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АНОТАЦІЯ
У статті визначено місце і роль Конституції 
Української Народної Республіки 1918 р. в історії 
національного конституціоналізму. Зазначено, 
що Конституція УНР мала надзвичайно важливе 
значення для подальшого політико-правового 
розвитку Української держави. Конституція УНР 
проголосила Українську Народну Республіку
суверенною демократичною парламентською державою 
з розподілом державної влади на законодавчу, виконавчу
та судову гілки. Вона запровадила та здійснила правове 
регулювання зовсім нових для тогочасної української 
правової системи принципів, зокрема таких як:
визнання народу основним джерелом влади, 
децентралізації влади, принцип рівності політичних
і громадянських прав тощо. Конституція УНР 
в правовому полі зафіксувала нові для української 
правової системи інститути, зокрема, інститут 
адміністративно- територіального поділу, 
громадянства, депутатської недоторканності тощо. 
Основний Закон УНР здійснив реальне, а не декларативне
закріплення демократичних цінностей та принципів,
значна частина яких була використана під час 
розробки Конституції незалежної Української 
держави, прийнятої 28 червня 1996 р.
Ключові слова: конституція, конституціоналізм,
держава, український народ, Україна.

ABSTRACT
The article defines the place and role of the Constitution 

of the Ukrainian People's Republic of 1918 in the history of 
national constitutionalism. It is noted that the Constitution 

of the UNR was extremely important for the further 
political and legal development of the Ukrainian state. The 
Constitution of the UNR proclaimed the Ukrainian People's 

Republic a sovereign, democratic, parliamentary state with a 
division of state power into the legislative, executive 

and judicial branches. It introduced and implemented a legal 
framework for completely new principles for the Ukrainian 

legal system at the time, including the recognition 
of the people as the main source of power, 

the decentralization of power, the principle of equality of 
political and civil rights, etc. The Constitution of the UNR 

in the legal field fixed new institutes for the Ukrainian 
legal system, in particular, the institute of administrative 

territorial division, citizenship, parliamentary immunity, etc. 
The Basic Law of the UNR made real, and not declarative 
consolidation of democratic values and principles, much

of which was used during the drafting of the Constitution 
of an independent Ukrainian state, adopted on June 28, 1996.

Key words: constitution, constitutionalism, 
state, Ukrainian people, Ukraine.
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29квітня 2018 року виповнюється 100 років з
часу ухвалення Центральною Радою Консти-

туції Української Народної Республіки (Статут про
державний устрій, права і вільності УНР). Це була 
важлива подія в історії українського конституціо-
налізму. Вона стала результатом активної законо-
давчої діяльності Української Центральної Ради —
спочатку український представницький орган по-
літичних, громадських, культурних та професій-
них організацій; згодом, після Всеукраїнського на-
ціонального конгресу — революційний парламент
України, який керував українським національно-
визвольним рухом з 4 (17) березня 1917 – 29 квіт-
ня 1918 років. 

Як відомо, Українська Центральна Рада була 
створена 4 (17) березня 1917 року у м. Києві та бу-
ла представницьким органом державної влади в
Україні 1917–1918 рр. У Києві 4–8 (18–21) квітня
1917 року відбувся Український національний кон-
грес, який легалізував діяльність Центральної Ра-
ди та обрав її склад у кількості 118 осіб. Перші збо-
ри Української Центральної Ради відбулися 5 (20) 
березня 1917 року, на них було обрано Президію і 
постійно діючий Виконавчий комітет у складі 20 
осіб. Нормативно-правовими актами Української
Центральної Ради були універсали, постанови, 
декларації, ухвали, а з листопада 1917 року — й
закони.

Важливе місце серед нормативно-правових 
актів Української Центральної Ради займали уні-
версали, які містили, зокрема, і норми конституцій-
ного характеру. Універсали УНР стали важливою 
складовою розробки конституції.

Знаковою подією національно-визвольної бо-
ротьби українського народу на початку ХХ ст. ста-
ло прийняття Українською Центральною Радою 7
(20) листопада 1917 р. ІІІ Універсалу. У ньому про-
голошувалося: «Віднині Україна стає Українською 
Народною Республікою». Відродження Української
держави у формі УНР стало закономірним резуль-
татом довготривалої боротьби українського наро-
ду за свою державу, котра бере початок від часів
Київської Русі [1, c. 32].

9 січня 1918 року, усвідомлюючи «вороже ста-
новище до України більшовицької Росії» [2, c. 23]
Українська Центральна Рада ухвалила свій ІV Уні-
версал, яким проголосила самостійність та неза-
лежність Української Народної Республіки як віль-
ної та суверенної держави українського народу і
заявила про її прагнення до мирного співіснуван-
ня з сусідніми народами.

Вінцем законодавчої діяльності Української 
Центральної Ради було ухвалення під час остан-
нього свого засідання 29 квітня 1918 року Консти-
туції УНР, яка була прогресивною і відповідала то-
гочасним європейським зразкам. 

Про розробку та написання тексту Конститу-
ції УНР 1918 року збереглися нечисленні історич-
ні джерела, зокрема газети «Киевская мысль», 
«Народна воля», а також IV Універсал Центральної 
Ради, які дають нам деякі відомості про процес
розробки Основного Закону Української Народної 
Республіки. Так, зокрема, 11 липня 1918 року газе-
та «Киевская мысль» повідомила, що Центральна 
Рада видала резолюцію, в якій ставиться питання
про скликання територіального з’їзду для затвер-
дження «Автономного статуту України», а саме
так називалася Конституція Української Народної 
Республіки в її початковому варіанті. 12 листопа-
да 1918 року газета «Народна воля» надрукувала
на своїх сторінках повідомлення про те, що Цент-
ральна Рада на одному з своїх засідань заслухала 
доповідь її керівника Михайла Грушевського про
проект Конституції УНР.

У IV Універсалі Української Центральної Ради
як підтвердження наміру Центральної Ради ухва-
лити Конституцію УНР було закріплене положен-
ня про те, що «установчі збори мають ухвалити
Конституцію і закріпити в ній свободу, порядок і
добробут на теперішні і на будучні часи». Саме IV
Універсал Центральної Ради, закріплюючи дане по-
ложення, «остаточно встановив основи Конститу-
ції УНР» [3, c. 18]. Закріплення в Основному Законі 
УНР цих принципів мало сприяти завершенню та 
остаточному формуванню українського парламен-
ту — Всенародних установчих зборів. Після оголо-
шення IV Універсалу Центральна Рада прийняла 
ще деякі закони конституційного характеру, зо-
крема, закон про національно-персональну авто-
номію, закон про автокефалію української право-
славної церкви, земельний закон та  інші.

Конституційний процес Українська Централь-
на Рада  розпочала в червні 1917 року відразу ж
після проголошення Першого універсалу створен-
ням конституційної комісії у складі 100 осіб на чо-
лі з видатним українським істориком та держав-
ним діячем Михайлом Грушевським. Проте актив-
на робота над проектом конституції розпочалася
після проголошення Української Народної Респуб-
ліки ІІІ Універсалом  від 7 (20) листопада 1917 ро-
ку. Положення Основного Закону сформулював 
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М. Грушевський наприкінці листопада 1917 року
[4, c. 80]. При розробці Конституції УНР комісія
вивчала європейські конституційні акти тих дер-
жав, історичні, економічні та правові умови роз-
витку яких були подібними до українських. Кон-
ституцію передбачалося ухвалити Всеукраїнськи-
ми Установчими Зборами. Але революційні події,
російська та німецька окупації завадили цьому і в
останній день свого існування, 29 квітня 1918 ро-
ку, Українська Центральна Рада затвердила Кон-
ституцію, але в життя не впровадила, бо сама при-
пинила діяльність. Конституції УНР 1918 року, як 
і її попередниці — Конституції Пилипа Орлика —
не судилося бути втіленою в життя і діяти в Укра-
їні. Наступного дня після її прийняття в Україні 
було здійснено державний переворот і до влади, 
за підтримки німців, прийшов гетьман Павло Ско-
ропадський, який одним із перших своїх розпоря-
джень скасував всі постанови і розпорядження Ук-
раїнської Центральної Ради.

Конституція Української Народної Республі-
ки мала підзаголовок — «Статут про державний
устрій, права і вольності УНР» і складалася з 83
статей, об’єднаних у 8 розділів: I. Загальні поста-
нови (статті 1–6); II. Права громадян України
(статті 7–21); III. Органи влади УНР (статті 22–
26); ІV. Всенародні Збори УНР (статті 27–49); V.
Про Раду Народних Міністрів УНР (статті 50–59); 
VI. Суд УНР (статті 60–68); VII. Національні союзи
(статті 69–78); VIII. Про часове припинення гро-
мадянських свобод (статті 79–83). Варто зауважи-
ти, що структурна побудова Конституції УНР 1918
року була значно досконалішою в порівнянні з
Конституцією Пилипа Орлика 1710 року, оскільки
остання мала досить умовний поділ на глави і но-
сила більш публіцистичний стиль викладу. Нато-
мість Конституція УНР охоплювала найважливіші
сфери суспільно-політичного та економічного ха-
рактеру, регулюючи, зокрема, права і свободи гро-
мадян, вона встановлювала досить чіткий розпо-
діл функцій та повноважень органів законодавчої,
виконавчої та судової влади, питання національ-
них меншин, а також містила положення про тим-
часове обмеження прав і свобод громадян у випад-
ку війн, заворушень або в інших надзвичайних 
ситуаціях.

У «Загальних постановах» (статті 1–6) Кон-
ституція Української Народної Республіки прого-
лосила відновлення державної незалежності та 
суверенітету УНР з метою забезпечення і охорони

прав громадян України, їх добробуту і культури, а 
також оборони території держави від іноземних 
посягань. Варто звернути увагу на використання
в Конституції УНР положення «відновлення свого
державного права», яким автори Основного Зако-
ну прагнули підкреслити давні самостійні держав-
ницькі традиції українського народу, закласти в
ньому твердження про те, що українська держава
була створена ще в період київської княжої дер-
жави — України-Руси. Згодом втіленням держав-
ницької ідеї українського народу стала не менш
могутня Галицько-Волинська держава. Наступним
етапом відродження української державності ста-
ла уславлена  Запорізька Січ, політичний лад якої 
характеризувався як православної республіки з 
демократичними рисами. У середині ХVІІ ст. внас-
лідок національно-визвольної війни під проводом
Б. Хмельницького Україна знову виборола незалеж-
ність і вибудувала найдемократичнішу на той час
державу, створила першу в світі демократичну кон-
ституцію, уклала політичні, воєнні угоди з держа-
вами. Козацько-Гетьманська держава, яка залиши-
ла у спадщину українському народові величезні
державницькі традиції і досягнення, в тому чис-
лі і у галузі права, які стали акумулятором відро-
дження національної державницької ідеї у ХІХ і
ХХ століттях. 

УНР проголошувалася «державою суверен-
ною, самостійною і ні від кого незалежною». Суве-
ренне право, на думку законодавця,  належало на-
родові, тобто всім разом громадянам УНР і мало
здійснюватися через Всенародні Збори України. Те-
риторія УНР оголошувалася неподільною і будь-
які зміни кордонів або державно-правового стату-
су того чи іншого регіону дозволялися за згодою 
2/3 членів Всенародних Зборів, присутніх на за-
сіданні [5, c. 117].

Конституція УНР встановлювала непоруш-
ність кордонів України, неможливість їх зміни, а 
також неможливість приєднання до Української На-
родної Республіки територій сусідніх держав без 
згоди Всенародних Зборів. Така згода визнавалася
правомочною за умови набрання кваліфікованої 
більшості від усього складу найвищого законодав-
чого органу УНР [6, c. 332].

Конституція закріплював адміністративно-
територіальний поділ Української Народної Рес-
публіки, відповідно до якого Україна поділялася
на землі (сучасні області); ті, своєю чергою, поді-
лялися на волості, які складалися з визначеної 
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кількості громад. Це свідчило про те, що адмініст-
ративно-територіальний устрій УНР формувався
відповідно до національних традицій. Даний адмі-
ністративно-територіальний поділ носив спроще-
ний характер і мав багато позитивних моментів, 
зокрема давав можливість ефективного здійснен-
ня державної влади на місцях. Водночас, деклару-
ючи принцип децентралізації влади, Конституція
УНР надавала органам місцевого самоврядуван-
ня широкі повноваження для забезпечення прав
мешканців їх регіонів.

Другий розділ «Права громадян України»
(статті 7–21) Конституції УНР закріплював права
громадян України. Цей розділ містив значну кіль-
кість відсильних норм, зокрема щодо умов прий-
няття до громадянства України, підстав відмови
від громадянства України, надання санкції суду на
виїмку поштової кореспонденції тощо. Дані нор-
ми регулювали лише основи вище зазначених сус-
пільних відносин, а для більш детального врегу-
лювання даних питань Всенародні Збори України
повинні були прийняти відповідні конституційні 
закони. І хоча відповідного законодавчого врегу-
лювання щодо вказаних питань Українська Цент-
ральна Рада не зробила, однак і закріплення да-
них норм у тексті Основного Закону мало надзви-
чайно важливе значення [7, c. 116].

Згідно Конституції 1918 року громадянином
УНР вважалася особа, яка це право набула поряд-
ком, приписаним законами УНР. Заборонялося по-
двійне громадянство. Кожен громадянин УНР мав
право вийти з громадянства за власною заявою до
відповідного органу виконавчої влади, але позба-
вити  людину громадянства у примусовому поряд-
ку мав право лише Суд Української Народної Рес-
публіки. Встановлювався строк настання повно-
ліття, який становив двадцять років, проголошу-
валася рівність прав і обов’язків чоловіка і жінки.
У Конституції проголошувалася рівність усіх гро-
мадян УНР незалежно від місця народження, віри, 
національності, освіти, майна, оподаткування, ти-
тулів тощо. Це, безумовно, прогресивне і демокра-
тичне положення в подальшому конституційному
розвитку на території України було знівельоване 
і призабуте, що особливо помітно в конституціях 
УСРР/УРСР 1919–1978 рр. [8, c. 33]. 

У Конституції УНР встановлювалося також
право громадян України на кримінально-правовий
захист, зокрема заборона затримання особи за пі-
дозрою у вчиненні злочину понад 24 години без 

відповідного судового рішення. Встановлювалися
також заборона катування, конфіскації майна, а та-
кож заборона смертної кари, як гарантія природ-
ного права кожної людини на життя. Варто під-
креслити, що це надзвичайно важливе положення
було встановлене українською конституцією на
початку ХХ століття, ще тоді, коли в країнах Євро-
пи смертна кара була дозволеною, що знову ж та-
ки підкреслює демократизм та високий правовий
рівень як для свого часу Основного Закону Украї-
ни 1918 року. 

Конституція УНР закріплювала також і інші 
права й свободи громадян України, такі зокрема,
як право на недоторканність житла, таємницю 
поштової кореспонденції, свободу слова, совісті та
переконань, пересування. Водночас гарантувало-
ся активне і пасивне виборче право, тобто право 
обирати і бути обраним до усіх органів державної
влади, а також органів місцевого самоврядування.
Виборчі права мали усі громадяни України, кот-
рі досягнули двадцяти років, за винятком «безум-
них або божевільних, котрі находяться під опікою»
[9, c. 3]. Крім того, не мали права брати участі у ви-
борах особи, які були притягнуті до кримінальної
відповідальності за порушення законів Українсь-
кої Народної Республіки. Спеціальні обмеження
виборчих прав громадян України допускалися ли-
ше у надзвичайних випадках, однак дані обмежен-
ня повинні були фіксуватися у спеціальних зако-
нах і лише при дотриманні цієї умови мали закон-
ну силу на всій території України. Водночас Кон-
ституція УНР містила також і певні обмеження, зо-
крема, щодо громадян іноземних держав, які не
володіли даними виборчими правами.

У третьому розділі «Органи влади УНР» (стат-
ті 22–26) Конституції УНР  1918 року було закріп-
лено положення про розподіл влади на законодав-
чу, виконавчу та судову гілки. Конституція УНР на-
голошувала, що «вся влада в УНР виходить від на-
роду», саме народ здійснював владу безпосередньо
і через органи державної влади та органи місце-
вого самоврядування. Це положення знайшло та-
кож своє закріплення в Конституції України від
28 червня 1996 року і вважається важливим атри-
бутом конституції будь-якої демократичної дер-
жави, що вкотре підтверджує високий рівень де-
мократизму Конституції Української Народної Рес-
публіки 1918 року. Всенародні Збори України бу-
ли тим представницьким органом, за допомогою 
якого «народ міг би організовано виявити свою 
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волю та на кого міг би покласти здійснення своїх 
національних вимог». 

Верховним і єдиним органом законодавчої 
влади в Українській Народній Республіці проголо-
шувався парламент — Всенародні Збори України, 
які, крім законодавчих функцій, виконували та-
кож функції формування органів виконавчої та су-
дової влади УНР [5, c. 178].

Виконавча влада належала Раді Народних Мі-
ністрів Української Народної Республіки, яка здій-
снювала «формування та керівництво підпоряд-
кованими їй міністерствами» [10, c. 5–9] та орга-
нами виконавчої влади на місцях.

Систему органів судової влади очолював Ге-
неральний Суд Української Народної Республіки, 
який здійснював формування та керівництво су-
довими органами на місцях.

До системи органів місцевого самоврядуван-
ня згідно Конституції УНР були включені громади,
волості і землі як відповідні елементи адміністра-
тивно-територіального устрою держави. Громадя-
ни України обирали депутатів до Рад відповідного
рівня. Виконавчими органами цих Рад були відпо-
відні управи, керівництво якими входило до пов-
новажень посадових осіб органів місцевого само-
врядування. Органи місцевого самоврядування
наділялися прямою і виключною компетенцією 
при вирішенні питань місцевого значення, звітую-
чи про здійснення ними окремих чітко визначених
повноважень урядовцям, визначеним міністрами
УНР. В разі виникнення будь-яких спорів, останні 
підлягали розгляду у відповідних судових інстан-
ціях Суду Української Народної Республіки. 

У четвертому розділі «Всенародні Збори УНР»
(статті 27–49) Конституції УНР визначалися основ-
ні засади обрання, організації та діяльності вищо-
го органу законодавчої влади УНР — Всенародних 
Зборів УНР.

Всенародні Збори України обиралися загаль-
ним, рівним, безпосереднім, таємним і пропорцій-
ним голосуванням терміном на 3 роки з розрахун-
ку 1 депутат від 100 тис. осіб. У виборах до парла-
менту УНР брали участь всі громадяни УНР, які во-
лоділи «громадянськими і політичними правами»,
не були душевно хворими чи не потребували опі-
ки, а також тіх, хто не притягувався до криміналь-
ної відповідальності за вчинені злочини. Кожен
громадянин України користувався лише одним
правом голосу [6, c. 332‒333].

До компетенції Всенародних Зборів Українсь-
кої Народної Республіки належало прийняття за-
конів та постанов, які вступали в силу з дня одер-
жання їх відповідними органами державної влади
та установами, якщо інше не вказувалося в зако-
ні чи постанові. Крім того, для накладення відпо-
відних податків і платежів парламент видавав спе-
ціальні ухвали, що було його виключною компе-
тенцією. Для отримання міжнародних кредитів та
позик парламент мав право видавати спеціальні
постанови, якими також мав право дозволяти пе-
редачу державного майна в оренду чи заставу. Ви-
ключна компетенція парламенту була і у грошовій
сфері, а також при встановленні мір та ваг на тери-
торії УНР. Крім того, парламент своїми постанова-
ми оголошував військову мобілізацію, а також ві-
йну та мир будь-якій іноземній державі за згодою 
не менше двох третіх присутніх членів парламен-
ту. Будь-які політичні та економічні міжнародні 
угоди від імені Української Народної Республіки
мали право укладати лише Всенародні Збори УНР
в особі їх Голови.

Конституція УНР встановлювала також депу-
татську недоторканність членів парламенту як га-
рантію їхньої незалежності та неупередженості 
під час виконання своїх професійних обов’язків. 
Повноваження депутатів Всенародних Зборів ста-
новили три роки, після цього вони припинялися з
початком повноважень новообраного парламенту.
Однак в разі необрання нового парламенту повно-
важення попереднього парламенту автоматично
продовжувалися, що було запорукою безперерв-
ної і ефективної роботи законодавчого органу УНР.
Конституція УНР регулювала порядок достроко-
вого припинення повноважень парламенту. Було 
встановлено, що такі дострокові повноваження
Всенародних Зборів могли бути припинені за по-
становою Всенародних Зборів (в такому випадку 
порядок обрання членів нового парламенту вста-
новлювався центральним органом виконавчої вла-
ди — Радою Народних Міністрів УНР) або за резу-
льтатами всезагального референдуму, при прове-
денні якого не менш як три мільйони виборців про-
голосували за достроковий розпуск парламенту 
[5, c. 178‒179].  

Керівництво Всенародними Зборами під час 
парламентської діяльності здійснював Голова Все-
народних Зборів, який очолював Президію Всена-
родних Зборів. Голова парламенту обирався на 
весь термін повноважень парламенту. Парламент 
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обирав також відповідну кількість помічників
Голови, один з яких ставав його заступником і ви-
конував повноваження Голови у разі неможливос-
ті виконання ним своїх обов’язків за станом здоро-
в’я. Голова Зборів як керівник вищого законодав-
чого органу держави здійснював представництво
країни в міжнародних відносинах з іноземними
державами. Крім того, для покращення роботи Го-
лови парламенту призначалися Секретарі Всена-
родних Зборів. До компетенції останніх входило, 
зокрема, підписання разом з Головою законів та 
постанов парламенту. Варто також зауважити, що
в структурі Всенародних Зборів УНР був такий ор-
ган як Рада Старшин Всенародних Зборів. Функції
цього органу (за винятком повноваження на по-
годження права законодавчої ініціативи Президії
парламенту) в Конституції УНР не врегульовані, 
спеціального закону щодо його правового стату-
су прийнято не було. 

Всенародні Збори Української Народної Рес-
публіки поділялися на парламентські фракції. Кі-
лькість депутатів у кожній фракції в Конституції
УНР не зазначена, однак проаналізувавши п. 39 
Конституції, можна зробити висновок, що вони ма-
ли бути сформовані на вимогу не менше 31 особи.
Кожна фракція повинна була пройти процедуру 
парламентської реєстрації, в інакшому випадку 
члени такої фракції не мали права діяти від її іме-
ні як суб’єкта законодавчої ініціативи.

Для покращення роботи парламенту та підви-
щення її ефективності в апараті Всенародних Збо-
рів діяли комісії, які здійснювали опрацювання по-
даних на адресу парламенту законопроектів, ви-
значали доцільність та необхідність їх прийняття,
про що доповідали парламенту під час його робо-
ти. Комісії також здійснювали нагляд за розглядом
законопроектів, не допускаючи переходу раніше
поданих на розгляд новообраного парламенту [8, 
c. 37].

Конституція УНР детально регулювала поря-
док діяльності парламенту, зазначаючи, що парла-
мент збирається на сесію не менше ніж два рази
кожного року, вказуючи, що перерва між сесіями
не може бути більшою трьох місяців. Всенародні 
Збори, на пропозицію, внесену однією п’ятою де-
путатів, скликалися не пізніше місяця від її одер-
жання Головою. Рішення Всенародних Зборів прий-
малися простою більшістю депутатів. Для певних
категорій справ вимагалася кваліфікована біль-
шість, як правило, це були дві третіх голосів чле-

нів парламенту. До таких категорій справ належа-
ли: зміна територіального устрою держави, оголо-
шення війни, порушення кримінальних справ що-
до міністрів та інших державних посадовців. Окре-
мо був передбачений порядок внесення змін до
Конституції УНР, згідно якого такі зміни вносили-
ся не менш як трьома п’ятими присутніх депута-
тів після того, коли такі зміни повторно прийма-
лися новообраним складом парламенту. 

Конституція УНР містила також демократич-
ні положення щодо суб’єктів законодавчої ініціа-
тиви. Так, правом внесення відповідних законо-
проектів на розгляд парламенту були наділені:
Президія Всенародних Зборів; зареєстровані фрак-
ції парламенту; депутатські групи у кількості не
менше тридцяти чоловік; Рада Народних Мініст-
рів УНР; органи місцевого самоврядування, які 
об’єднували не менше ста тисяч виборців; грома-
дяни України, які мали виборчі права в кількості
не менше ста тисяч письмових заяв, достовірність 
яких була підтверджена громадами, шляхом по-
дання через Генеральний Суд УНР, який після про-
ведення перевірки їх правильності передавав ці
пропозиції Голові Всенародних Зборів [5, c. 179].

Демократизм та новаторство даного положен-
ня, яким була «детально розроблена законотвор-
ча процедура» [2, c. 28] та суб’єкти її здійснення, бу-
ли надзвичайно важливими. І хоча реалізація пра-
ва законодавчої ініціативи громадян України була
досить складною, проте його закріплення в Кон-
ституції УНР було свідченням забезпечення прав 
та свобод громадянина на території УНР, чого в
жодній з тогочасних конституцій Європи не було.

Розділом п’ятим «Про Раду Народних Мініст-
рів УНР» (статті 50–59) Конституції УНР регулю-
вався порядок організації та діяльності Ради На-
родних Міністрів Української Народної Республі-
ки як вищого органу виконавчої влади в Україні.
До компетенції Ради Народних Міністрів Консти-
туція віднесла повноваження у всіх сферах діяль-
ності Української Народної Республіки за винят-
ком тих повноважень, які належали органам міс-
цевого самоврядування. Члени Ради Народних Мі-
ністрів мали право брати участь в засіданнях Все-
народних Зборів з дорадчим голосом; члени Все-
народних Зборів під час свого перебування в скла-
ді Ради Народних Міністрів також мали тільки до-
радчий голос. Рада Народних Міністрів здійсню-
вала також координацію і контроль центральних 
органів державної влади та їх представництв на
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місцях. Конституція УНР встановлювала інститут 
відповідальності центрального органу виконав-
чої влади перед парламентом шляхом надання Го-
лові Всенародних Зборів повноважень у форму-
ванні Ради Народних Міністрів. Одночасно Консти-
туція передбачала так званий механізм стриму-
вань і противаг шляхом встановлення обов’язку 
Голови Всенародних Зборів проводити консульта-
ції при формуванні вищого органу виконавчої вла-
ди з Радою Старшин Зборів, а потім їхні пропози-
ції вносилися на сесії Всенародних Зборів, де оста-
точно вирішувалися питання про кількість членів
уряду і його компетенцію. Таким чином, надаючи
досить широкі повноваження Голові Всенародних 
Зборів, Конституція містила також низку поло-
жень, які унеможливлювали зловживання ним
своїми обов’язками, що сприяло ефективності фор-
мування апарату державної влади та якісному ви-
конанню ним своїх обов’язків.

Конституція УНР встановлювала, що число
членів Ради Народних Міністрів та їх спеціаліза-
ція належать до компетенції Всенародних Зборів.
Крім того, кожен з депутатів Всенародних Зборів
мав право подавати запити на адресу Ради Народ-
них Міністрів або окремих її членів шляхом подан-
ня таких запитів через Президію Всенародних Збо-
рів. Окремо передбачалося право фракцій парла-
менту або груп депутатів у кількості не менше п’ят-
надцяти чоловік викликати Голову Ради Народ-
них Міністрів або окремих міністрів для дачі пояс-
нень щодо певних питань, які викликали зацікав-
лення членів парламенту. Для цього Всенародні 
Збори повинні були більшістю голосів підтрима-
ти дану ініціативу, після чого міністри не пізніше
семи днів самостійно або через своїх представни-
ків зобов’язувалися надати Всенародним Зборам
відповіді на запитання, які їх цікавлять.

Конституція Української Народної Республіки
встановила також і інститут політичної відповіда-
льності, закріплюючи порядок складання повно-
важень Радою Народних Міністрів або окремими
її членами в разі висловлення їм недовіри більшіс-
тю парламенту. Це положення надзвичайно акту-
альне у сучасних умовах в Україні. У разі вислов-
лення такої недовіри через двадцять чотири годи-
ни Всенародні Збори могли обрати нового члена 
Ради Народних Міністрів або повністю оновити її 
склад. В разі вчинення кримінально караного ді-
яння члени Ради Народних Міністрів могли бути
притягнуті до кримінальної відповідальності після

позбавлення їх недоторканності за умови, якщо
понад дві третини членів парламенту голосували
за відповідну постанову. 

Розділ VI «Суд УНР» (статті 60–68) передба-
чав порядок формування та функціонування судо-
вої системи в УНР. Судову владу згідно з Консти-
туцією Української Народної Республіки очолював
Генеральний Суд УНР, який складався з колегії, об-
раної Всенародними Зборами терміном на п’ять ро-
ків. Конституція УНР закріплювала правовий ста-
тус Генерального Суду УНР як касаційної інстанції, 
а також встановлювала наявність судів першої та
апеляційної інстанції, однак більш детального пра-
вового регулювання їх статусу не містила [6, c. 337].

Конституція УНР детально врегульовувала
повноваження судів, організацію і порядок здій-
снення ними своєї діяльності. Так, зокрема, зазна-
чалося, що всі рішення і акти суду виносилися від
імені Української Народної Республіки. Закріплю-
валися принципи публічності, відкритості та ус-
ності судових процесів, незалежність судових ор-
ганів шляхом надання їм виключного права здій-
снювати розгляд цивільних, адміністративних та 
кримінальних справ. Конституція містила пряму
заборону на вплив органів законодавчої та вико-
навчої влади на процес винесення судових рішень.
Загалом розділ містив переважну кількість відси-
льних норм, які зазначали, що більш детальне пра-
вове регулювання організації і діяльності судової 
гілки буде встановлене спеціальним законом, який,
однак, у зв’язку з відповідними історичними умо-
вами не був прийнятий Центральною Радою.

Права національних меншин закріплювались 
розділом сьомим «Національні союзи» (статті 69–
78) Конституції УНР. Згідно цього розділу кожна 
з національних меншин в «межах УНР мала право
на національно-персональну автономію» [9, c. 8]. 
Це право реалізовувалося нею шляхом самостій-
ної організації свого національного життя через
органи Національного Союзу, повноваження яко-
го поширювалися на всіх його членів у межах усі-
єї території УНР. 

Конституція УНР надала ширші самоврядні
права на національну самобутність в межах Укра-
їнської Народної Республіки трьом націям — ве-
ликоруській (маючи на увазі українську), єврейсь-
кій і польській. Самоврядні права гарантувалися
також білоруській, чеській, молдавській, німецькій,
татарській, грецькій та болгарській націям, які 
могли реалізувати своє право на національно-пер-



74 УКРАЇНСЬКИЙ  ЧАСОПИС  КОНСТИТУЦІЙНОГО  ПРАВА

ТЕМА | ДЕРЖАВНА МОВА
Ч

А
СО

П
И

С 
 3

 /
 2

01
7

сональні автономії в межах УНР за умови надхо-
дження на адресу Генерального Суду УНР заяви
від кожної з зазначених націй, підписаної не менш
як десятьма тисячами громадян УНР незалежно 
від статі і віри, які не були позбавлені політичних
прав і заявляли про свою приналежність до даної
нації. Генеральний Суд розглядав такі заяви у від-
критих засіданнях не пізніше шести місяців з дня 
їх подання та повідомляв про свою постанову Ра-
ду Народних Міністрів, а також оголошував її шля-
хом опублікування. Заяви на національно-персо-
нальні автономії від інших націй, не зазначених
у Конституції УНР, подавалися на розгляд Всена-
родних Зборів УНР.

Національні Союзи мали право законодавчої 
ініціативи, а також право здійснення виконавчої
влади в межах компетенції, чітко визначеної Кон-
ституцією УНР. Виключно Національним Союзам
належало право представництва своїх націй, які
проживали на території УНР, перед державними
і громадськими установами. Для забезпечення ді-
яльності Національних Союзів їм дозволялося вста-
новлювати свій щорічний бюджет і здійснювати
оподаткування осіб, які проживали на своїй тери-
торії, а також здійснювати інші заходи фінансово-
го характеру для забезпечення діяльності Націо-
нальних Союзів. У разі виникнення розбіжностей
між національними Установчими Зборами і Всена-
родними Зборами УНР, їх розглядали погоджува-
льними комісіями, які формувалися з визначеної 
кількості представників обох сторін. Постанови
погоджувальних комісій повинні були отримати
схвалення Всенародних Зборів УНР. 

Вищими органами законодавчої влади націо-
нальних автономій визначалися згідно Конститу-
ції УНР Національні Установчі Збори, які утворю-
валися з членів, обраних громадянами УНР — меш-
канцями даної автономії, які досягли 20-річного
віку, на основі загального, рівного виборчого пра-
ва, шляхом безпосереднього і таємного голосу-
вання.

Органи влади Національного Союзу входили
в структуру державних органів УНР. Вищим орга-
ном законодавчої влади Національного Союзу бу-
ли Національні Збори, які обиралися членами Со-
юзу. Вищим виконавчим органом Союзу була На-
ціональна Рада, яка обиралася Національними
Зборами і була підзвітною перед ними. Для вирі-
шення спорів між органами Національного Союзу 
та органами державного управління і місцевого

самоврядування створювалися адміністративні 
суди.

Цікавим був останній восьмий розділ «Про ча-
сове припинення громадянських свобод» (статті
79–83) Конституції УНР, який містив положення
щодо тимчасового припинення громадянських 
прав і свобод у певних випадках, вичерпний пере-
лік яких передбачався у Конституції УНР. Зокрема, 
допускалося часткове обмеження або тимчасове
припинення обмеження прав і свобод громадян 
під час війни або внутрішніх заворушень. Про при-
пинення або обмеження прав та свобод громадян 
Всенародними Зборами УНР видавався спеціаль-
ний закон, який регулював порядок та тривалість 
таких обмежень. В разі неможливості прийняття
даного закону парламентом УНР такі повноважен-
ня автоматично переходили до центрального ор-
гану виконавчої влади — Ради Народних Мініст-
рів УНР, яка була зобов’язана запропонувати для
погодження даний закон Всенародним Зборам
УНР. Конституція Української Народної Республіки
закріпила максимальний термін обмеження прав
та свобод громадян, який не перевищував трьох 
місяців, однак продовжувався з ініціативи Всена-
родних Зборів УНР.

Значення Конституції Української Народної 
Республіки 1918 року було надзвичайно велике.
Український народ відродив свою державну неза-
лежність та суверенітет в той час, коли в демокра-
тичних країнах світу були визнані й прийняті такі
основні принципи конституцій демократичних
держав як суверенітет народу і держави, принцип 
розподілу державної влади на законодавчу, вико-
навчу та судову, встановлення «парламентського
контролю над виконавчою владою» [3, c. 5].   

Конституція Української Народної Республі-
ки була складена за кращими зразками європей-
ських і американських конституцій з деякими особ-
ливостями, які враховували суспільно-політичні
та економічні умови життя в УНР. На відміну від
більшості конституцій світу, які закріплювали дво-
палатну систему, Конституція УНР встановлювала
однопалатний парламент в Україні — Всенародні 
Збори, що пояснювалося тим, що Українська На-
родна Республіка була унітарною, а не федератив-
ною державою, а тому в існуванні нижньої пала-
ти, яка представляла б інтереси регіонів держави, 
не було потреби. Крім того, згідно з Конституцією 
УНР визначалася саме як парламентська респуб-
ліка, посади Президента у ній передбачено не бу-
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ло. Його функції виконував Голова Всенародних 
Зборів. На думку окремих дослідників, попри це, 
Українська Народна Республіка все-таки мала сво-
го першого і останнього Президента — ним став 
Михайло Грушевський, що було її першим і остан-
нім «грубим порушенням», оскільки такої посади
 Основний Закон УНР 1918 року не передбачав.

І навіть після гетьманського перевороту під
керівництвом Павла Скоропадського, коли Україн-
ська Центральна Рада припинила своє існування 
і була розігнана, а окремі її видатні діячі змушені
були виїхати за межі України, «традиція законної 
влади УНР, легальний титул її не було втрачено, не
дивлячись на примусове залишення владою УНР
території України» [11, c. 21–26]. За межами Укра-
їни було створено Державний Центр Уряду УНР, 
який здійснював «представництво перед іншими
державами українського народу, його інтересів і 
бажань» [12]. Після проголошення державної не-
залежності України 24 серпня 1991 року, а відтак
після оприлюднення результатів референдуму 1
грудня 1991 року, що засвідчили прагнення україн-
ського народу до розбудови самостійної держави, 
розпочалися переговори глави Державного Цент-
ру УНР з Президентом України про передачу пов-
новажень легітимним державним органам влади
України. 14–15 березня 1992 року надзвичайна се-
сія УН Ради 10-го скликання визнала правонаступ-
ником УНР проголошену державу — Україну — й
ухвалила рішення про передачу повноважень і ат-
рибутів державної влади УНР (прапор, державна 
печатка та президентські клейноди) новообрано-
му Президентові України. Акт передачі здійснено 
22 серпня 1992 року в Маріїнському палаці — ре-
зиденції Президента України.

Попри велику кількість позитивних характе-
ристик, Конституція Української Народної Респуб-
ліки мала також і низку недоліків. Це, зокрема,
стосувалося символіки УНР. Це пояснювалося тим,
що Голова Центральної Ради Михайло Грушевсь-
кий не вважав дану проблему особливо актуаль-
ною. Як він стверджував, всіма визнаного, «постій-
ного національного державного герба ніколи не
було» [5, c. 181].  Крім того, Конституція УНР також
не закріпила меж території УНР, не містила поло-
жень про скасування приватної власності на зем-
лю, яких так очікували селяни і що, безумовно, по-
силило б авторитет і вплив Центральної Ради на
території УНР. Водночас занадто широке коло пов-
новажень надавалося парламенту держави — Все-

народним Зборам УНР. Вони здійснювали і зако-
нодавчу і частково виконавчу владу, маючи право
відати фінансами та обороною держави, правом 
укладення міжнародних торговельних та політич-
них угод, проведенням монетарної політики та 
встановленням мір та ваг на всій території УНР. 
Крім того, вони також здійснювали обрання коле-
гії Генерального Суду УНР. Такі широкі повноважен-
ня в усіх сферах суспільно-політичного життя не
сприяли ефективному формуванню та дії механіз-
му стримувань та противаг на відміну від інших 
демократичних держав світу. Вони вносили дис-
баланс у систему державної влади, погіршували
результативність її роботи, посилювали залежні-
сть інших гілок влади від законодавчого органу 
держави.

До того ж, закріплення в Конституції права
кожної з націй на національно-персональні авто-
номії також мало негативний вплив на державно-
правовий механізм та несло в собі загрозу сепара-
тизму з боку окремих національних меншин, які 
проживали на території УНР. Дещо дискримінацій-
ний характер носило положення Конституції УНР, 
яким лише трьом націям — великоруській, єврей-
ській і польській — надавалося пряме право на ство-
рення національно-персональних автономій. Для
інших націй — білоруської, чеської, молдавської, 
німецької, татарської, грецької та болгарської —
процедура формування таких автономій була знач-
но ускладненою [8, c. 33].

Однак попри ці недоліки, наявність яких була 
обумовлена тогочасними історичними передумо-
вами, а також тими реаліями, в яких приймався
Основний Закон Української Народної Республіки, 
Конституція УНР мала надзвичайно важливе зна-
чення для подальшого політико-правового роз-
витку Української Держави. Конституція УНР про-
голосила Українську Народну Республіку суверен-
ною демократичною парламентською державою 
з розподілом державної влади на законодавчу, ви-
конавчу та судову гілки. Вона запровадила та здій-
снила правове регулювання зовсім нових для то-
гочасної української правової системи принципів, 
зокрема таких як: визнання народу основним дже-
релом влади, децентралізації влади, принцип рів-
ності політичних і громадянських прав тощо. Кон-
ституція УНР в правовому полі зафіксувала нові для
української правової системи інститути, зокрема,
інститут адміністративно-територіального поді-
лу, громадянства, депутатської недоторканності 
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тощо. Основний Закон УНР здійснив реальне, а
не декларативне закріплення демократичних 
цінностей та принципів, значна частина яких бу-

ла використана під час розробки Конституції не-
залежної Української держави, прийнятої 28 черв-
ня 1996 року.


