
21 листопада –  

День Гідності та Свободи 



Україна, 2014-й: «Україна - це територія гідності і 

свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції 

- наш Майдан 2004-го року, який був Святом 

Свободи, і Революція 2013-го року, Революція 

Гідності. Це був дуже важкий іспит для України, коли 

українці продемонстрували свою європейськість, 

гідність, своє прагнення до свободи», - зазначив 

президент України Петро Порошенко. 

Євромайдан, Єврореволюція, Революція 

Гідності – усі ці терміни сьогодні стали 

невід’ємною складовою в історії 

побудови  української державності. 



Майдан вимагав справедливості, 

повного перезавантаження влади, 

і не просто люстрації, а 

докорінної зміни суспільних 

відносин, кардинальних змін у 

правоохоронній і судовій системі. 

Нарешті, Майдан вимагав 

євроінтеграції, адже саме з 

вимоги цього рішучого 

геополітичного вибору 

розпочався народний рух.  

Революція Гідності повернула 

людям віру у цінності свободи, 

гідності та самопожертви. Вона 

зрушила процеси формування 

громадянського суспільства та 

реформування держави. 

Революція Гідності народила 

політичну націю України, яка 

складається з представників 

різних національностей та різних 

верств населення. 



Помаранчева революція–

передвістя Євромайдану 

Обидва Майдани почались на тому ж місці – 

Майдані Незалежності – й у той же час –  

21 листопада.  



Люди вийшли на масові мітинги після того, як у 

листопаді 2004-го ЦВК оголосила попередні 

результати президентських виборів. Прихильники 

опозиціонера Ющенка та більшість іноземних 

спостерігачів одразу заявили про масові порушення 

та фальсифікації під час виборів. Щодня десятки 

тисяч людей мітингували на головній площі столиці. 

На Майдані Незалежності мітингувальники ставили 

намети, де й залишалися ночувати. На час мітингів 

Майдан майорів помаранчевими стрічками, 

прапорами, шарфами та баннерами. На жаль, влада, 

встановлена в Україні на той момент, не змогла 

реалізувати більшості очікувань, покладених на неї 

українським суспільством. 



Це була реакція громадян, які усвідомили, що саме народ є 

джерелом влади. Головною рушійною силою і найактивнішим 

учасником революції була молодь, передусім студентська, 

ідеологом — інтелігенція, а соціальною базою — середній клас. 

Революцію беззастережно підтримали українське селянство і 

фермерство, значна частина міського населення. 

Символом свободи, демократії і нескореності духу українського 

народу став київський Майдан, який прикував до себе та 

України увагу всього світу.  

Крім киян, щодня до столиці прибували щораз нові десятки 

тисяч громадян з усієї України. Багато з них брали відпустки 

за власний рахунок і навіть звільнялися з роботи. Чи не 

вперше в історії незалежної України політичні акції набули 

всенародного характеру та безпрецедентної географічної 

репрезентативності: у вуличних акціях листопада — грудня 

2004 р. брало участь бл. 5 млн. громадян. 





Парламентська ухвала від 8 грудня, 

відкривши можливість відновлення 

справедливості, фактично стала сигналом до 

логічного завершення активної фази 

Помаранчевої революції.  

 

 

На цьому етапі переміг український 

народ, який, об'єднавши зусилля, обрав 

шлях до свободи і демократії, віддав 

перевагу демократичній процедурі, а не 

революційній доцільності. 



Вперше слово «Євромайдан» з'явилося 21 листопада 2016  у 

соціальній мережі. Саме 21 листопада, одразу після того, як 

було  оприлюднено рішення щодо призупинення процесу 

підготовки до підписання угоди про асоціацію України з ЄС, 

в соціальних мережах почали поширюватися заклики до 

людей вийти на акції протесту. Серед них журналісти, 

громадські активісти, студенти...  Саме тоді, у перший день 

протесту, народилося гасло «Україна – це Європа!».  



Основною рушійною силою на Майдані 

була молодь і студентство. Студентство, 

яке було мотором протестних акцій, 

змусило змінюватися усе суспільство. 

Саме молодь розбудила країну, саме вона 

стала каталізатором Майдану. І саме на 

ній лежить найбільша відповідальність 

за майбутнє країні. 





Після трагічного побиття студентів, що сталося в ніч з 30 

листопада на 1 грудня, громадські активісти зрозуміли, що 

без підтримки політичних партій ефективно протистояти 

владі не вдасться. Саме після силового розгону студентів 

протестні акції набули масового характеру і переросли з 

проєвропейських на антиурядові, антивладні. На мітинги 

почали виходити сотні тисяч українців. І кожного разу 

кількість людей на майданах по всій країні зростала. 



Поштовхом до виходу протистояння за мирні межі 

стало ухвалення Верховною Радою репресивних, на 

думку прихильників євроінтеграції, «диктаторських 

законів», що відбулося 16 січня. Наступного дня 

низка громадських організацій оголосили повну 

мобілізацію на Майдані Незалежності у Києві.  



19 січня 2014 р. у Києві на народному вічі зібралось кілька десятків тисяч 

мітингувальників, що висловили своє обурення ухваленням цих законів. 

Поступово мирна акція переросла в жорстке протистояння з міліцією та 

внутрішніми військами. Ситуація в країні значно загострилася і набрала 

радикального характеру. Люди допомагали, чим могли: приносили гроші, хтось 

одяг, харчі, медикаменти тощо. Як ніколи, український народ був на хвилі 

всезагального патріотичного піднесення.  

18 лютого євромайданівці розпочали ходу до Верховної Ради, де депутати 

повинні були прийняти зміни до Конституції України щодо обмежень 

повноважень Президента. На вулиці Грушевського почалися сутички між 

протестувальниками і міліцією. З боку учасників протестувальників у сторону 

правоохоронців летить каміння та петарди.  

Вранці 20 лютого протестувальники у Києві перейшли у наступ. В той же час на 

дахах готелів «Козацького» та готелю «Україна» розташувались снайпери та 

відкрили прицільний вогонь по протестувальниках на ураження. До 14-ї години 

число загиблих досягло 35 осіб, а о 17-й повідомлялося про 60 загиблих. 

Становище у столиці країни було вкрай важким.  

22:17 Верховна Рада прийняла постанову «Про засудження застосування 

насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України». Ця постанова 

поклала край триденному кровопролиттю.  

22 лютого 17:11 Верховна Рада України 328-ма голосами народних депутатів 

підтримала Постанову про усунення Віктора Януковича з посади Президента 

України. 













Таким чином, події 21 листопада 2013 р. – 22 лютого 2014 
р. стали етапом прояву українцями мужності, гідності, віри 
та міцності духу. Вони показали усьому світу, що вищою 
метою для українського народу є збереження людських 
цінностей та основ демократії.  

Проте за відстоювання цих ідей довелося заплатити 
дорогою ціною – кров’ю «Небесної Сотні» – патріотів, які 
поклали своє життя на захист рідної Батьківщини. В цих 
трагічних подіях смерть кожної людини - це не просто 
втрата однієї сім'ї, а біль усього народу.  

Революція Гідності пробудила українців, змусила їх 
поважати себе, викликала у мільйонів людей почуття 
національної гідності, гордості, самоідентифікації з 
поняттям «громадянин України» та показала, що в країні 
настав час для реформ та кардинальних змін. Саме тепер 
українцям  вдалося стати на шлях формування 
повноцінного громадянського суспільства. 




