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Постановка проблеми. Що таке політичне лідерс-

тво і яким повинен бути політичний лідер з Великої 

літери. Шукаючи такого лідера, ми маємо на увазі осо-

бистість з надзвичайними рисами й здібностями. 

Справжній лідер має бути політиком. Лідер не тільки 

відчуває відповідальність за країну і має волю до влади. 

Це уміння простими словами пояснювати складні речі. 

Бути комунікабельним. Користуватися авторитетом. 

Важливим феноменом в історії українського полі-

тичного лідерства необхідно відзначити Вячеслава Чор-

новола як громадянина, людини, лідера, політика. 

В‘ячеслав Чорновіл вихований радянською, комуніс-

тичною системою пішов проти нею. Ще з студентських 

років він відчув ту силу протистояння проти русифікації 

на території Радянської України. І після викриття культу 

особи Сталіна на ХХ з‘їзді партії кардинально поміняв 

свої погляди щодо радянської системи, її однопартійно-

сті, централізації влади. 

Все своє життя В. Чорновіл присвятив цій боротьбі, 

незважаючи на арешти, заслання, жахливі умови пере-

бування в таборах, його дух борця не зламався. І він 

дійшов до своєї мети – утвердження незалежності в 

Україні. 

Мета статті. Висвітлення участь В‘ячеслава Чорно-

вола у формуванні протестних рухів (щістдесятництво, 

дисиденство, Українська Гельсінська спілка), його роль 

у формуванні незалежної української держави.  

Історіографія проблеми. Проаналізувати життєвий 

шлях та громадсько-політичний шлях В‘ячеслава Чор-

новола можна завдяки мемуарній літературі політв‘язнів 

Овсієнка [1], в яких він розкриває причини неприйняття 

шістдесятниками та дисидентами радянської системи, в 

т.ч. й Чорновола. Твори самого В‘ячеслава Чорновола 

викривають антилюдяну радянську систему «Правосу-

ддя чи рецидиви терору?» та «Лихо з розуму (Портрети 

двадцяти «злочинців»)» [2]. 

Важливим джерелом вивчення шістдесятництва та 

правозахисного руху в Україні є праця Г. Касьянова 

«Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960–80-х 

років» (1995 року видання), в якій аналізується проти-

стояння української інтелігенції тоталітарній системі, 

спроби національно-культурного відродження 60-х років 

і його придушення, формування опозиції режиму, полі-

тичні течії в дисидентському русі, репресії проти інако-

думців [3]. 

Варто відзначити публікацію В. Кіпіані «УГС. Три 

перші літери українського пробудження» [4], в наукових 

доробках якої характеризується діяльність Української 

Гельсінської Групи в 70–80-х рр. ХХ ст. та її основні 

учасники. 

Цікаві спогади єврейського письменника-дисидента 

М.М. Хейфеца розкривають риси характеру та діяль-

ність В. Чорновола, його перебування у мордовських 

таборах [5]. 

Варто відзначити наукові дослідження відомого 

українського історика, професора, доктора історичних 

наук С. Кульчицького, який досліджував історії виник-

нення Народного Руху України [6]. 

Цікаві факти у викладенні історії діяльності В‘яче-

слава Чорновола в період спроби державного перевороту 

у серпні 1991 року розглянуті в науковому дослідженні 

В. Деревінського [7].  

Виклад основного матеріалу. В‘ячеслав Чорновіл 

був завжди усміхненим, позитивним, енергійним, щирим, з 

іскрами в очах. Та його життєвий шлях виявився не 

таким легким. Він був справжнім борцем за волю та 

демократію. 

Чорноволу довелося провести в радянських тюрмах й 

таборах близько 10 років, він був засуджений 4 рази. Та 

ніколи не свідчив проти своїх друзів. Його боялися і 

поважали.  

В. Чорновіл обрав фах журналіста в Київському 

університеті ім. Т. Шевченка, бо йому подобалося прав-

диве слово. 

У своїх спогадах Чорновіл наголошував, як на нього 

сильно вплинув ХХ з‘їзд партії й викриття культу особи 

Сталіна. Він пригадував, що в актовій залі Київського 

університету стояла надзвичайна тиша, коли зачитували 

Стаття присвячена діяльності В’ячеслава Чорновола як лідера українського національного та 

правозахисного руху 60-х – на початку 90-х рр. ХХ ст. Відзначено, що В’ячеслав Чорновіл зосередив свої 

зусилля, талант виключно на ідейній боротьбі проти радянського режиму. Визначено, що саме він 

започаткував відомі нам форми протесту як шістдесятництво та дисидентство, а також приймав 

участь у створенні Української Гельсінської спілки, у виборах до Верховної Ради України та був висунутий 

кандидатом на посаду першого Президента України. Для аналізу взято період 1960-х – початок 1990-х рр., 

коли В. Чорновіл активно залучається до політичної боротьби за незалежність України та її національне 

відродження. 

Ключові слова: Чорновіл, дисидентство, правозахистний рух, Народний Рух, незалежність. 
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закритий лист ЦК КПРС. І як говорив, що саме з цієї 

миті він почався як дисидент [2, с.31]. 

Бувши студентом 2–3 курсу, у В. Чорновола чітко 

визначилися політичні погляди. Він вважав за необхідне 

боротися проти влади в руках однієї партії, боротися за 

національне звільнення українського народу. Масова 

русифікація, яка проводилася в Радянському Союзі, 

сильно вплинула на формування його національної 

свідомості [8].  

На останньому курсі В‘ячеславу Чорноволу довелося 

їхати до Львова, де він відкрив для себе місто, в якому 

можна вільно говорити українською мовою, цитувати 

Ліну Костенко, говорити про національну культуру. На 

протязі трьох років (1960–1963 рр.) В‘ячеслав прожив у 

Львові. 

Навесні 1963 року він повертається до Києва, де по-

чинає вирувати національне відродження, де зібралася 

найпрекрасніша когорта молодої української інтеліген-

ції. Це – Іван Світличний, Алла Горська, Іван Дзюба, 

Євген Сверстюк, молодий ще Іван Миколайчук, Сергій 

Параджанов, Михайлина Коцюбинська та інші. 

Не вступивши в аспірантуру як «неблагонадійний», 

Чорновіл починає працювати в редакції «Молода гвар-

дія», де намагається друкувати поезії шістдесятників, 

згуpтовує навколо себе людей, бере активну участь у 

діяльності клубу творчої молоді. 

8 серпня 1965 р. В. Чорновiл виступив на відкритті 

пам‘ятника Тарасу Шевченко в с. Шешори на Івано-Фра-

нківщині як журналіст з Києва. Чорновіл говорив про 

Шевченка як про оборонця українського національного 

духу, говорив про Україну з великої літери, про людей, 

що поклали й кладуть голови за неї. Його слово було 

запальне і сміливе. Присутні представники органів не 

зуміли схопити його, місцеві жителі закрили його своїми 

тілами та сховали. Це була його перша перемога, що 

надала сили й віри на довгі роки. 

В серпні – вересні 1965 року поповзли чутки про ви-

криту діяльність антирадянського «бандерівського» під-

пільного центру, до складу якого входили представники 

української інтелігенції. Проте радянська преса про 

арешти не інформувала. 

4 вересня 1965 р. у кінотеатрі «Україна» (м. Київ) під 

час прем‘єрного показу художнього фільму С. Парад-

жанова «Тіні забутих предків». Першим виступив 

С. Параджанов: говорив про фільм, його очі горіли – очі 

переможця. Зал був переповнений. Він передав мікро-

фон І. Дзюбі, який раптом оголосив, що в Україні поча-

лися масові арешти молодої інтелігенції у Києві, Одесі, 

Феодосії, Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку. 

Серед репресованих – діячі української культури, сту-

денти, робітники, а саме: І. Світличний, М. Горинь, 

М. Озерний, Я. Гаврич, Б. Горинь, М. Осадчий, О. Мар-

тиненко та ін. (метою репресій було завдати удару по 

інакомисленню). Зала завмерла, а далі спалахнула хви-

лею обурення. Кричали, свистіли, ревла пожежна сире-

на, гасло й спалахувало світло. І серед цього гармидеру 

прозвучав сильний голос В. Чорновола: «Хто проти дик-

татури – устаньте!», його підтримав В. Стус. Люди вста-

вали, інші їх шарпали, били, навіть, по головах. Після 

показу фільму розпочалися нові крики обурення. В усі 

часи їх мало – тих, хто виступає проти диктатури 

[9, 189-199]. І ще довго люди не розходилися після 

показу фільму. Це ж на всю Україну прозвучало ого-

лошення! [2, с.42].  

Це був перший публічний виступ правозахисників, 

який визначають як мітинг протесту щодо переслідувань 

радянською владою української інтелігенції. 

А з кінця серпня 1965 р. починається нова політична 

компанія – компанія погрому молодої української інте-

лігенції. Нова команда Брежнєва усвідомлювала небез-

пеку національних рухів, тому почала діяти.  

Чорновола звільнили з газети «Молода гвардія», а 

згодом, він був притягнутий до кримінальної відповіда-

льності. Його засудили до трьох місяців примусових 

робіт за місцем роботи з відрахуванням 20% заробітку 

на користь держави. 

В квітні 1967 р. ним завершується впорядкування 

збірника «Лихо з розуму (Портрети двадцяти «злочин-

ців»)», який іде в самвидав, а пізніше друкується в Па-

рижі [2, c.45]. 

Чорновіл не побоявся заступитися за своїх однодум-

ців-товаришів і пише листа до Генерального секретаря 

КПРС Л.І. Брежнєва: «Уважаемый Леонид Ильич! Обра-

щаюсь к Вам по вопросу, не терпящему отлагательства и 

надеюсь на Ваше личное участие и помощь. С августа 

1965 года по сентябрь 1966 года на Украине была арес-

тована и осуждена к разным срокам заключения в лаге-

рях строгого режима большая группа украинской интел-

лигенции по обвинению в антисоветской националисти-

ческой агитации и пропаганде. Суды были закрытыми. 

Достоянием общественности стали такие кричащие 

факты нарушений социалистичесой законности, что по-

неволе у многих возникает сравнение с ежовско-бериев-

ской «законностью»… Убедительно прошу Вас лично 

просмотреть собранные мною материалы, не пересылая 

их на Украину. 

Искренне надеюсь на Вашу помощь. С уважением 

Вячеслав Черновол» [2, с.244]. 

Відомий український редактор Леонід Капелюшний, 

сценарист, згадуючи свою першу зустріч з Чорноволом 

на студентському диспуті 12 квітня 1967 року, охаракте-

ризував його як молодого журналіста, у запальному ви-

ступі який говорив про бідність, про невеликі пенсії, про 

безправ‘я колгоспників, про школи, в яких практично не 

має учителів, про села, в яких не має лікарів та багато 

іншого [10].  

У 1970 р. у Львові почали видавати журнал «Україн-

ський вісник», в якому друкувалися заборонені твори, 

наводилася хроніка репресій, надавалася інформація про 

суспільно-політичне життя країни. В‘ячеслав Чорновіл 

був призначений головним редактором. «Український 

вісник» став основним інформатором про події в Укра-

їні, так і за кордоном. Його примірники вдавалося пере-

давали за кордон. Найближчий соратник Чорновола 

Ярослав Кендзьор, який допомагав йому у видавництві 

цього журналу згадує, що «Український вісник» був жу-

рналом і літературно-політичним, і аналітичним. Не 

тільки надавалася інформація про арешти та пересліду-

вання, також друкували твори (поезія, і художні твори), 

які зуміли передати із таборів [11].  

За друкування й розповсюдження «Українського віс-

ника» Чорновіл був визнаний винним та позбавлений 
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волі на 6 років з відбуванням у виправно-трудовій коло-

нії суворого режиму та засланням на 3 роки. Під час до-

питів кепкував, насміхався над слідчими. 

В‘ячеслав Чорновіл весь час боровся. Він у таборі 

організовував навколо себе в‘язнів, боровся за статус 

політв‘язня, за що неодноразово побував у штрафних 

ізоляторах, оголошував голодування, що було єдиним 

способом протесту.  

М. Хейфец, єврейський письменник, який був разом 

у таборі, називав його «Зеківський генерал». Він відзна-

чав, що у Чорновола є прекрасна риса лідера – відсут-

ність порожньої зарозумілості, гонористості. Він (Чор-

новол) командує, щось вимагає, але ніколи не вважав 

себе за головного. Він був звичайною, енергійною лю-

диною. Багато знав і дуже любив літературну справу, що 

була його стихією, при можливості брався за ручку і 

писав. В особистих стосунках лишався простим хлоп-

цем, і одночасно користувався великим авторитетом [5, 

c. 249].  

1985 року В‘ячеслав Чорновіл повернувся із заслання 

і відразу почав відновлювати Українську Гельсінську 

Спілку (УГС). Одночасно він намагався відновити ви-

дання «Українського вісника», який почав виходити 

у 1987 р.  

Чорновіл намагається створити Українську Гельсін-

ську спілку по принципу політичної партії. Декларацію 

основних ідей УГС можна охарактеризувати як про-

граму політичної партії, основні положення якої направ-

ленні на формування Української держави.  

Перший з‘їзд Народного Руху відбувся у вересні 

1989 року. Основними програмними положеннями цієї 

організації: проголошення незалежної України, відрод-

ження її національної свідомості та історії. У 1992 році 

Чорновіл наполягає на переформування Руху у політичну 

партію зі своєю програмою та чіткою організацією. 

«Народний Рух» спочатку був громадською орга-

нізацією. В‘ячеслав Чорновіл дорожив цим політичним 

надбанням. Тому він пропонував переформатувати 

«Рух» в політичну партію, щоб в майбутньому вона мо-

гла брати активну участь у виборах, висувати своїх кан-

дидатів та приймати участь у розбудові шляхів розвитку 

держави. Не всі члени керівництва «Руху» підтримували 

його. М. Горинь, І. Драч пропонували, щоб «Рух» так і 

залишався на своїх позиціях, а Чорновіл наполягав, що 

він має перейти в площину політичної партії, яка зможе 

прийти до влади, мати свої місця у Парламенті [11].  

Відомий український історик С, Кульчицький вва-

жає, що сучасна Україна сформувалася за діяльної участі 

НРУ. Рух дав істотний повштовх формуванню незалеж-

ної України як національної держави [6, с.8].  

4 березня 1990 року відбулися вибори до Верховної 

Ради УРСР. Демократичний блок отримав 111 місць. 

В. Чорновіл був обраний народним депутатом, очолив 

Львівську обласну раду. Він втілював в собі приклад 

чудового, прекрасного організатора та державного діяча. 

Гнучкість його політики полягає в тому, що він (Чор-

новіл) був готовий йти на компроміс та знаходити 

спільну мову навіть зі своїми опонентами.  

Коли стався путч у Москві, Чорновіл перебував у 

відрядженні в Запоріжжі. Він негайно повертається і 

вимагає скликати позачергову сесію Верховної Ради 

УРСР щодо державного перевороту в Москві 19 серпня 

1991 р. 23 серпня 1991 р. голова львівської обласної 

ради В. Чорновіл видає розпорядження про припинення 

діяльності компартії на території області [7].  

У Верховній Раді була створена потужна опозиція – 

Народна рада, у складі якої було багато представників 

Народного Руху, серед яких вирізнявся Чорновіл, який 

хотів бачити Україну тільки демократичною державою, і 

вважав, що вона має бути ще й європейською державою.  

24 серпня 1991 року після прийняття Акту проголо-

шення незалежності України, за який проголосувало 

346 депутатів, В. Чорновіл був серед тих депутатів, які 

внесли великий синьо-жовтий прапор у сесійну залу 

Верховної Ради України. 

Важливою подією в житті В. Чорновола стали перші 

президентські вибори 1 грудня 1991 року. Його було 

висунуто кандидатом від «Народного Руху України». За 

результатами виборів Чорновіл отримав друге місце 

після Л. Кравчука, хоча міг і перемогти (25% громадян 

України віддали свої голоси за його кандидатуру). 

Під час виборчої кампанії про Чорновола розповсю-

джували різні чутки, мовляв, не буде платити пенсії та 

заробітні плати тим, хто працював на радянську владу. 

Та незважаючи на це, він завжди збирав повні зали лю-

дей, як під час виборів, так і після. Зустрічі тривали 

довго, люди задавали багато запитань, які їх хвилювали. 

Він володів даром обґрунтувати свої відповіді так, що 

весь зал був на його стороні. І його відповіді йшли від 

душі, від власних переконань [12].  

Під час передвиборчої агітації Чорноволу надали 

ефір на телебаченні. І годину часу він використав як до-

свічений журналіст, охоривши всі проблеми політич-

ного, економічного, соціального життя.  

Це була велика, і одночасно, проста людина. Він не 

вимагав для себе ніяких привілей, ходив в одному і тому 

ж сірому плащі. У Києві знімав квартиру. Він був над-

звичайно комунікабельний в спілкуванні, сповідуючи 

ідею створення української політичної нації. Особливе 

враження залишилося у людей, що проводили В‘яче-

слава Максимовича в останню путь. На шляху перед 

домовиною розкидали квіти. Тисячі автобусів, понад 

100 тисяч людей, які особисто не знали Чорновола, пла-

кали, бо його смерть стала горем нації [13].  

Висновок. В‘ячеслав Чорновіл свій життєвий шлях 

пройшов як справжній патріот українського народу, від-

даний українським традиціям і культурним надбанням. 

В пам‘яті українців він залишиться як велика людина, 

яка внесла великий внесок у становлення української 

держави. Залишив велику спадщину зі своїх політичних 

поглядів, ідей, які необхідно осмислити. 
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Постановка проблеми. Глибокі соціально-еконо-

мічні перетворення, обумовлені глобалізацією економіки 
світової спільноти, що викликала зростання кількості 
транснаціональних компаній, які все частіше змушують 

керівників шукати нові управлінські рішення, спрямо-
вані на облік соціокультурними особливостями праців-
ників у кадровій політиці, оскільки, перетинаючи націо-
нально-культурні кордони, вони втрачають свою 

ефективність. Тому кадрова політика вже не може бути 
заснована на універсальних підходах: потрібні облік і 
адаптація до соціокультурних особливостей країни, її 

регіонів, окремих груп населення. Як відомо, соціокуль-
турні особливості проявляються не тільки в норматив-
них документах і практиках управління, які застосову-

ються в різних країнах, вони суттєво зумовлюють трудову 
поведінку людей, їх систему цінностей і мотивацію, від-
ношення до стимулів. Розгляд й аналіз цих складових і 
визначили актуальність теми нашого дослідження. 

Зрозуміло, що в межах однієї статті не можуть бути 
висвітленні всі проблемні аспекти цієї тематики. Тому, 
на наш погляд, варто розглянути такі питання: 

1) значимість цієї проблем в розвитку соціально-тру-
дових відносин в економіці нашої країни;  

2) визначення основних концептуальних положень і 

підходів в аналізі соціокультурних аспектів в трудових 
відносинах. 

Відповідно мета нашого дослідження: визначення 
соціокультурної складової в управлінні трудових відно-

шеннях на підприємств. 
Виклад основного матеріалу. Важливість обліку 

соціокультурного аспекту в трудовій поведінці праців-

ників і їх мотивації широко обговорюються після дослі-
дження, проведеного Г. Хoфстеде в 70-х рр., у якому 
акцентувалися національні відмінності працівників. Ме-

тою досліджень науковця було виявлення причин неод-
накової ефективності методів управління трудовою дія-
льністю в різних міжнародних організаціях. До важливих 
висновків дослідження, які дали поштовх до подальших 

наукових пошуків, варто віднести специфіку сутності і 
змісту поняття «соціокультурний аспект». Під яким ро-
зуміємо особливості, що можуть бути виміряні і викори-

стані для порівняння із соціокультурним аспектом іншої 
спільноти. До таких особливостей дослідники відносять, 

наприклад, дистанцію влади, індивідуалізм, уникнення 

невизначеності, тимчасову орієнтацію тощо. 
Виділяють і такі соціокультурні особливості: відно-

шення людини до природи, орієнтація у часі, орієнтація 

на діяльність і відношення між людьми, орієнтація у 
просторі тощо. Ці соціокультурні особливості є контекс-
том, у межах якого відбувається функціонування компа-
нії: без цього контексту навіть правові питання втрача-

ють своє значення. А при ефективному обліку систем 
цінностей, сoціoкультурних особливостей поведінки 
людей в різних країнах можна істотно підвищити ефек-

тивність управління працею, в тому числі ефективність 
мoтиваційнoгo впливу на персонал в організації [4]. 

В Україні облік соціокультурних особливостей пра-

цівників в соціально-трудових відношеннях має велике 
значення через такі причини: історичні, соціально-еко-
номічні, політичні. В умовах зростання глобальної кон-
куренції, Україна повинна і буде проводити боротьбу за 

завоювання міцної позиції на міжнародній арені. Свід-
ченням цього є масштабні програми економічного роз-
витку і модернізації, затверджені урядом. Але не можна 

розраховувати на успіх модернізації, не удосконалюючи 
і не змінюючи трудову поведінку працівників, їх моти-
вацію, не підвищуючи ступень обліку всього спектру їх 

зацікавлень і цінностей. 
Погоджуємося із Г. Береговою щодо глобалізаційних 

вимірів розвитку вищої освіти України: «Варто приді-
ляти велику увагу розробці філософії нового гуманізму, 

в формулюванні людиномірності в якості світоглядної 
основи різних напрямів людської життєдіяльності та 
творчості: досягнення наукової об‘єктивності у пізнанні, 

розвитку сучасного олюдненого мистецтва, побудови 
суспільства, в якому кожна людина без винятку могла б 
виступати суб‘єктом розвитку, носієм влади, хазяїном 

своєї долі. Особлива увага має бути приділена соціаль-
ній моралі та психологічному клімату суспільства як 
факторам, що визначають якісні, а не кількісні та еконо-
мічні, показники рівня життя та рівня задоволеності лю-

дини цим життям» [3].  
Одним із серйозніших економічних викликів, із яким 

зіштовхнеться Україна – 2020–2030 рр., є «виклик низь-

кої ефективності». Два основні фактори визначають 
можливість рішення цієї проблеми: 

У статті проаналізовано oснoвні кoнцептуальні положення і підходів в аналізі сoціoкультурних 

аспектів в трудoвих відносинах. Розкрито специфіку соціокультурних особливостей та виявлено сутність 

соціокультурних характеристик персоналу на двох підприємствах України та Італії. Виділено 

найважливіші соціальні виміри: дистанція влади, індивідуалізм, мужність, уникнення невизначеності, 

довгострокова чи короткострокова орієнтація. З’ясовано, що особливості трудової поведінки українських 

працівників обумовлені необхідністю застосування специфічних підходів до управління трудовою 

поведінкою в українських організаціях. 

Ключові слова: трудова поведінка, трудові відносини, соціокультурні засади, персонал, підприємство, 

організації, українські працівники, соціальні виміри. 


