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Розділ 2.  Початок Української революції. 

 

                           План 

1.Законодавча діяльність Центральної Ради. 

2.Конституція УНР. 

 

 

П-1:  Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г. Історія України: підруч. для 10 класу 

загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2010,  §14-17 

П-3: Пометун О. І., Гупан Н. М. Історія України: підруч. для 10 класу загальноосвіт. 

навч. закл. – К.: Освіта, 2015, розділ ІІ, тема 10-12 

П-4 Турченко Ф. Г. Історія України: підруч. для 10 класу загальноосвіт. навч. закл. – 

К.: Генеза, 2010, тема 3 

 

Теми рефератів: 

1.Розвиток законодавчої діяльності Центральної Ради. 

2.Особливості законодавчої  діяльності  Центральної Ради в соціально- економічній 

   сфері. 

3. Законодавча діяльність Центральної Ради в галузі державного будівництва. 

4. Конституція УНР - Основний закон держави. 

5. Вищі та місцеві органи влади за Конституцією УНР.  

6.  Права  і свободи громадян за Конституцією УНР.  

7.  Історичне значення Конституції УНР, 

 

Запитання та завдання  для активізації пізнавальної діяльності студентів: 

1. Який характер мав перший період законодавчої діяльності Центральної Ради? 

2. Що стало основним  змістом другого етапу законодавчої діяльності Центральної 

Ради? 

3. Який  державно – правовий документ започаткував в Україні  процес формування 

власної правової системи? 

4. Згідно Закону  »Про вибори до Установчих зборів Української Народної 

Республіки» які категорії населення позбавлялися виборчих прав? 

5. Чому Закон «Про національно- персональну автономію» викликав непорозуміння і 

неприйняття з боку неукраїнців? 

6. Які категорії населення не визнавалися громадянами УНР  згідно Закону «Про 

громадянство Української Народно Республіки» від                 2 березня 1918 р?  

7. Чому Закон «Про 8-ми годинний робочий день» виходив за межі своєї назви? 

8. Які чинники негативно вплинули на законодавчу діяльність Центральної Ради?  

9. У чому полягали особливості Конституції УНР?  

10. Яка структура Конституції? 

11.  Які центральні  і місцеві органи влади передбачалися Конституцією?  

12. Які права і свободи людини гарантувала Конституція УНР? 

13. Якою державою мала стати Україна за Конституцію УНР?  

 

 



1. Розглядаючи перше питання, слід відмітити, що у  законодавчій  діяльності 

Центральної Ради простежується два періоди. Перший  (дожовтневий)  мав політико-

декларативний характер і полягав у розробці  підвалин української державності. 
Законодавча діяльність полягала у розробці універсалів, роботі над проектом Української 

Конституції та підготовці проектів законів, необхідних для створення в Україні 

«автономного устрою».  

Далі у відповіді необхідно охарактеризувати зміст і значення І і ІІ Універсалів 

Центральної Ради. 

Після жовтневих подій у Петрограді розпочався другий етап законодавчої  

діяльності, змістом якого стало формування власної  правової  системи. Визнавши 

антидемократичною й небезпечною для України більшовицьку владу в Петрограді, 

Центральна Рада Третім  Універсалом від 07 листопада 1917 р. проголосила Українську 

Народну Республіку, однак знову ж таки як автономну частину Російської Федерації. 

Необхідно  відмітити також, що одним із перших кроків у розбудові української 

правової системи був Закон від 25 листопада «Про порядок видання законів». Згідно з 

його положеннями виключне право видавати закони для УНР надавалося Центральній 

Раді.  

Характеризуючи процес формування законодавчої бази в галузі державного 

будівництва, варто розкрити зміст Закону «Про вибори до Установчих зборів 

Української Народної Республіки»,  прийнятого 11 листопада 1917 р. Зверніть увагу, що 

брати участь у виборах мали право громадяни з двадцятирічного віку. Виборчих прав 

позбавлялися засуджені, дезертири, члени царської родини..   

Вкажіть і той факт, що прийнятими в березні 1918 р. законами «Про державну 

символіку УНР», «Про державну мову» встановлювалась державна українська мова, 

Державний герб УНР – «Володимирів тризуб». 

Далі слід зупинитися на характеристиці Закону «Про національно-персональну 

автономію» від 9 січня 1918 р. та Закону «Про громадянство Української Народної 

Республіки» від 2 березня 1918 р. і визначити суперечливий характер цих законодавчих 

актів. Зокрема, згідно закону «Про громадянство», громадянами УНР не визнавалися 

люди, які проживали  в Україні,але народилися за її межами. 

Характеризуючи законодавчу діяльність  в економічній сфері,необхідно вказати, що в 

умовах кризи грошового обігу 6 січня 1918 р. Центральна Рада видала Закон «Про випуск 

державних кредитних білетів УНР». 

Закон «Про 8-годинний робочий день», виданий у січні 1918 р. можна вважати 

першою спробою створення власного трудового законодавства. Проаналізуйте зміст 

закону та  визначте  його значення. 

Варто відмітити також, що багато важливих питань  так і залишилося 

неврегульованими, зокрема питання щодо державного бюджету, земельного 

законопроекту та ін. 

В кінці відповіді на перше питання охарактеризуйте законодавчі акти, які 

стосувалися кримінального права. Так, ІІІ Універсалом була скасована смертна кара, 

звільнялися всі засуджені за політичні злочини. Учасники воєнних дій проти УНР 

позбавлялися прав на громадянство і каралися висиланням за межі України.          

                                      

         2. Розгляд другого питання слід розпочати з того, що Конституцію  Центральна 

Рада ухвалила в останній день свого існування – 29 квітня 1918р. 

Слід відмітити, також,  що конкретно-історичні обставини зумовили її 

спрямованість як документа перехідного періоду, але, безперечно, це була 

демократична за своїм змістом Конституція. 

 Особливістю Конституції  УНР був її абсолютно нейтральний, позбавлений будь-

якого ідеологічного чи пропагандистського  забарвлення  характер.  



Характеризуючи структуру Конституції, необхідно відмітити,що вона містила 83 

статті, об’єднанні у 8 розділів (вкажіть їх). 

Спираючись на статті Конституції  охарактеризуйте вищі та місцеві органи влади, 

при цьому наголосіть на тому, що організація влади базувалася на принципі розподілу 

влад на законодавчу, виконавчу і судову. 
Вкажіть, що згідно ст.23 «верховним органом влади УНР являються  Всенародні 

Збори, які безпосередньо здійснюють вищу  законодавчу владу  в УНР і формують органи 

виконавчої  і судової влади в УНР». Вища виконавча влада належить «Раді Народних 

Міністрів» (ст. 24), а «вищим  органом судовим  єсть Генеральний Суд УНР» (ст.25). 

Місцеве самоврядування представлене «виборними Радами» й Управами громад, 

волостей і земель», причому лише їм  «належить єдина безпосередня місцева власть: 

міністри УНР тільки контролюють і координують їх діяльність, безпосередньо і через  

визначених ними урядовців, не втручаючись до справ, тим Радам і Управам призначених, 

а  всілякі спори в цих справах рішає Суд Української Народної Республіки» (ст.26) 

 Зверніть увагу на той факт, що одне з центральних місць у Конституції посідають 

права людини, перелік яких майже не відрізняється від того, що тепер включено до 

Конституції сучасної України: свобода слова, друку, совісті, обирати і бути обраним 

(активне і пасивне виборче право),  вільне  місце проживання,  пересування,  

недоторканність »домашнього вогнища», таємниця листування,  рівність усіх громадян 

незалежно від народження, віри, національності, майнового стану.  На території України 

скасовувалася смертна кара; тілесні та інші види покарання, які принижували людську 

гідність; конфіскація майна як покарання.  

Національним меншинам надавалося право об’єднуватися у національні союзи, які 

формували органи самоврядування, видавали корпоративні закони, що не суперечили  б 

Конституції держави. 

Зверніть увагу на те, що Конституція не передбачала посади президента УНР. За 

цією Конституцією УНР мала стати демократичною парламентською державою.  

Обрання М. Грушевського Президентом УНР, яке за свідченням           Д.  Дорошенка, 

відбулося на тому ж засіданні  Малої Ради 29 квітня 1918 р., де приймалась Конституція, 

вірогідно, було останньою спробою Центральної Ради утримати владу в умовах  

санкціонованого німецьким окупаційним командуванням державного перевороту.  


