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ПОЛІТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ПАВЛА 

СКОРОПАДСЬКОГО ЩОДО ЄВРЕЙСЬКОЇ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНШИНИ 

Прийшовши до влади, Гетьман Павло Скоропадський та його уряди 

тримали курс на забезпечення суспільного спокою і політичної 

стабільності в країні. Завдяки цій політиці поодиноким і нехарактерним 

явищем стали такі та явища, як єврейські погроми. Це можна пояснити 

жорсткою внутрішньою політикою гетьманського уряду, суворістю 

австро-німецького окупаційного режиму та відсутністю масштабних 

воєнних дій [5, с. 126]. 

Разом із тим, доба Гетьманату позначилась скасуванням національно-

персональної автономії національних меншин та національних міністерств 

(російського, польського та єврейського). Проте, як зазначають 

дослідники, діяльність трьох національних міністерств фактично тривала 
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ще понад три з половиною місяці, оскільки ухвала про їх ліквідацію була 

опублікована лише 22 жовтня [3, 98].  

16 липня 1918 р., німецькою військовою чотою було розігнано 

Єврейську Національну Раду, яка мала виробити законопроект про 

скликання Єврейських Установчих Зборів і організувати проведення 

виборів до цього органу. Проте, незважаючи на ліквідацію національно-

персональної автономії, єврейським політичним діячам вдалось 

сформувати вищій представницький орган своєї нації – Тимчасове 

Єврейське національне Зібрання (ТЄНЗ), яке мало стати альтернативою 

Єврейських Установчих Зборів в умовах, що унеможливлювали 

проведення  загальних зборів.  

Вибори депутатів до Національного Зібрання були проведені 11-13 

серпня 1918 р. і відбулись у 168 громадах з тих 195, створення яких свого 

часу було затверджене Міністерством єврейських справ. 28 жовтня 1918 р. 

на прикінцевому засіданні  головного виборчого бюро було затверджено  

вибори в 161 єврейській громаді, дійсними було визнано 3565 голосів 

членів громадських рад, які  представляли 209128 виборців [2, 225-226]. 

Внаслідок виборів у 90 населених пунктах України 44,1 % голосів було 

віддано так званим загальним сіоністам, 19,9 – Бунду, 11,8 – релігійно-

політичній групі «Ахдус», 10,3 % - ЄСДРП ПЦ. 

Перша сесія національного Зібрання проходило з 3 по 11 листопада 

1918 р. у атмосфері гострих політичних суперечок. Проте Зібранню 

вдалося розробити резолюцію, яка, зокрема, містила вимоги: визнання 

єврейського народу як нації; прийняття єврейської нації до Ліги Націй; 

міжнародних гарантій для відбудови єврейського національно-

політичного центру в історичній батьківщині єврейського народу – 

Палестині; національно-персональної автономії в тих країнах, де євреї 

цього вимагають; допущення єврейської делегації на мирний конгрес [4, 

345]. Ця резолюція так не дочекалась реакції уряду, оскільки за два дні 

відбулось повстання проти влади П. Скоропадського [1, 285] 

Слід також зауважити, що гетьманський уряд здійснював заходи щодо 

забезпечення культурно-освітніх потреб українського єврейства. Так, було 

виділено 87 тис. 700 крб. на організацію літніх курсів вчителів єврейських 

шкіл у Києві, Одесі та Катеринославі [7, 293]. У першому Статуті 
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Української Академії наук було передбачено вакансії для академіків, котрі 

б займалися розробкою проблем національно-культурного життя 

національних меншин, безпосередньо пов’язаних з Україною, в тому числі 

і єврейської. Аналогічним чином здійснювали свою діяльність 

Національна бібліотека та Центральний комітет охорони пам’яток 

старовини і мистецтва України [3, 99]. Євреї залучалися до роботи у 

органах влади різних рівнів. Так, банкір С.М. Гутник був міністром 

торгівлі і промисловості [6, 89].  

Загалом, можна зробити висновки про те, що тогочасний український 

уряд тримав курс на забезпечення суспільного спокою і політичної 

стабільності в країні. Завдяки цій політиці єврейські погроми стали 

поодиноким і нехарактерним явищем. Разом із тим, доба Гетьманату 

позначилась скасуванням національно-персональної автономії 

національних меншин, у тому числі і єврейської. Проте, політика уряду не 

відзначалася відвертим шовінізмом і дискримінацією євреїв. Єврейська 

меншина не була позбавлена можливостей для політичного і культурного 

розвитку. Про це, зокрема, свідчить факт цілком легального створення і 

діяльності вищого представницького органу українського єврейства – 

Тимчасового Єврейського Національного зібрання. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ АТРИБУТІВ І 

СИМВОЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

Історія національно-визвольних рухів свідчить, що в моменти їхнього 

піднесення суспільна увага зосереджується на проблемі джерел історії та 

симантики національної символіки. Це цілком природно, бо національні 

символи - не випадкові значки і барви. Вони постають внаслідок 

історичного та культурного розвитку народу і тісно пов`язані з його 

духовністю, з його прагненням до єднання, готовністю до здійснення 

своїх національних завдань та забезпечення національних інтересів. 

Україна, вибираючи незалежність і розбудовуючи державу, обирає 

символи суверенітету – символи своєї єдності, честі й гідності, традицій 

державотворення, історії та сьогодення. Ще за часів Козацької держави в 

Україні існувала традиція застосування цілої низки клейнодів (інсигній 

або атрибутів). 

В Україні також відповідно до ст. 20 Конституції України державними 

символами є Державний Герб, Державний Гімн, Державний Прапор. Ще 

до державних символів можна віднести державні нагороди України, тому 

що вони також складаються з ідей історичних, політичних чи 

національних рис. Проте лише наявність цих символів є недостатнім для 

правового становлення держави. Тому починаючи з 1991 року в Україні 

зроблено багато кроків для досягнення позитивного результату та 

затвердження державних символів та атрибутів на правовому рівні. Проте 

процес законодавчого оформлення використання символів та атрибутів ще 

не закінчено[1, с. 14]. 


