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Анотація. У статті аналізується колекція матеріалів про життя та діяльність 

української діаспори в США та Канаді у збірці Національного музею історії України. 

Простежено історію комплектування матеріалів та передача цікавих експонатів в роки 

незалежності України. На підставі широкого кола історичних джерел, автор відзначає, 

що національний музей історії України (НМІУ) має найбільшу фондову колекцію від 

найдавніших часів до сьогодення, яка налічує близько тисячі експонатів. Науковці музею 

постійно намагаються поповнювати його фонди та колекції. Аналізуючи методологію 

накопичення матеріалів, відзначається, що першочергово комплектуються матеріали з 

тем, які є найактуальнішими та, яких не вистачає для показу історичних подій. 

Важливість теми дослідження, йдеться у роботі, зумовлена об’єктивною потребою 

вивчення ролі української діаспори у процесах демократизації та трансформації України, 

передачі позитивного досвіду розбудови громадянського суспільства, виокремлення внеску 

діаспори в економіку, культуру нашої держави, лобіювання зовнішніх і внутрішніх 

інтересів.  

Загалом, автор відзначає зацікавленість української діаспори у популяризації 

української історичної спадщини. У свою чергу про це свідчить кропітка робота 

співробітників НМІУ, які систематично проводять наукову роботу з укомплектування 

та вивчення фондової збірки з теми «Українська діаспора» та доповнення експозиції 

музею цікавими експонатами з даної тематики. Таке вивчення життя українців в 
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еміграції сприяє збереженню національної ідентичності, зближенню та консолідації 

українців усього світу.  

Ключові слова: Національний музей історії України, музейний експонат, українська 

діаспора. 

 

Музейні експонати – це те, що пов’язує нас з багатьма поколіннями пращурів. 

Саме завдяки предметам, що зберігаються в музеях ми знаємо про багатовікові 

традиції українського народу. Національний музей історії України (НМІУ) має 

найбільшу фондову колекцію від найдавніших часів до сьогодення, яка налічує 

більш ніж 800 тис. експонатів. Науковці музею постійно займаються поповненням 

фондової збірки музею. Першочергово комплектуються матеріали з тем, які є 

сьогодні найактуальнішими та, яких не вистачає для показу історичних подій. 

Важливість теми дослідження зумовлена об’єктивною потребою вивчення ролі 

української діаспори у процесах демократизації та трансформації України, передачі 

позитивного досвіду розбудови громадянського суспільства, виокремлення внеску 

діаспори в економіку, культуру нашої держави, лобіювання зовнішніх і внутрішніх 

інтересів. 

Налагодження, розширення і зміцнення зв’язків з українською діаспорою – 

одне з головних завдань. 

З проголошенням незалежності України з’являються ґрунтовні дослідження 

про діаспору А. Атаманенко [1; 2], С. Вдовенко [3], О. Воловина [4], С. Лазебник 

[7], Н. Мерфі [8], В. Моцюк [9], І. Недошитко [16; 17; 18], Ю. Недужко [19], 

В. Потульницький [21; 22], Г. Саранча [23], А. Шлепакова [25]. Дослідники, 

передусім, аналізували проблеми збереження української ідентичності у 

середовищі діаспори, окреслили загальні підходи її взаємодії з історичною 

Батьківщиною, звертали увагу на основні діаспорні інституції, окремі постаті. 

У наукових працях доволі часто лунає думка, що українська діаспора у США 

та Канаді відіграла значну роль у визнанні урядами обох країн державної 

незалежності України. Зокрема, О. Сліпушко [24] проаналізувала діяльність 

Координаційного Комітету Допомоги Україні в США та його внесок у розбудову 

України. 

Важливою є праця провідних вчених В. Євтуха [6], В. Трощинського, де 

висвітлюється зв’язки діаспори з Україною, що дало змогу розглянути еволюцію їх 

взаємин [5]. А монографія А. Попока [20] розкриває історичні аспекти становлення 

діаспори, її соціально-економічний та правовий статус та взаємозв’язок з 

Україною. 

З появою нових та цікавих досліджень в кін. ХХ – поч. ХХІ ст. постала 

можливість для комплектування матеріалів про життя та діяльність українців 

закордоном. Зокрема, у 2006 р. значну частину цікавих експонатів, які перейшли в 

документально-речовий фонд НМІУ передала завідувач бібліотеки та архіву імені 

Тараса Шевченка Союзу українців у Великій Британії Л. Пекарська [11]. 

Крім того, НМІУ має великий фонд філателії. У 1992 р. цікаві екземпляри 

поштових марок української діаспори в США 1960–1970 рр. були передані 

колишнім провідником ОУН-УПА полковником В. Куком. 

А Голова Всеукраїнського братства УПА М. Зеленчук передав блоки 

пам’ятних та ювілейних поштових марок 1950–1960 рр. [12]. 

Українці в Америці ніколи не поривали зв’язку зі своєю історичною 

Батьківщиною. Саме вони у ХХ ст. в умовах бездержавності нагадували світові про 
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Україну. Постійно проводили різні мітинги біля посольств, виступали на радіо та 

телебаченні розповідаючи світовій громадськості про репресії, голодомор, 

придушення прав та свобод людини тощо. 

В музеї експонуються різні друковані видання українських організацій 

закордоном («Соборна Україна» (Паризьке видання), «Вільна Україна» (видання 

громади в Америці), «За самостійність» (видання ОУН), в яких простежується їхня 

спільна ідея боротьби – це незалежність України. 

Крім того, в колекції НМІУ знаходяться матеріали Антибільшовицького блоку 

народів (АНБ), який спочатку очолював Ярослав Стецько, а згодом його дружина 

Слава Стецько. Він закликав до спільної боротьби всіх поневолених більшовизмом 

народів і розгорнув актину діяльність по створенню єдиного антикомуністичного 

фронту. АНБ упродовж багатьох років організовував антикомуністичні 

маніфестації (Нью-Йорк, Вашингтон, Оттава, Торонто), проводили акції в 

роковини голодомору 1932–1933 рр., розповсюджували літературу. В експозиції 

музею (зал № 27) розміщена відозви на 30-ті роковини Голодомору та на захист 

українських політв’язнів в СРСР. 

12-19 листопада 1967 р. у Нью-Йорку відбувся І Світовий Конгрес Вільних

Українців (СКВУ). Представники українських громад з Північної та Південної 

Америки, Західної Європи та Австралії об’єдналися з метою допомогти 

українському народу в Україні у його змаганнях за волю і державну незалежність і 

для координації діяльності української спільноти в діаспорі. Також СКВУ 

організував акції на захист політичних в’язнів в СРСР, людей переслідуваний за 

віру, тісно співпрацював з українськими дисидентами, інформував світ про 

голодомор 1932–1933 рр. Багато зусиль до його створення СКВУ доклав останній 

Президент УНР в екзилі (1989–1992 рр.) М. Плав’юк, який також очолював 

Конгрес у 1978 р. Саме завдяки М. Плав’юку фондова збірка музею має цікаву 

колекцію матеріалів про життя українців закордоном [10]. 

Одразу після проголошення незалежності 24 серпня 1991 р. лідери нової 

Української держави розпочинають активну зовнішньополітичну діяльність, яка 

має за головну мету переконати провідні країни світу у важливості різнопланової 

співпраці. 2 грудня 1991 р. Канада визнала незалежність України. Вона була 

першою на той час західною країною та другою країною після Польщі. А 27 січня 

1992 р. встановлені дипломатичні відносини між Україною та Канадою. 

США визнало Україну як незалежну державу 26 грудня 1991 р. А 3 січня 
1992 р. були встановленні дипломатичні відносини. 

14-15 березня 1992 р. Надзвичайна Сесія Української Народної Ради схвалила

постанови, про передачу 24 серпня 1992 р. грамоти, заяви, президентської печатки і 

прапора останнім Президентом УНР в екзилі М. Плав'юком першому всенародно 

обраному Президентові України Л. Кравчуку [14; 15]. Таким чином, незалежна 

Україна є прямою правонаступницею Української Народної Республіки. 
НМІУ може пишатися тим, що в його колекції є деякі з цих речей, які були 

вручені Л. Кравчуку Також варто зазначити, що саме завдяки передачі певних 

експонатів Президентом України Л. Кравчуком, музей має змогу відтворити в 

експозиції деякі важливі події в житті української діаспори та України. Зокрема, у 

1991 р. під час візиту до Канади, представники української діаспори подарували 

величезний український прапор з нагоди проголошення Акту незалежності 

України. Зараз цей прапор експонується в залі № 28 цього закладу [13]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1991
https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1992
https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1992
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Динаміка співпраці з українською діаспорою залежить від суспільно-

політичної, соціально-економічної ситуації в Україні. Достатньо вагомим 

аргументом на користь дослідження участі діаспори США та Канади у 

державотворчих процесах є її активна позиція у демократизації Української 

держави. Доволі активною була українська громада США у 2004 р., зокрема, щодо 

надання фінансової допомоги, проведення маніфестацій у різних містах США на 

підтримку Помаранчевої революції [11]. 

Особливо активізувалася діяльність українців діаспори США та Канади у 

складний для українців час російсько-української війни 2014–2016 рр. Організовані 

представниками закордонного українства акції протестів, мітинги, маніфестації, 

віче впливають на формування думки громадськості та мас-медіа країн Заходу про 

порушення свобод, корупцію в Україні тощо. 

Таким чином, вивчення життя українців в еміґрації сприяє збереженню 

національної ідентичності, зближенню та консолідації українців усього світу. 

Упродовж др. пол. ХХ ст. – поч. ХХІ ст. українська діаспора брала активну 

участь у реалізації соціально-економічної політики Української держави. 

Інформаційна діяльність українських організацій обох країн, сприяє поширенню 

об’єктивної інформації серед представників міжнародних організацій, органів 

влади і мас медіа про прагнення українського народу розбудовувати власну 

незалежну державу і виробити стратегію, спрямовану на європейську інтеграцію. 

Загалом основні напрями співпраці української діаспори з офіційними установами 

США та Канади відповідають внутрішнім і зовнішнім інтересам Української 

держави. Українська діаспора значно збагачує українську присутність у світі, а 

також надає посильну допомогу історичній Батьківщині. В свою чергу 

співробітниками НМІУ систематично проводиться наукова робота по 

комплектуванню та вивченню фондової збірки з теми «Українська діаспора» та 

доповнення експозиції музею цікавими експонатами з даної тематики.  
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History, Kyiv, Ukraine. 
ACTIVITIES UKRAINIAN DIASPORA USA AND CANADA IN XX CENTURY - EARLY XXI 

CENTURY AFTER MATERIALS OF FUND COLLECTION NATIONAL MUSEUM OF 

UKRAINE HISTORY. 

Abstract. The material of Ukrainian diaspora life and activity in the USA and Canada in the 

National Museum of Ukrainian History collection is analyzed in the article. History of completing of 

materials and transferring of interesting exhibits during years of the Ukrainian independence is traced. 
Based on the wide circle of historical sources, the author confirms that the National Museum of 

Ukrainian History has the biggest collection from the ancient time until the nowadays, which consist of 

about one thousand exhibits. Scientists of the museum always try to fill the museum’s funds and 

collections. It is noted that methodology of the accumulation of material is based on primarily completing 

material of the most actual themes. The importance of the theme of data research is caused by need of 

investigation of Ukrainian diaspora role in the process of democratization and transformation of 

Ukraine, transferring of positive experience in the development of civil society, underlining of diaspora 

contribution to the economy and culture of our country, lobby of foreign and interior interests.  

In general, the author notes the interest of the Ukrainian diaspora in promoting Ukrainian 

historical heritage. In its turn this is evidenced by hard work of the National Museum of Ukrainian 

History stuff that carries out scientific work by completing and studying fund collection "Ukrainian 

Diaspora" regularly and fills the museum by interesting exhibits on this subject. This study of Ukrainian 

life in emigration contributes to the preservation of national identity, rapprochement and consolidation of 

Ukrainians worldwide.   

Key words: National Museum of Ukrainian History, museum exhibit, Ukrainian diaspora. 
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