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У статті аналізуються історичні передумови, мета створення, система функціонування Світової Коорди-
наційної Ради Ідеологічно Споріднених Націоналістичних Організацій, як комунікаційної надбудови для 
співпраці суспільно-громадських організацій закордонних українців. Також на основі архівних джерел 
прослідковано еволюцію завдань організації від об’єднання українських спільнот з різних країн до бо-
ротьби за права української нації та незалежність України. Історія СКР ІСНО відображає прихильність 
значної частини закордонних українців до ідей українського націоналізму та процес поступової демокра-
тизації цієї ідеології.
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Постановка проблеми. Українська діаспо-
ра є важливою інтегральною частиною 

українського народу, яка не зважаючи на про-
живання поза політичним кордоном зберігала 
національну ідентичність і зв’язок з батьківщи-
ною. Протягом багатьох років, особливо за часів 
панування радянського режиму в Україні, саме 
діаспора популяризувала Україну в світі, по-
ширювала знання про її історичну та культурну 
спадщину, інформувала світовий загал про ста-
новище українців в СРСР. Сучасна українська 
діаспора відіграє значну роль у сприянні інтегра-
ції України до демократичного світу, підвищенні 
її статусу на міжнародній арені в нових реалі-
ях. Проте, українська історична наука приділяє 
недостатньо уваги історії української діаспори 
та висвітленню її визначної діяльності.

аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Не зважаючи на значну актуальність тема діяль-
ності українських націоналістичних організацій 
діаспори не знайшла реалізації у грунтовних спе-
ціальних дослідженнях, а Світова Координаційна 
Рада Ідеологічно Споріднених Націоналістичних 
Організацій (далі – СКР ІСНО) лише епізодично 
згадується у наукових роботах присвячених іс-
торії ОУН. Таку ситуацію можна пояснити тим, 
що документи, які відображають діяльність СКР 
ІСНО лише в 2010-2012 рр. були передані в Укра-
їну в Центральний державний архів зарубіжної 
україніки. Архівні матеріали є основою дослі-
дження і потребують включення в науковий обіг.

виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Історія СКР ІСНО відображає 
поширення ідей українського націоналізму серед 
закордонних українців. Враховуючи відсутність 
наукових праць присвячених СКР ІСНО, дослі-
дження даної організації стане вагомим доповне-
нням до історії не тільки української діаспори, а 
й українського націоналістичного руху.

мета статті. Метою роботи висвітлення іс-
торії створення, принципів діяльності Світової 

Координаційної Ради Ідеологічно Споріднених 
Організацій, внеску її діячів у збереження укра-
їнської ідентичності у декількох поколінь закор-
донних українців, а також сприяння утворенню 
незалежної Української держави.

виклад основного матеріалу. Українська 
еміграція формувалася кількома хвилями, про-
те перша масова політична еміграція була 
спричинена поразкою революції 1917-1921 рр.  
Вона зміцнила існуючу українську діаспору інте-
лігенцією, яка очолила громадський й інтелекту-
альний провід у всіх країнах перебування укра-
їнців. Перші організації українських мігрантів 
в Північній і Південній Америці виникли у другій 
половині 1920-1930-х рр. і почали активно себе 
проявляти в організації українського життя за-
кордоном. Їх члени внесли нову українську ви-
звольну ідею, яка стала дороговказом у роботі по 
створенню організацій різного формату. Згодом 
між осередками української еміграції встано-
вилася тісна співпраця, утворено низку установ 
і сплановано спільні заходи. Зокрема, виникли 
громадсько-політичні організації, які були по-
хідними чи вважали себе еміграційними осеред-
ками ОУН: Українське національне об’єднання 
Канади, Організація державного відродження 
України (США), Українське товариство «Від-
родження» (Аргентина), Українська національна 
єдність (Франція), Об’єднання українців (Велика 
Британія). 

Згадані організації націоналістичного спряму-
вання, кожна окремо проводили громадсько-по-
літичну та культурно-освітню роботу із захисту 
прав і свобод українців у країнах перебування. 
Вони взяли на себе відповідальність поширення 
ідеї створення незалежної України, яку вважа-
ли окупованою російсько-радянською владою.  
Вони організовували визвольні та політичні акції, 
сприяли збереженню української національної 
ідентичності, української мови, культури і тра-
дицій та прагнули до об’єднання. І. Лисяк-Руд-
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ницький зазначав щодо ролі закордонних укра-
їнців: «Збереження національної самобутності 
українцями емігрантами та їхніми нащадками 
посилюється усвідомленням того, що ситуація на 
Україні ненормальна і що їх рідні там зазнають 
пригноблення. Таке переконання ставить укра-
їнців у діаспорі перед моральним обов’язком 
і наділяє їх відчуттям історичної місії: працюва-
ти для визволення батьківщини. Деякою мірою 
такий обов’язок надає всій українській діаспорі 
відтінку політичної еміграції, незалежно від часу 
й обставин, за яких окрема особа чи її предок 
виїхали з України» [2, c. 89].

Ідея українського націоналізму була тим чин-
ником, що став основним об’єднуючим фактором 
для згаданих організацій. На початку 1960-х рр. 
Голова Українського національного об’єднання 
Канади М. Плав’юк висунув ідею створення гро-
мадського об’єднання під назвою Світова коорди-
наційна рада ідеологічно споріднених націоналіс-
тичних організацій як комунікаційної надбудови 
для співпраці суспільно-громадських організацій 
закордонних українців. Його завданням мала б 
стати координація і погодження дій організацій, 
що увійдуть до об’єднання, проведення спільних 
визвольних та політичних акцій у світі з метою 
підтримання руху за здобуття Україною неза-
лежності. Це знайшло підтримку серед партій 
націоналістичного напрямку, прихильників по-
глядів А. Мельника.

Підготовчу роботу до установчої конферен-
ції СКР ІСНО провели УНО (Канади) та ОДВУ 
(США) разом із іншими братніми організаціями 
Європи та Америки (під назвою «братні органі-
зації» розуміються організації, що мали спільну 
мету, програми та методи боротьби по досягнен-
ню поставлених завдань). Між ними було налаго-
джено постійне листування, розроблялися та об-
говорювалися проекти рішень, постанов та інших 
організаційних документів. У 1959-1964 рр. орга-
нізовувалися спільні зустрічі, наради, ідеологічні 
семінари та студійні конференції, де пропагува-
лись ідейні засади і програмні завдання націо-
налістичного руху. Для прикладу, 8-9 червня 
1963 р. у Торонто був проведений ідеологічний 
семінар «Український націоналізм. Підсумки – 
перспективи», а 4-7 липня 1963 р. проходила сту-
дійна конференція ОДВУ і братніх організацій 
«Відзначення 25-ої річниці загину Сл. П. Євгена 
Коновальця». Так було завершено й оформлено 
основу для координації всіх організацій, що спо-
відують ідеологію українського націоналізму.

Координаційну раду ідеологічно спорідне-
них націоналістичних організацій було створено 
27-28 червня 1964 р. на установчій конференції 
у Вашингтоні. В ній взяло участь 155 представ-
ників від крайових організацій, зокрема, ОДВУ, 
УНО, Українське товариство «Відродження», 
УНЄ. СКР ІСНО стала постійним форумом співп-
раці всіх націоналістичних організацій закордон-
них українців суспільно-громадського характеру 
задля реалізації спільних домагань. 

На конференції прозвучали доповіді про ста-
новище в СРСР, доцільність і можливість коор-
динації українських націоналістичних суспільно-
громадських організацій закордоном, важливість 
співпраці для збереження української спільності 
серед молоді у країнах поселення, а також пер-

спективи створення Світового Конгресу Укра-
їнців. З-поміж членів Ради була обрана Ділова 
президія та Секретаріат, що забезпечували ре-
алізацію схвалених рішень. Першим головою КС 
ІСНО було обрано Миколу Плав’юка – політич-
ного і громадського діяча в еміграції, що згодом 
став президентом УНР в екзилі, головою Органі-
зації українських націоналістів, борцем за неза-
лежність України у ХХ ст. Також в різний час 
очільниками СКР ІСНО були Д. Квітковський, 
Б. Гнатюк, П. Дорожинський, М. Мицик, Л. Філь.

Варто детальніше зазначити про систему 
функціонування організації. Визначення напрям-
ків діяльності СКР ІСНО, прийняття загальних 
рішень, розгляд звітів організацій-членів, а та-
кож формування керівних органів відбувалося 
під час конференцій. Скликання чергових конфе-
ренцій відбувалося раз на чотири роки. Конфе-
ренція обирала постійно діючу Раду, яка склада-
лася із двох представників від кожної братньої 
організації. Кожна організація, що входила в СКР 
ІСНО, мала свій статут, керівні органи та пред-
ставників, яких вона делегувала на конферен-
цію, де кожна організація мала один голос. Крім 
конференцій, формою узгодження роботи органі-
зацій були періодичні робочі поїздки очільників 
СКР ІСНО до країн поселення українців. 

Керівним органом у період між конференція-
ми була Президія, що забезпечувала виконання 
рішень конференції та координувала роботу біль-
ше тридцяти братніх організацій у країнах Євро-
пи та Америки. Президія складалася з голови, 
його заступників, секретаря, скарбника, фінан-
сового референта та представників організацій, 
що входили в СКР ІСНО. Осередок Президії не 
був постійним, тому у різний час він знаходився 
в Канаді та США. Основним виконавчим органом 
був Секретаріат, який займався реалізацією по-
станов Президії та керував комісіями і профіль-
ними референтурами. У 1982 р. відбулися зміни 
в управлінні, за якими СКР ІСНО складалася 
з Президії та Екзекутиви. До Екзекутиви, як ви-
конавчого органу, входили галузеві референту-
ри, зокрема: організаційна, культурно-освітня, 
пресова, інформаційна, комбатанських організа-
цій, жіночих товариств, фінансова, допомогова, 
студентська. 

У СКР ІСНО входили центральні організації 
різних країн і їх братні організації, а саме: Укра-
їнське національне об’єднання Канади та його 
братні організації, Українська видавнича спіл-
ка «Новий шлях» у Канаді, Об’єднання україн-
ських академічних товариств, «Зарево» у Канаді 
та США, Організація державного відродження 
України у США та її братні організації, Укра-
їнська видавнича спілка «Самостійна Україна» 
у США, Об’єднання українців у Великій Бри-
танії та його братні організації, Українська На-
ціональна Єдність у Франції з братніми органі-
заціями, Українська товариство «Відродження» 
в Аргентині, Хліборобсько-освітній союз в Бра-
зилії, Українсько-бразильський клуб, Фундації 
ім. О. Ольжича в Австралії та Німеччині та інші 
організації. Так, на 1984 р. в системі, охопленій 
СКР ІСНО у восьми країнах «діяло 35 організа-
цій: Австралія – 1, Аргентина – 4, Бразилія – 5, 
Великобританія – 5, Канада – 8, Німеччина – 1, 
США – 7, Франція – 4. В тому числі: 6 громад-
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ських, 5 жіночих, 6 молодіжних, 2 комбатанські, 
2 студентсько-академічні, 7 фундацій, 3 фінансо-
ві, 3 видавництва» [8, арк. 6].

Головними завданнями СКР ІСНО стали збері-
гання і поширення духовно-культурних надбань 
українського народу, об’єднання розкиданої по 
світу української громади в один духовно-куль-
турний організм, формування поглядів та надан-
ня правдивої інформації про громадсько-полі-
тичне життя в Україні серед українців у країнах 
їх перебування, ініціювання своїх прихильників 
до визвольних процесів українського народу, по-
яснення та поширення програмних завдань на-
ціоналістичного руху, влаштування студійних 
конференцій, семінарів, організація дослідних 
інститутів і фундацій. Важливою ціллю органі-
зації було визначено збереження українцями як 
нацією, суспільно-культурною групою своїх осо-
бливостей та ідентичності. Також метою функці-
онування СКР ІСНО було формування і впрова-
дження в життя концепції визволення України: 
«допомагати народові України в його визволен-
ні, у відновленні вільної від нікого незалежної 
української держави, в постійному збагачуванні 
культурних надбань і життєвого рівня україн-
ського народу; боротися проти визиску, понево-
лення, імперіалізму – коріння всіх непорозумінь 
і конфліктів, а в першу чергу проти російського 
імперіалізму, найбільшої небезпеки для свободи 
й добробуту народів» [3, арк. 39].

Згодом були проведені наступні конференції 
СКР ІСНО: у грудні 1971 р. у Буенос-Айресі, 
29 жовтня 1973 р. у Торонто, 23 листопада 1978 р. 
у Нью-Йорку, 2-4 липня 1982 р. Олбані, у липні 
1988 р. у Роттердамі, 4 травня 1990 р. у Торонто, 
1-2 листопада 1993 р. у Торонто.

Конференція, що проходила у грудні 1971 р. 
у Буенос-Айресі поставила нові завдання перед 
СКР ІСНО: залучати нові кадри у крайові ор-
ганізації; переглядати і вдосконалювати форми, 
методи і зміст роботи, для задоволення потреб 
часу і нового покоління; розбудовувати мережу 
Комітету Оборони і Допомоги, збільшувати його 
фінансування для сімей репресованих; подолати 
занедбаність видавничої сфери української діа-
спори, розширювати базу читачів націоналістич-
них часописів; стимулювати співпрацю жіночих 
організацій; взяти участь у конференції УНРуху 
в Канаді та Другому конгресі СКВУ; підтри-
мувати ПУН-ОУН, їх перетворення на успішні 
політичні та революційні формації. Велика ува-
га та дискусії були присвячені можливості ви-
ходу СКР ІСНО на зовнішньо-політичну арену 
та використанню міжнародних можливостей для 
захисту політично й релігійно переслідуваних 
в Україні. Лейтмотивом доповідей учасників кон-
ференції було забезпечення основних завдань: 
«збереження і розбудова духовно-культурної 
окремішності українських спільнот на високому 
культурному півні на всіх теренах поселення, 
в державній суцільності із іншими національни-
ми групами та всестороння допомога українсько-
му народові в Україні у його визвольних змаган-
нях» [4; арк. 7]. 

Передумовою виконання намічених завдань 
було активне включення до лав суспільно-гро-
мадських організацій молодшого покоління, на-
родженого й вихованого у країнах поселення. 

Адже саме ці люди в майбутньому повинні були 
повернути в незалежну Україну національну 
культуру, яка була за радянської влади знеціне-
на і деформована. Зокрема Є. Мастикаш у своїй 
доповіді зазначав: «у творенні кожної нації од-
ним із вирішальних чинників і важливих скла-
дових елементів є національна культура. <…> 
Тому треба спрямовувати всі сили для всебічного 
розвитку української духовності на якнайширші 
верстви української спільноти в країнах нашого 
поселення» [4; арк. 11], оскільки це забезпечува-
ло духовне обличчя українців, як окремої духо-
вно-культурної спільноти. З цього приводу були 
заслухані звіти і нові пропозиції щодо створен-
ня і діяльності мережі окремих українських на-
вчальних закладів закордоном. 

У відповідності ідеям українського націона-
лізму на конференції було задекларовано, що 
історичне значення народу, як національної 
спільноти в тому, що кожна окрема одиниця, як 
духовно-творча сила, зробила для свого народу: 
«в тому остаточна мета і призначення окремої 
людини, як члена нації. Кожен з нас повинен на-
магатися з усіх своїх сил відати всі свої здібнос-
ті, всі свої творчі сили на те, щоби Україна стала 
незалежною державою» [5; арк. 11].

На подальшу діяльність СКР ІСНО значно 
вплинуло підписання Гельсінських угод 1975 р., 
за якими СРСР задекларував зобов'язання до-
тримуватися прав і основних свобод людини, 
та створення Української Гельсінської групи. 
Так, вже в 1976 р. на Конференції в Аргентині 
було поставлено питання про сприяння обороні 
прав людини в Україні. Основною метою було 
визначено проведення скоординованих акцій на 
користь переслідуваних українців за політичні 
й релігійні переконання, діячів науки, культури 
і мистецтва. Функцією закордонних українців 
було поширення правдивої інформації про ре-
пресії, які відбуваються в СРСР, кількість і стан 
політичних в’язнів, створення публічної думки 
прихильної до ідеї боротьби українців за свої 
права, інформування і спонукання до дій очіль-
ників всіх країн де є українські громади.

Правозахисна діяльність стала центральною 
темою конференції СКР ІСНО, яка проходи-
ла в Нью-Йорку в 1978 р. На ній були присутні 
в якості гостей і виступаючих правозахисники 
і члени Української Гельсінської Групи Петро 
Григоренко, Леонід Плющ та Надія Світлична. 
Учасники конференції стверджували, що «най-
важливішим завданням і обов’язком всієї укра-
їнської спільноти є організовувати всесторонню 
допомогу нашим сестрам і братам, що стоять 
в першій лінії боротьби за права українського 
народу і ставлять спротив ворожому московсько-
му наступові, спрямованому на знищення укра-
їнської мови, науки й культури під облудними 
гаслами інтернаціоналізму» [4; арк. 56]. 

Високо оцінивши діяльність Української 
Гельсінської Групи у постановах конференції 
зазначалося про «активізацію українського на-
ціонального руху опору московському окупантові 
в Україні та безприкладну ясність національ-
но-державницьких напрямних їхньої діяльності, 
чого наявним доказом був факт зорганізування 
в 1977 р. Української Групи сприяння дотри-
мування Гельсінських домовлень відносно Прав 
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Людини в Україні. Її діяльність в умовах поси-
леного і безнастанного тотального терору оку-
паційного режиму який постійно завдає важких 
ударів українському рухові опору, доказом ве-
ликого героїзму провідних кадрів українського 
руху опору і доказом живучості української ви-
звольної ідеї сьогодні й на майбутнє» [4; арк. 56].  
На конференції було наголошено, що українці 
повинні боротися не лише за дотримання за-
гальнолюдських прав людини, а й за права на-
ції. На думку членів організації лише створення 
демократичної незалежної української держави 
українці зможуть отримати всебічний розвиток 
творчих, культурних і національних сил.

Чергова конференція підтвердила мету СКР 
ІСНО здійснювати будь-яку діяльність, яка б 
допомогла лібералізаційним і національним про-
цесам в Україні. Вона проходила в м. Олбані 
в 1982 р., де вперше взяли участь представники 
братніх організацій українських громад Австра-
лії. Основними доповідями в програмі конфе-
ренції стали: «Стан в Україні, рух опору й ми» 
О. Зінкевича, «Поняття українського націоналіз-
му в 1980 рр.» М. Юркевича, «ІСНО у світлі подій 
сучасного українського життя та наші перспек-
тиви» П. Дорожинського. Тематика доповідей 
вказує, що метою конференції було розглянути 
способи найактивнішої допомоги рухові спротиву 
в Україні, який не зважаючи на хвилі арештів 
і терору, виявляє спроможність у нових формах 
продовжувати боротьбу проти радянського ре-
жиму, який члени організації вважали тоталі-
тарним і окупаційним. 

Варто звернути увагу на доповідь Мирослава 
Юркевича «Поняття українського націоналізму 
в 1980-х рр.». Автором була проведена ревізія 
націоналістичних концепцій першої половини 
ХХ ст., встановлена необхідність їх вдоскона-
лення і модернізації. Традиційна ворожнеча між 
націоналізмом і соціалізмом не повинна перешко-
дити українському національному руху широку 
соціальну програму. Політична програма україн-
ських націоналістів повинна відповідати сучас-
ним потребам українського народу і прагнути 
до врівноваження національного і соціального. 
Таким чином, автор підсумував, що ідея націо-
нального визволення збагачена конкретним соці-
альним змістом зможе залучити до активних дій 
у прагненні незалежності більшу кількість укра-
їнців [6; арк. 31].

У кінці 1980-х – на початку 1990-х років ак-
тивізувалися контакти СКР ІСНО з Україною, 
діячами національно-визвольного руху. Члени 
діаспорної організації отримали змогу постійно 
відвідувати батьківщину та брати участь в гро-
мадсько-політичній діяльності. Так, на конферен-
ції в Торонто в 1990 р. голова СКР ІСНО Павло 
Дорожинський звітував про свій робочий візит до 
Києва, куди був запрошений Українською Гель-
сінською Спілкою. У своїй інформативній допо-
віді голова ІСНО подав загальний огляд сучас-
них подій в Україні, докладніше зупинився над 
перебігом З’їзду Української Гельсінської Спіл-
ки, яка саморозпустилася, а на її місці створено 
Українську Республіканську Партію, що була 
відзначена як найбільш перспективна політична 
сила. З’їзд УРП був охарактеризований як іс-
торична подія, що стала тріумфом національних 

ідей, адже своєю метою партія визначили віднов-
лення самостійної соборної української держави. 

Отримання Україною незалежності мало осо-
бливе значення для СКР ІСНО, адже було до-
сягнуто одного з ключових завдань організації. 
Члени організації отримали змогу відвідувати 
Батьківщину, деякі з них повернулися в Україну 
для постійного проживання та продовження гро-
мадсько-політичної діяльності. Прикладом може 
слугувати ініціатор створення СКР ІСНО Мико-
ла Плав’юк, який у 1989 р. був обраний п’ятим 
президентом УНР в екзилі. 24 серпня 1992 р. він 
передав грамоти, заяви, президентську відзна-
ку, печатку і прапор першому всенародно обра-
ному Президентові України Леоніду Кравчуку. 
Таким чином, був встановлений зв’язок держа-
вотворчих процесів, тобто незалежна Україна 
стала прямою правонаступницею Української 
Народної Республіки. У 1993 р. Микола Плав’юк 
отримав українське громадянство та почав гро-
мадську діяльність. За визначні особисті заслуги 
перед Україною у становленні її незалежнос-
ті, збереженні та розвитку традицій державот-
ворення отримав найвищі державні нагороди.  
Голова СКР ІСНО Павло Дорожинський також 
повернувся в Україну, де зорієнтувався на жур-
налістську діяльність. Згодом, у 2005 р. ним була 
започаткована Організація українських націона-
лістів державників. 

Остання масштабна конференція СКР ІСНО 
проходила в Торонто 1-2 листопада 1993 р. Кон-
ференція розпочалася з розгляду політичного 
й економічного становища України. Члени екзеку-
тиви відзначили наявність загрози у обличчі про-
комуністичних і проросійських сил. Була зачи-
тано інформативне звернення Миколи Плав’юка 
в якому йшлося про намагання комуністів створи-
ти недовіру до Президента Кравчука. Натомість 
відзначено позитивні тенденції до згуртування 
всіх національно-демократичних партій, угрупу-
вань та організацій в одну структуру – Антиім-
перський Антикомуністичний Фронт.

На конференції були поставлені нові завдан-
ня для діяльності СКР ІСНО: розбудувати фі-
нансову базу для допомоги колишнім політичним 
в’язням та активним політичним діячам; доста-
вити в Україну заборонену в минулому літе-
ратуру, включно з матеріалами про діяльність 
українського націоналістичного руху та публі-
цистичними виданнями; налагодити комунікацію 
закордонних українців із населенням батьківщи-
ни, особливо молоді; допомогти у відновленні ре-
лігійного життя в Україні; знаходити можливості 
використання міжнародних установ для допомо-
ги розбудови соціально-гуманітарної сфери.

З другої половини 1990-х рр. СКР ІСНО при-
пиняє свою активну діяльність, не зважаючи на 
велику кількість членів, багатопланову діяльність 
та фінансову забезпеченість. Продовжують функ-
ціонувати частина фундацій, видавництв та орга-
нізацій, які були частиною Координаційної Ради. 
Причинами поступового занепаду СКР ІСНО, на 
нашу думку, можна назвати: досягнення головної 
мети організації – незалежності України, відсут-
ність нових масштабних завдань; поразка та не-
популярність націоналістичних ідей в Україні; по-
вернення активного проводу організації в Україну 
та початок їх самостійної діяльності в нових умо-
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вах незалежності Батьківщини; відсутність актив-
ного проводу серед нового покоління української 
діаспори; зникнення потреби в інтеграції організа-
цій української діаспори, існування альтернатив-
них організацій, зокрема СКВУ.

висновки. Перебування у вимушеній емі-
грації, проживання поза межами батьківщини, 
проте відданість ідейним основам українського 

націоналізму підштовхнуло діячів різних орга-
нізацій української діаспори створити коорди-
наційну надбудову – СКР ІСНО. Організація 
стала ефективною структурою, яка забезпечила 
збереження національної ідентичності серед но-
вих поколінь діаспори, надавали всебічну допо-
могу українському визвольному руху, а також 
посприяла відновленню української державності.
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история, цели и принципЫ функционирования  
всемирного координационного совета  
идиологически схоЖих националистических организаций

аннотация
В статье анализируются исторические предпосылки, цель создания, система функционирования Все-
мирного Координационного Совета Идеологически Схожих Националистических Организаций как 
коммуникационной площадки для сотрудничества социально-общественных организаций зарубежных 
украинцев. Также на основе архивных источников рассмотрена эволюция задач организации от объе-
динения украинских общин из разных стран к борьбе за права украинской нации и независимость 
Украины. История ВКС ИСНО отражает приверженность значительной части зарубежных украинцев 
к идеям украинского национализма и процесс постепенной демократизации этой идеологии.
ключевые слова: Всемирный Координационный Совет Идеологически Схожих Националистических Ор-
ганизаций, диаспора, украинский национализм, Украинская Хельсинская Группа, Николай Плавьюк. 
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History, purposes And functioning concepts  
of tHe world coordinAting council  
of ideologicAl relAted nAtionAlist orgAnizAtion

summary
The main idea of the article is to investigate historical prerequisite, the purpose of creation, the function-
ing system of the World Coordinating Council of Ideological Related Nationalist Organizations as a commu-
nication platform for cooperation of social and public organizations of foreign Ukrainians. It is also retrace 
the evolution of the organization`s tasks from uniting Ukrainian communities from different countries to 
the struggle for the rights of Ukrainian nation and independence of Ukraine. The research is based on 
archive sources. The history of the Word Coordinating Council of Ideological Related Nationalist Organiza-
tions represent the devotion of the large part of foreign Ukrainians to the ideas of Ukrainian nationalism 
and the democratization process of this ideology.
Keywords: World Coordinating Council of Ideological Related Nationalist Organizations, diaspora, Ukrain-
ian nationalism, The Ukrainian Helsinki Group, Mykola Plaviuk.


