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УДК 327.5 
Каменецька Оксана, МФ НаУКМА 
 
Українська Гельсінська Група: в пошуках 
громадянського суспільства і правової держави 
 
Останнім часом з’явилося багато статей і монографій як наших, так і 

зарубіжних дослідників, присвячених проблемам формування 
громадянського суспільства і правової держави. Цілком зрозуміло, що 
Україна, будучи членом Ради Європи, задекларувавши себе в Конституції 
1996 р. демократичною, правовою і соціальною державою, має визнати саме 
ті правові принципи, які діють в Європейському співтоваристві. Але без 
сформованого громадянського суспільства немає і правової держави, бо саме 
правова держава повинна висловлювати інтереси громадянського 
суспільства. Український історичний досвід XX століття показує, що за умов 
тоталітарного режиму формування правової держави було дуже 
проблематичним. Радянські Конституції багато наголошували на широких 
правах людини і громадянина, але в дійсності ані ці, ані міжнародні 
принципи не враховувалися. Здається, що за таких умов адміністративного і 
політичного тиску не змогла б сформуватися жодна сила, яка б взяла на себе 
сміливість протидіяти Системі.  

Але на справді така міцна, організована сила в Україні була. Українська 
Громадська Група сприяння виконанню Гельсінських угод (скорочено 
Українська Гельсінкська Група), заснована 6 листопада  
1976 р. після Наради в Гельсінкі (1975 р.) по захисту прав людини. До складу 
Української Гельсінської Групи входило 37 осіб. Станом на  
1983 р. – 22 члени Групи перебували в ув’язненні, 5 – на засланні, 1 – 
покінчив життя самогубством, 3 – звільнені з ув’язнення, 6 – перебували на 
Заході.  

Які цілі ставила перед собою Українська Гельсінська Група (УГГ), якими 
були її програмні документи і меморандуми? Про це широко відомо лише за 
межами України, на Заході. Вже в 1978-83 рр. в Торонто (Канада) і в 
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Вашингтоні (США) було опубліковано архіви Групи, її листи і звіти.  
Жахливо, що за 8 років незалежності у нас в країні не проведено жодного 

цілісного аналізу, дослідження діяльності Групи, суспільством не дано 
оцінки. Навіть трагічна загибель одного з засновників УГГ В’ячеслава 
Чорновіла виявилася недостатнім аргументом. Схоже на те, що політичні 
інтриги цінуються на Україні більше, ніж реальні заслуги перед державою.  

Але в дійсності участь України в міжнародному процесі боротьби за 
реальні права людини важко переоцінити. До утворення Української 
Гельсінської Групи внутрі держави не було організацій чи товариств, які 
об’єктивно могли б перевірити видані радянською владою політичні векселі. 
Півстоліття радянська влада їх видавала і тут же відкидала до сміттярки. Там 
опинилися права на збори, маніфестації, свободу слова, друку, 
віроісповідування та інші. В програмному документі УГГ "Наші 
завдання" (1978 р.) зазначалося наступне: "Історія не раз демонструвала нам, 
що вчинений масовий злочин не перестає притягувати до себе мисливців 
легкої наживи. Ми не повинні забувати, що деспотизм виростає на полі, густо 
вкритому громадською байдужістю та пасивністю. Наша громадська позиція 
протистоїть тим, які вважають, що в уніфікованому суспільстві діяльність 
правозахисного руху не має якогось впливу на внутріполітичне життя країни 
". 

Як найважливішою умовою існування як громадянського суспільства, 
так і правової держави виступає особистість, що володіє правом на 
самореалізацію як економічних, так і культурних, духовних і політичних 
можливостей. 

У Зверненні УГГ до Комітету ООН у справах захисту прав і свобод 
людини вказується, що Українська Гельсінська Група створена на законних 
підставах згідно з правами, гарантованими Конституцією, правами, 
проголошеними "Загальною Декларацією" ООН та, нарешті, на основі 
"Прикінцевого Акта" Гельсінських Угод". Але радянський уряд рахувався зі 
своєю ідеологією, але не з законом. За короткий час (півтора роки) з десяти 
членів Групи шість та один співчуваючий були заарештовані, а решта піддані 
такому адміністративному тиску, що можна тільки дивуватися, як при 
подібних обставинах Група існувала і поповнювала свої ряди новими 
членами. 

Сьогодні, при збереженні старої бюрократично-неврівноваженої позиції 

Розділ 1. Політична діяльність української молоді в культурно-історичному аспекті 
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держави досягнення гармонії між різноманітними інтересами в суспільстві є 
лише великою мрією і недосяжним ідеалом. Але як показує історія, саме цей 
ідеал втілюється в конкретно-історичний компроміс, який рятує суспільства 
від взаємного знищення. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


