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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Історичний шлях розвитку України і 

української державності надзвичайно складний і тернистий. Державотворчі 

процеси в Україні мають свої багатовікові корені і продовжуються досі. 

Проте в різні історичні епохи вони мали характерні властивості, які слід 

враховувати на сучасному етапі. Зокрема значний інтерес представляють 

особливості державного будівництва за часів Українької Центральної Ради. 

Політичні лідери зазначеної форм державного утворення в Україні 

вивчаємого періоду намагалися впровадити свої власні принципи управління 

і часто не враховували попередні надбання у справі розбудови держави. Крім 

того при правлячій еліті існували  різні погляди щодо цього питання, у яких 

не завжди зважалися інтереси народу України, а важливі рішення у більшості 

приймалися на догоду Західній Європі.  

Досвід минулого, що вміщував як позитивні, так і негативні аспекти 

змін у державі, необхідно враховувати при здійсненні реформування 

сучасних державних структур і визначенні повноважень, завдань, 

взаємовідносин різних гілок влади. Між тим, державотворчі процеси 

протягом 1917-1920 рр. мало досліджені, хоча досягнення і прорахунки 

українського державотворення революційної доби сприяли б більш 

критичному та об’єктивному оцінюванню розбудови держави на сучасному 

етапі історії України. 

Об’єктом дослідження є вищі органи влади, як складові 

державотворчого процесу у Наддніпрянській Україні протягом березень 

1917-квітень 1918 рр. 

Предметом дослідження є етапи та принципи становлення 

законодавчої та центральної виконавчої влади, їх характерні закономірності, 

що безпосередньо впливали на процес розбудови Української держави.  

Хронологічні межі дослідження охоплюють березень 1917– квітень 

1918р.  

Територіальні межі охоплюють усі регіони Наддніпрянської України 
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(умовний термін для позначення території Лівобережної та Правобережної 

України, яка до 1917 р. входила до складу Російської імперії крім 

Херсонської, Миколаївської, частково Одеської та Таврійської губерній). 

Мета  наукової роботи  полягає в  дослідженні  особливостей 

формування законодавчої та вищої виконавчої влади у процесі 

державотворення, динаміку змін статусу та форм діяльності органів 

державної влади в контексті боротьби певних політичних сил за владу в 

Наддніпрянській Україні весно 1917-1918 рр., зокрема, вирішити конкретні 

завдання: 

– дослідити стан наукової розробки проблеми; 

– висвітлити особливості формування законодавчої бази, 

функціонування вищих органів державної влади. 

Наукова новизна  полягає в наступному: 

– вперше в українській історичній науці здійснено спробу 

комплексного дослідження державотворчих процесів, які відбувалися в 

Наддніпрянській Україні протягом березня 1917 – квітня 1918 рр.  Виділені 

основні етапи цих процесів, розкрито особливості й тенденції кожного з них;  

– введені до наукового обігу раніше невідомі та маловідомі документи, 

які значно поповнили джерельну базу з вивчаємого питання; 

– дістали подальшого розвитку розкриття особливостей становлення і 

функціонування вищих органів влади, а також аналіз їх статусу та 

повноважень за часів Української Центральної Ради; 

– вперше, на якісно нових позиціях, чому сприяли матеріали нових 

джерел, охарактеризовано структуру та форми діяльності вищих органів 

влади у відповідності із стратегією політичних сил, представники яких 

входили до їх складу.  
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Розділ І. Історіографія та джерельна база дослідження 

1.1. Історіографія проблеми 

З проголошенням незалежності України в 1991 році і, особливо, після 

прийняття Конституції України у 1996 р., яка затвердила законодавчо цей 

процес, розпочався новий етап дослідження історії Української революції. 

Порівняльний аналіз новітніх публікацій, присвячених подіям березня 1917 – 

квітня 1918  років на терені України, засвідчує, що в цій галузі знань 

відбулися значні зрушення, досягнуті певні позитивні результати.  

Обґрунтованим є положення, що за своїм характером Українська революція 

була національно-демократичною, органічно поєднувала завдання 

національного відродження і державотворення із необхідністю глибоких 

соціальних змін в інтересах широких мас населення України. 

Дослідження цього важливого етапу історії триває понад дев’ять 

десятиріч, і особливо активізувалося з набуттям Україною в 1991 році 

незалежності. [2]. 

З досліджуваної проблеми з 1917 по 2006 рік видано понад п’ятнадцять 

тисяч праць. Про ті, які опубліковані у 1917-2000 роках йдеться у науково-

бібліографічному виданні «Українська революція і державність (1917-

1920 рр.)», підготовленому і опублікованому у 2001 році науковою 

бібліотекою імені В.І. Вернадського. 

Автор визнав за доцільне класифікувати наявні праці з досліджуваної 

теми відповідно принципів проблемно-хронологічного аналізу та врахування 

місця їх опублікування й розбиває на п’ять великих періодів.  

Перший період (1917 – 1921 рр.) – історіографічний доробок учасників 

бурхливих подій української національно-демократичної революції 1917 – 

1921 рр. Насамперед, це наукові праці голови Української Центральної Ради 

М. Грушевського. Йому належить первісна схема розвитку революції за часи 

Української Центральної Ради. У 90-х роках ХХ століття, у зв’язку з 

ювілейними датами, опубліковано ряд праць, в яких висвітлена роль 
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М.С. Грушевського  у державотворчих процесах 1917-1918 років. 

У ряді праць, присвячених досліджуваному періоду піддано критиці 

твердження авторів вказаних публікацій. Так І. Нагаєвський, автор «Історії 

української держави двадцятого століття», вважає, що «Українська Рада мала 

добру нагоду закріпити українську державність, ... але молоді романтики 

свято вірили в соціалістичне «братерство народів» [5]. Д. Гірський відзначає 

це у монографії «Давні спроби виправдовування антидержавної політики 

(Відгук на фальсифікації соціалістів з табору УНР)». 

Діяльність Української Центральної Ради в цих працях оцінюється з 

націоналістичних позицій. Націоналізм автора виключає можливість 

вивчення соціально – економічних питань історії України за добу першого 

революційно – демократичного парламенту. 

На наступних етапах накопичення історичних знань вони стали 

основою різних підходів до оцінки визвольних змагань Української 

Центральної Ради, що їх очолила. Прибічники Української Центральної Ради 

ідеалізували її діяльність, не помічаючи принципових помилок, яка та 

допускала, інші продовжували відстоювати самостійницькі позиції і 

зосереджувались на критиці її помилок. 

Другий період ( 1921 – 1929 рр.) Ряд праць опублікували учасники 

революційних подій в Україні, які у 20-х роках ХХ століття працювали у 

наукових установах (М. Рубач. «К истории гражданской борьбы на 

Украине». 1924; В. Сухино-Хоменко. «З приводу особливостей пролетарської 

революції на Україні». 1928). 

Свою концепцію щодо суті революційних подій в Україні 

сформулював український історик-марксист М. Яворський. 1917 рік в 

Україні він оцінив як національно-демократичну революцію [18]. 

В літературі 20-х – початку 30-х років ХХ століття зустрічаються й 

інші наукові визначення подій 1917 року в Україні: Українська революція, 

національно-аграрна революція. Їх популяризували молоді тоді історики 

В. Сухино-Хоменко, А. Річицький. 
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        Третій період (1929 – 1956 рр.) відносна свобода, яка існувала в 

історичній науці в 20-ті роки ХХ століття, наприкінці десятиліття швидко 

зникла. На початку січня 1930 року в журналі «Більшовик», органі ЦК 

ВКП (б), була опублікована стаття співробітника Інституту марксизму 

Комуністичної Академії (Москва) П. Горіна «О роли пролетариата в 

революционном движении Украины», в якій був підданий жорсткій критиці 

М. Яворський, керівник української школи істориків-марксистів. Того ж 

місяця в історико-партійному журналі «Літопис революції» з’явились статті 

В. Манілова, Д. Фріда і М. Рубача, спрямовані проти досліджень 

М. Свідзінського, А. Річицького і В. Сухино-Хоменка.  

Наприкінці 20-х – на початку 30-х років у радянській історіографії 

почала складатися концепція історії революції та громадянської війни в 

Україні, яка була основана на марксистсько-ленінських ідеологічних засадах 

з національного питання. Відповідно цієї концепції, український 

національний рух було визначено як буржуазно-націоналістичний, 

антинародний, а усі його прояви віднесено до контрреволюції. Українська 

Центральна Рада була затаврована як буржуазно–націоналістична 

організація, що згадувалася в історичній літературі лише як об’єкт, проти 

якого вели боротьбу робітники та селяни України на чолі з більшовицькою 

партією.  

На цій ідеологічній основі ґрунтувалася вся наступна радянська 

історіографія. З кінця 40-х років вона поповнюється нескінченою кількістю 

«наукових розробок», назва яких засвідчує їх суть і спрямованість 

(П.І. Гурчев. «Червона гвардія України за становлення і зміцнення 

української Радянської держави», А.В. Лихолат. 

Аналізуючи радянську історіографію цього періоду, ми можемо 

визначити, що політична діяльність більшовиків, яка була спрямована на 

вирішення національного питання, розглядалася з точки зору гуманізму. 

Четвертий період (1965 – 1991 рр.) В 60–70-х роках ХХ століття 

опубліковані праці І.Ф. Кураса, П.Л. Варгатюка, В.Ф. Солдатенка, 
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Ю.Ю. Кондуфора, В.А. Замлинського, Л.А. Нагорної, С.М. Королівського, 

І.к. Рибалка та інших, в них автори ідеалізували національну політику 

більшовиків, а діяльність інших політичних сил, зокрема країнської 

Центральної Ради, розглядалася як контреволюційна і антинародна. 

Пятий період (1991 – по сьогодення). З проголошенням незалежності 

України в історичній науці намітилися принципові зміни в концептуальному 

підході як у вітчизняних, так і зарубіжних вчених до висвітлення проблем 

державотворчих процесів в період української революції. Так в статтях 

Д. Яневського, С. Кульчицького, Л. Решадько, Р. Матузко (Яневський Д. 

«Українська Центральна Рада: перші кроки до новітньої національної 

державності (березень – листопад 1917 р.)», «Важливий шлях до свободи»; 

Кульчицький С. «Центральна Рада: утворення УНР», Решадько Л. 

«Четвертий Універсал»; Матузко Р. «Украина 1917–го: поглощение 

бездной») здійснюється спроба наукового осмислення місце і роль 

Української Центральної Ради в процесі національно – державного 

становлення України в 1917 – 1918 роках. В цих статтях показано, що 

Українська Центральна Рада пройшла декілька етапів свого становлення, 

кожен з яких мав свої окремі риси [18]. 

При цьому перший великий період державотворчої діяльності 

Української Центральної Ради (березень – жовтень 1917 р.) знайшов в 

літературі більш повне висвітлення, ніж другий (жовтень 1917 – квітень 

1918 рр.) – найбільш складний період в політичному житті Української 

Центральної Ради – який висвітлюється фрагментально, без глибокого 

наукового аналізу. 

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть з’являються наукові праці з 

питань вивчення історико–правового досвіду державного будівництва. Цю 

прогалину сьогодні намагаються заповнити науковці–юристи (Б. Тищик, 

О. Вівчаренко. «Українська Народна Республіка (1917-1920)»; Н. Лешкович. 

«Становлення державності в Україні»; П. Музыченко. «История государства 

и права Украины»; А. Захарчук. «Історія держави і права України»), 
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дослідження яких аналізується функціонування вищих органів влади за добу 

української Центральної Ради [20]. 

У 1997-1999 роках в Інституті історії України НАН України та 

Інституті політичних та етнонаціональних досліджень НАН України 

відбулися конференції, присв’ячені 80-річчю створення Української 

Центральної Ради. 

В 1992–1996 роках були опубліковані дослідження А. Андрусишина, 

О. Бойка, О. Реєнта, В. Верстюка, А. Гриценка, І. Хміля, О. Щуся, в яких 

аналізується поведінка різних соціальних верств у революції 1917 року в 

Україні. Ці автори приходять до висновку, що Центральна Рада, українські  

національні партії протягом усього 1917 року мали досить широку соціальну 

підтримку, а вплив військ Радянської Росії на події в Україні був набагато 

сильнішим, ніж вважалося до цього часу. 

У монографії В. Солдатенка «Українська революція: концепція та 

історіографія» на основі широкого кола джерел, в основному архівних, 

зроблено висновок: «За характером українська революція була національно-

демократичною, в своїй концепції органічно поєднувала завдання 

національного відродження і державотворення з необхідністю глибоких 

соціальних зрушень в інтересах широких мас українства». 

В Україні за роки незалежності опубліковані праці І. Нагаєвського 

«Історія Української держави двадцятого століття», П. Мірчука «Українська 

державність 1917-1920 рр.», Д. Донцова «Історія розвитку української 

державної ідеї», виданих у 20 – 80-х роках ХХ століття за кордоном [12]; 

з’явились спеціальні дослідження вітчизняних істориків, зокрема 

В. Верстюка, Р. Симоненка, В. Бодрухина, І. Довжука, В. Литвиненка, в яких 

висвітлюються питання щодо статусу, структури, форм функціонування 

Української Центральної Ради, Генерального Секретаріату УНР, їх видатних 

діячів. 

У 90-х роках ХХ століття у зв’язку із відзначенням річниць 

опублікування Універсалів Центральної Ради в Україні проводилися 
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науково-практичні конференції, матеріали яких були опубліковані 

(І.О. Рафальський, О.О. Рафальський. «І Універсал Центральної Ради та Ради 

робітничих і солдатських депутатів України»; В.Д. Гончаренко. «Универсалы 

Центральной Рады – важные вехи в процессе возрождения украинской 

государственности»; В.О. Рум'янцев. «Універсали Центральної Ради – етапи 

в боротьбі за відродження української державності»).  

Процес державотворення в Україні у 1917 – 1920 роках ще досі не став 

предметом комплексного, всебічного дослідження в історичній літературі, а 

тому деякі суттєві аспекти цього процесу мають дискусійні і суперечливі 

оцінки і не позбавлені тенденційності та ідеологічних нашарувань. 

 

1.2. Джерельна база 

Після проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року, перед 

українською історичною наукою відкрились широкі перспективи. Зростає 

інтерес науковців до проблеми становлення української національної 

держави березня 1917 – квітня 1918 рр. 

Використовуючи новітні класифікаційні схеми джерел у вітчизняній 

історичній науці, пропонуємо джерельну базу з історії українського 

державотворення березня 1917 – квітня 1918  років розділити на п’ять груп: 

1) архівні джерела; 2) опубліковані документальні джерела (збірники 

документів і матеріалів, офіційні документи, закони, постанови, інструкції, 

універсали, декларації, статути); 3) мемуарна література, джерела особливого 

значення (щоденники, спогади); 4) публікації в періодичних виданнях 

української діаспори та у вітчизняних виданнях; 5) довідникова (критико–

бібліографічні видання, рецензії, словники, енциклопедії, довідники, 

статистичні збірники).  

Першу групу джерел становлять документи архівних фондів, які 

зберігаються в Центральному державному історичному архіві (ЦДІА), 

Центральному державному архіві вищих органів влади і державного 

управління (ЦДАВО), Центральному державному архіві громадських 
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об’єднань (ЦДАГО). В їх фондах зберігаються матеріали про діяльність 

українських урядів Наддніпрянської України: статути, журнали, закони, 

відозви.  

На основі вивчення, узагальнення і систематизації нових архівних 

документів, використання фактологічного матеріалу, який міститься у 

дослідженнях останього часу, показано, як У.Ц.Р. набирала ознак державного 

органу, а її провід впевнено тримав курс на демократичні, парламентські 

форми роботи.  

Друга група складається із значної кількості документальних 

публікацій, зокрема, програмних документів політичних партій, партійних та 

урядових звернень до народу, універсалів, декларацій, прийнятих законів і 

постанов тощо. Почали вони випускатись безпосередньо в роки революції 

(«Українська соціал – демократична робітнича партія. ІV Конгрес У.С.–

Д.Р.П.»; «Постанови Загально–Української конференції У.П.С.–Р. У Києві (3 

– 6/VI. 1917) та Краєвої Лівобережної Конференції У.П.С.–Р. в Полтаві (30/V 

– 2/VI. 1917) / Матеріали загальної української конференції Української 

партії соціалістів – революціонерів»; «Тимчасова інструкція Генеральному 

Секретаріатові Тимчасового уряду на Україні»; «Постановление Временного 

Правительства // Собрание узаконения и распоряжений Правительства, 

издаваемое при Правительствующем Сенате. П-г., 1917». 

Важливим джерелом з історії українського державотворення в Україні 

у 1917-1920 роках є Конституції та певні проекти основного закону держави. 

На етапі становлення української державності в 1917–1919 роках 

функції Конституції часто виконували кілька окремих законодавчих актів: 

Універсали Центральної Ради (червень 1917 – квітень 1918 року). 

У 90-х роках ХХ століття видані спеціальні тематичні документальні 

збірники, які присвячені історії українських конституційних актів. Ця робота 

була започаткована істориками з української діаспори і успішно проводиться 

вітчизнянами дослідниками. До цих документів треба віднести – 

«Конституційні акти України 1917-1920 рр. Невідомі конституції України»; 
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«Конституції і Конституційні акти України: Історія і сучасність»; Костів  К. 

«Конституційні акти відновленої Української держави 1917-1919 років і їхня 

політично–державна якість»; Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. «Історія 

Української Конституції»; Яковлєв А. «Основи Конституції УНР»; 

Яневський Д. «Маловідомі конституційні акти 1917-1920 рр.». 

У документальних виданнях, що стосуються українського 

державотворення 1917–1920 років, на нашу думку, краще представлена 

політична історія. Перші збірники документів цього напрямку, густо 

переплетені коментарями безпосередніх учасників тих буремних подій, 

зокрема чотири томи Христюка П. «Замітки до історії української революції 

1917–1920 рр.», які були опубліковані за сприяння Українського соціального 

інституту [28]. 

Суто документальний характер мають два томи багатопланованого 

видання О. Доценка «Літопис української революції. Документи й матеріали 

до історії української революції». 

Вагомим здобутком джерелознавчої бази історії революційної доби 

став трьохтомник «Українська суспільно–політична думка в ХХ столітті: 

Документи і матеріали», який був підготовлений спільними зусиллями 

дослідників української діаспори та вітчизняних істориків. 

За останні п’ятнадцять років з друку вийшли перші фундаментальні 

комплексні видання документів, присвячені окремим етапам українського 

державотворення 1917–1920 років, орієнтують науковців на вивчення тих 

питань, які замовчувались або фальсифікувались за радянської доби. До 

таких праць ми відносим двотомник «Українська Центральна Рада: 

Документи і матеріали», «Український національно–визвольний рух. 

Березень – листопад 1917 року: Документи і матеріали». У них наведено 

багато документів, стенограм, протоколів, які дають об’єктивну оцінку 

діяльності українського уряду в період Української Центральної Ради. Але 

сучасну практику їх публікацій не можна вважати задовільною, тому 

активізація цієї діяльності залишається актуальною. 
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Важливим джерелом для вивчення державотворчих процесів в 

Наддніпрянщині в 1917–1920 роках є мемуарна література. Особливої уваги 

заслуговують щоденники, спогади, листи державних діячів та науковців, які 

складають третю групу джерельної бази.  

Непересічне значення для вивчення державотворчих процесів в 

Наддніпрянській Україні на початку ХХ століття мають спогади голови 

Української Центральної Ради М. Грушевського, мемуари діячів Української 

Центральної Ради, Гетьманату, які стояли біля витовиків української 

державності (В. Петрів. «Спомини з часів української революції (1917-

1921)»; Д. Дорошенко. «Мої спомини про недавне минуле (1914–1920 рр.)», 

«В поході до волі. Спомини»; В. Винниченко. «Щоденник».  

До четвертої групи джерел автор відніс публікації в періодичних 

виданнях української діаспори (Канада, США, Німеччина) та у вітчизняних 

виданнях.  

Аналіз української періодики свідчить, що розгляд державотворчих 

процесів знайшов відображення у пресі державних установ доби Української 

національно-демократичної революції (вістях, вісниках – «Вісті з Української 

Центральної Ради»; «Вісник Генерального Секретаріату УНР»; «Вісник Ради 

Народних Міністрів»; «Вісник УНР»; «Державний вісник»), а також у 

громадській пресі – «Селянське слово»; «Республіканські вісті»; «Народна 

Воля»; «Республіканські вісті», «Киевская мысль»; «Черниговская земская 

газета» тощо. 

Результати досліджень публікувались в періодичних виданнях 

української діаспори – «Український історик», «Батьківщина», «Вільна 

Україна», «Визвольний шлях», «Український самостійник», «Рідна школа». 

До п’ятої групи ми відносимо довідникові джерела, в яких розкрито 

державотворчий процес 1917-1920 років. Як окремий вид історіографічних 

видань складають бібліографічні покажчики, книжкові огляди, рецензії з 

проблеми українського державотворення 1917–1920 років, зокрема треба 

виділити «Историографию истории Украинской ССР» 1987 року, в якій 
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розглядаються етапи розвитку радянської історіографії радянського 

будівництва на Україні в роки громадянської війни і імперіалістичної 

інтервенції. Серед бібліографічних видань слід відокремити покажчик праць, 

що були присвячені Українській Центральній Раді (Верстюк В.Ф., 

Осташко Т.С. «Діячі української центральної Ради: Бібліографічний 

довідник», «Українська Центральна Рада: сторінки історії. Бібліографічний 

покажчик»), а також найповніше науково-бібліографічне видання під назвою 

«Українська революція і державність 1917-1920 рр.», опубліковане в 2001 

році. 

 

  



15 
 

 

Розділ ІІ. Динаміка змін структури  вищих органів влади в контексті 

характеру державного устрою. 

2.1. Структура законодавчого органу влади березень 1917 – квітня 

1918 рр. 

 Лютнева революці 1917 року розбудила віками пригноблений 35 – 

мільйонний український народ, дала вулканічний вихід, навіть вибух 

зростанню національної свідомості.  

Після лютневих подій в Києві було створено два політичних осередки, 

діячі яких прагнули утворити єдиний керівний орган для організації, 

репрезентації й координації національно–політичного життя України. На 

провідну роль у цьому процесі претендували Товариство Українських 

поступовців (ТУП) та українські соціал–демократи (УСДРП). Згодом, єдиним 

органом, що сконцентрував національно-демократичні сили на початку 

революції стала Українська Центральна Рада на чолі з М. Грушевським. 

У перші тижні існування У.Ц.Р. представництво в ній затверджувалося 

за територіальним (від губерній, міст Одеси, Катеринослава і Харкова), 

професійним (від робітників, селян, кооперативів, студентства, військових, 

духовенства, науковців, просвітних організацій), партійним (від 

автономістів-федералістів, соціал-демократів, радикальних демократів, 

соціалістів-революціонерів, соціалістів-самостійників) принципами.  

6 – 8 квітня 1917 року-в Києві проходив Всеукраїнський Національний 

Конгресс, на якому розглядалося питання національно-державного 

будівництва. Виходячи з резолюцій Конгрессу, де наголос робився на 

широку національно-територіальну автономію України, яка забезпечить 

потреби всіх народів і народностей, єдиною відповідною формою 

державного ладу Росії є федеративна демократична республіка, а одним із 

головних принципів автономії – повне забезпечення прав національних 

меншин. Центральна Рада стала представницьким органом населення 

України.  
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28 червня 1917 року Українська Центральна Рада провела 

«самоорганізацію». Встановлювалось, що її склад збільшився до 568 осіб, 

212 із них репрезентували Всеукраїнську раду селянських депутатів, 132 – 

Всеукраїнську раду військових депутатів, 100 – Всеукраїнську раду 

робітничих депутатів, 27 – Український Генеральний Військовий Комітет, 52 

– губернії, 1 – духовенство, по 5 осіб від спілки вчителів, студентів, 

кооператорів. 

Після прийняття Другого універсалу було вирішене питання щодо 

представництва національних меншин спочатку стосовно Малої Ради та 

Генерального Секретаріату. На VI сесії українського парламенту було 

вирішено надати в У.Ц.Р. 104 місця – росіянам, 50 – євреям, 20 – полякам. 15 

місць надавалося громадським організаціям: від молдаван – 4, німців – 3, 

білорусів, чехів, греків, болгар, менонітів – 1, татар – 3. 

Таким чином, місця у парламенті розподілилися після 9 серпня 1917 

року так: від Національного з’їзду – по 3, від Ради селянських депутатів – 

212, від Ради робітничих депутатів – 100, від Ради військових депутатів – 

132, від Генерального військового комітету – 26, від губерній, великих міст, 

повітів – 81, від політичних партій – 20, від громадських організацій 

(професійних, просвітних, економічних) – 16, від російських есерів та 

російських соціал-демократів – 20, від Ради робітничих і солдатських 

депутатів – 50, від Польського демократичного централу – 5, від польських 

соціал-демократів і соціалістів – 4, від польської «лівиці» – 7, від «Бунду» та 

Єврейської робітничої партії – 13, від Єврейського демократичного 

об'єднання – 2. Загальна кількість членів парламенту мала складати 765 осіб 

[28].  

На сучасному етапі не вщухають суперечки, щодо легітимності У.Ц.Р. 

Відповідь на це питання, в певній мірі, дає робота Національного конгресу, 

що визначив статус У.Ц.Р. як вищого територіального органу влади і 

прийняв рішення, згідно з яким У.Ц.Р. має функціонувати як національний 

парламент.  
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Таким чином, країнська Центральна Рада поступово набувала 

легітимного представницького статусу, хоча В. Верстюк і В. Солдатенко, 

вважають, що не можна вважати делегатів Національного конгресу 

представниками народу, бо вони не були демократично обрані. 

Вищим законодавчим органом до скликання Українських Установчих 

Зборів (вибори до них розпочалися наприкінці 1917 року) вважалась сама 

У.Ц.Р., яка з березня 1917 року поступово перетворювалась в центр 

українського політичного життя, представляла інтереси спочатку переважно 

українців, а згодом і національних меншин, які мешкали на території УНР. В 

управлінні державою доби У.Ц.Р. відчутні прагнення до класичного 

розподілу влади.  

Різноманітні завдання, що стояли перед представницьким органом, 

вимагали визначення її структури. Навесні – в середині 1917 року у структурі 

У.Ц.Р. виділяються такі ланки: Загальні збори, Комітет (Мала Рада), 

Президія, Пленум, Голова, комісії і партійні фракції. Формою роботи 

українського революційного парламенту були пленуми. 

У період між загальними зборами (сесіями) У.Ц.Р., яких відбулося 

дев’ять, її функції виконував Комітет (Мала Рада), що був створений 8 квітня 

1917 року першими Загальними зборами у складі 20 осіб, до якого увійшли 

Президія У.Ц.Р. (обрана Національним конгресом) і 17 членів, обраних 

Загальними зборами зі складу представницького органу.  

Одним із перших офіційних документів, який сприяв визначенню 

організаційної структури українського парламенту, був «Наказ Українській 

Центральній Раді». Цей наказ датується 23 квітня 1917 року й фактично 

закріплював існуючу структуру: Президія парламенту – Голова і два 

заступники, обрані Комітетом голови Комісій У.Ц.Р. – не більш ніж 

8 чоловік, члени, обрані Загальними зборами У.Ц.Р. – 17 чоловік, окремі 

особи, «кооптовані» Комітетом до повного його складу з 33 чоловік.   

Відповідно до пункту 3 «Наказу», робота парламенту мала проводитися 

через його Загальні збори та Комітет Ради. Далі перелічувалися 
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повноваження Загальних зборів: «вони визначають напрям і характер всієї 

роботи Ради» і поділяються на звичайні (чергові), які «мають відбуватися не 

рідше, як раз на місяць» і надзвичайні – їх скликає Комітет «при нагальній 

потребі». 

Нормативно-правовим актом «Розклад роботи Малої Ради і її Комісій» 

від 1 серпня 1917 року було внесено зміни в структуру Малої Ради. За цим 

документом передбачалося створення Комісій Малої Ради для підготовки 

різних питань, які пізніше повинні були розглядатися на зборах Малої Ради. 

Член Комітету мав один голос, голосування могло бути відкритим або 

закритим. Уточнювався зміст примітки до пункту 3 «с», зокрема: «коли 

кворуму (для зібрань в 1/2 членів) не буде, то наступні збори дійсні при 

всякій кількості членів, але тільки до розв'язування справ, поданих на 

попереднє засідання, яке не відбулося». Засідання Комітету визначалися як 

відкриті, але у виняткових випадках Комітет 2/3 голосів міг прийняти 

рішення про проведення закритого засідання. У закритих засідання могли 

брати участь тільки члени Комітету та їх заступники, члени уряду і особи 

допущені на дане засідання. 

Згідно з цим документом особливе значення мали комісії, які 

розглядали так звані «законодавчі справи»: проект «законів, постанов, 

приписів тощо», внесені членами Малої Ради або урядом. Проекти повинні 

були роздаватися членам Малої Ради для ознайомлення, а потім – 

передаватися до комісії Малої Ради, які, після закінчення своєї роботи, 

обирали члена – доповідача на збори Малої Ради. Мала Рада могла 

вирішувати справи «законодавчі справи», лише після доповіді комісії. Свої 

рішення український парламент приймав у вигляді універсалів, постанов, 

рішень, резолюцій. 

Таким чином, на середину серпня 1917 року сформувався законодавчий 

орган – Українська Центральна Рада.    
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2.2. Функціонування виконавчої гілки влади за добу Української 

Центральної Ради. 

 

Всупереч забороні Тимчасового уряду в середині червня 1917 року в 

Києві розпочався ІІ Всеукраїнський військовий з’їзд. В цей же час 

продовжувалась сесія Центральної Ради, її головним завданням були 

підготовка і проголошення І Універсалу, в якому йшлося про створення 

Генерального Секретаріату. «В цім органі будуть об’єднані всі права і засоби, 

щоб він представник демократії всієї України і разом з тим, як найвищий 

краєвий орган управління, мав змогу виконувати складну роботу організації 

та впорядкування життя всього краю ...». 

Виданням Центральною Радою І Універсалу 10 червня 1917 року, що 

декларував початок створення певних засад автономії України, розпочався 

новий етап в її діяльності. Виникла потреба в організації виконавчого органу 

для управління Україною. 15 червня 1917 року Комітет У.Ц.Р. на своєму 

засіданні ухвалив створення нового органу – Генерального Секретаріату і 

передав йому виконавчі функції. Організація його внутрішньої роботи була 

наступною. Уряд проводив засідання, які поділяються на чергові, що мають 

проводяться не рідше, як раз на місяць і надзвичайні – їх скликає Комітет 

«при нагальній потребі». 

У документах цього періоду Генеральний Секретаріат характеризується 

як виконавчий комітет Центральної Ради (Декларація Генерального 

Секретаріату від 10 липня 1917 року), відповідальний перед Центральною 

Радою (ІІ Універсал), «уряд» (ІІІ Універсал). Згідно ІV Універсалу 

Генеральний Секретаріат був перетворений в Раду Народних Міністрів. 

Генеральний Секретаріат складався із генеральних секретарств на чолі з 

генеральними секретарями. Кількість генеральних секретарів то 

зменшувалось (до 8), то збільшувалась (до 14). У перший склад Генерального 

Секретаріату входило дев’ять членів: В. Винниченко – голова та генеральний 
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секретар внутрішніх справ, П. Христюк – генеральний писар, 

Х. Барановський - генеральний секретар фінансів, С. Єфремов – генеральний 

секретар міжнаціональних справ, С. Петлюра – генеральний секретар 

військових справ, Б. Мартос – генеральний секретар земельних справ, 

В. Садовський – генеральний секретар судових справ, І. Стешенко –  

Генеральний секретар освіти та М. Стасюк – генеральний секретар 

харчових справ. Після проголошення першої декларації Генерального 

Секретаріату його склад розширився за рахунок нових членів: В. Голубович – 

генеральний секретар по питанням шляхів, А. Зарубін – генеральний 

секретар пошти та телеграфу, М. Рафес – генеральний контролер, 

П. Стадницький – статс-секретар у справах України при Тимчасовому уряді. 

Крім того, залишились незайнятими дві нові вакансії – генерального 

секретаря праці та генерального секретаря торгівлі та промисловості [28].  

29 липня 1917 року Мала Рада ухвалила Статут Генерального 

Секретаріату, який М. Грушевський назвав «Першою Конституцією 

України». Статут визначав відносини між Генеральним Секретаріатом та 

Малою Радою, порядок діяльності уряду, законодавчу процедуру та інше. 

Генеральний секретаріат був підзвітним Малій Раді. 

Після компромісних рішень У.Ц.Р. на переговорному процесі з 

Тимчасовим урядом Росії в серпні 1917 року дію «Статуту» було замінено на 

«Інструкцію Тимчасового уряду Генеральному Секретаріатові» від 4 серпня 

1917 року. «Інструкція» обмежувала діяльність українського уряду як 

територіально (його юрисдикція розповсюджувалась тільки на п’ять губерній 

– Волинську, Подільську, Київську, Полтавську, Чернігівську), так і 

функціонально – кількість генеральних секретарів було зменшено з 14 до 9. 

Створений на чолі з В. Винниченком уряд мав опікуватись справами 

внутрішніми, фінансовими, продовольчими, земельними, хліборобськими, 
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міжнаціональними та іншими в межах України і виконувати всі постанови 

Центральної Ради, які цих справ торкаються. 

За час свого існування Генеральний Секретаріат провів понад 30 

засідань, на яких було розглянуте біля 100 питань зовнішньої та внутрішньої 

політики. Уряд підготував проекти постанов Пленуму Центральної Ради про 

введення прогресивного оподаткування суддів у розмірі 25 відсотків 

одноденного заробітку. На його засіданнях розглядались питання 

судочинства, військового будівництва та інші.  

12 жовтня 1917 року Генеральний Секретаріат розробив та затвердив 

Декларацію, яка розширила його повноваження, обмеженні «Інструкцією» 

Тимчасового уряду. Уточнювалась компетенція секретарств та Генерального 

Секретаріату в цілому. Офіційним органом уряду був «Вісник Генерального 

Секретаріату». 

З утворенням Генерального Секретаріату було розпочато процес 

розмежування законодавчої та виконавчої влад. Наприкінці грудня 1917 року 

для вирішення питань внутрішнього характеру, розробки законопроектів, 

координації діяльності генеральних секретарів та поліпшення праці 

Генерального Секретаріату в цілому був утворений Малий Генеральний 

Секретаріат з товаришів генеральних секретарів. 5 січня 1918 року до 

секретарства судових справ було поданий Статут Малого Секретаріату, 

розроблений товаришем секретаря продовольчих справ Д. Коліухом. Згідно 

цього документа, до Малого Генерального Секретаріату з правом 

вирішального голосу входили товариші генеральних секретарів. Останні 

вибирали голову, та двох заступників. Завданням Малого Генерального 

Секретаріату було: «а) планів влаштування, установлення планів і 

регулювання господарського та культурного життя Української Народної 

Республіки; б) проектів штатів і обрахунків, що складалися окремими 

секретарствами; в) подання справ, що розглядалися на засіданнях 

генерального Секретаріату». 
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Висновки Малого Генерального Секретаріату докладалися на 

засіданнях Генерального Секретаріату його головою, причому при розгляді 

справи він мав право вирішального голосу. Малий Секретаріат збирався два 

рази на тиждень. 

Згідно проекту ухвали У.Ц.Р. про порядок видання законів УНР (22 

листопада 1917 року), право вносити законопроекти на розгляд Ради мали: 

1) Президія Центральної Ради; 2) фракції Ради; члени Ради (не менше 30); 

3) Генеральний секретаріат; органи самоврядування; 4) громадяни УНР в 

кількості не менше 100 тисяч чоловік. 

Законопроект мав поступати на розгляд в комісію законодавчих 

внесень, або одразу розглядалося У.Ц.Р. Комісія мала вносити виправлення в 

законопроекти та готувати проект ухвали для Центральної Ради. В разі 

прийняття законопроекту останній ставав чинним з дня рішення Радою. 

Закони також мали друкуватися в офіційному органі Генерального 

Секретаріату. 

Постановою Секретаріату від 18 грудня 1917 року вводилося 

обов’язкове проходження всіх законопроектів, підготовлених окремими 

секретарствами, чи таких, які намічалися до внесення на обговорення 

Секретаріату, через канцелярію Генерального Секретаріату. Після ухвали 

проекту Секретарством, канцелярія мала посилати його до Президії 

Центральної Ради. 

Протягом свого існування український уряд зазнав чимало криз, 

зумовлених різними чинниками. Останній склад Генерального Секретаріату 

мав такий склад: Голова міністрів – В. Голубович (у. с.-р.); міністр 

внутрішніх справ – М. Ткаченко (у. с.-д.); військових і морських – 

О. Жуковський (у. с.-р.); судових – С. Шелухін (у. с.-ф.); земельних – 

М. Ковалевський (у. с.-р.); харчових – М. Коліух (у. с.-ф.); дер. секретар 

закордонних – О. Любинський (у. с.-р.); праці – Л. Михайлів (у. с.-д.); пошт і 
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телеграфії – Г. Сидоренко (с. самос.); залізничних шляхів – Є. Сакович (у. с.-

р.); фінансів – П. Климович (у. с.-р.); дер. контролер – О. Лотоцький (у. с.-ф.); 

просвіти – В. Прокопович (у. с.-ф.); торгівлі і промислу – І. Фещенко-

Чопівський (у. с.-ф.); дер. Секретар – П. Христюк.  

За Конституцією УНР вищою виконавчою владою проголошувалася 

Рада Народних Міністрів, що мала порядкувати всіма справами, які 

залишалися поза межами діяльності установ місцевого самоврядування або 

стосувалися всієї України, координувати і контролювати діяльність місцевих 

установ, але не втручатися при цьому у їх компетенцію, допомогти їм у 

випадках, коли вони про це просять. Уряд мав діставати свої повноваження 

від Установчих Зборів і звітуватися перед ним [31]. 

Формування Ради Народних Міністрів покладалось на Голову 

Установих Зборів за порозумінням із «Радою Старшин Зборів», після чого її 

склад, кількість та посади затверджувались на Установчих Зборах (стаття 52). 

Депутатські запити до уряду в цілому й окремих міністрів могли подаватися 

через президію Зборів, фракціями і групами депутатів числом не менш за 15 

чоловік. Але останні мали ставитися на голосування, і лише після підтримки 

їх сесією міністри самі або через своїх представників були зобов’язані дати 

відповідні пояснення протягом тижня на Зборах. 

У квітні – травні 1917 року на селянських з’їздах (губернських, 

повітових, волосних), які проходили на Київщині, Херсонщині, Харківщині, 

Полтавщині, Чернігівщині, Катеринославщині, Поділлі, висловлювалися за 

ліквідацію приватної власності на землю, національно–політичну автономію, 

припинення війни та встановлення політичного ладу в Україні. 
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Висновки 

Державницькі традиції в Україні мають свою багатовікову історію, але дуже 

важливим для нас є досвід державницьких змагань XX століття, який може бути 

ключем до відповідей не тільки на найважливіші питання історії національного 

державотворення стосовно УНР, а й сьогодення, коли український народ, віддавши 

перевагу державницькій парадигмі з виразним національним елементом, будує 

свою незалежну, самостійну Державу. 

Період національно-визвольних змагань 1917-1920 рр. характеризувався 

відродженням державності в Україні, становленням власного права, пошуком 

оптимальних форм державно-правового розвитку. Практично мало не за кожного 

режиму, що реалізовував свою владу у той час в Україні, демократичні цінності 

конкурували з тенденціями до авторитаризму, гуманістичні ідеали з узаконенням 

репресій проти політичних супротивників. 

Використовуючи новітні класифікаційні схеми джерел у вітчизняній 

історичній науці, автор систематизував джерельну базу з історії українського 

державотворення 1917-1920 рр., розподіливши її на п’ять груп. Першу групу джерел 

становлять документи архівних фондів, які зберігаються, Центральному 

державному архіві вищих органів влади і державного управління (ЦДАВО) . Другу 

групу складають опубліковані документальні джерела (збірники документів і 

матеріалів, офіційні документи, закони, постанови, інструкції, універсали, 

декларації, статути). Особливої уваги заслуговують матеріали приватних 

щоденників, спогадів, листів, мемуари державних діячів та науковців, які складають 

третю групу джерельної бази. До четвертої групи джерел автор відносить публікації 

періодичних видань революційного періоду. П’яту групу складає довідникова 

література (критико-бібліографічні видання, рецензії, словники, енциклопедії, 

довідники, статистичні збірники). 

Історіографічний огляд дисертації дозволяє зробити висновок, що: по- 

перше, незважаючи на значну кількість наукових праць, в історичній літературі 

недостатньо досліджено другий (жовтень 1917 — квітень 1918 рр.) – найбільш 
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складний етап в політичному житті Центральної Ради, який висвітлюється 

фрагментарно, без глибокого наукового аналізу; по-друге, історична література, у 

якій досліджувалася доба Гетьманату свідчить як про певні наукові здобутки у 

вивченні цього періоду, так і про відсутність одностайності у концептуальних 

підходах вітчизняних істориків; по-третє, наукові праці присвячені добі Директорії 

УНР грішать упередженістю, вимагають критичного перегляду та додаткових 

досліджень для з’ясування істини; по-четверте, не можна вважати задовільною 

сучасну практику публікацій мемуарної літератури, документальних збірників, які є 

важливим джерелом і орієнтують науковців на вивчення тих питань 

державотворчих процесів 1917—1920 рр., що замовчувались або фальсифікувались 

за радянської доби. 

Автор дійшов висновку, що з перших революційних днів 1917 року 

визначилися різні підходи до процесу формування тієї чи іншої форми правління. 

При цьому на основі документального матеріалу стверджується про певний 

історичний зв’язок, який визначав наступність органів державної влади з тими, що 

існували за часів козацької доби (принципи парламентаризму, демократії, 

рівноправності тощо). Нова влада ставила перед собою завдання перебудови 

суспільного устрою, виходячи з права українського народу на самовизначення та 

використання власних традицій державного будівництва. 

Політична ситуація 1917—1918 рр. в Наддніпрянській Україні, коли йшов 

процес розбудови власної державності, значною мірою визначала законотворчі 

пріоритети. В перший період (квітень — жовтень 1917 р.), законодавство 

Центральної Ради носило переважно декларативний характер, про що свідчить зміст 

універсалів, декларацій та інструкцій. Його основним здобутком стали нині відомі 

універсали, яким судилося відіграти таку саму роль, що й «Декларація про 

державний суверенітет» 1990 року. Універсали формували основи української 

державності. Здобутком другого періоду (грудень 1917 - квітень 1918 рр.) стало 

прийняття Конституції УНР, що продемонструвала теоретичні можливості та 

досягнення української політичної думки XX століття. Творці Конституції мислили 

демократично і були політичними діячами, які мріяли створити правову модель 
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суспільного порядку для населення України. З поваленням У.Ц.Р. закінчився 

перший етап розбудови української державності, який пройшов шлях від вимоги 

національно- територіальної автономії до проголошення незалежності України. 

Завдяки волі народу, зусиль Центральної Ради та її керівників уперше у новітній 

історії на політичній арені Європи постала незалежна Україна. 

Проте на зламі 1917—1918 рр. вищі державні органи УНР перебували на 

початковій стадії формування: нечітко були визначені порядок їх створення, 

організаційна структура, права і обов'язки, принципи взаємовідносин, що негативно 

позначалося на процесі їх функціонування. До початку червня 1918 р. не існувало й 

чітко розробленої процедури нормотворчості, представницькі органи по суті не 

функціонували. 

Еволюція статусу та структури представницьких та виконавчих органів доби 

У.Ц.Р. є яскравим прикладом вирішення проблем державотворчого процесу. Етапи 

її еволюції стверджують, що важливо і необхідно враховувати конкретні обставини 

при вирішенні питань щодо характеру державного устрою та функціональних 

повноважень відповідних гілок влади. Всебічний аналіз діяльності Центральної 

Ради стверджує, що саме вона поступово, але цілеспрямовано перетворювалася з 

координуючого центру діяльності політичних партій у представницькій орган 

Українського народу. 

Негативною рисою державного будівництва в Україні у 1917-1920 рр. була 

слабкість, а часто й повна відсутність спадкоємності різних форм української 

національної державності, нехтування наступним політичним режимом попередніх 

здобутків і прорахунків у державотворенні, впевненість провідних державних 

керівників у тому, що тільки вони діють бездоганно і без помилок. 
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