
21 листопада - День Гідності та Свободи 
 

21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи. 

Цього дня, з інтервалом у дев’ять років, розпочалися дві 

доленосні для сучасної України події: Помаранчева революція 

2004-го та революція Гідності 2013-го. 

 

 

 

Помаранчева революція. 

Саме 21 листопада 2013 року розпочалися перші протестні акції 

української громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади щодо 

припинення курсу на євроінтеграцію та скасування процесу підготовки до 

підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 

Попрання законодавчо закріплених пріоритетів зовнішньої політики України, 

якою власне і була Угода про асоціацію між Україною та ЄС, викликала 

обурення українців. 

Основною базою об'єднаної опозиції стали західні і центральні області 

країни, у той час як Віктора Януковича підтримав Схід і Південь України. 



Громадська думка західних 

країн була переважно на 

боці української опозиції. 

Для захисту своїх 

демократичних прав до 

Києва приїхало сотні тисяч 

людей зі всієї 

України.  Основним 

результатом революції 

було призначення 

Верховним судом 

повторного другого туру президентських виборів (не передбаченого прямо 

законодавством). 

Результатом Помаранчевої революції стали радикальні трансформації у 

суспільній свідомості, докорінно змінилися ментально-ціннісні настановлення 

громадян. Те, що вважалося декларативними символами, - ідеї свободи й 

соціальної справедливості, ринку й демократії наповнилося новими змістом, 

відтіснивши на другий план ціннісної ієрархії насущні матеріальні потреби. 

Події листопада - грудня 2004 року каталізували процес становлення 

громадянського суспільства. В безпрецедентних політичних баталіях українці 

обрали нового Президента. Вставши з колін, наш народ змусив поважати себе, 

зруйнував стереотипні міфи про соціальну пасивність і громадянську апатію 

українців. Люди повірили, що можуть власними силами змінити своє життя, 

реально впливати на державну політику, забезпечити перемогу демократії.  

 

Революція Гідності. 

Революція Гідності 2013 року була викликана спротивом народу проти 

відходу політичного керівництва України (на чолі держави вже був Віктор 

Янукович) від законодавчо затвердженого курсу країни на Євроінтеграцію та 

подальшої відмови від нього, а також проти надмірного зосередження влади в 

руках президента (що явно суперечило Конституційній реформі 2004 року) та 

проросійської політики тогочасної влади в Україні. 

21 листопада 2013-го року на 

Майдані Незалежності у Києві 

розпочалася акція протесту проти 

рішення Кабінету Міністрів України 

призупинити підготовку до 

підписання Угоди про асоціацію з 

Євросоюзом. Спочатку зібралося 

декілька сотень, а вже 24 листопада – 

понад сто тисяч прихильників 

євроінтеграції. 



Після того як 29 листопада на Євромайдані відбувся мітинг із закликом 

до відставки уряду та дострокових парламентських виборів, влада застосувала 

силу. 30 листопада вночі відбувся кривавий розгін майданівців. Стало 

зрозуміло, що країна рухається до авторитаризму, засадничі принципи якого 

відчуло на собі українське суспільство: зневага до прав людини, корупція, 

свавілля правоохоронних органів, репресії проти незгідних. Протести 

перетворилися з проєвропейських на антиурядові та стали значно 

масштабнішими. 18-20 лютого – в найтрагічніші дні Революції, сталися 

сутички в центрі Києва, підпалено Будинок профспілок, снайпери вбили понад 

70 євромайданівців, які стали Героями Небесної сотні. Вночі на 22 лютого 

тодішній президент Янукович втік з України. Відбулися позачергові 

президентські вибори, які засвідчили європейський вектор орієнтації. Україна 

вдруге отримала шанс для цивілізаційного вибору, демократії, очищення від 

впливу тоталітарного, людиноненависницького комуністичного минулого.  

Але найтрагічнішим 

було те, що цього разу, на 

відміну від подій 

Помаранчевої революції, 

відстоювання власної 

гідності та свободи 

вартувало українцям 106 

убитих і понад 2 тис. 

поранених. І це була лише 

ціна 3-х місяців 

Євромайдану. Навесні 2014 

року почалася військова агресія Росії, яка супроводжувалася окупацією Криму 

та окремих територій Донецької та Луганської областей.  

Основним геополітичним наслідком Революції Гідності став вихід 

України із зони впливу Росії в економічній та політичній сферах, і відносне 

зменшення залежності від Росії в культурній сфері. Був скасований 

позаблоковий статус України, та розпочалася масштабна реформа Збройних 

сил України. 

 

Історія відзначення. 

22 листопада 2005-го, третій президент Віктор Ющенко заснував День 

свободи. Його відзначали до 2011 року, поки воно не було скасоване 

експрезидентом Віктором Януковичем. Він також скасував указ другого 

президента Леоніда Кучми від 21 січня 1999 року "Про День соборності". Тоді 

за указом Януковича було засноване так зване свято День соборності та 

свободи, яке відзначалося 22 січня.  

 



День гідності та свободи почали відзначати з 2014 року – в річницю 

початку Євромайдану. Свято з'явилось після відповідного указу п'ятого 

президента Петра Порошенка і було встановлене "з метою утвердження в 

Україні ідеалів свободи та демократії, збереження та донесення до сучасного і 

майбутніх поколінь об'єктивної інформації про доленосні події в Україні 

початку XXI століття, а також віддання належної шани патріотизму й 

мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року — лютому 

2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини 

та громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського 

вибору". 

 

Сьогодні ми згадуємо події на майдані Незалежності та вшановуємо 

пам’ять тих, хто ціною свого життя захищав нашу свободу, суверенітет і 

цілісність України. Помаранчева Революція, Революція Гідності – це історія, 

яка творилася на наших очах, і багато хто з нас був її учасником.  

 

Не забуваймо ніколи своїх героїв, яких уже Небесні легіони. Згадаймо їх 

у своїх думках і молитвах, щоб слава про них лунала вічно. 

 

Герої не вмирають! 

Слава Україні! 

 


