³к «Но
ворос³¿». Як показали подальш³ под³¿, «Новорос³я» 
була мертвонародженим проектом, придуманим 
рос³йськими пол³ттехнологами, тод³ як в ³сторичн³й 
пам’ят³ м³сцевого населення жодно¿ «Новорос³¿» не 
було.

Укра¿нська влада повсякчас демонструвала 
готовн³сть до пол³тичного урегулювання конфл³кту. 
Президент Укра¿ни П. Порошенко виступив з мир
ним планом, що передбачав:

• амн³ст³ю укра¿нським громадянам, не причет
ним до загибел³ в³йськовослужбовц³в ³ мирних 
жител³в та тих, як³ не ф³нансували терорист³в;

• формування коридору на укра¿нськорос³йському 
кордон³ для повернення рос³йських в³йськ 
³ найманц³в додому;

• достроков³ м³сцев³ вибори, щоб населення обрало 
м³сцев³ органи влади;

• децентрал³зац³я влади, гарант³¿ в³льного вико
ристання мов у рег³он³, повагу до права м³сцевих 
громад на власн³ особливост³ ³сторично¿ пам’ят³, 
пантеон геро¿в, рел³г³йн³ традиц³¿, зд³йснення 
³нвестиц³й в економ³чну реконструкц³ю Донбасу 
та створення нових робочих м³сць.
Однак оск³льки цей план не влаштовував Рос³ю, 

оч³льники «ЛНР» ³ «ДНР» в³дкинули ц³ пропо
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зиц³¿. Рос³я розгорнула широкомасштабн³ поставки 
воºнного озброºння та в³йськово¿ техн³ки. 17 лип
ня 2014 року з рос³йсько¿ протипов³тряно¿ уста
новки «Бук» був збитий цив³льний малайз³йський 
лайнер «Бо¿нг» з 283 пасажирами та 15 членами 
ек³пажу. На укра¿нську територ³ю переправляли
ся рос³йськ³ бойовики: серед них були як представ
ники радикальних нац³онал³стичних орган³зац³й, 
так ³ крим³нальн³ елементи. Укра¿нськ³ п³дрозд³ли 
обстр³лювалися з рос³йсько¿ територ³¿, а сепаратис
ти проходили вишк³л у рос³йських в³йськових табо
рах. Але нав³ть в таких умовах на середину серпня 
2014 р. укра¿нськ³ в³йська зв³льнили б³льшу части
ну Донбасу, захоплену у кв³тн³травн³ рос³йськими 
в³йськовими п³дрозд³лами ³ терористами.

Пряме в³йськове втручання Рос³¿ та пере-
говорний процес. В³йськова поразка становила 
внутр³шньопол³тичн³ ризики для режиму В. Пут³на. 
В³дтак в³н розпочав погано замасковану в³йськову 
агрес³ю. Загони сепаратист³в були поповнен³ св³жими 
бойовиками та новим озброºнням. 24 серпня розпо
чався контрнаступ рос³йських в³йськ та терорист³в 
проти укра¿нських в³йськ на п³вдн³ Донецько¿ об
ласт³. Вони захопили прикордонне м³стечко Новоа
зовськ ³ погрожували Мар³уполю, а дал³ «пробиттям» 
транспортного коридору до Кримського п³вострова.

Виснажена укра¿нська арм³я була здатна 
зак³нчити визволення Донбасу в³д терорист³в, але 
для повномасштабних бойових д³й з регулярною 
рос³йською арм³ºю достатн³х сил не мала. 5 ве
ресня 2014 р. у М³нську був п³дписаний протокол  
про припинення вогню: утворювалася 30к³лометрова 
зона розмежування, контроль укра¿нськорос³йського 
кордону забезпечувався фах³вцями ОБСª. П³сля 
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складних переговор³в центральна влада зголосилася 
надати територ³ям, як³ на к³нець серпня опинилися 
п³д контролем «ЛНР» ³ «ДНР», широке самовряду
вання ³ при цьому не припиняти ¿х субсидування. Та
кий статус був наданий на три роки. 7 грудня 2014 р. 
мали бути проведен³ м³сцев³ вибори, аби населення 
само обрало тих, хто буде його представляти. Вер
ховна Рада ³з цього питання ухвалила в³дпов³дний 
закон.

Вибух³вка в книз³. Знайдено у Слов›янському район³  
п³сля зв³льнення його укра¿нською арм³ºю.  

Фото: Державна служба з надзвичайних ситуац³й Укра¿ни.  
Експозиц³я: «Донбас: в³йна та мир»

Досягнувши тактично¿ мети – не допустити воºнно¿ 
поразки сепаратист³в – Рос³я зазнала стратег³чно¿ 
поразки: жодних обмежень на укра¿нську зовн³шню 
пол³тику накласти не вдалося, а груднев³ м³сцев³ ви
бори мали показати повний провал проекту «ЛНР» 
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³ «ДНР», не кажучи вже про «Новорос³ю». До цьо
го додалися й нов³ проблеми – польов³ командири 
вийшли зп³д контролю так званих уряд³в «ЛНР» 
³ «ДНР»; промислов³ п³дприºмства зупинилися; на
селення стр³мко зубож³ло; почалися перебо¿ з по
ставками продовольства. Москва не т³льки порушила 
м³нськ³ домовленост³, а й посилила свою в³йськову 
присутн³сть на сход³ Укра¿ни та ³н³ц³ювала про
ведення власних вибор³в глав «ЛНР» ³ «ДНР» та 
депутат³в «парламент³в» ³з заздалег³дь в³домими 
результатами.

У в³дпов³дь Укра¿на призупинила д³ю закону, 
який надавав особливий статус територ³ям, що контр
олювалися сепаратистами. Було також призупине
но ф³нансування бюджетних установ, субсидування 
державних шахт, а кошти, запланован³ на субсид³¿ 
для м³сцевого населення, були спрямован³ до ³нших 
рег³он³в кра¿ни. Навколо захоплених рос³йськими 
бойовиками та сепаратистами територ³й зводилися 
фортиф³кац³йн³ л³н³¿ – укра¿нська арм³я готувалася 
до в³дс³ч³ наступу рос³йсько¿ арм³¿ та бойовик³в.

Попри формальне перемир’я бойовики пост³йно 
обстр³лювали населен³ пункти та атакували позиц³¿ 
укра¿нських силовик³в. Особливо запекл³ бо¿ були 
за Донецький аеропорт: тут ст³йк³сть укра¿нських 
в³йськових була наст³льки сильною, що терористи 
припускали, що вони воюють не проти живих лю
дей, а проти якихось нат³вських «к³борг³в» (б³йц³в
робот³в з фантастичних ф³льм³в). Зв³дси наших 
б³йц³в, що захищали аеропорт, й стали називати 
в ЗМ² к³боргами.
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Школяр³ в укра¿нському Артем³вську кожен день тренують-
ся, як ховатися в³д обстр³л³в. Це м³сто розташовано в До-
нецько¿ област³, в дек³лькох к³лометрах в³д л³н³¿ фронту.  

Фото: Максим Драбок, журнал³ст, телеканал ICTV. 
Експозиц³я: «Донбас: в³йна та мир»

М³жнародне сп³втовариство посилило санкц³¿ 
проти Рос³¿. ¯х д³¿, а також пад³ння ц³н на нафту 
призвели до пог³ршення економ³чного становища 
в Рос³¿. Рос³я опинилася в м³жнародн³й ³золяц³¿ й 
була виключена з «велико¿ в³с³мки». У такий ситу
ац³¿ Кремль вдався до традиц³йно¿ ³мперсько¿ так
тики – гонки озброºнь та погроз застосувати ядерну 
зброю.

На к³нець 2014 року ситуац³я залишалася вкрай 
напруженою.
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