
443

К. Кондратюк
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Спецвипуск. С. 443–449

 © Кондратюк К., 2017

ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Спецвипуск. С. 443–449
Visnyk of the Lviv University. Series History. 2017. Special Issue. P. 443–449

1 Микола Чубатий, Державний лад на Західній Області Української Республіки. (Львів:
1921).

2 Михайло Лозинський, Галичина в 1918-1920 рр. (Відень: Український соціологічний інститут,
1922).

3 Борис Тищик, Олег Вівчаренко, Західноукраїнська Народна Республіка. 1918–1923. (Коломия:
Світ, 1993).

4 Микола Литвин, Кім Науменко, Історія ЗУНР. (Львів: Олір, 1995).
5 Степан Макарчук, Українська республіка галичан. (Львів: Світ, 1997).
6 Олег Павлишин, Євген Петрушевич (1863–1940). Ілюстрований біографічний нарис. (Львів:

Манускрипт-Львів, 2013).

УДК 94 (477.8:321.72) “1918/1919”
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 У статті проаналізовано процес заснування та діяльність Української Національної Ради, яка
виконувала функції вищого законодавчого органу Західноукраїнської Народної Республіки у
1918–1919 рр. Зазначено, що УНРада сформована на Установчих зборах у Львові 18 жовтня
1918 р. і діяла до червня 1919 р. ЇЇ очолював правник, громадсько-політичний діяч Є. Петрушевич.
За короткий час діяльності УНРада ухвалила ряд важливих законів, зокрема, 13 листопада 1918 р.
затвердила “Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель бувшої
Австро-Угорської монархії”. Саме цю дату вважають днем проголошення ЗУНР. У січні 1919 р.
УНРада одностайно прийняла ухвалу про Злуку ЗУНР і УНР, у лютому ухвалено закон про
основи шкільництва, у квітні – закони про громадянство, земельну реформу, про вибори до
сейму, у травні закон про державну мову. Паралельно проводилася велика державотворча робота
у певних галузях суспільного, культурного й економічного життя. Зроблено висновок, що УНР
зробила вагомий внесок у розвиток новітнього вітчизняного парламентаризму, важливою
особливістю якого був демократизм, поважання прав національних меншин, уважне ставлення
до інтересів соціальних верств населення.

Ключові слова: Українська Національна Рада, ЗУНР, законодавство.

Український парламентаризм має глибокі корені та давні історичні традиції.
Досвід представництва український народ здобував протягом становлення й
утвердження власної державності. У даній статті зроблено спробу окреслити
процес становлення парламентаризму в західних землях України у революційні
1918-1919 рр. У 1920-х роках цією проблематикою цікавилися українські вчені
Галичини М.Чубатий1 та М. Лозинський2, а в новітній час – Б. Тищик і
О.Вівчаренко3, М. Литвин і К. Науменко4, С. Макарчук5, О. Павлишин6 та інші.

Новітній парламентаризм в Україні тісно пов’язаний з іменем Михайла
Грушевського, незмінного голови Української Центральної Ради у Києві. На
західноукраїнських землях таку функцію у революційні 1918–1919 роках
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виконувала Українська Національна Рада. Її заснування відбулося 18 жовтня
1918 р., коли до Львова з’їхалися українські депутати австрійського парламенту
та крайових сеймів Галичини й Буковини, делегати галицьких і буковинських
політичних партій, представники єпископату Української греко-католицької церкви
та посланці академічної молоді – всього 69 осіб7. На Установчих зборах, які
проходили в залі Народного дому обрано Українську Національну Раду на чолі
з Євгеном Петрушевичем (1863–1940).

Народився український громадсько-політичний діяч у Буську (тепер Львівська
область) у сім’ї священика. Навчався в Академічній гімназії у Львові та на
правничому факультеті Львівського університету. Доктор права. Упродовж 1907–
1918 рр. – посол австрійського парламенту, з 1908 р. – депутат Галицького
краєвого сейму. Під час Першої світової війни Є. Петрушевич обирався у склад
Головної української ради та Загальної української ради. У 1917–1918 рр. він
очолював Українську парламентську репрезентацію в австрійському парламенті.
Все це свідчить про те, що Є. Петрушевич мав великий досвід парламентарної
діяльності, і тому саме його обрано головою Української Національної Ради.

Представників від закарпатських українців на Львівському українському
національному зібранні не було. Група закарпатських діячів надіслала тільки
листа, заявивши, що Угорська Україна солідаризується з Галичиною і бажає
увійти до складу Української держави8. Наступного дня УНРада оголосила про
намір об’єднати західноукраїнські землі в єдине ціле – Українську державу. Своїх
цілей УНРада прагнула добитися мирними методами.

Однак наміри УНРади зразу ж опинилися в гострому конфлікті з діями поляків,
які також розбудовували свою державу і претендували на територію Східної
Галичини. У Кракові 28 жовтня 1918 р. створено польську ліквідаційну комісію,
що мала завдання перебрати владу від австрійців. До Львова члени комісії
сподівалися прибути 1 листопада.

У цей критичний момент ініціативу перехопили молоді українські офіцери. У
ніч на 1 листопада, у погодженні з керівництвом Української Національної Ради,
українські військові загони на чолі з Дмитром Вітовським зайняли у Львові
стратегічно важливі об’єкти. За тиждень у всіх повітах Східної Галичини влада
перейшла до українських рук, переважно без збройних сутичок. Це, безумовно,
засвідчує, що українські організації мали у своєму розпорядженні значні військові
сили та масову громадську підтримку. Без збройної боротьби українську владу
встановили у Станиславові, Коломиї, Долині, Снятині, Рава-Руській, Золочеві,
Городку, Жовкві, Буську, Тернополі, Бориславі, Бережанах, Стрию, Самборі,
Дрогобичі. Як зазначає у книзі “Українська республіка галичан” історик

7 Олександр Реєнт, “Проголошення ЗУНР: проблема легітимації”, Україна:культурна
спадщина, національна свідомість, державність  18 (Львів: НАН України, Інститут
українознавства ім. І. Крип’якевича, 2009): 13.

8 Михайло Лозинський, Галичина в 1918-1920 рр. (Відень: Український соціологічний інститут,
1922), 29.
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С. Макарчук “стрімке поширення української влади в Галичині яскраво
демонструвало той факт, що українська національна революція в краї
визріла, а декларована в її ході Українська держава була природним
продуктом суспільного розвитку”9.

Українська Національна Рада, взявши владу, певний час поєднувала
законодавчі та виконавчі функції. 9 листопада 1918 р. Рада утворила уряд –
Тимчасовий державний секретаріат (згодом – Рада державних секретарів) на
чолі з Костем Левицьким.

На засіданні Ради 13 листопада 1918 р. затверджено “Тимчасовий основний
закон про державну самостійність українських земель бувшої Австро-Угорської
монархії”10. Цю дату вважають днем проголошення ЗУНР.

Згідно з Основним законом, тобто Конституцією, новостворена держава
отримала назву – Західноукраїнська Народна Республіка. Закон визначив
територію ЗУНР, яка включала українські етнічні землі і охоплювала Галичину,
Буковину і Закарпаття. Затверджено також герб держави – золотий лев на
синьому полі, прапор синьо-жовтий. Четвертий артикул Основного закону
декларував демократичний характер влади держави, що її “виконує весь народ
через своє заступництво” ,  вибране на основі “загального, рівного,
безпосереднього тайного і пропорціонального права голосування без
різниці пола”. Заповідалося обрання на такій основі Установчих зборів ЗУНР,
а до того виконання всієї влади покладалося на УНРаду та Державний
секретаріат. Отже, з одного боку, Тимчасовий Основний закон завершував етап
революційного становлення й оформлення Західноукраїнської держави, з іншого –
творив конституційну основу державотворення майже у вільному правовому
просторі11.

Для того щоб УНРада підтримувала статус повноцінного репрезентативного
органу влади, кожен повіт і містечко мали обрати й делегувати до її складу по
одному представнику. Після виборів у УНРаді налічувалося майже 190 осіб12,
усі українці, оскільки національні меншини з різних причин не надіслали до неї
своїх представників.

Розгортання поляками воєнних дій у Львові змусило українське військове
керівництво оперативно вирішувати питання розбудови збройних сил. На основі
закону УНРади від 13 листопада 1918 р. уряд видав розпорядження, які
упорядкували творення армії та військово-територіальну організацію ЗУНР.
Територію республіки розділено на три військові області й 12 військових округів.
Було оголошено загальну мобілізацію українського чоловічого населення від 18

9 Степан Макарчук, Українська республіка галичан. (Львів: Світ, 1997), 57.
10 Юрій Прилюк, Данило Яневський, Конституційні акти України. 1917–1920. Невідомі

Конституції України. (Київ: Філософська і соціологічна думка, 1992) 96.
11 Степан Макарчук, Українська республіка галичан. (Львів: Світ, 1997)., 62.
12 Олег Павлишин, Євген Петрушевич (1863–1940). Ілюстрований біографічний нарис. (Львів:

Манускрипт-Львів, 2013), 158.
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до 35 років. Затверджено присягу українських військ. Національних меншин до
війська не покликали.

Серед перших юридичних актів нової влади був закон від 16 листопада 1918 р.
“Про тимчасову адміністрацію Західноукраїнської Народної Республіки”13.
Зберігаючи попередній адміністративно-територіальний поділ, закон
встановлював, що у повіті адміністративна влада належить повітовому комісару,
якого призначав державний секретар внутрішніх справ. При комісарі шляхом
виборів, в якому брало участь населення повіту, утворювалася повітова
національна рада з дорадчим голосом. Міських комісарів теж назначав
державний секретар внутрішніх справ, а у містечкових і сільських громадах –
повітові комісари. При міських, містечкових і сільських комісарах діяли обрані
“Прибічні ради”. Закон докладно врегулював компетенцію місцевих органів
влади і управління, які у своїй діяльності підпорядковувались уряду.

Тимчасово, через відсутність нових законів, залишалось чинним австрійське
законодавство. Усі попередні службовці державного апарату, пошт, залізниці тощо,
незалежно від національності, могли залишатися на державній службі й надалі,
якщо вони склали письмове зобов’язання чесно служити Українській державі.

Після захоплення польськими військами Львова Рада державних секретарів
та частина членів УНРади 21 листопада 1918 р. залишили місто і виїхали до
Тернополя. У 1919 р. УНРада продовжила засідання у м. Станиславові (тепер
Івано-Франківськ), де відбулися три сесії, у яких брали участь близько
130 депутатів. Частина депутатів перебували у Відні та в дипломатичних
відрядженнях, інші залишилися у захоплених польськими і румунськими
військами землях.

Українська Національна Рада 4 січня 1919 р. прийняла ряд законів
регламентуючих її компетенцію, організацію і діяльність: про Виділ УНРади;
доповнюючий Статут; про спосіб оголошення законів і розпоряджень; про
недоторканість членів УНРади. В ухваленому 4 січня 1919 р. доповняючому
Статуті зазначено, що УНРада вибирає президію у складі Президента і його
чотирьох заступників. Президент мав скликати УНРаду і головувати на її
засіданнях, а у випадку його відсутності цю функцію мав виконувати найстарший
за віком заступник.

Крім Президії УНРади, яка керувала роботою законодавчого органу під час
її сесії, УНРада створила постійний керівний орган – Виділ УНРади, який мав
виконувати функції глави держави. Згідно із законом від 4 січня 1919 р. Виділ
УНРади (9 членів), в якому керував як 10-й член – Президент УНРади, а за
його відсутності – найстаріший за віком член Виділу. Крім Президента –
Є. Петрушевича, до Виділу були обрані: Л. Бачинський, С. Вітик,
А. Горбачевський, Г. Дувіряк, М. Новаковський, Г. Окуневський, О. Попович,
А. Шмігельський, С. Юрик.

13 “Збірник законів, розпорядків та обіжників, проголошених Державним Секретаріатом
Західноукраїнської Н. Р.”, (Станиславів, 1918): 5-10
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Важливими робочими органами Ради були фахові комісії. У січні-лютому
1919 р. було створено такі комісії: земельна, військова, законодавча, відбудови,
фінансова, закордонних справ, суспільної опіки, комунікаційна, санітарна,
підготовки виборчого закону.

До компетенції Виділу  належало: призначати членів уряду, приймати рішення
про їх відставку; амністію; призначати вищих державних цивільних і військових
керівників; затверджувати і проголошувати закони14. Рішення схвалювалися
більшістю і були правомірні за присутності щонайменше 6-ти членів. Отже, Виділ
фактично виконував функції колегіального глави держави. Вважалося, що Виділ,
як і УНРада, є тимчасовою державною структурою до часу виборів і скликання
Сейму ЗУНР15. Виділ як державний орган влади, що спрямовув діяльність
Української Національної Ради, діяв до червня 1919 р.

Принципове значення для державного будівництва мала злука ЗУНР з
Українською Народною Республікою. Цей акт стверджував вікову ідею і одвічне
прагнення українського народу до возз’єднання в єдиній національній державі.
Українська Національна Рада 3 січня 1919 р. одностайно прийняла Ухвалу про
злуку ЗУНР і УНР, у якій зазначалося, що до часу, коли зберуться Установчі
збори об’єднаної республіки, законодавчу владу на території ЗУНР виконує
УНРада. 22 січня 1919 р. делегація УНРади (36 осіб) взяла участь в урочистому
проголошенні Акта Злуки у Києві. Акт Злуки затверджено 23 січня 1919 р. на
Трудовому Конгресі України. Після злуки ЗУНР дістала назву Західна Область
УНР із забезпеченням повної територіальної автономії. Є. Петрушевич увійшов
до складу Директорії УНР як представник ЗО УНР.

Паралельно проводилася велика державотворча робота у певних галузях
суспільного, культурного й економічного життя. Закон УНРади про основи
шкільництва від 13 лютого 1919 р. встановив найважливіші засади освітньої
політики держави, які полягали в запроваджені обов’язкового вивчення
української мови в усіх навчальних закладах республіки, організації достатньої
кількості шкіл для національних меншин, створенні передумов для функціонування
приватного шкільництва, надання педагогам статусу державних службовців,
що суттєво підвищувало їх становище у суспільстві16.

УНРада 15 травня 1919 р. прийняла закон про вживання мови в органах
державної влади, у громадських установах і державних підприємствах. Закон
проголошував: “державною мовою на Західній області Української Народної
Республіки є мова українська”. При цьому державні службовці зобов’язані
були давати громадянам інших національностей усні та письмові відповіді їх

14 Юрій Прилюк, Данило Яневський, Конституційні акти України. 1917–1920. Невідомі
Конституції України. (Київ: Філософська і соціологічна думка, 1992), 97.

15 Микола Чубатий, Державний лад на Західній Області Української Республіки. (Львів:
1921), 10.

16 “Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Документи і матеріали”, уклад.
Олександр Карпенко, Катерина Мицан т. 2 (Івано-Франківськ, Лілея-НВ, 2003), 220.
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мовою. Для цього ще раніше було передбачено, що всі урядовці ЗУНР повиннні
володіти, крім української, ще, як мінімум, однією з мов національних меншин.
Польському і єврейському населенню Закон гарантував право вільно
користуватися рідною мовою, мати свої школи, бібліотеки, видавати періодику,
книги тощо.

Українська Національна Рада 12 квітня прийняла закон про запровадженння
з 1 травня 1919 р. восьмигодинного робочого дня.

14 квітня 1919 р. прийнято закон про земельну реформу. У його вступній
частині зазначалося: “вивласнюються всі двірські обшари, всі добра
монастирські, єпіскопські, еракціональні, фундаційні, всі землі, набуті в цілі
спекуляції, як також і всі інші землі, котрі перевищувати будуть найвищу границю
індивідуального посідання землі”17. Отже, земельний закон визначив основи
аграрної реформи, зокрема ліквідацію великого землеволодіння. По закінченні
війни передбачалося поділити землю між безземельними і малоземельними
селянами.

Однак, у законі не було сказано, чи в процесі конфіскації відбуватиметься
відшкодування земель їхнім попереднім власникам. Це питання закон (параграф
19) відкладав до вирішення майбутнього Сейму. У законі також не сказано, за
плату чи без неї будуть наділяти землею нових власників. Це теж мав вирішити
Сейм. Заборонялося самовільно захоплювати і ділити ці вивласнені землі.

Урядові програми, незважаючи на їхню незавершеність і короткий термін
функціонування, засвідчили демократичний характер нової влади, ії прагнення
творити суверенну національну державу.

15 квітня 1919 р. УНРада прийняла закони про скликання Сейму ЗО УНР та про
вибори до Сейму ЗО УНР. Законом визначалося загальне, без різниці статі, рівне,
безпосереднє, таємне і пропорційне виборче право для всіх громадян держави, яким
виповнилося 20 років. Депутатом міг бути вибраним кожен з 28-річного віку. Обраний
в червні 1919 р. однопалатний Сейм мав складатися з 226 депутатів: 160 українців
(70,8% загального числа), 33 поляків (14,6%), 27 євреїв (11,9%) і 6 німців (2,7%).
Для кожної національної меншини були намічені окремі виборчі округи
(15 українських, 5 польських, 5 єврейських, 1 німецький)18. Після обрання Сейму
УНРада мала самоліквідуватися.

Представники національних меншин (як потенційні виборці) могли
скористатися виборчим правом тільки за наявності українського громадянства.

17 Олег Павлишин, “Підготовка аграрної ренґорми в ЗО УНР”, Україна:культурна спадщина,
національна свідомість, державність 6 (Львів: НАН України, Інститут українознавства ім.
І. Крип’якевича, 2000): 173.

18 “Закон від 15 квітня 1919 р. “Про вибори (виборча ординація) до Сойму ЗО УНР”, Вісник
законів і розпорядків. 12 травня 1919: 1; “Закон від 15 квітня 1919 р. “Про скликання Сойму ЗО
УНР”, Республіка, 15 травня 1919: 1; “Розпорядок Державного секретаріату внутрішніх справ
від 25 квітня 1919 р. до закону від 15 квітня 1919 р. “Про вибори до Сойму ЗО УНР”, Вісник
державних законів і розпорядків, 12 травня 1919: 3.
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Це зумовило розробку й ухвалення 8 квітня 1919 р. закону “Про право
гражданства на ЗО УНР”. Тим самим національним меншинам надано змогу
остаточно визначитися у своїй правовій належності до тієї чи іншої держави.

Законам про Сейм і вибори до нього не судилося бути реалізованими. З огляду
на небезпеку польської окупації Станиславова український уряд 26 травня 1919 р.
залишив місто. Через два тижні, 9 червня 1919 р. у Заліщиках (тепер
Тернопільська область), в інтересах оборони держави і з метою забезпечення
державного управління в умовах смертельної воєнної небезпеки Національна
Рада та уряд постановили “надати право виконувати всю військову й цивільну
владу уповласненому Диктаторові”. Ним став Є. Петрушевич. Конституційні
органи припинили дію.

Отже, Українська Національна Рада в ЗУНР започаткувала новітній
вітчизняний парламентаризм, важливою особливістю якого був демократизм,
поважання прав національних меншин, уважне ставлення до інтересів соціальних
верств, гуманні принципи законотворчої діяльності.
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The article is the analysis of the activity of Ukrainian National Council, which had the functions of
Legislative Power of the Western Ukrainian People’s Republic in 1918-1919. The article contains the
conclusion which states that Ukrainian National Council laid the foundation of Ukrainian parliamentarian
system. This system was based on democracy, the respect for the interests of national minorities, as
well as for the interests of different social strata. This system also included humanitarian principles of
legislature. The author stated that the Ukrainian National Council was formed by the establishing
assembly in Lviv on the 18th October 1918 and had been acting until June 1919. The Ukrainian National
Council worked under the direction of well known lawyer and famous politician Yevhen Petrushevych.
The Ukrainian National Council managed to adopt a number of important bills. On the 13th November
1918 the council passed the temporary constitution of independence of the lands belonging to former
Austrian-Hungarian Empire. This day is considered to be the day of the proclamination of the Western
Ukrainian People’s Republic. In January 1919 the Ukrainian Nation Council passed a bill of unification
of the Ukrainian People’s Republic and the Western Ukrainian People’s Republic. In February 1918
the council adopted a bill of education. In April 1919 the Ukrainian National Council adopted the bills
of Citizenship, Land and the bill of elections. In May 1919 the council passed a law of an official
language. The council performed an important state building work including the branches of social life,
culture and economy.
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