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Тема: Українське національно – державне відродження 1917 – 1920 років. Проголошення ЗУНР. Злука 

УНР і ЗУНР. 

Мета уроку: проаналізувати процес створення ЗУНР; з'ясувати, у чому полягало історичне значення 

Акта злуки УНР і ЗУНР; ознайомитись з діяльністю лідерів ЗУНР Є. Петрушевича та К. Левицького; 

охарактеризувати причини і перебіг українсько-польської війни; з'ясувати причини поразки ЗУНР; 

дослідити процес поглинення Північної Буковини, Бессарабії та Закарпаття іноземними державами 

План уроку: 

1. Проголошення ЗУНР. Є. Петрушевич.  

2. Українсько-польська війна  

3. Злука УНР і ЗУНР  

4. Поглинення Північної Буковини, Бессарабії та Закарпаття іноземними державами.  

Хід уроку 

1. Проголошення ЗУНР. Є. Петрушевич  

Після закінчення Першої світової війни «14 пунктів» В. Вільсона визнавали права націй на політичне 

самовизначення. Австрія у маніфесті 16 жовтня 1918 р. запропонувала націям створити власні держави, 

що входили б до її складу на федеративних засадах.  

За умов розвалу Австро-Угорської імперії західноукраїнські політичні діячі 18 жовтня 1918 р. обрали 

Національну раду — вищий орган майбутньої держави на етнічних українських територіях (Східна 

Галичина, Лемківщина, Північно-Західна Буковина, Закарпаття, Холмщина і Підляшшя). Однак країни 

Антанти цю ідею не підтримали. 19 жовтня Є. Петрушевич проголосив створення західноукраїнської 

держави. Але польські політичні партії також готувалися встановити свою владу в усій Галичині.  

30 жовтня у Відні зібралася Рада Міністрів для визначення долі Східної Галичини, яка на гарантувала 

самостійності українцям. Щоб не допустити захоплення поляками влади, група молодих українських 

офіцерів на чолі з Д. Вітовським взяла ініціативу до своїх рук. У ніч із 31 жовтня на 1 листопада 1918 р. 

Українські січові стрільці взяли під контроль Львів, а наступного дня і всю територію Східної Галичини. 

Ці події дістали назву «листопадовий зрив».  

Національна рада домоглася від австрійського уряду згоди на передання влади у цьому краї українцям. 

5 листопада 1918 р. на сторінках газети «Справа» з'явилася 77 програмова декларація Національної ради, 

відповідно до якої ЗУНР проголошувалася демократичною республікою.  

9 листопада було призначено тимчасовий уряд — Генеральний Секретаріат на чолі з К. Лсвицьким 

(згодом — С. Голубович). Проте проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) 

відбулося лише 13 листопада 1918 р. після зречення австрійського імператора. Президентом ЗУНР було 

обрано Є. Петрушевича. (1863-1940) – український громадсько-політичний діяч, президент 

Західноукраїнської Народної республіки.  

 

2.Українсько-польська війна  

Польща після проголошення ЗУНР одразу ж розпочала бойові дії. ЗУНР, у свою чергу, швидкими 

темпами створювала Українську галицьку армію (УГА) з підрозділів січових стрільців і частин, що взяли 

участь у повстанні 1 листопада. 

У грудні 1918 — січні 1919 р. 100-тисячна УГЛ не змогла вибити поляків зі Львова, проте спрямувала 

удар на Перемишль, перервавши на місяць рух поїздів на Львів (Вовчухівська операція). У своєму складі 

УГЛ мала кінноту, артилерію, авіацію (командував син Івана Франка Петро). Керували УГА колишні 

російські офіцери — генерал М. Омелянович Павленко і полковник Є. Мишковський.  

Проте 22 листопада 1918 року уряд ЗУНР вимушений був переїхати до Тернополя. Трудящі були 

розчаровані внутрішньою політикою Національної ради: селяни були незадоволеиі тим, що уряд ЗУНР 

виступив проти передання їм землі.  

Незадоволені політикою уряду ЗУНР робітники, розпочали створення рад робітничих депутатів. 

З'явилися комуністичні партійні групи. У лютому 1919 р. у Станіславі було створено комуністичну 

партію Східної Галичини, яка не визнала ЗУНР. У квітні 1919 р. комуністи організували у Дрогобичі 

збройне повстання, під час якого було проголошено про повалення Національної ради. Але війська УГА 

придушили це повстання.  



9 червня 1919 р. президента Є. Петрушевича було проголошено диктатором. Новим командувачем 

УГА було призначено генерала О. Трекова. Він розпочав наступальну операцію, яка закріпилася в історії 

під назвою «Чортківська офензива» (наступ). 

Польські війська, маючи перевагу у чотири рази, перейшли у загальний наступ, а УГА через брак зброї 

й амуніції мала відступати по всьому фронту. До літа поляки зайняли майже всю Галичину і Західну 

Волинь. Спроба створити Українську державу на цій території закінчилася невдачею. Українські війська 

перейшли па територію, контрольовану військами УНР за р. Збруч.  

На Паризькій мирній конференції Польща 21 листопада 1919 р. отримала мандат па управління 

Галичиною на 25 років. Антанта фактично погодилась із польським пануванням у краї.  

3.Злука УНР і ЗУНР. 

За умов смертельної загрози лідери УНР та ЗУНР, незважаючи на розбіжності й власні амбіції, 

вирішили об'єднати два державних утворення. Здійснювалася мрія багатьох поколінь борців за 

незалежність і соборність України.  

Ще 6 листопада 1918 р. (за правління гетьмана ГІ. Скоропадського) до Києва прибула делегація 

Української Національної ради із проханням воєнної та морально-політичної підтримки. До Львова було 

відправлено спеціальну комісію, а також незначну кількість зброї.  

1 грудня 1918 р. у Фастові було укладено попередній договір про об'єднання між ЗУНР та Директорією 

УНР. З січня 1919 р. у Станіславі Українська Національна рада ЗУНР урочисто проголосила об'єднання 

ЗУНР і УНР в одну суверенну Народну Республіку, яка дістала назву Західна область Української 

Народної Республіки (ЗоУНР). 10 січня 1919 р. делегація ЗУНР відбула до Києва.  

22 січня 1919 р. у Києві на Софіївському майдані було прийнято «Універсал Директорії УНР про 

возз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республік и ». Державний 

секретар ЗУНР Л. Цегельський зачитав і передав В. Винниченку 78 ухвалу Української національної ради 

від 3 січня 1919 р. Представник Директорії Ф. Швець оголосив універсал.  

Трудовий конгрес України 22 січня 1919 р. затвердив рішення про злуку. Голова Національної Ради 

ЗУНР Є. Петру-шевич увійшов до складу Директорії. На допомогу Галичині уряд УНР виділив 500 млн 

гривень, а таколс надав військову і продовольчу допомогу.  

Проте справжнього об'єднання не сталося. Через декілька днів Директорія залишила Київ. Західна 

область УНР воювала з Польщею. Наприкінці 1919 р. Є. Петрушевич денонсував Акт злуки. Попри все 

він мав велике історичне значення, оскільки засвідчив прагнення українців об'єднатися у єдиній соборній 

дерлсаві.  

4. Поглинення Північної Буковини, Бессарабії та Закарпаття іноземними державами.  

Східна Галичина Північна Буковина Закарпаття 

Польщею Румунією Чехословаччиною 

 

Після поразки Австро-Угорщини влада у Буковині перейшла до новоствореного Українського 

крайового комітету. З листопада 1918 р. за його ініціативою відбулося Народне віче, на якому депутати 

прийняли рішення приєднати землі краю до Західноукраїнської Народної Республіки. 

Президентом краю став О.Полович. Проте Румунія відразу відреагувала на ці події і ввела свої війська 

у Північну Буковину. Згодом командування окупаційних військ ініціювало проведення так званого 

Генерального конгресу, який складався з румунів. Конгрес проголосив об’єднання Буковини з Румунією. 

Остання, узгодила з Антантою свою позицію і заручилася її повною підтримкою. За період румунської 

окупації були скасовані всі автономні права Буковини.  

У січні 1918 р. об’єктом румунської експансії стала Бессарабія. А в листопаді того ж року під тиском 

окупантів бессарабський парламент проголосував за приєднання до Румунії. У січні 1919 р. у Північній 

Бессарабії (на Хотинщині) сталося повстання проти окупантів. Повстанці, спираючись на підтримку УНР, 

за кілька днів повністю звільнили свій край від румунських військ і встановили владу Хотинської 

Директорії. Але згодом Румунія, підтягнувши значні сили розбила українські загони. Близько 4 тис. 

повстанців разом з 50 тис. біженців під натиском ворога перейшли за Дністер на Поділля.  

Після розвалу Австро-Угорщини більшість українського населення Закарпаття висловилася за 

об’єднання з УНР. Таке рішення не було випадковим, оскільки значна кількість українських громадських 

діячів була тісно пов’язана з політичним життям не тільки ЗУНР, а й Наддніпрянської України. Делегати 

від Закарпаття брали участь у роботі Української Національної ради та Трудового конгресу в Києві. У 

травні 1919 р. українська громадськість Закарпаття створила Центральну Руську (Українську) Народну 

раду. Але вона не змогла витримати тиску представництва США, яке вимагало об’єднати Закарпаття з 

Чехословаччиною.  



Таким чином, усі спроби відстояти самостійність західноукраїнських земель в межах єдиної 

Української держави завершилися поразкою.  

 

Узагальнення.  

Західноукраїнські політики скористалися розвалом Австро-Угорської імперії і спробували створити 

власну державу. На певний час вдалося здійснити споконвічну мрію українського народу про об'єднання 

в єдину державу.  

Але ця подія відбулася за складних історичних обставин. Польські війська практично витіснили 

адміністрацію ЗУНР із західноукраїнських земель. Уряд УНР незабаром змушений був залишити Київ. 

Воєнні поразки УНР і ЗУНР та відсутність міжнародної підтримки звели нанівець визвольні змагання й 

призвели до поразки Української революції.  

 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке «листопадовий зрив»?  

2.Чому політика ЗУНР не здобула підтримки серед широких верств населення?  

3.Чому жодна з українських земель, що входили до складу Австро-Угорщини, не змогла вибороти 

незалежності?  

4.Як називалися збройні сили ЗУНР?  

5.Чому та за яких умов було проголошено Акт злуки УНР та ЗУНР?  

6.Між якими державами було розділено західноукраїнські землі? 

 

Рекомендована література до теми:  
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2. Борисенко В. Курс української історії.- К., 1997.  

3. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ – ХХ століття. – К., 

1996. 

 

Виконані завдання відправте мені на електронну пошту anastasiamegei@ukr.net. У темі листа 

вказати ПІБ, номер групи, номер уроку і дату. 
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