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Тема: ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА 

1. Опрацюйте конспект уроку 

Західноукраїнська народна республіка (ЗУНР) – українська держава, створена в листопаді 1918 р. на західноукраїнських землях (у Східній Галичині), 

які входили до складу Австро-Угорської імперії. 

Створення ЗУНР 
У вересні 1918 р. у Львові було сформовано Український Генеральний Військовий Комісаріат (УГВС), який розпочав роботу з підготовки збройного 

повстання. 

16 жовтня 1918 р. – маніфест Австро-Угорського імператора Карла про перебудову імперії на федерацію. 

18 жовтня 1918 р. – у Львові була створена Українська Національна Рада (очолив Є.Петрушевич), яка поставила питання про об’єднання 

західноукраїнських земель. Українська Національна Рада постановила про утворення на українських землях Австро-Угорщини єдиної Української 

держави. 

Листопадовий зрив (чин) – повстання українців Галичини в ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 р., організоване Українською Національною Радою 

з метою утворення української держави на західноукраїнських землях. 

1 листопада 1918 р. – українські військові формування на чолі із Д.Вітовським захопили найважливіші об’єкти Львова та Східної Галичини. 

9 листопада 1918 р. – створення першого українського уряду – Державного Секретаріату (очолив К.Левицький). 

13 листопада 1918 р. – проголошення самостійної незалежної ЗУНР (президентом згодом став Є.Петрушевич). Була утворена Українська 

Галицька Армія (УГА) на чолі з М.Омеляновичем-Павленком. 

Політика ЗУНР 

- створення дієвих органів законодавчої та виконавчої влади в центрі та на місцях шляхом проведення демократичних виборів; 

- прийняття закону про громадянство, проголошення української мови державною; 

- проведення земельної реформи, згідно з якою земля забиралася у великих власників і передавалася земельним комітетам; 

- запроваджувався 8 годинний робочий день; 

- запровадження гривні та карбованця; 

- прийнято закон про основи шкільництва; 

- прийнято закон про національні меншини; 

- відкриття посольств ЗУНР в Австрії, Угорщині і Німеччині, а також дипломатичних представництв у Чехословаччині, Канаді, США, Бразилії, 

Італії та ін. 

АЛЕ ФОРМУВАННЯ ЗУНР ВІДБУВАЛОСЯ В УМОВАХ ПРОТИСТОЯННЯ З ПОЛЯКАМИ, ЯКІ ТАКОЖ ПРЕТЕНДУВАЛИ НА 

ПАНУВАННЯ В ГАЛИЧИНІ!!! 
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Українсько-польська війна 

21 листопада 1918 р. польські війська захопили Львів. Уряд ЗУНР переїхав до Тернополя, а згодом до Станіславова (Івано-Франківськ).  

Окрім цього, 11 листопада 1918р. румунські війська захопили м. Чернівці (Буковина), а 15 січня 1919 р. чехословацькі війська захопили м. 

Ужгород (Закарпаття) 

4 січня 1919 р. було сформовано новий уряд ЗУНР на чолі з С.Голубовичем. 

У січні 1919 р. було реорганізовано УГА в регулярну армію. 

22 січня 1919 р. у Києві відбулося урочисте проголошення Акта Злуку ЗУНР (Галичина, Буковина, Закарпаття) і УНР (Наддніпрянська 

Україна) в єдину соборну Українську Народну Республіку. Згідно з законом «Про форму влади в Україні», прийнятим Трудовим Конгресом України, 

ЗУНР офіційно припинила існувати й отримала назву «Західна Область Української Народної Республіки» (ЗОУНР). 

У січні-травні 1919 р., незважаючи на постійну нестачу зброї, боєприпасів і амуніції Українська Галицька Армія контролювала ситуацію на 

українсько-польському фронті і поступово витісняла польську армію з території Галичини. 

У середині лютого 1919 р. УГА розпочала вдалу військову Вовчухівську операцію. Але наприкінці лютого 1919 р. успішний наступ української 

армії був припинений на вимогу Паризької мирної конференції, яка для переговорів з урядом ЗОУНР про умови перемир'я з Польщею вислала місію у 

складі: голова - генерал Бертелемі (Франція), члени - полковник А.Віярд (Велика Британія), професор Лорд (США) і полковник Стабіле (Італія). Місія 

поставила вимогу негайного припинення воєнних дій і запропонувала демаркаційну лінію між двома сторонами, на підставі якої 40% Східної Галичини 

(Львів і Дрогобицький нафтовий басейн) відходило до Польщі. Уряд ЗУНР цієї пропозиції не прийняв, після чого воєнні дії відновились. 
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Паризька мирна конференція 1919 – 1920 рр. - міжнародна конференція, скликана державами переможницями для вироблення і підписання умов 

з переможеними державами у Першій світовій війні. 

13 травня 1919 р. Найвища Рада країн Антанти зробила нову спробу укласти перемир'я між воюючими сторонами. На цей раз пропозиції 

міжсоюзницької комісії, яку очолював генерал Л.Бота, були прийняті українською стороною. Проте умови перемир'я, за якими Дрогобицький басейн 

залишався за ЗУНР, були відкинуті польським урядом. 

У цих умовах 15 травня 1919 р. на український фронт у Галичині та Волині була кинута сформована і озброєна у Франції 80-тисячна польська армія 

генерала Ю. Галлера, яка (на вимогу Антанти) призначалась лише для боротьби проти більшовиків. 

На початку червня 1919 року польські війська захопили майже всю Галичину, за винятком терену між Дністром і нижнім Збручем. У зв'язку з 

критичним становищем ЗОУНР 9 червня 1919 р. уряд С.Голубовича склав свої повноваження. Уся повнота військової і цивільної влади перейшла до 

Є.Петрушевича, який отримав титул диктатора ЗОУНР. Для виконання покладених на нього функцій Є.Петрушевич створив при собі тимчасовий 

виконавчий орган - Раду Уповноважених Диктатора і Військову Канцелярію. Начальним вождем було призначено генерала О.Грекова. 

7-28 червня 1919 р. УГА під командуванням О. Грекова провела Чортківську офензиву (наступ), внаслідок якої значна частина Галичини була 

визволена від польських військ. Проте виснаження, нестача зброї і боєприпасів змусили УГА протягом червня-липня 1919 р. відступити на старі позиції. 

16-18 липня 1919 р. УГА відступила за р. Збруч (на територію Наддніпрянської України) і приєдналася до загонів УНР. Територію ЗОУНР 

окупували польські війська. 

Доля західноукраїнських земель: 

Східна Галичина 

25 червня 1919 р. – визнання країнами Антанти на Паризькій мирній конференції права Польщі на окупацію Східної Галичини.  

21 листопада 1919 р. – надання Польщі країнами Антанти 25-річного мандату на управління Східною Галичиною. 

14 березня 1923 р. – рішення Антанти про остаточне включення Східної Галичини до складу Польщі. 

Північна Буковина 

Листопад 1918 р. – окупація Буковини Румунією. 

10 вересня 1919 р. – перехід Північної Буковини до складу Румунії за Сен-Жерменським договором. 

Сен-Жерменський договір – договір між Австрією та Антантою за підсумками Першої світової війни. 

Закарпаття 

Березень – квітень 1919 р. – Закарпаття було автономною одиницею Угорської Радянської Республіки. 

Травень 1919 р. – окупація Закарпаття військами Чехословаччини. 

10 вересня 1919 р. – включення Закарпаття до складу Чехословаччини на правах автономії за Сен-Жерменським договором. 

Таким чином, західноукраїнські землі опинилися на початку 20-х рр. ХХ ст. у складі трьох держав: Східна Галичина у складі Польщі, Північна 

Буковина у складі Румунії та Закарпаття у складі Чехословаччини. 
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2. Виконайте самостійну роботу  

1. Яка з зазначених подій увійшла в історію під назвою «Листопадовий зрив»? 

А наступ військ ЗУНР у листопаді 1918 р. на Перемишль 

Б повстання українських підрозділів у Львові 1 листопада 1918 р., встановлення української влади у місті 

В повстання проти гетьмана П. Скоропадського, очолюване Директорією 

Г повстання робітників заводу «Арсенал» у Києві 

2. Вкажіть дату створення ЗУНР: 

А 13 листопада 1918 р. 

Б 18 жовтня 1918 р. 

В 1 листопада 1918 р 

Г 8 листопада 1918 р. 

3. Хто став президентом ЗУНР? 

А В.Винниченко 

Б С.Петлюра 

В К.Левицький  

Г Є.Петрушевич 

4. Яку назву отримав уряд ЗУНР: 

А Рада міністрів     

Б Генеральний секретаріат   

В Державний секретаріат    

Г Рада народних комісарів 

5. Урочисте проголошення Директорією Універсалу про об’єднання Української Народної Республіки (УНР) й Західноукраїнської 

Народної Республіки (ЗУНР) в єдину незалежну державу відбулося 

А 7 листопада 1917 р. 

Б 9 січня 1918 р. 

В13 листопада 1918 р. 

Г 22 січня 1919 р. 

6. Вкажіть, як називалися регулярні війська ЗУНР? 

А Українські Січові Стрільці       

Б Військовий клуб ім.П.Полуботка   

В Галицький полк Січових стрільців    

Г УГА    
3. Домашнє завдання 

1. Опрацювати конспект уроку 

2. Виконати самостійну роботу 
 

Виконані  завдання відправте мені на електронну пошту anastasiamegei@ukr.net. У темі листа вказати номер групи, назва предмету, номер уроку, 

прізвище та ім’я. 

 

mailto:anastasiamegei@ukr.net

