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1918 року, у добу Української Держави за часів гетьмана 
Скоропадського були прийняті перші нормативні 
документи, що заклали основу сучасної державної служби 
як національного управлінського інституту. На відзначення 
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Кабінету Міністрів України. Одним із таких заходів стала 
науково-практична конференція „Державна служба України 
в історичному контексті: проблеми становлення та розвитку”, 
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ПЕРЕДМОВА

Сучасний світ вимагає від моло-
дої Української держави кон-
солідації зусиль задля забезпе-

чення демократичного розвитку та 
до  сягнення задекларованих високих ці -
лей. Запорукою ефективного держав-
ного управління та його адаптації до 
євро пейських стандартів є дотримання 
верховенства права, забезпечення рів-
ності всіх перед законом, повага прав 
та свобод людини і громадянина, спро-
щення механізму надання якісних послуг 
населенню. Реалізувати демократичні 
принципи урядування в державі покли-
кана державна служба — ключовий еле-
мент системи державного управління. 
Від професіоналізму, прозорості дій дер-
жавних службовців залежить ступінь 
задоволення законних інтересів грома-
дян, авторитет держави, сталий розви-
ток країни та її конкурентоспроможність 
на міжнародній арені.

Сьогодні ми стоїмо перед нагаль-
ною вимогою суттєвого реформування 
усіх сфер суспільного життя, і насампе-
ред реформування державної служби, 
пе ретворення її на професійну, неупере-
джену, віддану інтересам суспільст ва 
рушійну силу прогресу держави, меха-

нізму реалізації євроінтеграційних уст-
рем лінь України. Таке оновлення немож-
ливе без зміни законодавства, адже 
деякі положення чинного Закону України 
„Про державну службу”, прийнятого у 
1993 році, застаріли і тому уповільнюють 
та ускладнюють реформування держав-
ної служби. Суттєвим недоліком чинного 
закону є ігнорування власного державо-
твор чого та адміністративного досвіду, 
самобутніх демократичних традицій. 

Донедавна не було проведене комп-
лексне наукове дослідження витоків і 
особливостей формування власного інс-
титуту державної служби, становлення 
клю чових рис сучасної національної 
адміністрації в різних політичних умо-
вах, у різні історичні епохи. Для за пов-
нення цих прогалин, урахування уроків 
минулого у розбудові сучасної держав-
ної служби, популяризації національної 
адміністративної традиції Головне управ-
ління державної служби України та Центр 
адаптації державної служби до стандар-
тів Європейського Союзу ініціювали спе-
ціальний науково-історичний пошук. 
Ос новним завданням стало простежен ня 
безперервного розвитку політико-ад-
мі ністративного устрою на українських 
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землях, виявлення особливостей і зако-
номірностей розвитку державної служби 
в Україні. 

Зокрема, підтвердження факту при-
йняття у до бу Української Держави за 
часів геть ма на Скоропадського перших 
нормативних документів, що закладали 
основу су часної державної служби як 
національного управлінського інституту, 
дало можливість виступити з ініціати-
вою, підтри ма ною Урядом, відзначення 
у 2008 році 90-ї річниці запровадження 
державної служби в Україні. Так, статус 
державних службовців уперше в істо-
рії українсь ко го державотворення був 
закріплений у „Законі про нормальний 
розпис утри ман  ня службовців у цен-
тральних урядо вих установах цивільних 
відомств”, ухва  леному Радою Міністрів 
Української Дер  жави та затвердженому 
Гетьманом Пав  лом Скоропадським 26 
червня 1918 року. 

На відзначення цієї події розпоря-
дженням Кабінету Міністрів України 
була визначена низка заходів, які від-
булися не тільки в столиці, але і в кож-
ному регіоні нашої країни. Зокрема, з 
23 до 30 червня 2008 року була прове-
дена фотодокумен тальна виставка „Істо-
рія державної служби в Україні”, на якій 
демонструвалися оригінали докумен-
тів і стародруки з фондів Центрального 
державного історичного архіву Украї ни, 
м. Київ (ЦДІАК України), Центрально го 

державного ар хіву вищих органів влади 
та управління України (ЦДАВО Украї ни) 
та Інституту рукописів Національної 
біб ліотеки України ім. В. Г. Вернадсь-
кого, а також копії документів з фондів 
Центрального державного архіву гро-
мадських об’єднань України (ЦДАГО 
України), Центрального державного 
історичного архіву України, м. Львів 
(ЦДІАЛ України) та Центрального дер-
жавного кінофотофоноархіву України 
ім. Г. С. Пшеничного (ЦДКФФА України 
ім. Г. С. Пшеничного). Копії експонатів 
виставки були представлені у приміщен-
нях Кабінету Міністрів України, Верхов-
ної Ради України, а також в усіх регіонах 
країни завдяки зусиллям територіальних 
органів Головного управління державної 
служби України. Фотокопії та оригіналів 
документів, які засвідчують початки заро-
дження та розвитку державної служби в 
Україні, представлені в постійно діючому 
Музеї історії державної служби України, 
що відкрився у приміщенні Головдерж-
служби України 23 червня 2008 року. 
Музей постійно наповнюватиметься та 
оновлюватиметь ся як сучасними матеріа-
лами, так і віднайденими історичними у 
рамках розпочатого дослідження. 

Центральним заходом у рамках від-
зна чення 90-ї річниці запровадження 
державної служби в Україні стала 
науково-практична конференція „Дер-
жавна служ  ба України в історичному 
контексті: проб леми становлення та роз-
витку”, яка відбулася 18 листопада 2008 
року. Метою організованого Національ-
ною академією державного управління 
при Президентові України, Головдерж-
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службою України та Міністерством освіти 
і науки України заходу стало поширення 
української адміністратив ної тра диції, 
ство рення об’єктив ного уяв лен ня про 
іс торичні особливості фор му вання інсти-
туту державної служби на те ренах україн-
ської держави, обгово рен ня пропозицій 
щодо використання кращого вітчизня-
ного досвіду адміністрування на шляху 
адаптації державної служби до стандар-
тів Європейського Союзу. 

Свої доповіді представили дирек-
тор Українського науково-дослідного 
інсти туту архівної справи та докумен-
тознавства Ірина Матяш, начальник від-
ділу Українського інституту національної 
пам’яті, доктор історичних наук, профе-
сор Георгій Папакін, доктори історич-
них наук Руслан Пиріг, Віктор Горобець, 
Валентина Шанд ра, Павло Гай-Нижник, 
доктор наук з державного управління, 
професор Сергій Серьогін. Тематика 
виступів торкалася державної служби 
доби української революції, українських 
губерній Російської імперії, державного 
устрою Гетьманщини, сучасного стану 
державної служби в незалежній Україні і 
перспектив її розвитку. Було розглянуто 
актуальні питання реформування дер-
жавної служби на основі здобутків наці-
ональної адміністративної традиції. 

У конференції взяли участь пред-
ставники Секретаріату Кабінету Мініст-
рів, Апарату Верховної Ради, централь-

них органів виконавчої влади, органів 
влади АР Крим, областей, міст Києва 
та Севастополя, представники вищих 
навчальних закладів, наукових установ, 
представники громадських організацій, 
магістратур у галузі знань „Державне 
управління”, територіальних органів 
Го ловдержслужби, центрів перепідго-
тов ки та підвищення кваліфікації праців-
ників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ та організацій.

Одним із важливих результатів кон-
ференції стало рішення забезпечити роз-
роб лення у магістратурах галузі знань 
„Дер жавне управління” навчального 
кур су з історії державної служби. Ґрун-
тов ні знання щодо історичних традицій 
дер жавності і управління сприятимуть 
ви хованню патріотизму, дадуть змогу 
визна чити наш майбутній шлях, викорис-
товуючи у розбудові сьогодення та май-
бутнього багатий досвід попередників. 

Історія свідчить, що лише активна 
гро мадянська позиція всупереч 
не сприят  ливим зов ніш нім обставинам 
призво дить до досягнення мети, сприяє 
розквіту і утвердженню держави. Патріо-
тизм, щоденна копітка праця, постав-
лені високі стратегічні цілі, чітке усві-
домлення „що і в ім’я чого ми робимо” 
— шлях до реалізації устремлінь україн-
ського народу впродовж багатовікової 
історії до розбудови власної незалежної 
квітучої держави.

Сергій КУЧЕРУК,
директор Центру адаптації державної 

служби до стандартів Європейського Союзу
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Володимир ТКАЧ,
перший заступник 
Начальника Головного 
управління державної 
служби України

Володимир Дмитрович ТКАЧ

 

Національна адміністративна тра   диція
як одне з джерел  пла ну    ван  ня 
реформи державної служби

Виклики, які сьогодні існують 
перед Україною, у першу чергу 
пов’язані з загальносвітовими 

тенденціями, насамперед — процесами 
європейської та євроатлантичної інтегра-
ції, які визначені вищим керівництвом 
держави як пріоритет зовнішньої полі-
тики України. 

Ключову роль у цих процесах відіграє 
вітчизняна державна служба, належне 
функціонування якої обумовлює якість 
державного управління.

На жаль, низька якість державного 
управління залишається головним галь-
мом економічного розвитку. Вочевидь 
це проявилось в умовах світової фінан-
сової кризи, від якої суттєво постраж-
дала Україна через неспроможність апа-
рату адміністративної машини до більш 
якісної роботи. 

Низьку якість державних та громад-
ських інститутів країни підтверджують 
також світові рейтинги, у яких Україна 
про  довжує втрачати свої позиції. Так, 
ли  ше за останній рік Україна на 11 пунктів 
погіршила відповідний показник, зміс-
тившись із 104-го на 115 місце у рейтин гу 

глобальної конкурентоспромож ності, 
який щорічно оприлюднюється на Все світ-
ньому економічному форумі в Давосі.

Необхідність реформування вітчизня-
ної державної служби для нас очевидна. 
При цьому в Україні ми маємо можли-
вість використовувати не лише європей-
ський досвід, але й нашу власну адмі-
ністративну традицію. 

У цьому році ми відзначаємо 90-річчя 
сучасної української державної служби. 
Як показали попередні результати нау-
кового дослідження з історії вітчизня-
ної державної служби, яке виконується 
на замовлення Головдержслужби, своїм 
корінням вона сягає часів княжої Русі. Але 
як окремий інститут державна служба у її 
нинішньому розумінні — зі статусом дер-
жавних службовців урегульованим зако-
ном, уповноваженням державних служ-
бовців на здійснення функцій держави, 
отриманням ними заробітної плати з 
державного бюджету — вона з’явилась 
лише у часи Української Держави часів 
гетьмана Павла Скоропадського. 

Саме гетьман Скоропадський вважав 
одним із головних своїх завдань побу-
дову професійної державної служби і 
зосереджував на цьому зусилля, підби-
раючи людей на посади в апараті управ-
ління за принципом насамперед профе-
сійності, незалежно від національного чи 
політичного „забарвлення”. 

З метою побудови державного апа-
рату у цей час було прийнято та зна-
чною мірою впроваджено низку систем-
них законів, які вперше в історії України 
на законодавчому рівні закріпили основу 
інституту державної служби. 



9

Чому 90-річчя?

У часи гетьманату Скоропадського було 
прийня то та значною мірою впроваджено низку 
системних законів, які уперше в історії України 
на законодавчому рівні закріпили основу інсти-
туту державної служби:
— Закон про урочисту обітницю урядов-
ців і суддів та присягу військових на вірність 
Українській Державі, яким передбачалось 
обов’язкове складання присяги;
— Закон про нормальний розпис утриман ня 
службовців у центральних урядових уста-
новах цивільних відомств від 26 червня 1918 
року, яким в Українській Державі було фактично 
запроваджено систему класів посад і рангів пен-
сії урядовців, а також схему посадових окладів;
— Закон про порядок призначення на уря-
дову службу, ухвалений гетьманом 24 лип ня 
1918 року, який передбачав, зокрема, що кан-
дидатури для призначення гетьманом на вищі 
посади державних службовців (заступники 
мініст рів, директори департаментів) поперед-
ньо узгоджувалися з Радою Міністрів.

Так, Закон про урочисту обітницю 
урядовців і суддів та присягу вій-
ськових на вірність Українській Дер-
жаві від 30 трав ня 1918 року заклав 
один із голов них механізмів, який став 
невід’ємним атрибутом вступу на дер-
жавну службу — складання присяги. При 
цьому присяга була не лише символом, 
але обов’язковою умовою набуття статусу 
державного службовця. Таким чином, 
цей елемент суттєво вирізнив державну 
службу у часи Скоропадського, примі-
ром, від урядової служби у відомствах 
УНР доби Центральної Ради, яка просто 
у відповідному законі проголосила збе-
реження усіх урядових відомств Росій-
ської імперії, що існували на українських 
землях, і усіх службовців у них.

Наступний момент — Законом про 
нормальний розпис утримання служ-
бовців в центральних урядових устано-
вах цивільних відомств від 26 червня 
1918 року в Українській Державі було 
фактично запроваджено аналог ниніш-
ньої системи категорій посад та рангів 
державних службовців — систему класів 
посад та рангів пенсії урядовців, а також 
схему посадових окладів. Важливо, що 
уже тоді заробітна плата державних 

службовців, як і сьогодні у багатьох адмі-
ністративних практиках європейських 
країн, встановлювалася законом.

Іще однією досить важливою рисою 
тогочасної державної служби став Закон 
про порядок призначення на урядову 
службу, ухвалений гетьманом 24 липня 
1918 року. Порядок призначення уря-
довця залежав від класу посади, причому 
кандидатури для призначення гетьманом 
на вищі посади державних службовців 
(заступники міністрів, директори депар-
таментів) попередньо узгоджувалися з 
Радою Міністрів.

Отже, гетьман Скоропадський розу-
мів необхідність створення саме націо-
нальної урядової машини, і створювана 
на той час урядова служба мала суттєві 
елементи демократії, базувалася на кра-
щих традиціях українського козацтва. 

Маючи понад тисячолітню традицію 
державотворення і майже чотирьохсот-
літню традицію демократії, втім україн-
ський народ досі не має ретельно дослі-
дженої історії своєї державної служби. 

Саме тому наприкінці 2006 року 
Голов держслужбою розпочато дослі-
дження історії державної служби в Украї ні 
і на основі зібраного матеріалу розроб-
лено та видано накладом у 1000 при-
мірників тематичний настінний календар 
на 2007 рік, ілюстрований фрагментами 
давніх рукописів і унікальних архів-
них документів ХІV—ХХ століть. У цьому 
популярному виданні зроблено спробу 
короткого і досить побіжного нарису 
історії національної державної служби.

Відзначення запровадження 
 державної служби в Україні

— Календар на 2007 рік „Історія державної 
служби в Україні” — відправна точка;
— Ілюстровані начерки з історії державної 
служби в Україні;
— Спеціальні випуски журналу „Вісник дер-
жавної служби” та інформаційного бюлетеня 
„Бюрократ”. Уперше в повному обсязі опублі-
ковано і широко розповсюджено три закони з 
питань державної служби 1918 року;
— Науково-документальна збірка до 90-річчя 
запровадження державної служби в Україні.
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Додатково на основі календаря нами 
також було видано ілюстровані начерки з 
історії державної служби.

Разом із подальшим досліджен-
ням питання та з метою поглиблення 
навчально-пропагандистської роботи 
щодо 90-річчя української адміністра-
тивної традиції, глибшого знання гро-
мадянами України, у тому числі самими 
державними службовцями і політиками, 
власної історії, виховання патріотизму, 
підвищення авторитету держави було 
підготовлено та видано спецвипуски жур-
налу „Вісник державної служби України” 
та інформаційного бюлетеня „Бюрократ”, 
збірку науково-документальних матеріа-
лів до 90-річчя державної служби. У цих 
виданнях уперше у повному обсязі опу-
бліковано і широко розповсюджено три 
закони з питань державної служби 1918 
року, про які згадано вище, вміщено нау-
кові статті про перший вітчизняний досвід 
інституціоналізації державної служби за 
часів гетьманату Павла Скоропадського.

Відзначаючи цю ювілейну дату, Голов-
держслужба здійснила також низку пуб-
лічних заходів з метою популяризації 
державної служби.

 

Відзначення запровадження 
 державної служби в Україні

— Спільно організована з Держкомархівів 
України виставка „Історія державної служби в 
Україні” з 23 по 30 червня 2008 року;
— Виставки в Апараті Верховної Ради Украї ни, 
Секретаріаті Кабінету Міністрів України, в облас-
них та міських державних адміністраціях;
— Відкриття музею історії державної служби у 
приміщенні Головдержслужби;
— Круглі столи з історичних питань в усіх 
регіонах України.

Так, спільно з Держкомархівів орга-
нізовано фотодокументальну виставку 
„Історія державної служби в Україні”, 
присвячену 90-річчю запровадження 
держаної служби в Україні. Виставка 
проходила з 23 по 30 червня цього року 
в приміщенні Центрального держав-
ного архіву-музею літератури і мистецтв 

на території національного заповідника 
„Софія Київська”. Під час виставки від-
відувачі мали змогу ознайомитися з 
оригіналами та копіями найважливі-
ших документів, а також фотографіями, 
зображеннями предметів, що мають від-
ношення до історії державної служби в 
Україні. Також було оформлено підбірку 
портретів державних діячів, які займали 
у різні часи найвищі адміністративні 
посади на державній службі. Із забуття 
були повернуті державні та генеральні 
секретарі революційної доби — Ігор 
Кістяковський, Олександр Лотоцький, 
Павло Христюк.

Аналогічні фотодокументальні екс-
позиції було розміщено в будівлях Вер-
ховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України. За сприяння обласних держав-
них адміністрацій фотовиставки та круг лі 
столи також були організовані в усіх 
регіо нах України.

До Дня державної служби цього року 
у приміщенні Головдержслужби відкрито 
музей історії державної служби. Наразі 
в цьому музеї представлено фотокопії 
та оригінали документів, які засвідчу-
ють віхи розвитку державної служби в 
Украї ні. Ми розглядаємо його відкриття 
як початок національного осмислення 
історії державної служби. 

На відміну від виставки, присвяче-
ної 90-річчю запровадження державної 
служби в Україні, музей є постійно дію-
чим. Він відкритий для усіх гостей та від-
відувачів Головдержслужби України, і ви 
можете ознайомитися з його експози-
цією під час перерви.

Ми продовжуємо системну роботу із 
наповнення музею оригінальними екс-
понатами, документами і фотографіями 
та закликаємо усіх бажаючих приєдну-
ватися до його розвитку та постійного 
оновлення.

Дослідження з питань існуючих особ-
ливостей формування інституту держав-
ної служби на території української дер-
жави мають стати одним з джерел для 
планування реформ у сфері державної 
служби. 
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За умов становлення демократичної, 
правової, соціальної держави, форму-
вання засад інформаційного суспільства, 
інтеграції України у світове співтова-
рист во, підвищення рівня економічної 
конкуренції та політичних конфліктів такі 
чинники, як компетентність, професіо-
налізм, інноваційний стиль мислення, 
патріотизм, високі етичні норми пове-
дінки управлінських кадрів відіграють 
суттєву роль у діяльності органів публіч-
ного управління. 

Разом з тим, сучасна система профе-
сійного навчання державних службов-
ців і посадових осіб місцевого самовря-
дування поки що не повністю відповідає 
сьогоднішнім вимогам суспільства та 
потребує модернізації в контексті профе-
сіоналізації системи державної служби.

Наступні кроки щодо дослідження 
історії державної служби

— Продовження наукового пошуку: прове-
дення фундаментального дослідження історії 
державної служби в Україні Інститутом історії 
НАНУ;
— Видання нарисів та двотомної монографії 
авторським колективом з кандидатів та докто-
рів історичних наук під керівництвом одного з 
найкращих істориків України В. Смолія;
— Розроблення навчальних курсів та посіб-
ників з історії державної служби, включення 
викладання історії державної служби до магіс-
терських програм за спеціальністю „Державна 
служба”;
— Створення більш насиченої експозиції 
музею історії державної служби в Головдерж-
службі України.

Необхідно здійснювати наступне:
— подальший науковий пошук з 

питань історії державної служби Укра-
їни;

— випуск нарисів та видання дво-
томної колективної монографії з історії 
державної служби України за результа-
тами фундаментального дослідження;

— роботу щодо підготовки магістрів 
за спеціальністю „Державна служба” 
в галузі знань „Державне управління” 
шляхом поступового відкриття магістра-

тур державної служби в усіх регіонах 
краї ни;

— розроблення в магістратурах 
галузі знань „Державне управління” 
навчального курсу з історії держав-
ної служби та посібників з урахуванням 
результатів досліджень історії державної 
служби в Україні;

— створення у повному розумінні 
Му зею історії державної служби Украї ни.

Значна роль державної служби у про-
цесі становлення України як суверенної, 
незалежної, демократичної, соціальної, 
правової держави, визнана прийняттям 
відповідного розпорядження Кабінету 
Міністрів України щодо відзначення 
90-річчя сучасної державної служби. 

Наша нинішня ситуація дещо відріз-
няється від 1918 року, і ми маємо більш 
суттєві передумови для створення в 
Україні професійної і політично нейт-
ральної державної служби європей-
ського зразка. Ми маємо свою систему 
державної служби, яка, безумовно, 
більш розвинута, ніж у ті часи, разом 
з тим, проблема „кадрового голоду” і 
нині є актуальною. Особливо — на міс-
цевому рівні, де, наприклад, уже більше 
ніж рік не можуть бути заповненими 
понад 1 % (7) посад голів райдержад-
міністрацій, більше ніж півроку — ще 
майже 7 % (40); лише 2,5 % числа при-
значених голів райдержадміністрацій 
мають стаж роботи на керівних поса-
дах понад три роки. Іншим, але досить 
вагомим наслідком „кадрового голоду”, 
є постійна наявність вакантних посад в 
органах виконавчої влади — від 10 до 
15 % їх граничної чисельності.

Ще одна спільна з епохою Скоро-
падського проблема — питання профе-
сійної підготовки державних службов-
ців. При гетьманові для вирішення такої 
проблеми просто не вистачило ресурсів, 
насамперед людських. Нині ж у нас така 
система, що має у своїй основі підго-
товку університетського типу, яку лише 
здалеку можна оцінити як професійну; 
підвищення кваліфікації, під час якого 
державні службовці отримують досить 
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цінну інформацію для роботи та само-
вдосконалення, але не конче необхідні 
їм нові професійні навички — від ана-
лізу політики та підготовки й обґрун-
тування варіантів політичних рішень 
до управління часом й елементарними 
навичками щодо планування свого 
робочого дня. 

Головними загрозами для Україн-
ської Держави гетьмана Скоропадського 
були, насамперед, зовнішні (Антанта — 
на заході, Радянська Росія — на сході), 
і ті загрози були вагоміші, ніж усі внут-
рішні. Порівнюючи з тими часами, для 
України сьогодні внутрішні загрози пере-
вищують зовнішні, у тому числі — низь-

кий професіоналізм державних служ-
бовців, що призводить до низької якості 
державного управління у цілому. Як було 
сказано вище, це одна з найбільш небез-
печних внутрішніх загроз сьогодення для 
нашої держави. 

Отже, наразі у кожного з нас є шанс 
та усі передумови, аби використати 
власний досвід побудови національ-
ного державного управління та держав-
ної служби, у тому числі — досвід Україн-
ської Держави, для побудови в Україні 
професійної, патріотичної та політично 
нейтральної державної служби.

 Дякую за увагу!
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Ірина Борисівна МАТЯШ

 

Національний архівний фонд 
як джерельна база з історії державної 
служби України

Ірина МАТЯШ,
директор Україн сь-
  кого науково-до с лід-
ного інституту архів- 
  ної справи та доку-
ментознавства, док- 
тор історичних наук, 
професор, Заслу-
жений діяч науки і 
техніки України

Образне визначення архівів як 
зберігачів пам’яті нації якнай-
точніше відображає сутність і 

призначення цих культурологічних уста-
нов. Запорукою об’єктивності виснов-
ків будь-якого історичного дослідження 
є детальне вивчення його джерельної 
бази, опрацювання передусім її „архів-
ної складової”. Сукупність архівних доку-
ментів у державному масштабі становить 
сукупну архівну спадщину, яка в різних 
країнах має назву Державний архівний 
фонд або Національний архівний фонд. 

З прийняттям 1993 року Закону Ук раї ни 
„Про Національний архівний фонд та 
архівні установи” до наукового та суспіль-
ного обігу було запроваджено поняття 
Національний архівний фонд Украї ни 
(далі — НАФ), що становить собою 
сукупність архівних документів, які відоб-
ражають історію духовного і матеріаль-
ного життя українського народу та інших 
народів, мають культурну цінність і є над-
банням української нації. НАФ є глобаль-
ною складноструктурова ною інформацій-

ною системою, складовою вітчизняної й 
світової культурної спадщини та інфор-
маційних ресурсів суспільства, перебу-
ває під охороною держави і призначений 
для задоволення інформаційних потреб 
суспільства і держави, реалізації прав та 
законних інтересів кожної людини. 

Формування НАФ є повноцінним еле -
ментом державотворення. Се ред пріо  -
ритетів державної політики у сфері 
ар хівної справи є забезпечення збереже-
ності НАФ, його цілеспрямоване попов-
нен ня новими документами, розширення 
досту пу до інформації, що зберігається в 
докумен тах НАФ.

Найцінніша частина документів НАФ 
Ук раїни, що зберігається в установах сис-
те ми Державного комітету архівів Украї ни, 
сконцентрована в 9-ти центральних дер-
жавних архівах. Близько 40 млн. од. зб. 
НАФ зберігаються в місцевих державних 
архівних установах обласного рів ня, понад 
9 млн. од. зб. — в архівних від ділах рай-
держадміністрацій та міських рад, понад 
1 млн. од. зб. у галузевих дер жавних архі-
вах. Безцінні документи ко лекційного рівня 
у зв’язку зі специфікою комп лектування 
відклалися поза системою Держкомархіву 
і зберігаються у фондах державних біб ліо-
тек і музеїв. Контроль ні функції держав-
них архівних установ щодо всіх документів 
НАФ незалежно від форм власності спря-
мовано на забезпечення цілісності НАФ і 
збереженості його документів. 

Історія архівної справи 
і формування НАФ України 

Історія формування НАФ України 
тісно пов’язана з основними етапами 
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розвитку української державності, дер-
жавної служби та архівної справи. Вод-
ночас НАФ є репрезентативною джерель-
ною базою для вивчення історії державної 
служби. Розширення державних функцій 
князівських дворів часів Київської Русі, 
економічне піднесення церкви обумов-
лювали виникнення і зростання велико-
князівського і церковних архівів, які мали 
важливе політичне і культурне значення 
для внутрішнього життя держави і між-
державних відносин. Розвиток держав-
ності на українських землях литовсько-
польської доби, зміцнення державного 
управління, поступ у способах діловод-
ства зумовили формування центральних 
і місцевих архівів, зростання їх ролі у сус-
пільному житті. Особливо цінні й унікальні 
документи цієї доби репрезентовані у 
фондах ЦДІАК України (ф. 220 „Доку-
менти зібрані Київською Археографічною 
Комісією”, 1369—1899, 692 од. зб.; ф. 221 
Колекція документів „Нова серія” з 1505—
1896 рр., 672 од.зб.) та ЦДІАЛ України. 
Так, органи місцевого самоврядування — 
магістратів і громадських урядів, що існу-
вали на західних теренах нашої держави, 
сконцентровано у 76 фондах. Із цих фон-
дів найбільшим за обсягом є фонд Львів-
ського магістрату (ф. 52). Зародження 
і розвиток козацько-гетьманської дер-
жави, виникнення козацького управління 
уможливили формування власне україн-
ського державного архіву. Документаль-
ний комплекс доби Нової Запорозької 
Січі дає змогу проаналізувати дуалістичну 
природу військових та адміністративних 
посад, структуру державних інституцій, 
процес формування виконавчого органу 
влади (коша). Документи цієї епохи скон-
центровано у ЦДІАК Украї ни, ф. 229 „Кіш 
нової Запорізької Січі” за 1713—1777 рр., 
373 од. зб. Внаслідок численних пере-
міщень протягом 170 років архів зазнав 
значних втрат, відбулося змішування 
документів. Ліквідація автономних прав 
України, нищення інститутів державності, 
скасування полково-адміністративного 
устрою наклали свій відбиток на специ-
фіку інформаційного потенціалу доку-

ментального складу архівів центральних 
та місцевих адміністративних установ. 
Про це свідчать документи фондів ЦДІАК, 
ф. 269 „Канцелярія гетьмана К. Розумов-
ського”, ф. 255 „Канцелярія комісії засну-
вання слобідських полків”, 1732—1743 рр., 
ф. 271 „Комісія щодо Слобідських полків”. 
Одночасно діють монастирські архіви, 
починають формуватися фамільні колек-
ції документів козацько-старшинських 
родів (ЦДІАК України ф. 261 Сторожен-
ків, ф. 983 Ханенко, ф. 1219 Скоропадські, 
ф. 982 Троцини), а на західній території, 
окресленій кордонами сучасної України, 
1784 р. у Львові було засноване перше 
суто державне архівосховище.

Зміни в адміністративному управ-
лінні українськими територіями супрово-
джувалися запровадженням російського 
діловодства, руйнацією архівів ста рих 
адміністративно-судових установ, місь-
кого самоврядування, прямим і стихій-
ним знищенням документів адміністра-
тивного та законодавчого ха рактеру. Для 
цього періоду характерні до кументи таких 
фондів ЦДІАК Украї ни ф. 763 „Канцелярія 
Малоросійського генерал-губернатора”, 
2081 од.зб., за 1764—1796 рр., 5 фон-
дів про полкові канцелярії Слобідської 
Ук раї ни за 1664—1765 рр., 10 фондів пол-
кової канцелярії Лівобережної Украї ни за 
1698—1781 рр.; 87 фондів сотенної кан-
целярії за 1704—1781 рр., 25 фондів до 
історії магістратів міст Правобережної 
України за 1519—1867 рр., 36 фондів — 
магістратів Лівобережної України за 
1745—1864 рр. та інші. Лише наприкінці 
ХІХ — початку ХХ ст. державна політика 
Російської імперії в галузі архівної справи 
зазнала певних позитивних змін, почали 
формуватися наукові документальні 
колекції, провідні сюжети яких репрезен-
тують історію розвитку української дер-
жавності. Для історії держа вотворення в 
контексті взаємодії центральних та міс-
цевих органів влади цікавими будуть 
документи ЦДІАК України архіву Канце-
лярії чернігівського, полтавського, хар-
ківського генерал-губернаторів. (ф. 969 
за 1836—1856 рр.), родового фонду Стро-
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ганових (ф. 258, 1789—1920 рр., 325 од. 
зб., О. Г. Строганов обіймав по саду чер-
нігівського, полтавського і хар ківського 
генерал-губернатора).

Окремим сегментом у складі НАФ 
виділяється період Української рево-
люції 1917—1920 рр. У часи Централь-
ної Ради було утворено перший держав-
ний орган управління архівною справою 
в Украї ні. Одночасно із суспільним інсти-
тутом державної служби починає фор-
муватися крило архівної державної 
служби — субординаційно побудованої 
та функціонально розмежованої системи 
органів управління архівною справою з 
підвідомчими їй архівами і спеціалізо-
ваними науковими установам. На жаль, 
спробу архівної реформи, зміст якої поля-
гав у проголошенні державної власності 
на архівні документи та створення Націо-
нального Архіву, не вдалося реалізувати 
ні урядові Скоропадського, ні Директорії 
УНР. Водночас у західних регіонах Украї ни 
відбувалися важливі зміни, які мали сут-
тєвий вилив на концентрацію документів, 
насамперед, державного управління. 

Після утворення СРСР інформаційні 
ресурси документів, що зберігалися в 
українських архівах, вважалися невідділь-
ною складовою Державного архівного 
фонду СРСР. У 1930-ті рр. сформувалася 
замкнена архівна система партархівів. До 
складу окремого Архівного фонду КПРС 
були інтегровані й документи КПУ (ЦДАГО 
України, ф. 1. Центральний комiтет 
компар тiї України, 160379 од. зб., 1917—
1991; ф. 6 Центральний комiтет компартiї 
Захiдної Украї ни (КПЗУ), 1026 од. зб., за 
1917—1936 рр., ф. 57 Колекцiя документiв 
з iсторiї комунiстичної партiї України). 

Поворотним рубежем в історії фор-
мування НАФ України стало віднов-
лення державної незалежності України. З 
1991 р. почали закладатися передумови 
для формування самостійного Націо-
нального архівного фонду, фундаментом 
якого стала вітчизняна частина ДАФ СРСР 
та Архівного фонду КПРС. Розпочався 
процес вливання вітчизняних докумен-
тальних надбань, що не входили до сис-

теми Держкомархіву, в сукупний архів-
ний фонд держави. 

Запровадження нових суспільних від-
носин в архівній сфері відбувалося досить 
складно. Необхідно було терміново ство-
рювати нову нормативно-правову базу, 
суголосну реаліям часу і яка б перебувала 
в гармонії із загальною системою зако-
нодавства незалежної України. Рефор-
мування архівної галузі забезпечувало її 
поступальний розвиток й інтеграцію у сві-
товий архівний простір. У процесі зако-
нотворення поняття „національний” щодо 
архівного фонду держави акумулює най-
вище надбання нації, витіснило „держав-
ний”. Закон „Про Національний архівний 
фонд та архівні установи”,  прийнятий 
майже одночасно із Законом про дер-
жавну службу (16.12.1993), зафіксував 
невід’ємність архівів від держави та закрі-
пив за НАФ’ом статус невіддільної скла-
дової загальнонаціональних цінностей, 
загальнонародного характеру. 

НАФ України в умовах демократії 
розглядається як консенсус національ-
них інтересів, сформованих на перетині 
інтересів особи, суспільства та держави. 
До сфери інтересів держави в архівній 
справі відноситься збереження архів-
них документів передусім офіційного 
походження як одного з найважливіших 
елементів державності, використання 
архівної інформації для забезпечення 
ефективного функціонування держав-
них структур, чітке регулювання вико-
ристання архівної інформації документів, 
що містять державну таємницю, здійс-
нення своєчасного розсекречення час-
тини архівних документів. 

Видова характеристика  документів 
НАФ. Кількісні показники 
 „державних” документів. НАФ і 
характеристика за належністю до 
видів органів влади та установ

Національний архівний фонд Украї ни 
сформувався історично і включає пам’ятки 
з історії державотворення (у тому числі 
формування інституту державної служби) 
від найдавніших часів до наших днів неза-
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лежно від їх виду, місця і часу створення, 
виду матеріального носія інформації та 
форм власності на них. Питома вага доку-
ментів „державних” (або управлінської 
документації) становить 92 % загальної 
кількості документів НАФ. Історія дер-
жавної служби в Україні має власну дже-
рельну базу, що окремими сегментами 
збігається з джерельною базою історії 
державності, водночас за визначальними 
ознаками — є специфічною. 

Розроблення класифікаційної схеми 
архівних джерел, які б всебічно розкри-
вали історію створення інституту держав-
ної служби, закономірності та особливості 
його функціонування, сьогодні потре-
бує ґрунтовних наукових напрацювань. 
Залежно від дослідницьких завдань мож-
ливе застосування різних класифікацій-
них схем задля підвищення ефективності 
використання архівних джерел. 

За місцем зберігання архівного дже-
рела найбільший інтерес для дослідни-
ків становлять документи центральних 
державних історичних архівів України: 
ЦДАВО України, ЦДАГО України, Архів-
ного фонду НБУВ. Джерела з новітньої 
та модерної історії державотворення в 
Украї ні, історії формування та розвитку 
органів центральної виконавчої влади, 
міжгалузевого управління та власне різ-
них аспектів української державної служби 
репрезентовані документами архівних 
фондів ЦДАВО Украї ни (щонайменше 
60 % архівних фондів). 

До основних слід віднести (ф. 1. 
1. Верховна Рада Української РСР Харків 
Київ, 29 описів, 47456 справ 1917—1991; 
2. Рада Міністрів Української РСР Харків 
Київ, 15 описів 68763 справи 1918—1988; 
1064. Рада міністрів Української Держави 
Київ, 3 описи, 372 справи 1918; 1065. Рада 
народних міністрів Української Народної 
Республіки Київ, Кам’янець-Подільський; 
Тарнів (Польща), 5 описів, 1072 справи 
1918—1923; 1429. Канцелярія Дирек-
торії Української Народної Республіки 
Київ, Кам’янець-Подільський; територія 
Польщі, Чехословаччини, 5 описів, 305 
справ 1919—1938; ф. 1434. Міністерство 

фінансів Української Народної Республіки 
Київ, Кам’янець-Подільський; терито-
рія Польщі, Чехословаччини; 2 описи, 67 
справ 1917—1918; 1060. Народне міністер-
ство земельних справ Української Народ-
ної Республіки Київ, 2 описи, 88 справ 
1917—1918; 1061. Міністерство земель-
них справ Української Держави Київ, 5 
описів, 1214 справ 1918; 1062. Народне 
міністерство земельних справ Україн-
ської Народної Республіки Київ, Вінниця; 
Рівне, Кам’янець-Подільський, Станісла-
вів (Га ли чина); 3 описи, 757 справ 1918—
1922; 1063. Рада народних міністрів Укра-
їнської На родної Республіки Житомир, 
Київ, 3 описи, 37 справ 1917-1918; 1064. 
Рада міністрів Української Держави Київ, 
3описи, 372 справи 1918; 1065. Рада народ-
них міністрів Української Народної Респуб-
ліки Київ, Кам’янець-Подільський; Тарнів 
(Польща), 5 описів, 1072 справи 1918—
1923; 1115. Українська Центральна Рада 
(УЦР) Київ, Житомир, 1 опис, 84 справи 
1917—1918; 2192. Диктатор Західної області 
УНР м. Чортків (Галичина), м. Кам’янець-
Подільський Подільської губернії, 2 описи, 
39 справ 1919—1922; 3690. Державний 
контроль Української Народної Респуб-
ліки Київ, 2 описів, 38 справ 1917—1918; 
ЦДКФФА Украї ни ім. Г. С. Пшенич-
ного (аудіовізуальні документи М. Гру-
шевський, П. Скоропадський, С. Петлюра), 
окремих галузевих державних архівів.

Поширеною є класифікація архів-
них джерел за їх внутрішньою формою, 
структурою, способом зв’язку елементів 
змісту за видами. Така схематична орга-
нізація документів необхідна для ство-
рення емпіричної бази дослідження істо-
рії державної служби в Україні. 

Складна ґенеза української держав-
ності наклала свій відбиток на організа-
цію діловодства та документальний склад 
НАФ. За ознакою призначення вони поді-
ляються на акти нормативного характеру, 
видані органами законодавчої влади, 
нормативно-правові акти органів вищої 
державної влади, нормативні та вико-
навчі акти місцевих органів, установчі 
документи політичних партій (насампе-
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ред КПУ) тощо. За формою виділяють 
укази, універсали, закони, актові книги, 
розпорядження. Відображення власної 
рефлексії державних службовців на ті чи 
інші явища державного поступу можна 
почерпнути з документів архівних фон-
дів особового походження. За формою 
це листи, записки, замітки, автобіографії 
спомини та ін. Водночас видова класи-
фікація не завжди адекватно відображає 
всю історію державної служби в Україні.

 
Специфіка структури НАФ

Модульна структура сукупного орга-
нізму НАФ України (репрезентована доку-
ментами, включеними до системи Держ-
комархіву та Архівного фонду державних 
установ, що знаходяться поза нею), фон-
дова організація документів НАФ, бага-
томанітність видового складу документів 
управлінського характеру залежить від 
лона органів влади та визначають їх збе-
рігання у різних архівних фондах, а відтак 
надзвичайно ускладнюють проведення 
спеціальних історичних та джерелознав-
чих досліджень. Вироблення науково-
обгрунтованих принципів структуризації 
основних груп усієї сукупності документів 
НАФ України є однією з найактуальніших 
проблем сучасної архівознавчої думки. 

У складі НАФ виокремлюється три 
основні групи документів: а) докумен-
тальні комплекси, що створилися в різні 
історичні періоди на теренах сучасної 
України у діяльності органів державної 
влади і місцевого самоврядування, гро-
мадських і релігійних організацій, уста-
нов, підприємств усіх форм власності, 
окремих осіб та зберігаються на терито-
рії України; б) документи українського 
походження, що створилися за межами 
України як результат діяльності укра-
їнської політичної та трудової емігра-
ції, українських військових, культурно-
освітніх і наукових установ, громадських 
об’єднань та окремих осіб і передані 
у власність України чи її громадян у 
порядку реституції, на підставі дарування 
або зберігаються за межами України і 
відповідно до міжнародних угод під-

лягають поверненню в Україну (в ори-
гіналах або копіях); в) документи іно-
земного походження, що створилися на 
теренах інших держав і, за різних обста-
вин опинившись на території України, 
стали невід’ємною частиною національ-
ної історико-культурної спадщини. 

Організація документів НАФ на внут-
рішньоархівному рівні відбувається за 
фондовою системою у межах визначе-
них груп. При цьому основною класи-
фікаційною одиницею НАФ є архівний 
фонд. Виняток становлять групи аудіо-
візуальних, електронних та науково-
технічних документів, які організовують 
не за фондовою системою. Класифіка-
ція документів за архівними фондами з 
дотриманням принципу неподільності 
має важливе значення для розподілу 
документів у межах конкретного архіву. 

У свою чергу організація документів 
з історії державної служби в Украї ні не 
обмежується одним фондом або фон-
дами однієї архівної установи. Відтак 
культура інформаційного пошуку перед-
бачає знання основних етапів української 
державності, регіональної специфіки, 
опрацювання історії фондоутворюва-
чів, насамперед органів законодавчої та 
ви конавчої влади, принципів комплекту-
вання державних архівів тощо. 

Загальні завдання архівів щодо 
 підвищення інформативності НАФ

Джерелознавчий аналіз документів 
НАФ і включення архівних джерел до нау-
кового обігу сприяє осмисленню складних 
процесів державотворення в Україні, особ-
ливостей формування інституту держав-
ної служби. Цей комплекс архівної роботи 
можна виконати лише спільними зусил-
лями науковців, які працюють як у межах 
системи архівних установ, так і поза нею. 

До нагальних загальних завдань 
архівів щодо підвищення інформатив-
ності НАФ належать: 

— розроблення та удосконалення 
сучасних засобів пошуку інформації;

— завершення розсекречування 
ар   хівних документів (у системі  держ - 
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комархіву України залишилося менше 
ніж 1 % таких документів);

— виявлення архівних документів за 
межами України, насамперед в архівах 
держав, до складу яких входили україн-
ські землі або на території яких перебу-
вали репрезентанти інститутів держав-
ного апарату.

Перспективи
Історіографія проблеми історії орга-

нізації державної служби в Україні нині 
репрезентована лише поодинокими роз-
відками в контексті висвітлення історії 
органів державного управління в Украї ні, 
їх функціонування, генетичної трансфор-
мації або ліквідації. Більшість дослідни-
ків, зважаючи на ювілейний ажіотаж, 
об ме жили хронологічні межі розробок 
по чатком ХХ ст. Саме цей хронологічний 
сегмент джерельної бази НАФ приваблює 
користувачів архівів частіше ніж, скажімо, 
новітня доба або епоха середньовічного 
державотворення. До висвітлення істо-
рії держслужби та організації діловодства 
доби Української революції звертались 
Г. Па пакін, П. Гай-Нижник, Ю. Палєха, 
C. Ко ник, В. Верстюк; історії місцевої адмі-
ністрації кінця XVIII — початку XIX ст. — 
В. Шандра. До вагомої скарбниці її напра-
цювань також належить висвітлен ня інсти-
туту генерал-губернаторства в Ук раї ні. 
Історію державної служби доби Гетьман-
щини представляє В. Горобець. 

Окремі тематичні та спеціальні доку-
менти НАФ репрезентовано в „Ілюст-
рованих начерках з історії державної 
служби України” (документи фф. 220, 
221, 221, 763 ЦДІАК України; фф. 1062, 
1064, 1429 — ЦДАВО України, ф. 1 ЦДАГО 
Украї ни). Реалізація цього проекту відбу-
лася за сприяння центральних архівних 
установ, академічних інституцій. З ініціа-
тиви Цент ру сприяння інституційному 
розвитку державної служби та творчим 
задумом провідних науковців акаде-
мічних установ підготовлено Науково-
документальну збірку до 90-річчя дер-
жавної служби в Україні. Упродовж 4-х 
останніх років центральні та місцеві дер-

жавні архівні установи України беруть 
активну участь у реалізації проекту 
„Вла да очима історії”. У рамках проекту 
бу ло виявлено та опубліковано десятки 
до кументів з історії різних аспектів діяль-
ності центральних і регіональних органів 
влади та управління. 

Напрацювання сучасних засобів 
пошуку інформації

Виявлення раніше невідомих доку-
ментів або мало використовуваних, 
залучення їх до наукового та практич-
ного обігу — найважливіший засіб під-
вищення ефективності використання 
архівної інформації. До найефектив-
ніших засобів розкриття інформацій-
ного потенціалу НАФ належить ініціа-
тивне інформування. До сучасних форм 
пабліситі документів НАФ треба віднести 
публікацію документів, проведення нау-
кових конференцій, виставкову діяль-
ність архівних установ, участь у захо-
дах, організованих для ЗМІ, публікація та 
розміщення вторинної архівної інформа-
ції НАФ в мережі Інтернет тощо. Силами 
тільки центральних державних архівних 
установ упродовж поточного року було 
організовано і проведено понад 20 тра-
диційних виставок архівних документів, 
половина з яких з нагоди 90-річного юві-
лею державної служби. 

Сьогодні вивчення потреб наукової 
спільноти в архівній інформації та напра-
цювання сучасних засобів пошуку інфор-
мації надзвичайно актуальне. Щодалі 
посилюється потреба в інформації щодо 
певного історичного періоду, історії 
утворення конкретних адміністративно-
територіальних одиниць, окремих галу-
зей державної діяльності. 

Отже, комплексне об’єктивне дослі-
дження з історії державної служби в 
Україні можливе лише на основі потуж-
ного інформаційного ресурсу документів 
НАФ та чекає на свого виконавця. Упев-
нені, що реалізація подібного мегапро-
екту можлива лише за участі наукового 
потенціалу науковців-архівістів та репре-
зентантів академічних наукових установ. 
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Андрій Володимирович ВИШНЕВСЬКИЙ

 

Національні та загальноєвропейські 
ознаки державної служби в Україні 
у контексті її історичного розвитку

Андрій ВИШНЕВСЬКИЙ,
заступник Начальника 
Головного управління 
державної служби 
України

Українська нація має давню адмі-
ністративну традицію, основні 
риси якої часто перегукуються 

із західноєвропейською, починаючи з 
часів Русі та Галицько-Волинського кня-
зівства, через державне існування русь-
кого народу у формі Великого князів-
ства Литовського, його визвольну війну 
1648—1654 років, козацьку державу дру-
гої половини XVII — першої половини 
XVIII століть, спроби відновлення націо-
нальної державності початку ХХ століття 
у формі Української Народної Республіки 
та Української Держави і завершуючи 
Україною, проголошеною і визнаною 
незалежною державою у 1991 році. 

Цей ланцюг державного будівницт ва, 
інституційного розвитку національної 
публічної адміністрації і державної 
служ би неодноразово переривався пе -
ріо  дами війн, поневолення та спроб 
асиміляції українців іншими народами та 
державами, але найбільше — періодами 
перебування українських земель у складі 
Російської імперії у другій половині 
XVIII — на початку ХХ століть та Україн-
ської РСР у складі Радянського Союзу.

Попри це, окремі риси сучасної пуб-
лічної (державної) служби європейського 
зразка у різних формах можна спостері-
гати в українській адміністрації протягом 
різних історичних періодів.

 

Основні засади сучасної державної 
служби європейського зразка

— Публічно-правовий характер державно-
службових відносин: служіння народові, суспіль-
ству; права та обов’язки державних службов ців 
визначено у законі;
— Захищеність законом від неправомірного 
втручання у професійну діяльність державного 
службовця;
— Фінансування державної служби коштом 
держави; визначення основ оплати праці дер-
жавних службовців у законі;
— Несумісність державної служби з іншою 
оплачуваною діяльністю або діяльністю, що 
при носить прибуток;
— Наявність у системі державної служби 
вищої адміністративної посади та/або інститу-
ції, наділеної функціями щодо:

— організації підготовки проектів актів зако-
нодавства;
— забезпечення законності актів законодав-
ства, що приймаються;
— організації передання справ при зміні полі-
тичної влади;

— Призначення особи на посаду державного 
служ бовця, як правило, на невизначений термін;
— Мобільність та ротація державних служ-
бовців у системі державної служби.

На особливу увагу з погляду історії 
державної служби заслуговує державо-
творча діяльність гетьмана Івана Вигов-
ського. 16 вересня 1658 року він уклав у 
Гадячі союзний договір з Річчю Поспо-
литою, суть якого полягала в утворенні 
федерації трьох держав: Корони Поль-
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ської, Великого князівства Литовського 
і Великого князівства Руського у складі 
Київського, Чернігівського і Брацлав-
ського воєводств. Законодавча влада у 
Великому князівстві Руському мала нале-
жати Національним Зборам, виконавча 
— гетьманові, що пожиттєво мав оби-
ратися народом руським і затверджу-
ватися королем польським. Передбача-
лась наявність власної монети, власного 
суду і армії — 30 тисяч реєстрових коза-
ків і 10 тисяч найманого війська, скасу-
вання унії, рівноправ’я римо-католицької 
та православної церков, заснування двох 
університетів, колегій, шкіл, друкарень. 

Публічно-правовий характер 
державно-службових відносин

Гадяцький договір 16 вересня 1658 року: право 
руського народу на утворення власної публіч-
ної служби, однією з функцій якої визначався 
обов’язок слідкувати за дотриманням цього 
договору і відповідністю йому усіх інших актів 
права.

Гадяцький договір не був реалізова-
ний, проте він є визначною пам’яткою 
державницької думки і права України. 
Важливим його положенням було право 
руського народу на утворення влас-
ної публічної служби, однією з функцій 
якої визначався обов’язок слідкувати за 
дотриманням цього договору і відповід-
ністю йому усіх інших актів права:

„А для кращої певності — тому що геть-
ман з військом Зап., і ці воєводства, що були 
ві дірвалися, відкидають протекцію інших наро-
дів і добровільно — як вільні до вільних, рівні 
до рівних і шановні до шановних повертають, 
— тому, для певнішого дотримання нинішнього 
акту король і Річпосполита дозволяють народові 
Руському (мати) осібних канцлерів, маршалків 
і підскарбіїв з правами сенаторів, і інші уряди 
народу Руського.

Вони (канцлери) мають виконати при-
сягу за ротою урядників коронних, з додатком 
такого пункту, що до нічого противного ниніш-
ньому актові вони своєї печаті не приб’ють, 
навпаки — пильнуватимуть, щоб нічого не роби-
лося против цього акту — в конституціях і декре-
тах соймових, рескріптах задворних, привілеях і 
універсалах)”.

Захищеність державного службовця 
законом

Руська правда, ХІ ст.: за убивство огнищанина 
або княжого тивуна встановлювався штраф 
удвічі більший, ніж за убивство простого грома-
дянина — 80 гривень.

Посада військового писаря (те саме, 
що генеральний писар) відображена і в 
знаменитих березневих статтях Богдана 
Хмельницького як вища адміністративна 
посада. За рівнем жалування від москов-
ського царя вона посідає найвище місце 
у загальній службовій ієрархії: це 1000 
польських золотих. Далі йде найвища 
військова посада арматного обозного із 
жалуванням у 400 польських золотих. 
За нею — посади військових суддів (300 
польських золотих). Гетьманський бун-
чужний і арматний хорунжий отриму-
вали по 50 золотих.

Про високий соціальний статус 
вищих військових, адміністративних та 
судових посадовців свідчать спеціальні 
преференції, що були встановлені берез-
невими статтями: на писаря і на суддів 
військових на 2 особи, і на всякого пол-
ковника, і на осавулів військових та пол-
кових щоб було по млину для прогоду-
вання, бо витрати мають великі.

Варта уваги стабільність ієрархії ко -
заць ких службовців та їх матеріально го 
за безпечення, рівень якого не зміню вав ся 
понад півстоліття і ретельно фік су  вав-
 ся в усіх договорах Війська За по різь   ко го 
з московським царем — від Мос  ков сь кої 
угоди Б. Хмельницького 1654 р. до Коло-
мацької угоди І. Мазепи 1687 р.

Визначення основ оплати праці 
державних службовців у законі

— Стабільна ієрархія козацьких службовців 
та їх матеріальне забезпечення, рівень якого 
ретельно фіксувався в усіх договорах Війська 
Запорізького з московським царем — від Мос-
ковської угоди Б. Хмельницького 1654 р. до 
Коломацької угоди І. Мазепи 1687 р.;
— Класифікація посад і схема посадових окла-
дів у Законі про нормальний розпис утри ман ня 
службовців у центральних урядових установах 
цивільних відомств від 26 червня 1918 року.
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Законом про нормальний розпис 
утримання службовців в центральних 
урядових установах цивільних відомств 
від 26 червня 1918 року в Українській 
Державі було фактично запроваджено 
аналог нинішньої системи категорій 
посад та рангів державних службов-
ців — систему класів посад та рангів пен-
сії урядовців, а також схему посадових 
окладів. Важливо, що уже тоді заробітна 
плата державних службовців, як і сьо-
годні у багатьох адміністративних прак-
тиках європейських країн, встановлюва-
лася законом. 

Несумісність державної служби 
з іншою оплачуваною діяльністю

Листи Великих князів Литовських XVI ст., в яких 
вони звільняють осіб, що перебувають на зем-
ській службі, від будь-якої іншої служби або 
надають їм пільги та преференції за службу.

Однією з ключових адміністратив-
них посад і найвищих чинів княжого 
двору була посада печатника, невідома в 
інших руських князівствах, але поширена 
у Західній Європі як посада канцлера. 
Він зберігав княжу печатку і прикладав 
її до княжих документів, текст яких, оче-
видно, сам же і складав або ж керував 
його складанням, оскільки писав гра-
моти окремий писар — писець.

В архіві Кенігсберга збереглися ори-
гінальні грамоти Галицько-Волинських 
князів XIV століття, писані на пергаменті, 
з привішеними при них на жмутках тон-
ких нитяних мотузків печатками, дво-
бічно витисненими на воску.

Княжий печатник Кирило (Курило), 
який згадується у Галицько-Волинському 
літописі у переказі подій 1241 р., був люди-
ною чи не найближчою до князя Данила 
Романовича в його оточенні. Сильний 
характер і видатні державні здібності 
Кирила проявилися у його численних 
досягненнях як адміністратора, дипло-
мата, полководця і церковного ієрарха.

Державну канцелярію у Великому 
князівстві Литовському очолював канц-

лер, який теж мав заступника — підканц-
лера. Відомим діячем того часу, який мав 
українське походження, був Лев Сапіга. 
Займаючи посаду підканцлера Вели-
кого князівства Литовського у 1585—
1589 роках, він багато зробив для укла-
дення і прийняття третього Литовського 
статуту. 

Вища адміністративна посада 

Галицько-Волинська держава — печатник;
Велике князівство Литовське — канцлер;
Військо Запорізьке — військовий писар;
Українська Народна Республіка — генеральний 
писар, державний писар;
Українська Держава — державний секретар;
Україна — державний секретар Кабінету Мі ніст-
рів (2001—2002 роки).

Генеральна військова канцелярія під 
керівництвом генерального писаря про-
тягом усього часу існування Гетьман-
щини організовувала виконання поста-
нов Генеральних і старшинських рад, 
законодавчих ініціатив гетьмана.

У канцелярії розглядалися найваж-
ливіші справи адміністративного та вій-
ськового характеру — звіти і листи пол-
кової та сотенної старшини, справи міст, 
прохання та скарги окремих людей, про-
вадилося дипломатичне листування, 
готувалися та виготовлялися гетьманські 
універсали, інші загальні та індивідуальні 
нормативні акти.

Важливою функцією Генеральної вій-
ськової канцелярії було адміністрування 
процесу передання справ при зміні геть-
мана. Про це свідчить, зокрема, пові-
домлення Генеральної військової кан-
целярії 1722 року про смерть гетьмана 
І. Скоропадського і призначення наказ-
ним гетьманом чернігівського полков-
ника П. Полуботка.

Однією з ключових центральних уря-
дових інституцій Української Держави 
була Державна Канцелярія, що склада-
лася з юридичної ради, департаменту 
законодавчих справ з термінологічною 
комісією, архівом та бібліотекою, окре-
мого відділу кодифікації законів, депар-
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таменту загальних справ, Секретаріату 
Ради Міністрів та державної друкарні.

На чолі Державної Канцелярії стояв 
Державний секретар, що призначався 
наказом гетьмана. Важливо, що, як у 
більшості тогочасних та в усіх сучас-
них європейських державах, Держав-
ний секретар не входив до складу Кабі-
нету Міністрів, але в усіх засіданнях Ради 
Міністрів брав постійну участь з правом 
дорадчого голосу. При розгляді Радою 
Міністрів проектів законів, розробле-
них Державною Канцелярією, Держав-
ний секретар користувався правом вирі-
шального голосу.

Вища адміністративна інституція 
у системі органів виконавчої влади

Велике князівство Литовське — Державна кан-
целярія (XIV—XVI ст.);
Військо Запорізьке — Генеральна військова кан-
целярія (1648—1720 роки);
Українська Держава — Державна Канцелярія 
(1918 рік);
Україна — Апарат Кабінету Міністрів; Секрета-
ріат Кабінету Міністрів (від 1991 року).

Державний секретар користувався 
усіма службовими правами міністра, мав 
трьох заступників (товаришів) та відпо-
відний штат урядовців для виконання 
доручень. Він керував розробленням 
і внесенням на розгляд Ради Міністрів 
проектів основних Законів Української 
Держави, а також таких законопроектів і 
проектів урядових розпоряджень, які за 
своїм змістом не належали до виключної 
компетенції окремих міністерств, посвід-
чував своїм підписом усі закони, ухвалені 
Радою Міністрів та затверджені гетьма-
ном, а також усіх постанов, що оголошу-
валися від імені Ради Міністрів, вносив 
на розгляд Ради Міністрів усі законо-
проекти, розроблені міністерствами, „з 
свої ми приміркуваннями до них”, пода-
вав на затвердження гетьманові зако-
нопроекти, ухвалені Радою Міністрів, а 
також накази на призначення осіб, що за 
законом призначалися гетьманом, керу-
вав загальними справами Ради Мініст-

рів. Найбільш яскравою постаттю на 
по саді Державного секретаря Україн-
ської Держави був Ігор Кістяківський — 
один з „яструбів” Скоропадського, його 
важлива опора у справі державного 
будівництва, який пізніше зайняв посаду 
Мініст ра внутрішніх справ.

 
Стабільність і мобільність 
державної служби

— Протягом 41 року, з 1734 по 1775 роки, у Вій-
ську Запорізькому (низовому) змінилося лише 
4 особи на посаді військового писаря;
— У Війську Запорізькому існувала мобільність 
між різними рівнями адміністративних посад: 
представників генеральної старшини часто при-
значали на посади полковників, а з посад пол-
ковників — до генеральної старшини, у межах 
полку або сотні також відбувалося просування 
службовою ієрархією.

 
Висновки

1. Українська державна служба бере початок 
з княжої доби (Х—ХVI ст.), її національна струк-
тура та традиції формуються протягом козацької 
доби (XVII—XVIII ст.), остаточне законодавче та 
інституційне оформлення — 1918 року;
2. Протягом усього періоду формування та 
розвитку українська державна служба тяжіла до 
західноєвропейських засад професійної бюро-
кратії;
3. Національна традиція переривається: 
За  кон України „Про державну службу” від 
16 груд ня 1993 року не враховує власного істо-
ричного досвіду національної державності, під-
готовлений переважно на іноземних зразках з 
урахуванням пострадянського контексту;
4. Невирішеними залишаються ключові пи -
тання:

— врегулювання державної служби на 
засадах публічного права;
— розмежування професійної державної 
служби та політичної діяльності в державному 
управлінні, інституціоналізація вищих адмі-
ністративних посад в Уряді та міністерствах;
— правове закріплення та практична реа-
лізація ролі державної служби у забезпе-
ченні законності та наступності державного 
управління;
— забезпечення достатнього правового 
захисту державного службовця;
— запровадження адекватної класифікації 
посад та системи оплати праці державних 
службовців.

Дякую за увагу!
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Інститут історії України НАН Украї-
 ни на виконання угоди з Голов ним 
управлінням державної служби 

України з вересня цього року започат-
кував потужний академічний  проект 
„Історія державної служби в Україні”. 
Він водночас є амбітним за обсягом та 
масштабом, науковим за своїм зміс-
том. Амбітність  проекту полягає у спробі 
показати всю історію державної служби 
на українських теренах за останні 11 сто-
літь, тобто від часів Давньої Русі до сьо-
годення, за всіх політичних режимів, 
іноземних володарів, що встановлю-
вали свою державну службу впродовж 
цього тривалого історичного періоду. 
Науковість його визначає комплексність 
та всеосяжність, розкриття закономір-
ностей і особливостей організації дер-
жавної служби у різні епохи, з вико-
ристанням усього комплексу історичних 
джерел багатовікової історії України та 
тих держав, які її оточують, які мали свої 
урядові установи та власних службовців 
на українських теренах. 

До роботи над таким великим про-
ектом залучені найкращі фахівці Інсти-
туту історії України НАН України та інших 
академічних інституцій: академік НАНУ 
М. Котляр, член-кореспондент В. Солда-
тенко, доктори історичних наук С. Від-
нянський, В. Горобець, О. Лисенко, 
О. Руб льов, В. Шандра та ін. Вони опра-
цьовують водночас два видання: корот-
кий нарис з історії держслужби в Україні, 
що має бути завершений уже цього року, 
та велику монографію, вихід якої запла-
новано на кінець року наступного. 

Складовою частиною такого великого 
проекту є збірник архівних документів та 
матеріалів з історії державної служби. 
Це — перша спроба зібрати під однією 
палітуркою максимальну кількість істо-
ричних джерел: уривків з літописів, уря-
дових актів, офіційних збірників норм і 
правил, що регулювали впродовж більш 
ніж тисячі років державну (урядову, зем-
ську, княжу та королівську тощо) службу 
на українських теренах. 

До підготовки такого збірника доку-
ментів — повноцінного корпусу джерел з 
історії держслужби — також залучені відомі 
фахівці (джерелознавці, архівознавці), 
археографи, архівісти, які репрезентують 
академічні установи та навчальні заклади, 
центральні та регіо нальні державні 
архіви всієї території України: від Черні-
гова на сході до Закарпаття і Буковини 
на заході, Криму — на півдні. Авторами-
упорядниками згаданого збірника висту-
пають доктори історичних наук Г. Боряк, 
Ю. Мицик, О. Купчинський, В. Шандра, 



кандидати наук Р. Воробей, М. Делеган, 
Д. Жмундуляк, В. Лозицький, Н. Маков-
ська та ін. Завдання, поставлене перед 
ними, за багатьма параметрами є склад-
нішим, ніж завдання авторів моногра-
фії. Немає ані загальних досліджень, ані 
повноцінних оглядів джерел з такої тема-
тики за окремі історичні періоди. Тому, 
оскільки питання про джерельну базу 
історії державної служби в нинішній істо-
ричній науці практично не розроблено1, 
їм належить честь стати у цій справі піо-
нерами, закласти міцне підґрунтя із ство-
рення відповідного тематичного джере-
лознавчого комплексу. 

Найголовніша складова концептуаль-
них засад підготовки такого складного 
археографічного видання — це окрес-
лення та опрацювання максимально 
широкого кола джерел з історії держав-
ної служби. 

Джерельна база історії державної 
служби частково збігається з джерель-
ною базою політичної історії, історії дер-
жавності, державних установ, але за 
певними, визначальними ознаками є 
специфічною. Класифікація історичних 
джерел, які розкривають історію ство-
рення та особливості функціонування 
такого державного інституту в Україні, є 
надзвичайно складною справою, якою 
дослідники ґрунтовно ще не займалися. 
Винятків, які підтверджують цю тезу, є 
лише три. Варто відзначити навчально-
методичний посібник з історії держав-
ної служби, який містить термінологіч-
ний словник та добірку документів про 
державну службу з ХІІ по ХХ ст., як вза-
галі першу спробу представити джерела 
з означеної теми2. Інші праці стосуються 

1 Можна назвати єдиний на сьогодні навчальний по сіб  ник 
з такої теми, підготовлений Чернігівським цент   ром пе ре-
під готовки та підвищення кваліфікації пра ців  ників органів 
державної влади, органів місцевого са моврядування, 
дер жавних підприємств, установ та ор  ганізацій: Бойко В. 
Джерела до історії державного управління та місцевого 
самоврядування України. / [В. Бойко]. — Чернігів : 
Чернігівські обереги, 2005. — 56 с.

2 Історія державного управління України : термінологічний 
словник, збірник документів і матеріалів (XII—XX ст.), схеми 
та інтернет-довідник : навч.-метод. вид. з курсу „Теорія та 
історія державного управління” / за заг. ред. Н. Р. Нижник; 
авт.-укл.: С. М. Коник, Л. В. Покрова, Р. В. Воробей, 
І. І. Тіщенко. — К., 2004. — 400 с.

конкретних історичних періодів. Це 
насамперед монографія О. Купчинського 
з дослідження корпусу актів і документів 
Галицько-Волинського князівства ХІІІ — 
першої половини XIV ст., у тому числі 
про організацію княжої служби3. Цикл 
праць В. Шандри присвячений діяль-
ності урядовців спочатку Малоросій-
ського генерал-губернаторства4, а потім, 
комплексно — трьох російських генерал-
губернаторств (Малоросійського, Ново-
російського та Бесарабського, Київ-
ського, Подільського та Волинського) 
на українських теренах у ХІХ — початку 
ХХ ст.5 В її працях досліджувалися як 
архівні джерела, що походять з канце-
лярій генерал-губернаторств, так й інші 
джерела, що у своїй цілісності склада-
ють комплекс матеріалів для вивчення 
історії діяльності цих російських інститу-
цій та підлеглих їм урядовців в Украї ні. 
Вона розробила власну схему класи-
фікації таких джерел, виділивши три їх 
великі групи: „діловодна документація, 
законодавчі акти та джерела особового 
походження”6. 

Не претендуючи на створення іншої, 
альтернативної джерелознавчої сис-
теми, лише зауважимо, що запропоно-
вану В. Шандрою типологію джерел не 
завжди можна поширити на весь істо-
ричний період функціонування дер-
жавної служби в України. До того ж не 
охоп лює вона і всього комплексу дже-
рел, створених державними урядовцями. 
То му, на наш погляд, зручніше викорис-
тати як основну типологічну ознаку кла-
сифікації їх форму та місце зберігання. 
У такому разі весь комплекс писемних 
історичних джерел як окремої їх катего-
рії, що висвітлюють проблеми створення, 
функціонування, компетенції держав-

3 Купчинський, О. Акти і документи Галицько-Волинського 
князівства ХІІІ — першої половини XIV ст. : дослідження, 
тексти. / О. Купчинський. — Львів, 2005.

4 Шандра, В. С. Малоросійське генерал-губернаторство, 
1802—1856: функції, структура, архів. / В. С. Шандра. — К. : 
Держкомархів України, 2001.

5 Шандра, В. С. Генерал-губернаторства в Україні: ХІХ 
— початок ХХ ст. / В. С. Шандра. — К. : Інститут історії 
України, 2005. — С. 7—23, 137—163, 229—264, 339—370.

6 Там само. — С. 7.



25

ної служби, варто розділити на опубліко-
вані та неопубліковані (архівні) джерела. 
При цьому визначальна ознака публіка-
ції виступає не зовнішньо-формальною, 
а суттєвою характеристикою писемного 
джерела, яка свідчить про його тиражо-
ваність, поширеність та оприлюднення, а 
також і стан дослідженості. Класифіка цію 
джерел потрібно проводити і за зміс тов-
ною ознакою, за походженням, за ви дами 
(літописи, законодавчі акти, ді ловодна 
документація, приватні акти, ста тистичні 
джерела тощо). Надалі, у зв’яз ку з немож-
ливістю подати сукупну характеристику 
всіх джерел з історії держ служби, ми вес-
тимемо мову лише про приклади кожної 
з їх видово-тематичної групи. 

Першу категорію опублікованих пи -
семних джерел складають такі ви  дан ня, 
як законодавчо-нормативні акти, що 
ре гулюють питання діяльності і меж пов-
новажень певних державних службовців 
та урядових інституцій. За ієрархічною 
структурою це Конституція (Основний 
закон), де подаються відомості про най-
вищі державні установи, окреслюються 
їх повноваження та сфери діяльності, 
трактуються питання державної служби. 
Для Давньоруської держави (Київської 
Русі та її спадкоємців) таким основним 
джерелом державного та приватного 
права, що були на той час нероздільни ми, 
виступає, безперечно, „Правда Руська” в 
усіх її редакціях, як зведений правовий 
кодекс XI—XIIІ ст., її поперед ники (Устави 
князя Володимира) та продовження 
(Устав Володимира Мономаха). Насам-
перед ідеться про ті її статті, що намага-
лися регулювати державно-правові 
питання, містили згадки про посадових 
осіб великокнязівсь кої та місцевої адмі-
ністрацій. Згодом Судебник Казимира 
(1468), Перший або Старий (1529), 
Волинський (1566) та Другий, або Новий 
(1588) Литовські статути ввібрали значну 
кількість давньоруських правових норм і 
доповнили її новими нормами, що відо-
бражали особливості державного устрою 
та княжої (земської) служби у Великому 
князівстві Литовському. Для XVI — першої 

половини XVII ст. — це польські сеймові 
конституції, що підтверджувалися кож-
ним королем Речі Посполитої і в яких 
відображалися права і привілеї україн-
ських земель; зга дувалися особи, котрі 
здійснювали управління краєм або ж 
його регіонами, та система організації 
дер жавної служби. Славнозвісна Консти-
туція Пилипа Орлика 1710 року була, 
власне, подібною до згаданих сеймових 
конституцій, але першою саме україн-
ською конституцією. Варто згадати також 
про Основні закони Австро-Угорської 
імперії, якими регулювався статус україн-
ських земель, що входили до її складу 
(Східна Галичина, Буковина, Закарпаття), 
встановлювалися повноваження держав-
них установ, які діяли на українських 
те ренах, та урядовців, котрі служили в 
них. За часів Української революції 
1917—1921 років це були: універсали 
Ук раїнської Центральної Ради, зокрема 
другий — четвертий; „Закони про тимча-
совий державний устрій України” від 29 
квітня 1918 року (октройований Конститу-
цій ний акт доби Української гетьманської 
дер жави)7; „Тимчасовий основний закон 
про державну самостійність українських 
зе мель бувшої австро-угорської монар-
хії” від 13 листопада 1918 року (Конститу-
ція Західно-Української Народної Рес-
пуб ліки)8, Конституція Української Соціа-
лістичної Радянської Республіки від 10 
березня 1919 року9, „Закон про тимчасове 
верховне управління та порядок законо-
давства в Українській Народній Респу-
бліці” від 12 листопада 1920 року10 тощо. 

Друге місце посідають найважливі-
 ші законодавчі акти: закони, укази, дек-
рети, постанови і розпорядження урядів, 
що регулювали утворення та діяльність 
конкретних державних установ, штати, 
структуру, повноваження їх службов-

7 Державний вісник. — № 1. — 16.05.1918.
8 Збірник законів, розпорядків та обіжників, проголошених 

Державним Секретаріатом Західно-Української Народної 
Республіки. — Станіславів, 1918. — С. 3—4.

9 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьян-
с кого правительства Украины. — 2-е изд.. — 1919, 1—30 
июня. — № 19. — С. 274—280.

10 Вісник державних законів для всіх земель Української 
Народної Республіки. — Вип. 2. — 19.11.1920.
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ців. До числа важливих нормативно-
законодавчих актів стосовно порядку 
проходження і перебування на держав-
ній службі, насамперед, належать також 
такі специфічні акти, як присяги та уро-
чисті обітниці державних службовців. 

Як правило, згадані акти друкувалися 
в офіційних парламентських і урядових 
виданнях газетного чи журнального 
ти пу — вісниках, або ж окремими ви дан-
ня ми — Зводами законів. На кінець 
XVIII — початок ХІХ ст. це були Повне 
зібрання законів Російської імперії11, його 
коротка версія — Звід законів Російської 
імперії; після 1917 року — „Вісник Гене-
рального Секретаріату України” як офі-
ційний орган першого Уряду України12, 
„Державний вісник” (за Української Дер-
жави), „Збірник законів, розпорядків та 
обіжників, проголошених Державним 
Секретаріатом Західно-Української На -
род ної Республіки” та „Вісник державних 
законів і розпорядків Західної Області 
УНР”. За радянських часів нормативні 
акти щодо утворення і діяльності дер-
жавних установ в Україні вміщувалися у 
Зібраннях законів СРСР13, Збірниках уза-
конень і розпоряджень робітничо-се лян-
ського уряду УСРР/УРСР14. Аналогічні 

11 Полное собрание законов Российской империи — най-
пов ніший збірник законодавчих актів, розміщених за хро-
нологічною ознакою, за номерами затвердження кожного 
акта царем. До 1917 р. вийшло друком три видання ПЗЗ: 
1-й — 1830 рік, понад 30 тис. законодавчих актів за 1649 — 
12 грудня 1825 року, 45 томів; 2-й — 1830—1884 роки, по-
над 60 тис. законодавчих актів за грудень 1825 — лю тий 1881 
року, 55 томів; 3-й — 1884—1916 роки, 40 тис. за ко но дав чих 
актів за березень 1881 — грудень 1913 року, 33 томи.

12 Виходив з листопада 1917 по травень 1918 року, друкував 
матеріали державно-урядового характеру; кілька разів 
змінював назви: „Вісник Генерального Секретаріату УНР”, 
„Вісник Ради народних міністрів УНР”.

13 Собрание законов СССР — у 1924—1937 роках офіційне 
видання Управління справами Ради народних комісарів 
СРСР, в якому публікувалися декрети і постанови ЦВК 
СРСР, його Президії, РНК СРСР, Ради праці та оборони 
СРСР, а також договори, угоди та конвенції з іноземними 
державами.

14 Збірник законів та розпоряджень робітничо-селян сь-
кого уряду України (до 1920 р. — Собрание узаконений и 
распоряжений рабоче-крестьянского правительства Ук-
раины: 1920—1921 — Збір законів і розпоряджень робітничо-
селянського уряду України і уповноважених РСФРР; 
1922—1928 — Збірник узаконень і розпоряджень робітничо-
селянського уряду України) — офіційне видання Наркомату 
юстиції УСРР/УРСР, в якому впродовж 1919—1937 років 
вміщувалися маніфести, декрети, закони, постанови, 
інструкції, обіжники, інші акти ВУЦВК, РНК, Наркомюсту та 
наркоматів Радянської України.

зібрання законодавчих актів виходили 
друком у Габсбурзькій/Австрійській/
Австро-Угор  ській імперії XVIII — на 
початку ХХ ст.15, Румунії, Угорщині, 
Поль щі та Чехо-Словаччині у період між 
двома світовими війнами. Крім офіцій-
них видань законодавчих актів, видава-
лися і неофіційні збірники, підготовлені з 
ініціативи окремих правників16. 

Повсякденну діяльність державних 
служ бовців, їх склад, повноваження до -
сить повно відображають нормативні та 
регуляторні акти урядових інституцій — 
накази, розпорядження, інструкції, що 
публікувалися у збірниках нормативних 
актів або офіційних бюлетенях, які дру-
кувалися такими установами17. Найваж-
ливіші акти такого змісту видавалися 
також у вигляді окремих брошур з метою 
ознайомлення відповідної аудиторії 
(насамперед виконавців) з норматив-
ними документами, що регулювали певні 
сторони повсякденного життя суспіль-
ства18. Такі джерела надають інформацію 
про основні завдання, обсяги повнова-
жень, компетенцію державної установи 
та її урядовців, заплановані шляхи роз-
витку та розв’язання назрілих проблем. 

Важливе значення мають різного 
роду звітно-статистичні матеріали, що 
розповідають про діяльність держав-
них службовців. Насамперед це грошові 
15 Вісник крайових законів і розпоряджень для Королівства 

Галичина і Лодомерія разом з Великим князівством Кра-
ківським (у 1868—1918 роках виходив українською, 
польською та німецькими мовами), а також попередні 
видання: Вісник Крайового правительства для упра-
вительственної області Наместничества в Львові (1854—
1857); Вісник ряду краєвого для адміністраційної області 
Наместничества в Львові (1858—1859); Всеобщий дневник 
земских законів і правительства для коронної області 
Галіції і Володимирії з княжествами Освенцимським і 
Заторськім і з Великим княжеством Краківським (1848—
1849) тощо. Крім таких загальноімперських офіційних 
видань, у Габсбурзький монархії впродовж 1849—1866 
років видавався „Вісник для русинів Австрійської дер-
жави” — спеціальний урядовий часопис для публікації 
офіційних актів уряду.

16 Див., наприклад: Храпко, Іван. Збірник законів і постанов 
Українського Правительства відносно закордонних 
інституцій. — Ч. 1. — Відень: З друкарні мехітаристів у Відні, 
1919. 

17 Приміром, за часів ЗУНР: Вісник Державного секретаріату 
військових справ.

18 Приклад такого видання офіційних документів: Сборник 
циркуляров по Юго-Западному краю киевского, по-
дольского и волынского генерал-губернатора генерал-
адъютанта Н. В. Клейгельсона. — К., 1905.
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звіти, які в обов’язковому порядку опри-
люднювалися громадсько-державними 
інституціями (зокрема, в Російській імпе-
рії — земства19), а також зведені матері-
али щодо діяльності державної інститу-
ції впродовж певного звітного періоду20. 
Цінним, але не завжди об’єктивним дже-
релом виступають офіційні дослідження 
з історії державних установ, які часто-
густо готувалися до різних ювілеїв та 
пам’ятних дат21. Ставлення суспільства до 
діяльності і повноважень певних катего-
рій державних службовців та ефектив-
ності всієї держслужби можна дізнатися 
з публікацій у тогочасних засобах масо-
вої інформації (оглядових та аналітич-
них статей, інформаційних повідомлень, 
заміток, матеріалів журналістських роз-
слідувань тощо). 

Об’єктивне уявлення про діяльність 
будь-якої групи чи страту держав-
них службовців, державної служ би в 
цілому неможливо скласти, не аналі-
зуючи опубліковані спогади22, щоден-

19 Див.: Денежный отчет за 1913 г. [Подільського губерн-
ського земства]. — Каменец-Подольск, 1915; Денежный 
отчет Волчанской земской управы за 1914 г. — Волчанск, 
1915 та ін.

20 Деятельность Совета народных комиссаров и Совета тру-
да и обороны: сводные материалы за IV квартал 1924—
1925 гг. — М., 1925. — 21 с; Всеподданейший отчет киев-
ского, подольского и волынского генерал-гу бер на тора 
за 1889—1893 гг. — [К., 1893]; Деятельность об ластных и 
местных военно-промышленных комитетов. — Ч. 1. — Пг. : 
Изд. Центр. военно-пром. к-та, 1916.

21 Див., наприклад, нариси історії вищого адміністративно-
юри дичного органу Російської імперії: История Пра ви тель-
ст вующего Сената за 200 лет. 1711—1911. — Тт. 1, 2. — СПб., 
1911; Уряду Російської імперії у ХІХ ст.: Середонин, С. М. 
Исторический обзор деятельности Коми тета министров. / 
С. М. Середонин. — СПб. : Издание КМ, 1902. — Тт. 1, 2; 
Державної ради тієї ж імперії: Государственный Совет: 
1801—1901. — СПб., 1901; або історичний нарис міністерства: 
Министерство внутренних дел : ист. очерк. — СПб., 1901; 
Краткий исторический очерк развития и деятельности 
ведомства путей сообщения за сто лет его существования 
(1798—1898). — СПб., 1898; Сто летие учреждения Лесного 
департамента: 1798—1898. — СПб., 1898. Приклад з нашого 
часу: Уряди України у ХХ ст. : наук.-довідк. вид. — К.: 
Наукова думка, 2001.

22 Бош, Е. Б. Год борьбы: борьба за власть на Украине с ап ре ля 
1917 г. до немецкой оккупации. / Е. Бош. — М. ; Л. : Госиз-
дат, 1925; Винниченко, В. К. Відродження на ції. / В. Вин  ни-
чен  ко. — Тт. 1—3. — К. : Відень, 1920; Дорошенко, Д. Мої спо-
  мини про недавнє-минуле. (1914—1920). / Д. До ро шен ко. — 
Ч. 3—4. — Львів : Червона калина, 1923; Ско ро пад сь кий, П. 
Спогади: кінець 1917 — грудень 1918. / Д. Ско ро пад сь кий. — 
К., Фі ла дель фія, 1995; Ковалевський, М. При дже ре лах бо-
ротьби : спомини, вра ження, рефлексії. / М. Кова лев ський. 
— Іннсбрук : Накладом Марії Ковалевської, 1969 та ін.

ники23 і листування урядовців або спосте-
рігачів, у яких віддзеркалювалася діяль-
ність державної служби. Найбільшим 
опублікованим корпусом епістолярної 
спадщини російських високопосадовців 
ХІХ ст. став „Архив князя Воронцова”24, в 
якому серед інших фамільних докумен-
тів цього визначного роду вміщено лис-
тування князя М. С. Воронцова періо ду 
перебування його на посаді новоро-
сійського і бесарабського генерал-гу-
бернатора. Українська археографія знає 
специфічний різновид таких публіка-
ції — засновану в 1990-х роках серію 
„Український дипломатарій”, де вміщу-
валися офіційні акти та листи найви-
щих урядовців Гетьманщини. Друком 
уже вийшли універсали Богдана Хмель-
ницького, Івана Мазепи та інших геть-
манів кінця XVII — початку XVIIІ ст.25 Ще 
однією групою опублікованих джерел є 
документальні збірники з історії держав-
них установ — як офіційні, так і історичні 
публікації26. 

Наступним видом опублікованих 
дже  рел, що містять відомості з історії 
державної служби, є джерела наративні, 
тобто такі, що подають інформацію з цієї 
проблеми у формі оповідання. Для дав-
нього періоду української історії це літо-
писи, створені київськими, галицькими, 
волинськими монахами, а також так звані 
„козацькі літописи” XVII—XVIII ст., оскільки 
в Україні літописна традиція довго не 
переривалася. Це також хроніки євро-
пейських авторів (німецьких, польських, 
23 Дневник П. А. Валуева, министра внутренних дел. — В 

2-х т. — М., 1961; Дневник государственного секретаря 
А. А. Половцова. — В 2-х т. — М. : Наука, 1966; Дневник 
Д. А. Милютина. — Тт. 1—4. — М. : ГБЛ, Отд. рукописей, 
1948—1950; Винниченко, В. К. Щоденник. / В. Винниченко. 
— Т. 1 : 1911—1920. — Едмонтон ; Нью-Йорк : Вид. 
Канадського інст-ту укр. студій та УВАН у США, 1980.

24 ”Архив князя Воронцова” — багатотомний збірник 
документів (автобіографічні записки, листування, офіційні 
документи) фамільного архіву графів (з 1845 р. — князів) 
Воронцових, який видавався у 1870—1895 роках за ред. 
П. Бартенєва. Друком вийшло 40 томів. Кожен том мав 
власну назву, але нумерація була загальна.

25 Універсали Богдана Хмельницького: 1648—1657. — К. : 
Вид. дім „Альтернативи”, 1998.

26 Українська Центральна Рада: документи і матеріали у 
двох томах. — К. : Наукова думка, 1996—1997; Директорія, 
Рада народних міністрів Української Народної Республіки. 
Листопад 1918 — листопад 1920років: док. і м-ли: У 2-х т., 
3-х част. — К. : Вид. ім. Олени Теліги, 2006.
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румунських, угорських тощо), де йшлося 
про утворення і діяльність українських 
державних установ та установ інших дер-
жав, через які здійснювалося управління 
українськими землями в ті часи, особли-
вості поведінки їхніх урядовців. 

Останню групу опублікованих дже-
рел, дотичних історії державної служби, 
становлять частини колишніх діловод-
них архівів урядових інституцій у вигляді 
документальних комплексів та регестів 
документів, які видані в наш час. Власне, 
можна навести кілька таких прикладів. 
Перший — це книги Литовської, Руської 
(Волинської) Коронної Метрики як 
ре гести державних архівів канцелярій 
Великого князівства Литовського та Речі 
Посполитої27. Другий — корпусне 
видання архіву Коша Нової Запорозької 
Січі, корпусне видання, що вже впро-
довж багатьох років видають Інститут 
української археографії та джере лознав-
ства ім. М. С. Грушевського НАНУ та 
Центральний державний історичний 
ар хів України, м. Київ28. У цьому списку 
слід згадати і видання „залишків архів-
ного фонду” канцелярії Новосербського 
корпусу як джерела з етнічної та полі-
тичної історії степового краю України 
середини XVIII ст.29 

Друга велика категорія джерел — ті, 
що зберігаються в державних архівах та 
архівних установах інших форм влас-
ності і в повному обсязі ще не стали над-
банням широкої громадськості, пред-
ставлена переважно документацією, 
створеною самими державними служ-
бовцями, тим первинним пластом діло-
водних документів, які створювали 
колись діловодний архів установи. Там 
з різним ступенем достовірності задоку-

27 Руська (Волинська) Метрика: Регести документів коронної 
канцелярії для українських земель (Волинське, Київське, 
Брацлавське, Чернігівське воєводства 1586—1673) / 
упор. Г. Боряк, Г. Вайс, К. Вислобоков, Л. Демченко, 
П. К. Грімстед, В. Кравченко, В. Страшко, Н. Яковенко. — 
К., 2002.; Литовська Метрика. Кн. 561: Ревізії українських 
замків 1545 р. / підг. В. Кравченко. — К., 2005.

28 Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів. — 
Т. 1—4. — К., 1998—2006.

29 Канцелярія Новосербського корпусу / упор. В. Мільчев, 
О. Посунько // Джерела з історії Південної України. — Т. 7. 
— Запоріжжя, 2005.

ментована внутрішня і зовнішня діяль-
ність державного апарату. Саме в них 
відображені всі глибинні процеси функ-
ціонування державної служби, її досяг-
нення та недоліки. 

Не зупиняючись докладно на харак-
теристиці неопублікованого (архівного) 
сегменту джерел з історії державної 
служби, хочу лише додати, що саме він 
стане основою збірника документів, про 
який ідеться. Кожен з її періодів має 
власну джерельну специфіку, починаючи 
з такого твердження: чим ближче до нас 
час утворення й діяльнос ті органу дер-
жавної служби, тим більшою за кількістю 
і різноманітністю є джерельна база дослі-
дження її історії. 

Археографічною особливістю проек ту 
є його суто науковий характер. На думку 
більшості упорядників, збірник має бути 
академічною публікацією, тобто переда-
вати документи відповідно до їх первіс-
ного тексту, з усіма особливостями, не 
спрощуючи написання, мовою оригі на лу, 
з відповідним перекладом інозем них 
текстів (польських, угорських, німець-
ких тощо) сучасною українською мовою. 
Ми відмовляємося від популярного під-
ходу до передавання тексту докумен-
тів, оскільки це значно знижує науковий 
рівень збірника. Згодом, уже на його базі, 
можна буде видати і популярні добірки з 
історії державної служби в окремі істо-
ричні періоди. Але не варто знижувати 
наукове значення видання, яке готується 
в рамках академічного проекту. 

Академічності документального ви -
дання жодним чином не заперечу вати ме 
активне використання уже опуб лі кованих 
документів, у тому числі з пуб лікацій 
окремих пам’яток, тематичних та кор-
пусних збірників. Ми обов’язково маємо 
скористатися напрацюваннями ві домих 
істориків та археографів, не лише україн-
ських, а також російських, польських, 
австрійських, угорських тощо. 

Кілька слів про географію джерел з 
історії вітчизняної держслужби. Особли-
вістю її є тривалі періоди діяльності на 
українських теренах урядовців інозем-
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них держав і, відповідно, їх системи 
державної служби. Це стосується як 
окремих ре гіо нів, так і всієї України за 
часи її бездержавного існування. Тому 
обов’яз ко вою умовою підготовки акаде-
мічного збірника є залучення докумен-
тів з публічних та приватних архівів 
Австрії, Литви, Польщі, Росії, Румунії, 
Угорщи ни, Чехії тощо. Інакше просто 
неможливо представити австрійську, 
польську, ли тов ську, російську системи 
держслуж би, які залишили нам свою 
помітну спадщину. 

Завершуючи свій виступ, хочу наго-
лосити, що робочою групою з підго-
товки документальної частини академіч-
ного проекту „Історія державної служби” 
розроблений відповідний план-графік, 
що передбачає завершення роботи і 
публікацію видання до кінця 2009 року. 
Оскільки до цього залучені сили провід-
них істориків, археографів, архівістів, то 
є всі підстави констатувати готовність 
колективу авторів-упорядників вико-
нати поставлені завдання у визначені 
терміни. 
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Нинішнього року державна 
служ  ба України відзначає своє 
90-ліття, беручи за початок 

функ ціонування цього управлінсь ко  го 
інституту як національного саме з до би 
Української гетьманської держави. Доз-
вольте мені як державному службовцеві 
першого рангу щиро привітати учасників 
конференції з цією поважною датою.

Перед безпосереднім викладом мате-
ріалу доповіді слід зробити кілька заува-
жень попереднього характеру. 

Перше. Бу де доцільним наголосити, 
що в сучасній історичній, правничій та 
довідковій лі тературі визначення „Україн-
ська Держа ва” і „Гетьманат Павла Ско-
ропадсь ко го” вживаються як поняття си -
нонімічні. 

Друге. Досвід формування держав-
ної служби як потужного управлінсько-
владного інструменту має не лише 
історико-пізнавальний, але й практич-
ний інтерес. Адже чимало аспектів дер-
жавного будівництва тієї пори своєрідно 
екстраполюються і на сучасні держа-
вотворчі процеси. 

Третє. В історіографічному плані дер-
жавна служба доби Гетьманату майже не 
досліджувалася. Лише останнім часом 
з’яви лася низка праць, які у концент ро ва-
ному вигляді побачили світ у науково-до-
кументальній збірці, присвяченій 90-літ тю 
державної служби України1. Не дивля-
чись на те, що видання носить ви разний 
відбиток поспішності, вихід йо го слід 
вважати своєчасним і корисним. Будемо 
сподіватися, що реалізація масш табного 
наукового проекту „Історія дер жавної 
служби України” дасть змогу ство рити 
справді панорамне полотно цьо го важ-
ливого функціонального інституту на різ-
них відтинках вітчизняної історії. 

І, нарешті, четверте. Було б відсту-
пом від історичної правди стверджувати, 
що державна служба — це першовит-
вір гетьманської адміністрації 1918 року. 
Однак вищі посадові особи Української 
Держави — гетьман, прем’єр-міністр, 
державний секретар від самого початку 
чітко усвідомлювали іманентну потребу в 
організації цього інституту.

Безперечно, попередниця Геть ма-
на ту — Українська Народна Республіка — 
у цій сфері не встигла накопичити ваго-
мого досвіду, тому при запровадженні 
державної служби уряд змушений був 
використовувати напрацювання доре-
волюційних часів, а також деякі еле-
менти з практики Тимчасового уряду, до 
речі, також успадковані від адмініст ра-
тивно-нормативного арсе на  лу Російсь-
кої держави. 
1 Науково-документальна збірка до 90-річчя запровадження 

державної служби в Україні. / [В. Верстюк, П. Гай-Нижник 
та ін.] ; упор. А. Вишневський. — К. : Центр сприяння 
інституц. розв. держ. служби, 2008. — 124 с.
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Отже, ця доповідь, з огляду на рамки 
регла менту, ставить за мету два взаємо-
пов’язані завдання: 

— з’ясувати сутність державної мо -
делі гетьманату та її владно-управ лін ські 
потенції;

— показати формування інституту 
державної служби, його нормативно-
правове забезпечення.

Щодо останнього завдання, то воно 
бу де реалізуватися на прикладі цент-
раль них органів виконавчої влади, зали-
шивши поза межами розгляду особли-
вос  ті державної служби в судовій, 
дип ло матичній, банківській сферах та 
ре  гіо нальних органах влади. 

29 квітня 1918 року у результаті си  ло-
во го усунення Центральної Ради на змі ну 
парламентській по формі, демократич-
ній по сутності, соціалістичній за ідейною 
спря мованістю УНР прийшла Українська 
Дер жава у формі Гетьманату. Відзначи мо, 
що впродовж дев’яти десятиліть не вщу-
хають дискусії щодо форми державнос ті, 
бу дованої П. Скоропадським. Його адеп ти 
вважають, що це був закономірний про-
цес регенерації давньоукраїнсь кої дер-
жав ницької традиції. Опоненти на го ло-
шу ють, що це штучне утворення, ма ріо -
нетковий режим, держава-сателіт і т. п.

На наш погляд, хоча залежність 
П.Скоропадського від союзників була 
очевидною, все ж Гетьманат мав фор-
мальні ознаки самостійної держави: 
визнання інших країн, дипломатичні від-
носини, міжнародні угоди тощо. Задекла-
рована тимчасовість правління і відмова 
від наступної династичної спадкоємності 
дещо пом’якшували не зовсім легітим-
ний прихід П. Скоропадського до влади.

Він відразу висунув претензії на над-
звичайні диктаторські повноваження як 
неодмінну умову врятування держави від 
кризового стану та наведення порядку. 
Однак не дивлячись на всю повноту 
влади в руках гетьмана, це не була кла-
сична диктатура з огляду на залежність 
від центральноєвропейських імперій, 
чия мілітарна сила перебувала на тере-
нах України.

Багато років досліджуючи сутність 
гетьманського правління, спробую сфор-
мулювати його сутність. Це авторитарно-
бюрократичний режим, з близькими до 
диктаторських повноваженнями глави 
держави, відсутністю представницького 
органу влади, поєднанням в уряді зако-
нодавчих і виконавчих функцій, суттєвим 
обмеженням демократичних свобод, 
вузькою соціальною базою і тимчасовим 
характером правління.

Для розкриття обраної теми насампе-
ред розглянемо конституційно-правові 
підстави функціонування Української 
Держави. 29 квітня були оприлюднені 
два „інавгураційні” акти, видані гетьма-
ном — „Грамота до всього українського 
народу” та „Закони про тимчасовий дер-
жавний устрій Української Держави”2. 
Перший документ обґрунтовував невід-
кладну необхідність зміни влади, яка 
довела Україну до 

„бешкетів і анархії”, „економічної розрухи і 
безроботиці”, „поставила перед марою голоду”. 

Саме це змусило П. Скоропадського 
взяти на себе тимчасово всю повноту 
влади. Цією грамотою він проголосив 
себе гетьманом всієї України. Розпуска-
лися Центральна і Мала Ради, земельні 
комітети, звільнялися з посад міністри 
УНР. Було також задекларовано намір 
найближчим часом ухвалити закон про 
порядок виборів до Українського Сейму 
(парламенту). Із концептуально важ-
ливих засад державного будівництва 
наголос був зроблений на поверненні 
права приватної власності як фунда-
менту культури і цивілізації та віднов-
лення купівлі-продажу землі3.

Другий документ визначав тимчасо-
вий державний устрій і порядок управ-
ління. Насамперед ним конституювалася 
виключність влади гетьмана в межах 
Української Держави: затвердження зако-
нів, призначення та звільнення голови 
уряду, міністрів, інших вищих посадов-
ців. Йому належало право керівництва 
зовнішніми відносинами, оголошення 

2 Державний вістник. — 1918. — 16 травня.
3 Там само.
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надзвичайного стану, амністування засу-
джених тощо. Гетьман був верховним 
командувачем української армії та флоту. 

Правовий статус уряду „Закони” 
ха рактеризували коротко і схематично. 
Ос новні його функції полягали в 

„спрямуванні й об’єднанні праці окремих 
міністрів по предметах як законодавства, так і 
вищого державного управління”. 

Визначалася відповідальність перед 
гетьманом усього уряду і кожного міні-
стра. Прем’єр і члени уряду мали нести 
за свої посадові злочини карну і грома-
дянську відповідальність.

Ще більш лаконічними були статті 
про судову гілку влади, репрезентовану 
Генеральним судом „вищим охраните-
лем і захисником закону”. Склад суду 
призначався гетьманом. Про статус міс-
цевих адміністрацій та самоврядних 
органів взагалі не йшлося4. 

Складений швидкоруч, напередод ні 
перевороту, звід законів був запо зи че  ний 
з положень Основного закону Ро сійської 
імперії (1906 р.). Протягом усієї доби 
Гетьманату він залишав ся нормативно-
правовим актом найвищої юридичної 
сили, його квазі-конс титуцією. Доміную-
чим відповідно до за конів про тимчасо-
вий державний уст рій був інститут глави 
держави — геть мана, який зосереджував 
у своїх руках всю повноту влади і необме-
жений вплив на вищі виконавчі та судові 
інстанції. Відсутність представницького 
ор гану у політичній системі держави не 
створювала будь-яких інструментів стри-
мування та противаг для гетьмана.

Виходячи з виключного права геть-
мана на повноту влади в державі, Рада 
Міністрів конституювалася як виконав-
чий орган управління Україною. Однак 
в умовах відсутності Українського Сейму 
уряд отримував законодавчі функції. 
Ухвалені ним законопроекти набували 
чинності після затвердження їх гетьма-
ном. Міністрам також надавалося право 
коментувати закони та розробляти меха-
нізми їх реалізації. 
4 Там само.

Голову уряду і за його поданням 
міністрів затверджував гетьман. Йому ж 
належало право відставки кабінету. Уряд 
загалом і кожен з міністрів були відпові-
дальні перед гетьманом 

„за загальний хід державного управління”, 
„за свою діяльність і розпорядження”. 

Забезпечувати функціонування Ради 
Міністрів були покликані державний 
секретар та підпорядкована йому Дер-
жавна канцелярія. За статутом, затвер-
дженим гетьманом, до її складу входили 
державний секретар та його заступники, 
юридична рада, департамент законодав-
чих справ з термінологічною комісією, 
архівом і бібліотекою, відділ кодифіка-
ції законів, секретаріат Ради Міністрів і 
державна друкарня. Державний секре-
тар входив до складу уряду з правом 
дорадчого голосу, а з питань, які вно-
сила Державна канцелярія, йому нада-
валося право вирішального голосу. На 
юридичну раду, склад якої затверджу-
вався гетьманом, покладалося опра-
цювання особливо складних законів5. 
З погляду організації державної служби 
Державна канцелярія виступала вищим 
органом виконавчої влади у цій сфері: 
формування законодавчої бази, ведення 
реєстрів органів державної влади, 
службово-посадових призначень, фор-
мулярних списків особового складу 
тощо. Слід зазначити, що перший вибір 
П. Скоропадським на посаду державного 
секретаря одного з активних учасників 
державного перевороту М. Гіжицького 
виявився невдалим. Зате наступні кан-
дидатури — І. Кістяковський та С. Завад-
ський були не тільки досвідченими прав-
никами, але й вмілими адміністраторами 
та управлінцями. 

При утворенні центральних органів 
виконавчої влади гетьман спирався на 
засновані ще Українською Центральною 
Радою міністерства та відомства. Усві-
домлюючи, що їх ліквідація призвела б 
до повного управлінського колапсу, він 
обмежився лише звільненням міністрів та 
5 Там само. — 22 червня.
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їх заступників, а решті державних служ-
бовців наказав залишитися на посадах і 
виконувати свої обов’язки.

Рада Міністрів Української Держави 
за своєю структурою залишалася подіб-
ною до започаткованої ще в УНР функ-
ціональної схеми вищих органів вико-
навчої влади. Були ліквідовані лише 
національні (російське, польське, єврей-
ське) та поштово-телеграфне міністер-
ства, а також засновані нові — здоров’я 
та віровизнань. Міністерство освіти отри-
мало у червні назву народної освіти та 
мистецтва. У його складі було утворено 
Головне управління мистецтв і націо-
нальної культури. Його керівник отримав 
ранг заступника міністра, а управління — 
окреме бюджетне фінансування. У мініс-
терстві юстиції подібний статус мало 
Головне управління місцями ув’язнення. 
Міністерство пошт і телеграфів було 
перетворене у департамент. Далеко за 
рамки ординарного підрозділу Міністер-
ства внутрішніх справ виходили й функ-
ції Державної варти, яка стала потужним 
збройним органом підтримання право-
порядку та державної безпеки, а нерідко 
й інструментом придушення селянського 
повстанського руху.

Внутрішня структура міністерств 
також зазнала певних змін порівняно 
з добою Центральної Ради. У них були 
утворені департаменти, які охоплювали 
основні функціональні напрями відом-
чої діяльності. Наприклад, у Міністерстві 
освіти — департаменти вищої, серед-
ньої, початкової та професійної освіти. 
У міністерстві торгівлі і промисловості 
— внутрішньої торгівлі, фабрично-за-
водський, гірничий та інші. Майже в 
усіх міністерствах були введені департа-
менти загальних справ. 

Надзвичайно оперативно, хоча й не 
без ускладнень, П. Скоропадський сфор-
мував кістяк Ради Міністрів. Її очолив 
відомий земський діяч, виходець з дав-
нього українського шляхетського роду 
Ф. Лизогуб. Міністерські посади зайняли 
досить авторитетні у певних галузях 
фахівці. Переважна більшість із них мала 

значний досвід адміністративної роботи. 
Міністром освіти став відомий учений 
і громадський діяч Микола Василенко, 
який у липні зайняв ще й посаду віце-
прем’єра. Міністерство шляхів сполучень 
очолив Борис Бутенко — активний діяч 
Української Народної Громади, досвід-
чений інженер-залізничник. Погодилися 
взяти портфелі міністрів: праці — Юрій 
Вагнер, професор Київського політехніч-
ного інституту; судочинства (юстиції) — 
Михайло Чубинський, професор Хар-
ківського університету; здоров’я та 
опіки — Всеволод Любинський, лікар-
фармаколог, активіст Української Народ-
ної Громади; фінансів — Антон Ржепець-
кий, фахівець у фінансових справах; 
продовольства — Юрій Соколовський, 
учений агроном та земський діяч з Пол-
тавщини; торгівлі і промисловості — Сер-
гій Гутник, голова Одеського біржового 
комітету. До складу Кабінету Міністрів 
входив також державний контролер. 
На цю посаду гетьман призначив Геор-
гія Афанасьєва — колишнього доцента 
кафедри всесвітньої історії Одеського 
університету, а потім директора Держав-
ного банку у Києві6.

Уже перші засідання уряду виявили 
непомірну перевантаженість порядку 
денного, наявність у ньому як питань 
загальнодержавної ваги, так і доволі 
дрібних. Тому було вирішено утворити 
Малу Раду Міністрів, статут якої був 
затверджений 18 травня7. До її складу 
кожне міністерство делегувало свого 
представника у ранзі заступника міністра 
чи директора профільного департаменту. 
Порядок ден  ний засідань Малої Ради 
Міністрів формувався з доручень уряду, 
а також питань, ініційованих головою 
Малої Ради чи відповідними заступни-
ками міністрів. На цей урядовий орган 
покладався поперед ній розгляд тих зако-
нодавчих і адміністративних питань, які за 
своєю нескладністю не вимагали взаємної 
письмової згоди міністерств і відомств. 
Зокрема, це обговорення проек тів штатів 

6 Державний вістник. — 1918. — 16 травня.
7 ЦДАВО України. — Ф. 1064. — Оп. 1. — Спр. 10. — Арк. 14. 
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і кошторисів, подань міністерств про над-
планові асигнування тощо. При розгляді 
висновків Малої Ради Міністрів в уряді 
мав бути присутнім її голова. Технічне 
обслуговування цього органу поклада-
лося на Державну канцелярію. Головою 
Малої Ради Міністрів був затверджений 
заступник державного секретаря прав-
ник Сергій Завадський, потім заступник 
міністра продовольчих справ, досвідче-
ний урядовець Микола Гаврилов. Діло-
водне забезпечення було покладено на 
секретарів уряду.

 Отже, прийняття зводу законів про 
тимчасовий державний устрій, визна-
чення функцій гетьманської адміністра ції, 
сформування уряду, організація Держав-
ної канцелярії, призначення Державного 
сенату, утворення мережі губернських і 
повітових староств нагально вимагало 
налагодження роботи їх апаратів. Саме 
таким інструментом і виступав інститут 
державної служби.

Усвідомлюючи доцільність його запро -
вадження, Рада Міністрів визнала за 
необ хідне створення насамперед відпо-
відної законодавчої бази. Уже 30 травня 
міністр юстиції М. Чубинський вніс на 
розгляд проекти текстів урочистої обіт-
ниці службовців цивільного відомства, 
суддів та присяги військових. Схваливши 
їх, уряд постановив, 

„щоб урочиста обіцянка бралася від усіх 
осіб, які знаходяться у відомстві”8.

Та обставина, що закон про обітницю 
держслужбовців був прийнятий одним 
з перших, мала досить вагомі політичні 
підстави. Апарат колишніх міністерств 
УНР був насичений представниками 
доне  дав на урядових соціалістичних пар-
тій. Невизнання їх керівними органами 
гетьманської влади могло спровокувати 
обструктивні дії з боку рядових партійців в 
органах державної влади. Тому прийняття 
урочистої обітниці було своєрідним тес-
том на лояльність до нового режиму. Ті, 
хто відмовлявся її приймати, звільнялися 
або ж не зараховувалися на службу. 
8 Там само. — Спр. 4. — Арк. 92.

Текст урочистої обітниці цивільних 
державних службовців був досить лако-
нічним: 

„Урочисто обіцяю вірно служити Державі 
Українській, визнавати її державну владу, вико-
нувати її закони і всіма силами охороняти її 
інтереси і добробут”9. 

Як бачимо, наголос зроблено на вір-
ності державі. Однак це фундаментальне 
положення поглиблене наступною вимо-
гою визнання державної влади. Тобто, 
йшлося про визнання нового держав-
ного ладу, який свої ми консервативно-
ліберальними ціннос тями суттєво відріз-
нявся від демократично-соціалістичних 
постулатів УЦР. 

Не дивлячись на виключність влади 
гетьмана в межах усієї України, держава 
визнавалася найвищим ціннісним імпера-
тивом. Саме Українській Державі прися-
галися цивільні службовці та суддівський 
корпус. Прикметно, що й військові кля-
лися щиро служити Українській Державі і 
Ясновельможному панові Гетьманові10.

Протягом червня урочисту обітницю 
переважно склали службовці органів 
державної влади, працівники судових 
установ, військові. Найсуттєвіший спро-
тив учинили працівники апарату мініс-
терства земельних справ, звинувативши 
міністра В. Колокольцева в русифіка-
торській політиці11. Ситуація в апараті 
мінземсправ розглядалася на засідан-
нях уряду, який підтримав рішучі дії 
мініст ра. Значна частина працівників 
була звільнена з роботи і лише згодом 
повернулася назад з дозволу В. Коло-
кольцева. Цей страйк не знайшов широ-
кої підтримки в інших міністерствах.

Для організації ефективної праці 
апарату відомств важливу роль відігра-
вала усталена посадово-кваліфікаційна 
ієрархія. Вона забезпечувала правове 
регулювання відносин держави з пра-
цівником, внутрішньовідомчі владні 

9 Науково-документальна збірка до 90-річчя запровадження 
державної служби в Україні. / [В. Верстюк, П. Гай-Нижник 
та ін.] ; упор. А. Вишневський. — К. : Центр сприяння 
інституц. розв. держ. служби, 2008. — C. 104.

10 Там само.
11 Нова Рада. — 1918. — 29 травня.
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прерогативи і пріоритети, визначала такі 
соціальні аспекти, як оплата праці, пен-
сії, пільги тощо. За цих умов виняткової 
ваги набувало законодавство про при-
мірні (типові) штатні розписи міністерств 
і відомств. Цей складний законопроект з 
кінця травня й до середини червня опра-
цьовувала Мала Рада Міністрів. Було 
кілька спроб провести його через уряд. 
Нарешті він був схвалений і 25 червня 
затверджений гетьманом12.

У преамбулі закону вказувалося на 
його правову предтечу — Статут про 
цивільну службу Російської імперії. Типо-
вий розпис вводився у дію з 1 червня. 
Відповідні класи посад, кваліфікаційні 
розряди, а також оклади працюючим 
службовцям вводилися наказами керівни-
ків відомств. Закон чітко визначав струк-
туру, клас посад, оклади в річному вимірі 
(включаючи й 13-ту зарплату). Цим же 
актом регулювалися питання про умови 
відряджень державних службовців.

Розглядаючи проблему оплати праці 
співробітників міністерств, слід наго-
лосити, що перший законодавчий акт 
з цього питання був ухвалений Радою 
Міністрів ще 7 травня і стосувався лише 
вищих посадових осіб держави: геть-
мана, прем’єр-міністра, міністрів та їх 
заступників. Особисте утримання геть-
мана спочатку визначили у 8 тис. крб. 
на місяць, а також 10 тис. крб. на пред-
ставницькі витрати. Главі держави також 
одноразово виділили 30 тис. крб. для 
покриття витрат на облаштування.

Щодо членів уряду, то відправною 
точ кою для визначення розмірів посадо-
вих окладів міністрів і їх товаришів 
(за ступ ників) була обрана найнижча 
ме жа зарплати міністрів Тимчасового 
уря ду. Таким чином, члени Ради Мініст-
рів Української Держави у травні отриму-
ва ли 18 тис., а заступники — 15 тис. Оклад 
голови уряду визначили у 24 тис. крб.13 

За законом від 25 червня посадові 
оклади були переглянуті у бік збіль-

12 ЦДАВО України. — Ф. 1064. — Оп. 1. — Спр. 10. — Арк. 47—
50 зв.

13 Там само. — Спр. 6. — Арк. 5—8.

шення: прем’єр — 30 тис., міністр — 
24 тис., заступник —18 тис., директор 
департаменту — 15 тис., віце-директор і 
радник міністра — 12 тис., начальник 
відділу — 10 тис. крб. Далі йшли уря-
довці різних розрядів з діапазоном окла-
дів від 9 до 3 тис. крб. Найнижчий 
щабель міністерської ієрархічної струк-
тури займала посада практиканта з окла-
дом у 1800 крб.14

Усі працівники міністерств ділилися 
на 10 посадових класів. Перший клас мав 
лише голова уряду, ІІ — міністри, ІІІ — їх 
заступники, ІV — директори департамен-
тів. І так аж до Х-го, який присвоювався 
тому ж таки практикантові. Цим зако-
ном встановлювалося й пенсійне забез-
печення державних службовців. Пенсію 
першого рангу могли отримати прем’єр, 
міністри, їх заступники. Загалом ранг 
пенсії відставав від посадового класу на 
2—3 позиції. Найнижчим у міністерстві 
був сьомий пенсійний ранг15.

Закон також прописував умови ма  те-
ріально-побутового забезпечення ви щих 
урядовців. Голова Ради Міністрів мав 
пра  во на казенне помешкання, його 
опален ня, освітлення, а також щороку 
24 тис. крб. представницьких. Міністрам 
та їх заступникам надавалися квартири 
або грошова компенсація у розмірі чверті 
посадового окладу. Передбачалися та -
кож підйомні кошти у разі переїзду до 
міс ця служби і вагони для майна16.

Досить складним і диференційованим 
був і механізм визначення оплати проїзду 
та добових під час відряджень. Насампе-
ред він залежав від класу по са ди. Мініст ри 
та їх заступники корис ту валися безплат-
ним проїздом. Керівникам відомств, крім 
того, надавався окремий вагон. Розміри 
добових залежали від посади, відстані, 
міст перебування. Київ, Харків, Одеса 
були визначені як найдоржчі для прожи-
вання і для них встановлювалися окремі 
добові — від 50 до 10 крб.17

14 Державний вістник. — 1918. — 5 липня.
15 Там само.
16 Там само.
17 Там само.
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Наступним документом, розробле-
ним фахівцями Державної канцелярії, 
став надзвичайно важливий закон про 
порядок призначення осіб на державну 
службу. 24 липня він був затвердже-
ний гетьманом18. Висхідною позицією 
цього акта була ст. 3 Законів про тимча-
совий державний устрій. Відповідно до 
неї гетьман призначав і звільняв голову 
уряду, міністрів, інших вищих посадов-
ців. Цим законом передбачалося, що 
урядовці ІІІ класу призначаються за під-
писами гетьмана, відповідного міністра 
і скріплюються державним секретарем. 
Особи, віднесені до ІV класу — за під-
писом гетьмана і скріпленням міністром. 
Для призначення на посади III—IV класів 
було необхідне схвалення кандидатур 
урядом. Держслужбовців V класу при-
значав міністр після погодження з геть-
маном. Інші працівники апарату мініс-
терства заміщали посади в порядку, 
визначеному міністром.

18 Там само.

Закон передбачав й процедуру опри-
люднення інформації про призначення 
на відповідні посади. Накази щодо осіб 
I—IV класів через Державну канцелярію 
публікувалися у „Державному вістнику”. 
Тут же вміщувалися й накази про при-
значення службовців VII і нижчих кла-
сів. На посадовців I—II класів відповід-
ний департамент Державної канцелярії 
вів службові списки (формуляри). Відо-
мості про призначення працівників 
губернської та повітової номенклатури 
оголошувалися в місцевій пресі19.

Викладений матеріал дає змогу зро-
бити висновок про те, що упродовж 
перших двох місяців функціонування 
Гетьманату була підготовлена, пройшла 
юридичну експертизу, обговорення в 
уряді та затвердження низка законів, 
які створили достатнє правове підґрунтя 
для оформлення інституту державної 
служби та використання його в процесі 
будівництва Української Держави.

19 Там само.
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Лютнева буржуазно-демо кра-
тична революція принесла 
на ро дам Російської імперії дов-

го очі кувані зміни. Революція в Пет ро гра ді 
вивільнила з царських лещатів й дав ні 
сподівання українців на своє на ціо наль-
но-культурне відродження. Її було сприй-
нято із захопленням і надією на по зитивне 
розв‘язання так званого „ук  раїн ського 
питання”. У березні 1917 р. на зборах 
представників українських ор ганізацій і 
угруповань було обрано ініціа тив ну гру-
 пу, яка стала основою Ук раїнської Цент -
ральної Ради. Статус пред ставниць кого 
органу їй було надано у травні цьо го ж 
року Всеукраїнським з’їздом. У квітні на 
Першому Всеукраїнському військовому 
з’їзді та на Першому Всеукраїнському 
селянському з’їзді Українська Центральна 
Рада (УЦР) була визнана єдиним дер-
жавним керівним органом.

1. Зародження урядової та держав-
ної служби в Українській Народній 
Республіці в добу Центральної Ради 
(1917—1918 рр.)

Майже через два тижні по своєму 
створенні Українська Центральна Рада 
19 березня 1917 р. через газету „Вісти з 

Павло ГАЙ-НИЖНИК,
доктор історичних наук, 
старший науковий 
співро бітник Інституту 
політичних і етнона ціо-
нальних досліджень 
ім. І.Ф. Кураса 
НАН України

Павло Павлович ГАЙ-НИЖНИК

Налагодження державної служби 
в добу Української революції

Україн ської Центральної Ради” повідо-
мила широкій громадськості про факт 
своєї організації (4 березня) і оприлюд-
нила персональний склад свого керів-
ництва (президії), до якого увійшли 
М. Грушевський (голова), М. Наумен ко 
(заступник голови), Д. Антонович (това-
риш голови), С. Веселовський (писар) 
та П. Коваль (скарбник), а також голів 
новоутворених дев’яти комісій1. Для 
визначення складу та функцій служб 
діловодства уряду необхідно коротко оха-
рактеризувати струк туру цього вищого 
органу управління республіки. Опера-
тивне керівництво поточною роботою 
в період між сесіями Центральної Ради 
було покладено на Комітет УЦР, який у 
липні 1917 р. було перейменовано у Малу 
Раду. Для вирішення окремих справ і 
підготовки питань на розгляд сесії були 
створені постійні і тимчасові комісії.

Одночасно з формуванням вищих 
органів законодавчої і розпорядчої влади 
в Україні створювалась власна система 
діловодства, оскільки від її чіткої органі-
зації залежало налагодження нормаль-
них зв’язків між центром і провінцією, 
а також своєчасне доведення поста-
нов, законів і розпоряджень централь-
ної влади до місцевих рад і населення 
республіки. Серед перших в цьому плані 
заходів Центральної Ради було утво-
рення канцелярії. Штат канцелярії Цен-
тральної Ради складався з керівника, 
його товариша (заступника) і працівни-
ків п’яти відділів: загального, кодифіка-
ційного, виробничого, господарського, 
бухгалтерії і бібліотеки. Загальний від-
діл, своєю чергою, мав такі підрозділи: 

1 Українська Центральна рада у Києві // Вісти з Української 
Центральної Ради. – 1917. – № 1. – 19 березня.
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канцелярію, відділ стенографістів, відділ 
особових справ, адресне й інформаційне 
бюро, експедицію. При кодифікаційному 
і виробничому відділах було сформовано 
інформаційний орган „Редакція Вістей 
Центральної Ради”, а Господарському 
від ділу підпорядкували друкарню2.

Порядок роботи штатних співробіт-
ників канцелярії УЦР визначався ста-
тутом. Комітет співробітників канцеля-
рії складався з голови, його товариша, 
секретаря, шести членів і трьох кандида-
тів, які в разі відсутності членів комітету 
мали право вирішального голосу. Комі-
тет керував усіма внутрішніми справами 
канцелярії. Він мав право визначати (змі-
нювати) функції співробітників канцеля-
рії, вносити пропозиції щодо встанов-
лення розміру їхньої заробітної плати на 
розгляд загальних зборів, опікуватися 
поліпшенням матеріальних і мораль-
них умов праці, пропонувати загаль-
ним зборам відстороняти від виконання 
обов’язків працівників за дії, несумісні з 
перебуванням на державній службі3.

При Центральній Раді було також 
організовано її секретаріат, який розта-
шувався в умивальних кімнатах Педаго-
гічного музею, де засідав новостворений 
український передпарламент (вул. Воло-
димирська, 57). Очільник секретаріату 
Центральної Ради М. Єреміїв згадував 
про початок роботи його персоналу: 

„На умивальники ми поклали дошки 
для креслення, яких було багато, і це були 
столи. Хтось нам пожертвував стару російську 
машинку, бо українських машинок тоді ще не 
було у Києві”4. 

Ця установа (секретаріат Української 
Центральної Ради) згодом розширилася, 
набула цілком державного характеру і 
проіснувала до 17 травня 1918 р., коли 
її було скасовано відповідною постано-
вою Ради Міністрів Української Держави 
за Гетьманату П. Скоропадського5. Так, 

2 ЦДАВО України. – Ф. 1064. – Оп. 1. – Спр. 5. – Арк. 25.
3 Там само. – Спр. 1. – Арк. 233.
4 Єреміїв, М. Полковник Євген Коновалець на тлі української 

визвольної боротьби / М. Єреміїв. // Євген Коновалець та 
його доба. – Мюнхен, 1974. – С. 133.

5 ЦДАВО України. – Ф. 1064. – Оп. 1. – Спр. 13. – Арк. 69.

наприклад у серпні 1917 р. її секретарем 
був Левченко6.

Поступово виробились методи і 
форми праці та справоведення щодо під-
готовки постанов, рішень і законів: вжито 
низку заходів щодо удосконалення куль-
тури діловодства в державному апараті: 
створено канцелярію Центральної Ради 
і канцелярії в державних секретаріатах; 
діловодство почало здійснюватися укра-
їнською мовою з публікацією законодав-
чих документів паралельно російською, 
єврейською і польською мовами; впро-
ваджено зразки оформлення розпоряд-
чих документів; затверджено порядок 
офіційного опублікування і набуття чин-
ності нормативно-правових актів; утво-
рено Секретаріат державного писаря; 
запроваджено посаду розпорядника 
справами Ради народних міністрів. Сис-
тема прийняття закону Центральною 
Радою набула такого шляху: канцелярія 
міністерства (секретарства), або канце-
лярія певного департаменту) візувала 
свій законопроект чи проект постанови у 
міністра (генерального секретаря) і через 
відповідну канцелярію проект надсилався 
до канцелярії Центральної Ради. Звідти 
проект законодавчого акта потрапляв до 
Комітету законодавчих внесень Централь-
ної Ради і після його розгляду й обгово-
рення подавався на ухвалення Малою 
Радою, а потім на затвердження чергової 
сесії Центральної Ради. Крім того, 19 лис-
топада 1917 р. була підготовлена поста-
нова „Про тимчасову форму публікації 
законів”. До неї додавався порядок підго-
товки нормативно-розпорядчих докумен-
тів, де вказувалось: 

„Спочатку має бути заголовок. Потім день, 
місяць, рік, коли Центральна Рада прийняла 
закон або постанову, далі йде текст документа, 
а нижче повинно йти підтвердження: „З пер-
шоджерелом протоколу згідно”, яке засвід-
чується підписами голови, товариша голови 
і секретаря”7. Закони Тимчасового уряду на 
території Української Республіки відповідно до 
постанови Центральної Ради від 16 липня 1917 р. 
друкуються в „Урядовому Віснику”8. 

6 ЦДАВО України. – Ф. 1115. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 24.
7 Там само. – Арк. 23.
8 Там само. – Арк. 43, 143.
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18 грудня 1917 р. був затверджений 
по рядок внесення законопроектів на роз-
гляд уряду. Законодавчий процес та 
ок ремі його етапи в УНР регламенту ва ли 
спе ціальні нормативно-правові ак ти 
(за кони, постанови, регламенти, ста  тути, 
обіжники тощо). Проте більшість законо-
давчих актів регулювали не за конодавчий 
процес як такий, а діяльність органів, які 
брали безпосередню участь у законодав-
чому процесі. Такими ак тами були, 
на приклад, „Наказ Української Централь-
ної Ради” від 22—23 квітня 1917 р., „Роз-
клад роботи Малої Ради і її комісій” від 1 
серпня 1917 р., Статут „Генерального Сек-
ре таріяту”, закон „Про тимчасовий поря-
док розпублікування законів” від 17 лис-
то  пада 1917 р.; закон „Про порядок 
ви дання нових законів” від 25 листопада 
1917 р.; „Обіжник в справах за ко но-
проектних” Народного міністерства вну-
трішніх справ та ін. Випуск періо дичного 
видання „Збірник Законів Республіки”, 
що містив тексти постанов і розпоря-
джень уряду, став прерогативою Гене-
рального Суду9. 16 квітня 1918 р. — закон 
про недоторканість членів Цент ральної 
Ради, тобто вони користувались такими 
ж правами, як і „класичний” парламент.

Українізація діловодства в адмі-
ністративних структурах Центральної 
Ради та державних інституціях УНР.

Одним із перших заходів Централь-
ної Ради було переведення діловодства 
на українську мову. Це було рішучим 
кроком, оскільки до цього в Україні, як і в 
інших регіонах Російської імперії, офіційне 
діловодство здійснювалося російською 
мовою. Вже на одному з перших засідань 
Центральної Ради 12 березня 1917 р. була 
прийнята постанова про те, що 

„мовою, якою Рада почне звертатись до 
народу, є українська”10. 

Для Центральної Ради, яку очолили 
видатні представники української інтелі-
генції, котрі відчували за царату всю тяж-

9 Там само. – Арк. 27.
10 Вістник Генерального Секретаріяту. – 1917. – № 7. – 

23 грудня.

кість принизливого ставлення до україн-
ців, з самого початку характерною рисою 
була повага до інших націй і народів, що 
проживали в Україні. 

„Державу ми розуміємо як вільну спілку 
рівноправних та рівноцінних націй, серед яких 
не повинно бути ні гнобителів, ні гноблених”, — 

зазначалось в декларації Ради Товарист ва 
ук раїнських поступовців (ТУП) „Наша 
плат форма”, що репрезентувала того-
час ну українську еліту11. Одним із голо-
вних принципів української автономії, як 
було відзначено в резолюції Україн-
ського національного з’їзду, який від-
бувся 6—8 квітня 1917 р., стало повне 
забезпечення прав національних мен-
шин, що живуть в Україні.

З цією метою постановою від 
16 лип ня 1917 р. „Про Статут Генераль-
ного секретаріату” при секретареві зі 
справ національностей було передба-
чено три по сади товаришів секретаря, які 
відстоюва ли інтереси найбільш чисель-
них національних меншин в Україні, а 
саме — росіян, євреїв і поляків. Усі вони 
мали право вирішального голосу в Гене-
ральному секретаріаті зі справ нації, яку 
й представляли12.

Українська мова почала вживатися в 
офіційних відносинах і з Тимчасовим уря-
  дом у Москві. Так, коли 19 травня 1917 р. 
до Києва прибув військовий мі ністр 
О. Керенський для проведення пере-
говорів з Радою, виступ М. Грушевсь кого 
було підготовлено українською мовою13.

У січні 1918 р. Генеральний секрета-
ріат було перетворено на Раду народних 
міністрів і сформовано окремі міністер-
ства: Міністерство великоруських справ, 
Міністерство польських справ і Міністер-
ство єврейських справ. Враховуючи 
інтереси неукраїномовного населення, 
Центральною Радою було проголошено: 

„Всі закони, адміністративні приписи і 
поста нови, проголошені українською мовою, 
повинні друкуватись також російською, єврей-
ською і польською мовами”14.

11 ЦДАВО України. – Ф. 1115. – Оп. 1. – Спр. 16. – Арк. 14 зв.
12 Вісти з Української Центральної Ради. – 1917. – № 3. – 

квітень. 
13 ЦДАВО України. – Ф. 1115. – Оп. 1. – Спр. 13. – Арк. 109.
14 ЦДАВО України. – Ф. 1115. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 10.
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Перехід на здійснення діловодства 
українською мовою в ті часи був нелег-
кою справою внаслідок русифікації дер-
жавних службовців, яка проводилася 
„делікатним способом” ще з часів ста-
новлення Російської імперії, та наявністю 
проблем з викладанням української мови 
у вищих навчальних закладах і її бойко-
тування тогочасною професурою. У 
зв’яз ку з цим Генеральним Секретаріа-
том у листопаді 1917 р. було підготов-
лено звернення „До всіх державних і 
судових установ Української Народної 
Республіки”. У цьому документі Гене-
ральний Секретаріат вимагав приймати 
документи, підготовлені тільки україн-
ською мовою, і попереджав, що буде 

„слідкувати за тим, щоб права української 
мови на території України не порушувались”15. 

Одночасно Генеральний секретаріат 
обіцяв надавати допомогу всім членам 
уряду, хто цього потребує 

„в справі кращого ознайомлення з україн-
ською мовою і офіційною термінологією”16.

Становлення державної служби й 
урядування у Генеральному секрета-
ріаті (Раді народних міністрів УНР).

Після проголошення І Універсалу, 
яким було висунено вимогу домогтись 
автономії України, 15 червня 1917 р. на 
засіданні Комітету Центральної Ради було 
створено Генеральний секретаріат, голо-
вою якого обрано В. Винниченка. Вико-
навчий орган Української Центральної 
Ради, який згодом стане повноцінним 
урядом України, для здійснення діловод-
них операцій у апараті управління на 
перших порах свого існування почав 
формуватися з 8 підрозділів (генераль-
них секретарств): внутрішніх справ 
(В. Винниченко), фінансів (Х. Баранов-
ський), між  на   ціональних справ (С. Єфре-
мов), харчових справ (М. Стасюк), 
земельних справ (Б. Мартос), військових 
справ (С. Петлюра), юстиції (В. Садов-
ський). Восьмим підрозділом став секре-
таріат (згодом — генеральне писарство) 

15 Там само. – Арк. 12.
16 Там само. – Арк. 43, 143.

на чолі з П. Христюком17. Генеральний 
писар мав відповідати за стан внутріш-
нього справоведення18. 21 серп ня 1918 р. 
П. Христюка на посаді генерального 
писа ря змінив О. Лотоцький19. Перше 
засідання Генерального секретаріату від-
булося вже наступного дня (16 червня), 

„на якому обговорювались питання, що 
торкаються організації роботи Секретаріяту”20. 

Невдовзі, 27 червня 1917 р., у своїй пер-
шій декларації Генеральний секретаріат 
заявив про себе як про виконавчий орган 
Центральної Ради і поставив собі за мету 

„перетворення моральної влади в публічно-
правову, повномочну, з усіма властивими їй 
компетенціями, функціями і апаратами”21.

На перших порах Генеральний секре-
таріат містився, за словами його голови, у 

„двох малесеньких закапелочках того ж 
самого Педагогічного Музею”, 

в яких перші українські урядовці не лише 
приймали чисельні делегації та прово-
дили засідання, а й 

„самі переписували на машинках свої поста-
нови, самі навіть підлогу підмітали, бо не було в 
урядовців ні писарів, ні навіть сторожа”22. 

Обставини наполегливо вимагали роз-
ши рення площі під розташування уряду, 
який врешті перебрався у винайнятий на 
важких умовах „брудний, загижений” 
готель „Савой”23. І вже у вересні 1917 р. у 
пресі за підписами голови Генерального 
секретаріату В. Винниченка та генераль-
ного писаря О. Лотоцького, що урядовці 
прийматимуть у цьому приміщенні всіх, 

„хто до їх має справи, в помешканні Гене-
рального Секретаріату (Київ, Хрещатик, 38) 
щодня, крім свят, від 12 до 2 год. дня”24.

При формуванні Генерального секре-
таріату фракції Малої Ради здебільшого 
17 Робітнича газета. – 1917. – 6 червня.
18 Народня воля. – 1917. – 17 червня.
19 ЦДАВО України. – Ф. 1115. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 24.
20 Народня воля. – 1917. – 17 червня.
21 Українська Центральна Рада: Документи і матеріали 

в 2-х томах. / Ред. кол.: В.А. Смолій, В.Ф. Верстюк, 
Ю.М. Гамрецький та ін.; Ін-т історії України НАН України. 
— К. : Вид-во „Наукова думка”, 1996, 1997. — Т. 1. 4 березня 
— 9 грудня 1917 р. — С. 158.

22 Винниченко, В. Відродження нації [Текст] у 3-х ч. / 
В. Винниченко. — Київ-Відень, 1920. — Ч. I.  — 348 с.

23 Там само. – Ч. ІІ. – Київ-Відень, 1920. – С. 42.
24 Робітнича газета. – 1917. – 26 вересня; Нова Рада. – 1917. – 

24 вересня.
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додержувались положень інструкції Тим-
часового уряду, а не статуту Генераль-
ного секретаріату. Спроби Генерального 
секретаріату розширити свої повнова-
ження полягали в тому, що спочатку уря-
дова комісія мала підготувати проект 
нової інструкції, але потім було прийнято 
інше рішення — доручити кожному гене-
ральному секретареві виробити інструк-
цію для свого секретаріату, котра мала 
стати доповненням і розвитком серпне-
вої інструкції Тимчасового уряду (декла-
рація Генерального секретаріату від 
29 вересня 1917 р.). Хоча ще 3 вересня 
1917 р. Генеральний секретаріат затвер-
див свій регла  мент, проте він доволі 
часто порушу вав ся. Переважно порядок 
денний попе редньо не опрацьовувався, 
а формувався сти хійно, тобто вже під час 
засідання, хід якого фіксувався спочатку 
в протоко лах, а потім — у журналах, копії 
яких роз силалися всім генеральним 
секретарям. Не сприяла продуктивній 
роботі уря ду й недисциплінованість 
вищих посадових осіб.

3 листопада 1917 р. уряд Централь-
ної Ради в своїй декларації під титулом 
„Від Генерального Секретаріату України” 
ультимативно підпорядкував собі наявні 
в Україні державні та адміністративні 
служби і фактично оголосив себе єдиною 
і вищою виконавчою владою на теренах 
колишньої підросійської України: 

„Всім установам, інституціям, урядовим 
осо бам наказується всі накази та доручення 
Гене рального Секретаріату виконувати точно і 
швидко”25. 

Таким чином, фактично колишні 
держслужбовці Тимчасового уряду на 
теренах України автоматично оголошу-
валися службовцями, підпорядкованими 
Генеральному секретаріатові. При цьому 
цілком логічним є те, що й відповідне 
законодавство та нормативні акти щодо 
принципів роботи, прав і обов’язків дер-
жавних та урядових службовців, яке 
існувало за часів російського Тимчасо-
вого уряду, за відсутності відповідного 
нововиробленого Центральною Радою, 
25 ЦДАВО України. – Ф. 1115. – Оп. 1. – Спр. 12. – Арк. 60 зв.

ставало офіційно визнаним на урядо-
вій та державній службі України. Згодом 
цей факт було узаконено відповідними 
актами. 7 листопада 1917 р. ІІІ Універса-
лом Центральною Радою було проголо-
шено Українську Народну Республіку у 
федеративному зв’язку з Росією26. Фак-
тично ж, за умов невизнання Централь-
ною Радою нововстановленої влади біль-
шовиків у Петрограді, це означало про 
початок нового етапу в історії Украї ни — 
початку створення незалежної держави. 
22 листопада 1917 р. уряд ухвалив зако-
нопроект про державні інституції в УНР. 
Водночас згідно з рішенням Генераль-
ного секретаріату урядовим службов-
цям, за винятком генеральних секрета-
рів, заборонялося 

„одночасно бути і членами Центральної 
Ради”, 

а також було визнано 

„принципіально небажаним, щоб гене-
ральні секретарі і служащі Генерального секре-
таріату займали одночасно посади в інших дер-
жавних та громадських інституціях, одержуючи 
платню на обох посадах”27.

25 листопада 1917 р. Центральна Рада 
ухвалила Закон „Про виключне право 
Центральної Ради видавати законодавчі 
акти УНР”, в якому, зокрема, зазнача-
лося, що до часу, поки не буде сформо-
вано Федеративної Російської Республіки 
і прийнято її Конституцію, виключне і 
неподільне право видавати закони для 
УНР належатиме Центральній Раді. Ним 
також визначалося, що всі закони і поста-
нови, які мали силу на території України 
до 27 жовтня 1917 р. (тобто всі юридичні 
акти російського центрального уряду, що 
діяли до більшовицького перевороту), 
оскільки вони не змінені й не скасовані 
універсалами, законами та постановами 
Центральної Ради, матимуть чинність й 
надалі як закони і постанови УНР. Право 
ж творення урядування в Україні з того 
часу надавалося Генеральному секрета-
26 Там само. – Спр. 4. – Арк. 9.
27 Українська Центральна Рада: Документи і матеріали 

в 2-х томах. / Ред. кол.: В.А. Смолій, В.Ф. Верстюк, 
Ю.М. Гамрецький та ін.; Ін-т історії України НАН України. 
— К. : Вид-во „Наукова думка”, 1996, 1997. — Т. 1. 4 березня 
— 9 грудня 1917 р. – С. 470.
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ріатові УНР, який міг видавати відповідні 
розпорядження на підставах законодав-
чої бази Російської Республіки, що мала 
чинність до більшовицького перевороту і 
не була скасована Центральною Радою28. 
Цей акт фактично заклав правові основи 
державного будівництва. Отже, для роз-
будови власної державності УНР отри-
мала хоч і не досконалу російську, але 
правову базу.

За принципом традицій російського 
державотворення (з незначними рево-
люційними змінами у назвах та системі 
призначень, але без ґрунтовної зміни 
принципів організації праці та рутини 
справоведення) формувалася і струк-
тура урядових інституцій в УНР. До цього 
часу урядові структури існували швидше 
номінально, аніж фактично. Про це свід-
чив, свого часу й сам голова Генераль-
ного секретаріату В. Винниченко. 29 жов-
тня 1917 р. на VII сесії Центральної Ради 
він практично визнав бездіяльність гене-
ральних секретарів у справі розбудови 
державної урядової та адміністративної 
служби, коли заявив, що 

„перші часи роботи Генерального Секре-
таріяту пройшли на зміцнення самого Секре-
таріату в більш моральному смислі”, а очолю-
ваний ним „Генеральний Секретаріят істнував 
досі більш фіктивно, ніж реально, бо у нього 
не було майже жодних органів і апаратів. Через 
те діяльність його не відзначалась широтою і 
помітністю, бо багато праці йшло на внутрішнє 
налагодження апарату”29. 

Голова уряду нарікав на неготов-
ність національної інтелігенції до урядо-
вої роботи та загальну кадрову кризу, 
відсутність грошей та підтримки з боку 
Тимчасового уряду Росії30. Ще 2 жовтня 
1917 р. на засіданні Генерального секре-
таріату урядовці визнали за необхідне 
якомога швидше скласти усіма секретар-
ствами проекти своїх інструкцій, штатів 
та обрахунків. Утім, справа так і не зру-
шувала з місця, позаяк за місяць (3 лис-
топада) на засіданні уряду знов порушу-

28 Вістник Генерального Секретаріяту Української Народньої 
Республіки. – 1917. – № 3. – 1 грудня.

29 Народня воля. – 1917. – 31 жовтня; Нова Рада. – 1917. – 3 
листопада.

30 Нова Рада. – 1917. – 3 листопада.

валося питання відомостей про штати. 
Судячи з того, що 20 листопада 1917 р. 
канцелярія Генерального секретаріату 
розіслала до всіх інституцій листа з нага-
дуванням про необхідність розроблення 
інструкцій для працівників і вироблення 
штатів секретарств31, вочевидь ця проб-
лема так і не була розв‘язана.

Намагаючись в умовах війни зро-
бити роботу Ради народних міністрів 
більш дієвою та ефективною, відбу-
лося істотне скорочення урядових посад. 
Постійні зміни режимів, обставини рево-
люційної боротьби, бойові дії негативно 
вплинули на поточне діловодство цен-
тральних установ. Майже не збереглися 
протоколи засідань Великої і Малої Цен-
тральної Ради, документи Генеральних 
секретарів та Народних Міністерств. На 
окрему увагу заслуговує стан діловод-
ства Південно-Західного та Румунського 
фронтів, яке опинилося практично без 
контролю. Ще 11 січня 1918 р. на вимогу 
О. Грушевського (молодшого брата 
М. Грушевського) військовий міністр 
видав спеціальний наказ щодо поліп-
шення організації діловодства у військах 
й збирання архівних документів з історії 
світової війни32. У наказі було докладно 
розписано всі необхідні для цього види 
та категорії документів: 

„Журнали військових дій, оперативні накази 
щодо військових подій оперативного, відчитного 
і розвідуючого характеру, відчити про санітарне 
становище військ, суточні та інші картографічні 
роботи, включаючи матеріали виборчих орга-
нів, необхідно здавати в архів”33.

Попри це процес організації урядо-
вого і державного життя в Украї ні три-
вав і, хоч і повільно, але еволюціонував. 
Генеральні секретарства, що набули ста-
тусу міністерств у січні 1918 р. поволі були 
структуровані до класичного вигляду за 
російським зразком. Міністерства очо-
лювали народні міністри та їх заступники 

31 Кудлай, О. Б. Створення та діяльність народного мініс терст-
ва міжнародних справ Української Народної Республіки 
(червень 1917 р. – квітень 1918 рр.). / О.Б. Кудлай. — К., 
2008. – С. 17.

32 ЦДАВО України. – Ф. 1115. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 28 зв.
33 ЦДАВО України. – Ф. 1115. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 24.
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(товариші). Після повернення до Києва, 
у Раді народних міністрів і далі тривали 
постійні кадрові й організаційні зміни.

Після проголошення УНР для підви-
щення ефективності власної діяльності 
Генеральний секретаріат пішов шляхом 
делегування частини повноважень виді-
леним з його складу профільним комі-
сіям (Малому Секретаріату, Фінансовій 
комісії, Комісії по охороні ладу тощо). 
Уже у березні 1918 р. Центральна Рада 
повертається до Києва. Уряд практично 
заново формує свої міністерства. Кожний 
товариш генерального секретаря (народ-
ного міністра) мав власну канцелярію. 
При народному міністрі запроваджува-
лися Ради міністра. Кожне міністерство, 
як правило, мало власну канцелярію і 
поділялося на департаменти (на чолі з 
директорами), а ті — на виділи та столи. 
При міністерствах існували окремі комі-
сії та інші підрозділи спеціального при-
значення, відповідно до профілю та 
сфери діяльності цих урядових інститу-
цій. Проб лему матеріально-технічного 
забезпе чення секретарств уряд вирішу-
вав за допомогою централізації цього 
процесу, а також шляхом реквізицій.

Рада народних міністрів у березні 
1918 р. розпочала підготовку адміністра-
тивної реформи, яка передбачала уточ-
нення повноважень міністрів: скасування 
посади генерального писаря, позбав-
лення генерального контролера статусу 
політичної фігури, перерозподіл ком-
петенції між міністерствами торгу і про-
мисловості та продовольчих справ. Уряд 
УНР приділяв увагу пошуку внутріш-
ніх резервів вдосконалення своєї діяль-
ності (належна організація діловодства, 
інформаційне забезпечення). Але він не 
зміг вирішити проблему фінансування і в 
умовах відсутності державного бюджету 
використовував кошти зі спеціального 
фонду, яких не вистачало. 26 березня 
1918 р. Рада народних міністрів затвер-
дила порядок роботи уряду УНР: 

„Пленарні засідання Ради Міністрів відбувати 
по понеділках, середах і п’ятницях. Засідання в 
п’ятницю присвячується обговоренню відповідей 

та інтерпеляцій Малої Ради. Щосуботи одбува-
ються засідання технічних комісій різних мініс-
терств для попереднього обмірковування справ, 
що торкаються кількох відомств. Засідання почи-
наються точно о 6-й год. вечора”34. 

Усього ж на квітень 1918 р. в УНР 
налі чувалося 14 народних міністерств, 
які складали державний виконавчий 
ор ган — Раду народних міністрів.

Так, наприклад, Секретарство між-
національних справ за змістом своєї 
роботи в грудні 1917 р. перетворилося 
на Секретарство міжнародних справ35, 
а в січні 1918 р. — на Народне міністер-
ство закордонних справ. У грудні 1917 р. 
Секретарство міжнародних справ скла-
далося з департаменту у справах біжен-
ців, бухгалтерсько-господарчого відділу, 
політичної секції та канцелярії, яка своєю 
чергою поділялася на відділи: загаль-
ний, міжфедеративний, консульський, 
внутрішній та літературний. У штатному 
розписів передбачалося 88 службовців, 
проте на березень 1918 р. у його шта-
тах працювали лише міністр і 40 осіб. 
На квітень 1918 р. до складу Міністерства 
входили департамент, який складався з 
п’яти відділів, та політична секція, перед-
бачалося створення департаменту преси. 
Загалом, за штатом у Народному мініс-
терстві закордонних справ мало працю-
вати 166 державних службовців, а саме: 
народний міністр, товариш народного 
міністра, управляючий міністерством, 
директор департаменту, 6 завідуючих 
відділами, 3 віце-директора, 10 стар-
ших і молодших радників, 20 урядов-
ців для особливих доручень, 30 дипло-
матичних кур’єрів і співробітники шістьох 
відділів36. Слід зазначити, що проект 
організації Народного міністерства закор-
донних справ та його штати, подані на 
розгляд уряду 19 квітня 1918 р. так і не 
були затверджені.
34 Українська Центральна Рада: Документи і матеріали 

в 2-х томах. / Ред. кол.: В.А. Смолій, В.Ф. Верстюк, 
Ю.М. Гамрецький та ін.; Ін-т історії України НАН України. 
— К. : Вид-во „Наукова думка”, 1996, 1997. — Т. 2. 10 грудня 
1917 р. — 29 квітня 1918 р. – С. 233.

35 Там само. – С. 62.
36 Кудлай, О. Б. Створення та діяльність народного мініс терст-

ва міжнародних справ Української Народної Республіки 
(червень 1917 р. – квітень 1918 рр.). / О.Б. Кудлай. — К., 
2008. – С. 18–19.
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Державними службовцями були та -
кож посли, консули та співробітники 
пред  ставництв за кордоном, діяльність 
яких мав визначати спеціальний законо-
проект „Про посольства і місії УНР”. 
Голови таких представництв поділялися 
на 4 категорії: 1) посли або амбасадори; 
2) послан ники, повноважні міністри; 
3) мі  ністри-резиденти; 4) повірені в 
спра вах, що призначалися урядом за 
ре комендацією міністерства. Відповідно 
до зазначеного законопроекту голови і 
всі співробітники посольств і місій не 
мог  ли займати жодної іншої посади, бу ти 
членами правління будь-яких товариств, 
не мали права володіти нерухомим май-
ном у країні перебування37. Навесні 
1918 р. було вироблено штати посольств 
та консульств УНР, які поділялися на три 
розряди. Посольство І-го розряду ма ло 
складатися з 9 службовців: посла, двох 
радників, двох старших секретарів, 
молодшого секретаря, військового агента 
та двох драгоманів. Посольство ІІ-го роз-
ряду — з 7 осіб: міністра-резидента, двох 
рад ників, секретаря, військового агента 
та двох драгоманів. Посольство ІІІ-го 
роз ряду — з 3 службовців: повіреного в 
спра вах, секретаря та драгомана38. 
Консуль ства та віце-консульства могли 
мати в штатах власне самих консула та 
віце-консула відповідно, а також секре-
таря та канцелярію39. Утім, процес фор-
мування Народного міністерства закор-
донних справ та дипмісій за часів 
Центральної Ради так і не набув опти-
мальної та чіткої як структурної основи, 
так і законодавчо-нормативної.

Більш структурованими виявились, 
наприклад, Народне міністерство земель-
них справ, Народне міністерство торгу і 
промисловості (за даними його Інформ-
бюро від 6 квітня 1918 р. воно складалося 
з 10 департаментів40) та Народне мініс-
терство фінансів УНР.

37 ЦДАВО України. – Ф. 2592. – Оп. 2. – Спр. 67. – Арк. 36–37.
38 ЦДАВО України. – Ф. 2592. – Оп. 1. – Спр. 67. – Арк. 34.
39 ЦДАВО України. – Ф. 2592. – Оп. 1. – Спр. 67. – Арк. 49.
40 Лало, В. До історії становлення державної системи охорони 

промислової власності України. / В. Лало, А. Ферчук. // 
Інтелектуальна власність. – 2005. – № 6.

Народне міністерство фінансів УНР, 
з розташуванням міністра і основного 
правління по вул. Олександрівській, 15 в 
Києві, набуло такої структури: загальна 
канцелярія (вул. Олександрівська, 15); 
кредитова канцелярія (вул. Олексан-
дрівська, 15); департамент державної 
скарбниці (вул. Хрещатик, 38); заліз-
ничний департамент (Софійський 
площа, Присутственні місця); департа-
мент митних зборів (вул. Хрещатик, 8 
а); департамент посередніх податків 
(вул. Золотоворітська, 6); департамент 
простих податків (Софійський площа, 
Присутственні місця); окремий корпус 
кордонної охорони (вул. Хрещатик, 1); 
дирекція ощадних кас (вул. Миколаїв-
ська, 4); державний банк (вул. Інститут-
ська, 9)41.

У рамках Генерального секретаріа ту 
було засновано й Секретарство Гене-
рального писаря. Генеральний писар, як 
і в давні часи козацької Гетьманщини, 
зберігав у себе державну печатку та доку-
менти і засвідчував їх законність. Посада 
існувала з 28 червня 1917 р. до 22 січня 
1918 р. За цей час генеральними писа-
рями були П. Христюк і О. Лотоцький, 
обов’язки генерального писаря також 
виконував заступник генерального 
писаря І. Мірний. Формування Секретар-
ства Генерального писаря Генерального 
секретаріату припало на час формування 
організаційних засад функціонування 
нового уряду. При активній участі 
О. Г. Лотоцького були прийняті основ ні 
по   ложення про протокольну роботу і 
по рядок організації засідань уряду, під-
готовлено „Декларацію Генерального 
секретаріату України”, яка заклала основи 
внутрішньої та зовнішньої політики уря-
 ду; йому доручалося також створити 
комісії з підготовки законопроекту про 
Українські установчі збори. Службовців, 
які б створювали належні умови для 
роботи урядовців, не було. У приміщенні, 
де засідав уряд, не було меблів, голова 
Генерального секретаріату сам змуше-
ний був перейматися закупівлею стільців 
41 ЦДАВО України. – Ф. 1063. – Оп. 2. – Спр. 2. – Арк. 19 зв.
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та столів для засідань своїх колег тощо42. 
Через це, а також у зв’язку з браком 
площі для засідань секретарств, у січні 
1918 р. основна частина уряду (уже Ради 
народних міністрів) крім готелю „Савой” 
розмістилася у палаці київського генерал-
губернатора на тогочасній вул. Інститут-
ській, 4043. Голові Генерального секрета-
ріату В. Винниченку в цьому палаці в ролі 
приватного помешкання було віддано 

„цілий ряд невеликих кімнат, прикрашених 
різними картинами відомих артистів-малярів 
російських і українських”44, 

які із зміною урядового складу зайняв 
голова Ради народних міністрів В. Голубо-
вич45. Кімнати службового апарату (різ-
них канцелярій і варти палацу) містилися 
на партері будинку (2 поверх), а урядо-
вий секретаріат, роль якого учасник тих 
подій М. Ковалевський характеризував 
уже як свого роду „президіяльне бюро”, 
розташувався у великій просторій кімнаті 
(на першому поверсі ліворуч від внутріш-
ньої каплички46.

Крім того, з метою 

„вирішення справ внутрішнього характеру 
і попереднього обмірковування і розроблення 
законопроектів для координації діяльності гене-
ральних секретарств” 

9 січня 1918 р. при уряді УНР було ство-
рено Малий секретаріат47, який згодом 
було перейменовано на Раду товаришів 
народних міністрів. При цьому урядо-
вому органі, відповідно, було створено і 
його канцелярію, яка тимчасово розта-
шувалася в будинку Народного міністер-
ства харчових справ на Бібіковському 
бульварі, 1848. Канцелярії були створені 

42 Винниченко, В. Щоденник. У 2-х томах. – Едмонтон; Нью-
Йорк, 1980, 1983. – Т. 1. 1911–1920. – С. 272.

43 Кучерук, О. Київ 1917–1919. Адреси. Події. Люди: Художнє 
видання. / О. Кучерук. – К. : Темпора, 2008. – С. 43.

44 Ковалевський М. При джерелах боротьби: Спомини, 
враження, рефлексії. – Інсбрук, 1960. – С. 393

45 Кардиналовська, Т. Невідступне минуле. / Т. Кардина-
ловська. – К.; Нью-Йорк, 1992. – С. 70.

46 Ковалевський, М. При джерелах боротьби: Спомини, 
враження, рефлексії.  / М. Ковалевський. – Інсбрук, 1960. 
– С. 393.

47 Українська Центральна Рада: Документи і матеріали 
в 2-х томах. / Ред. кол.: В.А. Смолій, В.Ф. Верстюк, 
Ю.М. Гамрецький та ін.; Ін-т історії України НАН України. 
— К. : Вид-во „Наукова думка”, 1996, 1997. — Т. 2. 10 грудня 
1917 р. — 29 квітня 1918 р. — С. 71.

48 ЦДАВО України. – Ф. 2582. – Оп. 2. – Спр. 12. – Арк. 25.

також при всіх генеральних секретаріа-
тах. Коли IV Універсалом 22 січня 1918 р. 
Генеральний секретаріат було реоргані-
зовано у Раду народних міністрів УНР, 
посаду генерального писаря було пере-
йменовано на державного писаря. Після 
реорганізації урядових структур Секрета-
ріат генерального писаря отримав назву 
Міністерство генерального писаря. Це 
міністерство не мало визначеного кола 
завдань, які потрібно було б розв‘язувати, 
та інститутів державної влади, діяльністю 
яких необхідно було б керувати. Затвер-
дження законодавчих актів залишалося 
прерогативою представника законодав-
чої влади49.

Враховуючи зазначені недоліки, у 
квітні 1918 р. було підготовлено зако-
нопроект „Про ліквідацію Міністер-
ства Генерального Писаря”, в якому для 
керівництва справами Ради народних 
міністрів вводилася посада розпоряд-
ника, призначення на цю посаду затвер-
джувалося Радою. Посада прирівнюва-
лася до рівня директора департаменту 
міністерства, хоча розряд (клас) і зарп-
лата швидше були такі ж як у товариша 
міністра. Згідно з посадовими функціями 
розпорядник керував діловодством Ради 
народних міністрів, а також юридичним, 
редакційно-інформаційним та публіка-
ційним відділами50. Публікація законо-
давчих актів Центральної Ради, а також 
їх кодифікація покладалися на Держав-
ного Секретаря, якого обирала Цент-
ральна Рада. 

Аналіз персонального складу свід-
чить, що канцелярські службовці залежно 
від кваліфікаційного рівня поділялися за 
розрядами: першим, другим, третім...51 
Фактично де-юре держслужбовці в УНР 
не були запроваджені, про їхню наяв-
ність свідчить сам факт ведення канце-
лярських, службових та урядових справ 
урядовим і адміністративним апаратом, 
а також окремі посвідчення про їхню 
приналежність до певної держструктури 

49 ЦДАВО України. – Ф. 1115. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 12.
50 Там само. – Арк. 8.
51 ЦДАВО України. – Ф. 1064. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 234
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(як, наприклад, посвідчення, видане 2 
квітня 1918 р. Бонно Маргариті Петрівні 
про те, що вона є урядовцем Канцелярії 
Генерального Писарства УНР).

Внутрішній склад та посади урядовців 
можна розглянути на прикладі штатного 
укомплектування, наприклад, Загаль-
ної канцелярії Міністерства фінансів УНР. 
Загальна канцелярія Народного мініс-
терства фінансів знаходилася безпосе-
редньо при міністрові і, обслуговуючи 
міністра фінансів, об’єднувала діяль-
ність усіх департаментів відомства. Голо-
вним її завданням і колом обов‘язків був 
розподіл справ та документів по депар-
таментах, а також виконання розпоря-
джень міністра та справ, що не належали 
до жодного з департаментів, або тих, що 
міністр залишав для власного розгляду і 
розв‘язання. Загальна канцелярія пере-
бувала під головуванням міністра фінан-
сів, а її директор мав 

„тіж права і обов’язки, які належать кож-
ному Директору Департамента”52. 

До особового складу Загальної канце-
лярії входили: директор, віце-директор, 
завідувачі відділами, вчений секретар, 
секретар міністра фінансів, урядовці для 
окремих доручень, бібліотекар, пере-
кладач, бухгалтер, діловоди, поміч-
ники діловодів та урядовці за штатом. 
Підрозділи Загальної канцелярії скла-
дали чотири виділи: 1) виділ особистого 
складу; 2) фінансово-адміністративний 
(секретарський) виділ; 3) фінансово-
економічний (інформаційний) виділ; 
4) господарчий виділ53.

Український Державний банк тим-
часово користувався статутом, розпи-
сом посад та ставками заробітних плат, 
які було встановлено для колишнього 
російського „Государственного банка”54. 
За принципами російського законодав-
ства він провадив і свою діяльність.

Заробітна платня урядовців (держ-
службовців) теж була прив’язана до 
російської законодавчої традиції й зале-

52 ЦДАВО України. – Ф. 2199. – Оп. 3. – Спр. 10. – Арк. 3.
53 Там само. – Арк. 3.
54 Там само. – Спр. 11. – Арк. 21.

жала від класифікації посади службовця 
та відповідного пенсійного розряду. Така 
система була закладена ще за царату, 
початково ще Генеральним регламентом 
колегій та „Табелью о рангах” (1722 р.), 
коли було створено чітку ієрархічну сис-
тему: посади розписувались по 14 кла-
сах або рангах, а кожен з них поділявся 
на чини військові, цивільні (статські) 
та придворні. Табелем було закріп лено 
виокремлення військової служби від 
цивільної та придворної, запроваджу-
ючи ієрархію особливого типу всередині 
кожної з них і водночас прирівнюючи 
відповідні однотипні чини різних галу-
зей управління одне до одного55. Табель 
залишався незмінним у своїй основі аж 
до 1917 р. (з 14 класів по цивільній службі 
збереглося 12)56. 

Рівень заробітної платні тогочасних 
державних службовців (урядовців) різ-
них класів та пенсійних розрядів, а також 
штатну комплектацію урядових підрозді-
лів УНР можна простежити на прикладі, 
скажімо, Департаменту митних зборів, 
що розташовувався в Києві по вул. Хре-
щатик, 8-а, а остаточно був сформова-
ний лише наприкінці квітня 1918 року57. 
У департаменті за штатом мало працю-
вати 60 осіб, а саме: директор (ІV класу 
посади, ІІ пенсійний розряд, зарплатня — 
10 тис. 800 крб.), віце-директор (V класу 
посади, І ступінь ІІІ пенсійного розряду, 
зарплатня — 9 тис. крб.), чотири началь-
ники відділів (VІ класу посади, ІІ сту-
пінь ІІІ пенсійного розряду, зарплатня — 
7 тис. 200 крб. кожному), два ревізори 
(VІ класу посади, ІІ ступінь ІІІ пенсійного 
розряду, зарплатня — 7 тис. 200 крб. кож-
ному), вісім діловодів, секретар та архі-
тектор (усі VІІ класу посади, ІV пенсійного 
розряду, зарплатня — 5 тис. 400 крб. 
кожному), тринадцять помічників діло-

55 Медушевский, А. Н. Утверждение абсолютизма в России: 
сравнительное историческое исследование. / А.Н. Меду-
шевский. — М., 1994.  – С. 194–196.

56 Твердохлеб, А.А. Государственные слу жа щие в России. 
1722–1995: (Динамика социального статуса): исторический 
очерк / А.А. Твердохлеб, В.М. Шевырин.// Социальные 
и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 
литература. – Сер. 5,  История. – М.: ИНИОН, 1995. – С. 10.

57 ЦДАВО України. – Ф. 2199. – Оп. 3. – Спр. 11. – Арк. 3–4.
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водів, архівар та два перекладачі (усі 
VІІІ класу посади, V пенсійного розряду, 
зарплатня — 4 тис. 500 крб. кожному), а 
також канцелярських урядовців: вісім — 
першого рангу (усі ІХ класу посади, 
VІІ пенсійного розряду, зарплатня — 
3 тис. 600 крб. кожному), десять — дру-
гого рангу (усі Х класу посади, VІІІ пен-
сійного розряду, зарплатня — 3 тис. крб. 
кожному), вісім — третього рангу (усі 
ХІІ класу посади, ІХ пенсійного розряду, 
зарплатня — 2 тис. 400 крб. кожному)58. 
Загалом утримання штату департаменту 
мало обійтися державній скарбниці в 
283 тис. крб. на місяць, з яких: 267 тис. 
крб. складала заробітна платня урядов-
ців, 10 тис. крб. — канцелярські і госпо-
дарські видатки та 6 тис. крб. — платня 
охоронцям та кур’єрам59.

Однак департамент був укомплекто-
ваний без малого на 30%, позаяк, згідно 
із „списком співробітників Департаменту 
мит  них зборів Міністерства фінансів” фак-
тично у ньому працювало лише 28 осіб60. 
Зазначимо, що таке становище бу ло чи не 
у всіх урядових підрозділах і приклад мит-
ного департаменту є не лише по казовим 
щодо кадрових проб лем уря ду УНР, але 
й, на жаль, не найгірший у цьому плані. 
Крім того, розмір зарплат ні державних 
службовців залежав також і від класифі-
кації місцевості, в якій їм до водилося пра-
цювати. Класифікація міс цевості вигля-
дала таким чином: до І кла су належали 
міста Київ, Харків та Оде са; до ІІ класу — 
губерніальні і рівні їм повітові міста; до ІІІ 
класу — решта міст країни61.

При міністерствах існували й внут-
рішні Ради, які займалися розробленням 
пропозицій щодо внутрішнього життя 
своїх урядових інституцій. Так, напри-
клад, Рада при Департаменті митних 
зборів у квітні 1918 р., аналізуючи сис-
тему оплати праці митників у царській 
Росії, яка дісталась у спадок й Україні, 
зазначали, що заробітна платня склада-

58 Там само. – Арк. 8.
59 Там само.
60 Там само. – Арк. 6.
61 Там само. – Арк. 26.

лася з основної та додаткової оплати, а 
також з відсоткового додатку на дорож-
нечу і з особисто наданих деяким уря-
довцям додаткових грошей замість тих 
„штрафних” різних назв, котрі з 1 січня 
1913 р. надходили до держскарбниці, з 
добових для окремих місцевостей при-
вілеїв (надбавок) за обставинами та 
особисто наданих певним службов-
цям службовим привілеїв*. Усі ці види 
платні за службу для всіх митних уря-
довців, а особливо для тих, що займа-
ють нижчі посади, вважали члени Ради 
при Департаменті митних зборів, 

„у загальній своїй складности були сумою 
настільки невеликою, що як тілько не давали 
умерти з голоду і то лиш при умові ріжних 
побочних зарібків, котрі добували урядовці в 
1917 році завдяки значному скороченню праці у 
митницях і можливости таким чином мати віль-
ний час”62.

Навесні 1918 р. проявилися перші 
конкретні спроби реформ способу орга-
нізації державно-урядової служби, що 
дісталася УНР у спадок від царату та рес-
публіканської Росії. Так, наприклад, у 
квітні 1918 р. народний міністр фінансів 
УНР П. Климович запропонував ліквіду-
вати розподіли утримання, 

„а натомісць встановити для всіх служа-
чих основні оклади платні без усякого поділу та 
удержань на пенсію; пенсіонні внески робляться 
за рахунок прибутків ощадних кас. З осіб, яким 
по роспису не належить казьонне помешкання, 
а в дійсности вони все ж будуть жити у таких 
помешканнях, — повинно що-місяця при видачі 
платні утримувати 1/5 частину основної річної 
платні. Особам же, яким належить казьонне 
помешкання, але за браком таких помешкань 
у казьонних або найнятих будинках — ці особи 
не можуть скористуватись помешканням, їм 
досить додатково виплачувати що-місяця при 
видачі платні 1/4 річної платні”63. 

Міністр пропонував урядові також 
зменшити поділ службовців на розряди 
до двох по будь-якій категорії. Що ж сто-

62 Там само. – Арк. 13.
63 Там само. – Арк. 20; Там само. – Арк. 23–23 зв.

* Платня за службу молодшого митного урядовця в Росії на 
1917 р. складала від 1 тис. 680 руб. до 2 тис. 200 руб. на рік. 
1 листопада 1917 р. більшовицька Рада народних комісарів 
РСФРР підвищила заробіток молодшого співробітника 
митної установи до 3 тис. 330 руб. на рік [ЦДАВО України. 
– Ф. 2199. – Оп. 3. – Спр. 11. – Арк. 9] 
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сувалося поділу посад на класи та пен-
сійні розряди, то пропонувалося зали-
шити їх без змін до часу, поки не буде 
вироблено нового пенсійного статуту, 
але, при цьому, підвищити деякі посади 
в поділі по класифікації64. Зазначений 
вище проект „Роспису посад по Дірекції 
Державних ощадних кас УНР та її місце-
вих установ” так і не було ухвалено уря-
дом УНР, що підтверджує й той факт, 
що згодом, за гетьманату П. Скоропад-
ського, його знов було направлено на 
розгляд Ради міністрів, але вже ново-
створеної Української Держави65.

То була чи не єдина спроба хоча б 
часткової реорганізації застарілої струк-
тури системи державних і урядових 
ор ганів, що дісталася Україні ще з часів 
ца рату. Підсумок (невдалий) спроби 
част  кового реформування системи ком-
п    лектування і оплати праці однієї з най-
важливіших державних установ вка  зує 
на неготовність керівництва УНР здійс-
ни ти кардинальні перетворення в дер-
жав ному управлінні і створити фінансо ву 
систему на якісно нових (відмінних від 
царських) адміністративних засадах.

Правове регулювання діяльності 
вищого органу виконавчої влади УНР 
здійснювалося на підставі III та IV Універ-
салів Центральної Ради та затверджених 
нею урядових декларацій. Однак ці доку-
менти містили багато узагальнень й чітко 
не визначали принципи формування, 
структури, юридичного статусу та компе-
тенції українського уряду. Більш того, до 
останнього дня існування „першої” УНР 
Центральна Рада не спромоглася при-
йняти жодного нормативно-правового 
акта, що чітко окреслював би повнова-
ження та взаємодію між вищою законо-
давчою (Центральною Радою) та вищою 
виконавчою (Генеральним секретаріа-
том (Радою народних міністрів)) вла-
дами. Все це значно ускладнювало 
ро боту уряду, призводило до протисто-
яння гілок влади. Варто звернути увагу й 
на таку деталь. Одні інституції починали 

64 Там само. – Арк. 20; Там само. – Арк. 23.
65 Там само. – Арк. 16–20 зв.

діяти ще до того, як відповідним чином 
„легалізувалися”. Так, посада генераль-
ного контролера існувала ще в першому 
складі Генерального секретаріату, однак 
23 березня 1918 р. канцелярія подає на 
розгляд Центральної Ради проект закону 
„Про тимчасову організацію державного 
контролю”. Створення ж  деяких інших, 
навпаки, декларувалося значно раніше, 
ніж до них доходили руки. Ще в жовтні 
1917 р. Декларація Генерального секрета-
ріату передбачила організацію економіч-
ного комітету. Однак ця ідея стала реалі-
зуватися лише в останній місяць існування 
Центральної Ради, коли 31 березня 
1918 р. до неї надійшов проект закону 
„Про вищу економічну раду УНР”.

На особливу увагу заслуговує  проект 
Основного Державного Закону Українсь-
кої Народної Республіки, підготовлений 
„Пра вительственною Комісією по ви  роб-
ленню Конституції Української Держави”, 
129-й артикул якого передбачає, що 

„Закон для державних службовців /
службова прагматика/ визначить їх права 
та обов’язки, умови прийняття на державну 
службу, службові ранги, дисциплінарне посту-
пування і спосіб їх матеріального забезпечення, 
включаючи і пенсію”. 

На жаль, у Конституції УНР, якій не 
судилося бути реалізованою, але яку все 
ж таки було прийнято на останньому 
засіданні Української Центральної Ради 
29 квітня 1918 р., жодної згадки про дер-
жавну службу не було.

Внутрішню ситуацію, яка аж ніяк не 
сприяла державотворчій роботі в урядо-
вих міністерствах і неухильно підривала 
авторитет української влади, яскраво 
змалював С. Шелухін, який згадував: 

„З 1917 р. ми мали дуже багато „міністер-
ських кабінетів”, а в них повно „міністрів”, які 
лише самі себе вважали справжніми міністрами, 
бо за таких їх ніхто з людей серйозних не вва-
жав*.

Майже ніхто з них не мав для міністер-
ської роботи ні знання, ні якоїсь підготовки, бо 
досить було зарозумілости, амбітности й прина-
лежности до партії. На лихо України все треба 
було заводити наново, все вимагало конструк-
тивности й організаторського уміння. Діло-
вого апарату в цих міністрів ще не було, а піді-
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брати потрібних робітників та організувати його 
майже ніхто з цих міністрів не вмів, бо шукав 
лише одно партійців і сам не мав поняття ні про 
апарат, ні про його функції. Єдиним службовим 
цензом на посаду міністра вважалася приналеж-
ність до партії, переважно до соціялістичної”66. 

Психологічний портрет вищого дер-
жавного керівництва України часів 
Цент ральної Ради філософськи опи-
сав у листопаді 1920 р. один із провід-
ників вітчизняної соціалістичної думки 
М. Шаповал: 

„Українство бентежилось, метушилось, не 
зна ло, що робити з проблемою „соціяльної ре  во-
лю ції”, проблемою „самостійности”, цукровар-
ня ми, фінансами, військом, федерацією і т. п.”67.

Непродумана кадрова політика при-
зводила до того, що в органах виконавчої 
влади не було досвідчених професійно 
підготовлених державних службовців. 
Характерним явищем в УНР було проти-
річчя між двома гілками влади: законо-
давчою (Центральною Радою) та вико-
навчою (Радою Міністрів). На динаміку 
утворення відомств впливало також 
недостатнє фінансування, що заважало 
розв‘язанню організаційних і кадрових 
питань. Секретарства співпрацювали з 
фаховими українськими громадськими 
організаціями і створювали за їх допомо-
гою відповідні відділи у своїй структурі.

Підготовку адміністративної реформи 
було перервано гетьманським держав-
ним переворотом. Не було прийнято 
закон про уряд УНР, тобто основний 
документ, який мав визначити його 
структуру, чітко окреслити компетен-
цію, регламентувати взаємовідносини із 
законодавчим органом. Не були затвер-
джені положення про окремі народні 
міністерства, не закінчено роботу над їх 
структурою та штатними розкладами, не 
66 Шелухин, С. Україна — назва нашої землі з найдавніших 

часів. / С. Шелухин. – Дрогобич : Бескид, 1992. – С. 57–58, 
90.

67 Шаповал, М. Минувшина і будучина української визвольної 
боротьби. / М. Шаповал. // Київська старовина. – 1993. – 
№ 5. – С. 44.

вирішена проблема фінансування. Але 
створення й функціонування в УНР сис-
теми центральних органів виконавчої 
влади та перші результати їх діяльності 
були важливим кроком на шляху утвер-
дження національної державності.

Проте, за будь-яких оцінок діяльнос ті 
Центральної Ради, саме вона на світан ку 
ук раїнського відродження „збудила на -
ціо  нальний рух” і, як зазначав Л. Жебу-
ньов, 

„заслуга ж та ніколи не забудеться, як і ті 
люде, що сотворили її”68. 

Саме з Центральною Радою пов’язані 
головні державно-правові акти визволь-
них змагань змагань — ІІІ і IV Універсали 
(зі всіма їхніми хибами і слабкостями то -
го часної української політичної думки), 
му  симо бачити в них „метрику наро-
дження” новітньої України, або, іншими 
сло  вами, без УНР не було б ні Гетьман-
щи ни, ні УРСР69. За УНР також були 
закладені паростки вітчизняної держав-
ної організації й розпочався процес фор-
мування та становлення інституту держав-
ної служби в Україні сучасного зразка.

2. Державотворчий процес в УНР доби 
Директорії (кінець 1918 — 1921 рр.)

Плани відродження УНР і повалення 
гетьманської влади існували в різних 
колах тогочасного як українського, так і 
російського політикуму ще з перших днів 
перевороту на чолі з П. Скоропадським 
і проголошення 29 квітня 1918 р. Україн-
ської Держави. 

У ніч з 13 на 14 листопада 1918 р. у 
кабінеті Міністерства шляхів (бульвар 
Т. Шевченка, 34) таємно зібралися 
14 за колотників серед яких, зокрема, 
були при сутніми А. Мaкapенкo, генepaл 
Осeць  кий, пoлковники B. Tютюнник та 
М. Ap кaс, пoлковник Є. Koнoвалець з 
кіль  кома провідниками Січових Стріль-
ців, представники партій українських 

68 Листи Леоніда Жебуньова до Євгена Чикаленка. 1907–1919 
роки. – К., 2005. – С. 210.

69 Лисяк-Рудницький, І. Українська революція з перспективи 
сорокліття // І. Лисяк-Рудницький. Історичні есе. – К. : 
Основи, 2004. – Т. 2. – С. 43.

* У своєму щоденникові В. Вернадський майже повторює 
за С. Шелухіним: „У [Центральній] Раді повна відсутність 
людей, величезна кількість добре оплачуваного 
чиновництва – єдина гідність якого – знання укр[аїнської] 
мо[ви]” [Щоденник Володимира Вернадського. Полтава, 
1918. // Київська старовина. – 1993. – № 4. – С. 29]  
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соціалістів-революціонерів, соціал-де мо-
кратів, соціалістів-федералістів та очіль-
ники заколоту В.Винниченко і М Ша -
повал. С. Петлюри на цих зборах не 
було, але на вимогу Січових Стрільців 
його було введено до складу Директорії 
заочно. Отже, саме тієї ночі було обрано 
власне саму Директорію. Головою її було 
визначено В. Винниченка (есдек), члена-
 ми: С. Петлюру (есдек), Ф. Швеця (пред-
  ставник есерів та „Селянської спіл ки”), 
О. Андріївського (соціаліст-самостійник) 
та А. Макаренка (безпартійний, пред-
ставник залізничників)70. Усі вони були 
досить молодими людьми: А. Макарен-
кові було 35 років, Ф.Швецю — 36, 
В. Винниченку — 38, С.Петлюрі — 39, 
О. Андрієвському — 40. Директорія мала 
функції колективного президента, дикта-
торську владу і формувалася на базі 
компромісу різноманітних політичних 
сил. „Директорів” було обрано одного-
лосно. Передбачалося, що Директорія 
буде тимчасовою владою і лише до часу 
повалення режиму П. Скоропадського, 
після чого її змінить представницька 
влада. Спочатку було вирішено, що 
тільки три „директори” (В. Винниченко, 
С. Петлюра та Ф. Швець) будуть голо-
вними „директорами”, а решта — „допо-
міжними”, проте згодом цей принцип 
було відкинуто і всі члени Директорії 
отримали рівні голоси71. Тоді ж було схва-
лено й остаточний план повалення геть-
манської держави72.

Осередком заколоту було обрано 
м. Білу Церкву, а його здійснювача ми 
мали стати розташовані там Січові 
Стрільці. 14 листопада Стрільці пору-
шити обітницю вірності (присягу) і 
виступили з касарень зі зброєю в руках 
у напрямку Києва з метою звалити існу-
ючу владу. У ході здійснення перево-
роту його речниками було досить вдало 
використано гетьманську Грамоту про 
федерацію з Росією від 14 листопада, 

70 Винниченко, В. Відродження нації [Текст] у 3-х ч. / 
В. Винниченко. — Київ-Відень, 1920. — Ч. I.  — С. 110.

71 Савченко, В.А. Двенадцать войн за Украину. / В.А. Са в-
ченко.– Харьков : Фолио, 2006. – С. 135.

72 Україна. – 1919. – 16 листопада.

невирішеність земельного питання, між-
народну військово-політичну обстановку 
(зокрема, розлад німецько-австрійських 
військ, внаслідок поразки Австро-
Угорщини у війні і революції в Німеч-
чині) тощо. Заколотники не відчували 
нестачі озброєння. Його у великій кіль-
кості було перевезено з Росії і надано 
німцями. Уже на другий день заколоту 
(15 листопада) повстанцями було мобі-
лізовано і озброє но 30 тис. селян73. Тоді 
ж, 15 листопада, у своїй першій відозві 
Директорія оголосила себе державним 
виразником Української Народної Респу-
бліки74. 26 листопада у своїй Постанові 
„Про заборону всякої агітації і підбурю-
вання проти влади Української Народної 
Республіки та її державної незалежності” 
Директорія іменує себе вже як „тимча-
сове республіканське правительство”, 
яке обрав народ в особі соціалістич-
них і демократичних партій, закликає не 
закладати „совіти депутатів” і цим самим 
„вносити безладдя і забирати владу в 
свої руки”, а натомість під страхом кари 
оголошує, що 

„влада на місцях, по селах, по містечках та 
містах належить органам народного самовря-
дування та комісарам народного правительства 
Директорії”75. 

Тим часом, як повідомляла преса, 

„28 листопада народне військо на чолі з 
своїм славним хоробрим отаманом Петлюрою 
з боєм підступило до самого Києва і обложило 
його зо всіх сторін”76. 

Війська Директорії спробували захо-
пити Лису Гору, на якій знаходилося 
ба гато сховищ з порохом, динамітом та 
ін шим військовим знаряддям. Зав’язався 
бій з гетьманською залогою, у який було 
втягнуто і німецьких вояків. Сутичка, 
вреш ті-решт, закінчилася перемир’ям.

14 грудня 1918 р., під тиском Січових 
Стрільців і повстанських загонів, які об -
ло  жили Київ, гетьман Павло Скоропадсь-

73 ЦДАВО України. — Ф. 1429. – Оп. 5. – Спр. 6. – Арк. 12.
74 Там само. – Оп. 1. – Спр. 4. – Арк. 7.
75 Там само. – Арк. 18–19.
76 Чому ще й досі столиця України — Київ в руках гетьманців 

// Село (видання Подільської губерніяльної народної 
управи). – 1918. – 8 грудня.
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кий змушений був відмовитися від вла-
ди77. Гетьманський Кабінет Міністрів С. 
Гербеля своєю чергою постановив, що 

„Обміркувавши вимогу Директорії, Рада 
Міністрів ухвалила скласти з себе повноваження 
і передати владу Директорії”78, 

яка стояла на чолі проти гетьмансь кого 
повстання. Таким чином, Українська Дер-
жава у формі Гетьманату припинила своє 
існування і в країні було відновлено 
Ук раїн ську Народну Республіку.

Опанувавши столицю, члени Дирек-
торії (Володимир Винниченко (голова), 
Симон Петлюра (головний отаман), 
Фе дір Швець, Андрій Макаренко і Опа-
нас Андрієвський)79 прагнули знов по -
вер  нути Україну на соціалістичний шлях 
роз витку. Керівництво країною й конт-
роль над державним апаратом пере-
брав на себе утворений Директорією ще 
в середині листопада Український вій-
сь ковий революційний комітет (УВРК) 
на чолі В. Чехівським, який проісну-
вав до 17 грудня (перший склад УВРК 
був таким: М. Авдієнко, В. Чехівсь кий, 
А. Пісоцький, З. Висоцький, М. Гала-
ган, Н. Завгородній, М. Марченко, зго-
дом додалися Б. Мартос, М. Порш, 
В. Мазуренко, Л. Михайлів)80.

Державна нарада, що відбулася 
12—14 грудня 1918 р. у Вінниці, вирішила 
процес державотворення в УНР спря-
мувати по-компромісному — „третьому 
шляху”: в основі його було прагнення 
побудувати державу радянського зразка 
з використанням деяких рис, притаман-
них західним демократіям. Фактично, це 
було нежиттєздатне, еклектичне поєд-
нання. Утілити ці наміри в життя мав би 
установлений 15 грудня 1918 р. новий 

77 Відродження. – 1918. – 15 грудня; Наш путь. – 1918. – 
15 грудня; Мир. – 1918. – 15 грудня.

78 ЦДАВО України. – Ф. 1064. – Оп. 2. – Спр. 15. – Арк. 1.
79 Після об’єднання з УНР Західно-Української Народної 

Республіки (Акт Злуки УНР і ЗУНР від 22 січня 1919 р.) до 
складу Директорії наприкінці березня 1919 р. за постановою 
Трудового Конгресу увійшов Євген Петрушевич, як 
президент Української Національної Ради Західної області 
УНР.

80 Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної 
Республіки. Листопад 1918 – листопад 1920 рр.: Документи і 
матеріали. У 2-х т. – К. : Вид-во імені Олени Теліги, 2006.  – 
Т. 1. — С. 7.

уряд УНР — Рада комісарів народних 
міністерств (Рада народних комісарів81) 
на чолі з В. Чехівським82. Рада коміса-
рів негайно застосувала кадрові зміни 
у міністерствах і започаткувала розслі-
дування щодо діяльності гетьманського 
уряду83. Так, зокрема, вже 15 грудня Рада 
народних комісарів зібралася для „вирі-
шення невідкладних питань політичного, 
економічного та організаційного харак-
теру в Українській Народній Республіці” 
на якому, крім багатьох інших питань, 
було вирішено 

„визнати, призначення Революційним комі-
тетом комісарів відповідаючим потребам менту 
і згідними з загальними вказівками Директорії”, 
які отримали колосальні повноваження, аж до 
„права комісарам усувувати тимчасово урядов-
ців, не виключаючи товаришів міністрів”84.

На тому ж засіданні комісарові Дер-
жавного секретарства було доручено 
призначити урядовців для ведення про-
токолів Ради комісарів тощо.

Становище нової влади було вкрай 
складне. Та велика армія повстанців, 
що забезпечила тріумфальний рух на 
Київ, розтанула з такою ж швидкістю, з 
якою створилась. Масу її давали селяни, 
які, поваливши гетьманський режим, 
поспішали додому, щоб ділити пан-
ську землю (Центральна Рада рішен-
ням від 26 грудня 1918 р. ухвалила закон 
про передачу поміщицької землі селя-
нам без викупу). Україна була оточена 
ворогами з усіх боків. Становище уряду 
було складне й тому, що всередині його 
не було єдності, не було спільної лінії в 
політиці. Єдине, що на перших кроках 
об’єднувало уряд, була боротьба проти 
гетьмана та його уряду. Частина гетьман-
ських міністрів була заарештована, інші 
виїхали або переховувались. Значну час-
тину державних службовців звільнено. 
Був навіть проект ліквідувати Українську 
академію наук „як витвір гетьманату”. 
Закони і постанови гетьманського уряду 

81 ЦДАВО України. – Ф. 1065. – Оп. 1. – Спр. 15. – Арк. 1–3.
82 Там само. – Спр. 25. – Арк. 41.
83 Там само. – Спр. 15. – Арк. 10–12 зв.
84 Там само. – Арк. 1–3.
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скасовано. Заборонено вживати росій-
ську мову. Наказано замінити російські 
вивіс ки на крамницях та картки на две-
рях українськими тощо.

19 грудня 1918 р. в Київ урочисто 
в’їха  ла Директорія, а вже 24 грудня 
1918 р. члени Директорії затвердили 
склад уряду В. Чехівського85. Уряд фор-
му вався Директорією за національним та 
партійним принципом делегування міні-
стрів комітетами своїх партій і з відпові-
дальністю партій за своїх міністрів, а не 
голови Ради народних міністрів за всіх 
міністрів, які, своєю чергою, мали б від-
повідати за весь уряд. Голова Ради 
народних міністрів впливу на форму-
вання кабінету не мав, а одержав при-
значення до готового органу і, як наслі-
док, очолював уряд швидше технічно. 
Такий принцип формування уряду та 
його склад критично оцінювались навіть 
тогочасними політиками.

Члени Директорії мали контролювати 
діяльність урядових підрозділів за таким 
поділом: В. Винниченко — міністерства 
справ внутрішніх, закордонних, праці та 
державний секретаріат; С. Петлюра — 
міністерства військових та морських 
справ, а також мистецтва і народного 
здоров’я; П. Андрієвський — міністер-
ства юстиції, продовольства, управління 
культів та державний контроль; 
Ф. Швець — міністерства із справ земель-
них, народної освіти, фінансів, торгу і 
промисловості; А. Макаренко — мініс-
терства пошт і телеграфів та шляхів86.

Деякі міністерства зазнали значних 
перетворень. Так, наприклад, що стосу-
ється гетьманського Міністерства вну-
трішніх справ, то ці зміни не відбувалися 
відповідно до певних політико-правових 
документів, ні за якимись конституцій-
ними законами. Правовою підставою 
організації та діяльності МВС слід роз-
глядати наказ Директорії за № 411 від 
10 грудня 1918 р. про заснування при ній 
Відділу внутрішніх справ, яким завіду-
вач Відділом наділявся правами міністра 

85 Там само. – Спр. 14. – Арк. 8–8 зв.
86 Там само. – Спр. 15. – Арк. 27.

внутрішніх справ. Організаційна струк-
тура МВС залишалась майже незмін-
ною до завершення правління Директорії 
УНР. Важливим напрямом організацій-
ної роботи МВС у цей період була заміна 
гетьманської державної варти на народну 
міліцію за Законом від 4 січня 1919 р.87

За 1920—1921 рр. МВС виконало знач-
  ний обсяг нормотворчої роботи. Тіль ки 
за період з червня по вересень 1920 року 
працівниками МВС було підготовлено 
16 законопроектів і розпочато роботу ще 
над 10 нормативно-правовими актами.

Натомість 28 вересня 1921 р. голова 
Директорії С. Петлюра затвердив Закон 
„Про Корпус жандармерії”, яким ухва-
лювався Статут Корпусу жандармерії. 
Згідно з цим Законом народна міліція 
ліквідувалася, а замість неї мав форму-
ватися Корпус жандармерії як організо-
ваний на військовий взірець виконавчий 
орган державної влади для охорони без-
пеки та громадського порядку, що вхо-
див до системи МВС88.

Діяльність органів міліції та громад-
ських органів охорони порядку регламен-
тували підготовлені в МВС законодавчі 
та нормативно-правові акти, зокрема: 
Закон „Про тимчасові штати народної 
міліції”, „Коротка інструкція для міліці-
онера”, „Інструкція для чинів Народної 
міліції Української Народної Республіки”, 
а також циркуляр „Про тимчасову орга-
нізацію влади на місцях”, яким запро-
ваджувався інститут сільських десят-
ських (1919 р.), „Інструкція по сільському 
управлінню” та „Коротка інструкція для 
сільських десятських” (1920 р.), в яких 
визначалися порядок організації в селах 
органів громадського управління та їхній 
устрій, компетенція, права і обов’язки 
десятських у галузі громадської безпеки 
тощо. Протягом 1920 р. велась робота 
над проектом Статуту МВС УНР, яка 
була закінчена на початку 1921 р. Статут 

87 Шинкарук, Я.І. Правові засади організації та діяльність 
Міністерства внутрішніх справ Української Народної 
Республіки доби Директорії (листопад 1918 – 1921 рр.): 
дис. на здоб. наук. ст. канд. юр. наук. / Я.І. Шинкарук. – К.: 
Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2006.

88 Там само.
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регламентував структуру та компетен-
цію підрозділів міністерства. Розробники 
проекту Статуту МВС відстоювали доціль-
ність перейменування народної міліції на 
поліцію, передбачивши в структурі МВС 
Департамент поліції89.

Державні службовці (урядовці) УНР 
складали присягу на вірність Республіці. 
Її складали й службовці закордонних 
місій. Так, наприклад, працівники Над-
звичайної дипломатичної місії УНР у 
Швейцарії складали „Урочисту обітницю 
урядовців”. Текст такої обітниці скріплю-
вався власноручним підписом службовця 
(як, скажімо, старшого канцелярського 
урядовця Д. Андрієвського чи началь-
ника пресового відділу Д.Донцова, так і 
голови Місії — М. Василька) і мав такий 
зміст (26 листопада 1919 р.):

УРОЧИСТА ОБІТНИЦЯ УРЯДОВЦІВ

Я, нижче підписаний, даю прилюдну уро-
чисту обітницю, що буду вірно служити Україн-
ській Народній Республіці та її Верховній Владі, 
покладені на мене Правительством обов’язки 
служби буду виконувати з повним напружен-
ням сил, чесно і сумлінно керуючись лише бла-
гом Народу і Республіки та її законами не жалі-
ючи життя для своєї Батьківщини; всяку довірену 
мені по службі таємницю берегтиму, державне 
майно оберегатиму і на свою користь нічого 
проти служби і обитниці не робитиму90.

1 січня 1919 р. Директорією було 
затверджено ухвалений Радою народ-
них міністрів Закон „Про державну мову 
в УНР”, в якому, зокрема, зазначало ся: 

„Державною мовою в Українській Народній 
Республіці вважається українська мова. Через те 
вона обов’язкова для вжитку в армії, флоті і всіх 
урядових та загальних громадських публічно-
правних установах”91. 

Разом з тим приватним особам дозво-
лялося звертатися до державних уста-
нов своєю мовою. 2 січня 1919 р. було 
ліквідовано Державний Сенат і віднов-
лено колишній (що існував за Централь-
ної Ради) Генеральний Суд УНР, який за 
Директорії отримав назву „Найвищий 
89 Там само.
90 ЦДАВО України. – Ф. 4211. – Оп. 1. – Спр. 20. – Арк. 7; – 

Арк. 10.
91 ЦДАВО України. – Ф. 2208. – Оп. 2. – Спр. 2. – Арк. 2зв.

суд Української Народної Республіки”92, а 
також ухвалено утворити Велику і Малу 
Ради міністрів93. Процес ухвалення зако-
нів на той час виглядав таким чином: 
спочатку законопроекти готувалися чле-
нами Ради комісарів, ухвалювалися на її 
засіданнях, а після затвердження Дирек-
торією оприлюднювалися.

Серед українських політиків обгово-
рювалось, звичайно ж, і питання: чи з 
відновленням УНР буде відроджено й 
Українську Центральну Раду? Є. Чика-
ленко з цього приводу занотував у 
щоденнику однозначну позицію тогочас-
них провідників України: 

„Директорія, власне Винниченко, боячись 
конкуренції, рішуче проти того, щоб пустити 
Грушевського до уряду”94. 

Очевидно, зіграла роль і пам’ять про 
втрату Центральною Радою свого ав -
торитету вісім місяців тому. Утім, оперу-
ючи гаслом боротьби проти диктатури, 
керманичі УНР мусили, принаймні, вису-
нути на порядок денний аналог по  пе  -
реднього представницького ор гану ре  во-
       люційної демократії. Невдовзі Ди рек     торія 
задекларувала про перспективу запрова-
дження такого політичного органу.

26 грудня 1918 р. з’явилася Декла-
рація Директорії УНР, в якій, зокрема, 
зазначалося: 

„Постановою 9 грудня Директорія одмінила 
всі закони і постанови гетьманського уряду в 
сфері робітничої політики. Відновлено вось-
мигодинний робочий день. Знов установлено 
колективні договори, право коаліцій і страйків, 
а також усю повноту прав робітничих фабрич-
них комітетів”95. 

Крім того, було зазначено, що Дирек-
торія 

„одмінила всі закони й постанови гетьман-
ського уряду, направлені проти інтересів трудя-
щих класів і шкідливих для всього громадян-
ства” і як „Верховна Влада Української Народньої 
Республіки” (уповноважена силою і волею тру-
дящих класів) усіма цими заходами „довер-

92 ЦДАВО України. – Ф. 2208. – Оп. 2. – Спр. 2. – Арк. 9 зв.
93 Кучерук, О. Київ 1917–1919. Адреси. Події. Люди. / О. Ку-

черук. – К. : Темпора, 2008. – С. 122.
94 Чикаленко, Є. Щоденник. У 2-х т.: документально-художнє 

ви дання. / Є. Чикаленко. – К. : Темпора, 2004. –  Т. ІІ.— 
С. 195. 

95 Державний архів Львівської обл. – Ф. 257. – Оп. 2. – 
Спр. 1389. – Арк. 1; Відродження. – 1918. – 26 (13) грудня.
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шила перший акт соціального та національно-
політичного визволення українського народу”96. 

Щодо питання влади в країні, то 
Ди ректорія визначила себе „тимчасо-
вою верховною владою революційного 
ча су”, уповноваженою на це трудовим 
на родом, якому обіцялося цю владу зго-
дом й передати. Обіцялося, що на краї ну 
очікує новий етап розвитку соціальної 
ре волюції та політичних реформ і що 
пра во управління й порядкування краєм 
по винно належати тільки тим класам, які 
є основою громадського життя і тво рять 
матеріальні та духовні цінності — 

„лише класам працюючим — робітництву й 
селянству”97. 

Інші ж класи, яко нетрудові й екс-
плуататорські, не мали права голосу в 
порядкуванні державою.

Вищим органом влади в такій 
соціалістично-класократичній республіці 
мав стати Конгрес трудового народу 
України — революційне представництво 
організованих працюючих мас. Обіця-
лося, що він 

„матиме всі верховні права і повновласність 
рішати всі питання соціяльного, економічного та 
політичного життя Республіки”98. 

Це мав бути свого роду передпарла-
мент, позаяк скликатися він мав 

„не по удосконаленій формулі виборів, якої 
додержати зараз неможливо”. 

За мирного ж часу його мав замінити 
пред   ставницький орган (скликаний за 
більш удосконаленою виборчою систе-
мою) — Установчі збори. Слід та кож зазна-
 чити, що Декларація Директо рії від 26 
грудня 1918 р. містила багато уза галь нень 
і не визначала структуру та ком пе тенцію 
українського уряду, тим більше не стала 
правовою основою його діяльності.

Крім цього державний суверенітет 
розглядався у Декларації не з демокра-
тичних позицій, адже джерелом цього 
суверенітету визначався не весь україн-
ський народ, а лише т. зв. „класи працю-
ючих”, тобто було порушено основ ні 

96 Там само.
97 Там само.
98 Там само.

засади демократії — можливість для усіх 
громадян брати участь у формуванні 
державної влади та рівності всіх грома-
дян перед законом. У цьому контексті 
заслуговує на увагу зауваження А. При-
сяжнюка, який цілком виправданно вва-
жає, що, попри наявність у Декларації 
деяких елементів західноєвпропейського 
парламентаризму, Директорія саме від 
нього старанно дистанціювалася. Навпа-
 ки, незважаючи на проголошені в ній 
демократичні принципи, насправді 
Декла рація була спрямована на побу-
дову в Україні держави російського 
радянського зразка, а ленінська модель 
соціалізму, нагадує автор, 

„будувалась на ґрунті диктатури пролета-
ріату і принципово не визнавала ні парламент-
ської республіки, ні розподілу влад”99. 

Додамо також, що аналізуючи зміст 
та стиль Декларації, можна припустити, 
що її автором був В. Винниченко.

5 січня 1919 р. була затверджена 
„Інструкція для виборів на Конгрес тру-
дового народу України”, яка перше його 
засідання призначила на 22 січня 1919 р. 
До складу Конгресу було обрано пред-
ставників від робітників, селян і трудової 
інтелігенції. І хоча загально представ-
ницьким цей орган назвати не можна, 
все ж таки він має більше підстав, ніж 
Центральна Рада, називатися парламен-
том, оскільки формувався за принципом 
територіального представництва. За 
„Інструкцією” до Трудового конгресу 
мало бути обрано 593 делегати: 377 — 
від селян, 118 — від робітників, 33 — від 
трудової інтелігенції і 65 — від західноук-
раїнських земель. В основу розбудови 
країни покладено так званий трудовий 
принцип, згідно з яким влада на місцях 
мала належати трудовим радам робітни-
ків та інтелігенції без участі багатих. 
В. Винниченко на „Державній нараді” 
16 січня 1919 р. визначив шлях держав-
ного будівництва, серед основних його 
напрямів були: курс Директорії на скли-
99 Присяжнюк, А. Й. Декларація директорів УНР: історико-

правова характеристика. / А.Й. Присяжнюк. // Учёные 
записки Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского. – 
2008. – Т. 21. – № 1. – С. 41.
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кання Трудового конгресу; встановлення 
диктатури пролетаріату у вигляді рад; 
встановлення військової диктатури.

Питання диктатури викликало супе-
речки між багатьма політичними і вій-
ськовими діячами УНР. С. Петлюра 
висловився і проти диктатур, і проти рад. 
Більшість підтримала створення Трудо-
вого конгресу. Політичні розбіжності, що 
мали місце на початку діяльності Дирек-
торії, особливо між її лідерами В. Винни-
ченком і С. Петлюрою, відсутність єдиних 
поглядів у політичних партіях, а та  кож 
націо наль ний і соціальний максима лізм 
Дирек торії наприкінці 1918 — на початку 
1919 р. зумовлювали значні труднощі і 
проблеми для майбутнього країни.

Криза, яка охопила українську демо-
кратію, відчутно проявилася і в роботі 
Трудового конгресу (23—28 січня 1919 р.). 
Із 593 депутатів, передбачених вибор-
чим законом, на конгресі працювало 
528100. Виникли питання з визначенням 
верховної законодавчої влади. В.Винни-
ченко з цього приводу занотував у що -
деннику (28 січня 1919 р.): 

„Трудовий Конгресс другий день уже топ-
четься на одному місці, не можучи розжувати 
питання про верховну Владу. Одні хочуть, 
щоб ця влада належала Директорії, а другі — 
Малому Конгресові”101. 

Найбільшими фракціями були есерів-
ська і селянська. Депутати, сповідуючи 
ідею суверенності УНР, не мали одностай-
ності і в питаннях соціально-економічної 
орієнтації держави. Одні вбачали в ній 
демократичну, правову республіку, інші 
орієнтувалися на соціалізм. Але навіть 
такий підхід дав змогу досягти в роботі 
форуму певних успіхів: завдяки йому 
український політикум перевірив і уточ-
нив свої позиції; вдалося, хоча і в загаль-
ному, скоординувати внутрішню і зов ніш-
 ню політику; було обговорено і прийнято 
тимчасову Конституцію УНР; де путати 
урочисто обговорили і затвердили питання 
Всеукраїнського значення — Акт злуки 
100 Мазепа, І. Україна в огні й бурі революції. 1917–1921.– К. : 

Темпора, 2003. – С. 83.
101 Винниченко, В. Щоденник. У 2-х томах. – Едмонтон; Нью-

Йорк, 1980, 1983. – Т. 1. 1911–1920. – С. 316.

Української Народної Республіки і Західно-
української Народної Республіки (ЗУНР) 
від 22 січня 1919 р.; вперше Наддніпрян-
ська Україна об’єдналася з Західною Украї-
ною, вперше було створено єдину Ук -
раїнську державу.

28 січня 1919 р. на останньому засі-
данні Конгресу було прийнято Закон 
„Про форму влади на Україні”, яким вся 
влада передавалася Директорії 

„до скликання слідуючої сесії Трудового 
Конгресу”102. 

Основні тези поділу влади було також 
викладено в Універсалі Трудового Кон-
гресу „До українського народу”, де насе-
ленню оголошувалась така ухвала:

„Вся вища влада на Україні, на час пере-
рви засідань Трудового Конгресу, має нале-
жати Директорії, котра доповнюється представ-
ником од Наддністрянської України (Галичини, 
Буковини і Угорської України), акт з’єднання з 
якою затверджено на першім засіданні Конгресу 
24 сього січня.

Для підготовки законопроектів до слідуючої 
сесії Трудового Конгресу Україн ської Народньої 
Республіки Конгрес Трудового Народу Укра-
їни визнає необхідним залишити після себе такі 
комісії; 1) по обороні Республіки, 2) земельну, 
3) освітню, 4) бюджетову, 5) заграничних 
справ, й 6) комісію харчових справ.

Владу виконавчу — Директорія має дору-
чити Раді Народніх Міністрів, яка відповідає за 
свою роботу перед Трудовим Конгресом, а на 
час перериву його засідань, перед Директорією 
Української Народньої Республіки.

Владу на місцях здійснюють представники 
правительства Республіки, які мають працювати 
в тісному контакті і під контрольом повітових і 
губерніяльних Трудових Рад, які складаються 
пропорціонально з представників селянства і 
робітництва”103.

Таким чином, Директорія отримала 
право приймати закони, які підлягали 
затвердженню на найближчій сесії Кон-
гресу. Закон визначав характер сесійної 
роботи Конгресу, а в міжсесійний період 
мала працювати Президія Конгресу, 
функції якої взагалі не були окреслені. 
Закон передбачав утворення при Дирек-
торії з числа делегатів різних ко місій: 
оборони, земельної, бюджетної, закор-

102 Вістник Української Народньої Республіки. — 1919. – 
7 лютого.

103 Там само.
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донних справ, харчових справ, куль-
турно-освітньої, конституційно-ад мі  ніст-
ративної (для підготовки виборів до 
парламенту). Кожна комісія мала нагля-
дати за одним або кількома міністер-
ствами. У Законі йшлося про те, що 

„комісії утворені виключно для полегшення 
законодавчої діяльності”104. 

Не була поновлена чинність Консти-
туції УНР і низки інших законодавчих 
актів, зокрема земельного закону. Дирек-
торія відповідно до Універсалу та закону 
„Про форму влади на Україні”, прийня-
тих Конгресом Трудового Народу, отри-
мала право 

„видавати закони, необхідні для оборони 
Республіки”, 

а її діяльності було надано офіційний статус.
Прийняті конгресом „Декларація до 

народу конгресу трудового народу 
Ук раїни”, „Резолюція конгресу трудового 
на роду України” переважно дублювали 
положення, які набули втілення в Універ-
са лі і в Законі про форму влади. Вказа ні 
конституційні акти УНР обмежували пуб-
ліч но-правову правоздатність значної 
час  тини населення („нетрудового еле -
мен ту”), передбачали побудову держави 
трудових рад, визначали дискримінацію 
за соціальними ознаками. Згодом ці по -
ложення були закріплені в конс ти ту-
ційних за своїм характером актах: Законі 
„Про місцеві конгреси і ради трудового 
народу” і в Тимчасовому Законі „Про 
внесення і затвердження законів в УНР” 
(лютий 1919 р.). Конгрес легітимував 
владу Директорії та Ради народних міні-
стрів, але не провів чіткого розподілу 
повноважень між ними.

Вказані закони не є досягнення ми 
віт чизняної конституційно-пра во вої дум-
 ки, але цілком адекватно відоб ра  жа ють 
со ціальні умови та по літико-правові упо-
добання політичної еліти УНР до би 
Ди ректорії, перш за все її го лови В. Вин-
ни чен  ка та його прихильників. Конгрес 
Тру дового народу був останньою спро-
бою Директорії закласти основи держав-
ного будівництва в Україні. На цьому 
104 Там само.

шлях до парламентаризму, який було 
за початковано ще Центральною Радою, 
за кінчується. Політичні умови не дали 
мож ливості Директорії втілити в життя 
на віть те, що було започатковано 
Конгре сом. Без змін було залишено 
систему центрального управління. 
Поділ міністерств на відділи та департа-
менти, запроваджений Центральною 
Радою, зберігся.

Керівники ЗОЗУНР у цілому негативно 
ставилися до соціалістичних устремлінь 
Директорії, залишаючись на загально-
демократичних позиціях, що не дода-
вало політичної єдності УНР як соборній 
Украї ні, не кращим чином впливало на 
конституційний процес у ній.

Після перемоги антигетьманського 
повстання і приходу до влади в Україні 
політичні сили, які утворили Директорію, 
мусили визначити шляхи державотво-
рення і його конституційно-правового 
закріплення. Можемо стверджувати, що 
на цьому (першому) етапі конституцій-
ного будівництва в „другій” УНР здобули 
перевагу тенденції до побудови соціа-
лізму, прерогатива класового підходу 
(хоч і у пом’якшеному, порівняно з ленін-
ською моделлю, вигля ді) над загально-
демократичним державотворенням. Ці 
протиріччя позначились і на відносинах у 
керівних колах УНР. Щодо політичної 
структури України, то представники полі-
тичних (соціалістичних) партій на початку 
грудня 1918 р. ухвалили, що найвища 
влада належить Директорії з п’ятьох осіб 
(В. Винниченко, С. Петлюра, О. Андрі-
євський, Ф. Швець та А. Макаренко), а 
законодавча влада належить Трудовому 
конгресові, обраному трудовим населен-
ням, без участі поміщиків та капіталістів. 
Така структура, природно, давала привід 
ворогам України обвинувачувати Дирек-
торію у „більшовизмі”.

Одним із вагомих досягнень стало 
введення системи централізованої реє-
страції законів та постанов, затвердже-
них Директорією. Із створенням Ради 
народних міністрів (РНМ) та частковим 
урегулюванням процедури прийняття 
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законів коло суб’єктів законодавчої іні-
ціативи розширилось. До голови Кабі-
нету народних міністрів (КНМ) законо-
проекти подавали члени Директорії, 
РНМ, міністри (при Міністерствах УНР 
було створено Законодавчі комісії), 
голови відомств, Державна канцелярія. 
А в законопроекті „Про тимчасові ста-
тути Кабінету і Ради Народних Міністрів, 
про порядок затвердження й оголо-
шення законів і постанов та про скасу-
вання попередніх законів в цій справі”* 
передбачалося наділення правом зако-
нодавчої ініціативи з обмеженого кола 
питань також Державного контролера 
та Державного секретаря. Рішення щодо 
подання законопроекту на розгляд Кабі-
нету народних міністрів або Ради народ-
них міністрів приймав голова Ради на -
родних міністрів, керуючись законодавчо 
визначеними критеріями. Законопроект, 
ухвалений Радою народних міністрів чи 
Кабінетом народних міністрів, надходив 
на затвердження Директорії, після чого 
посвідчувався Державним секретарем 
та оприлюднювався шляхом опубліку-
вання Радою народних міністрів.

Державотворчому процесові з са мо-
 го по чатку відновлення УНР істотно 
заважа ло вторгнення більшовицьких 
військ з півночі на Лівобережну Украї ну. 
Вже в другій половині січня 1919 р. поча-
лася часткова евакуація державних уста-
нов УНР з Києва. У цей час, як видно 
зі щоденни ків В. Винниченка, голова 
Директорії та прем’єр УНР В. Чехівський 
практично са моусунулися від керівни-
цтва країною і мріяли про ефектний 
вихід у відставку. Фак тичну владу в сто-
лиці мали військовики Осадного корпусу 
Січових Стрільців.

Попри невдачі на фронті, 24 січня 
1919 р. Директорією було затвердже но 
бюджет України на 1919 р., який 
насправ ді являв собою проект бюджету 
гетьманської Української Держави за 
1918 р., працю над яким 30 грудня 
1918 р. завершила Бюджетова комісія 

на чолі з Х. Лебідь-Юрчиком105. Утім, 
бюджет цей втратив будь-яку свою 
доцільність, бо вже 5 лютого 1919 р. всі 
урядові установи УНР змушені були ева-
куюватися з Києва до Вінниці106 (Дирек-
торія, штаб С. Петлюри і міністри зали-
шили столи цю ще раніше — в ніч з 1 на 
2 лютого 1919 р.).

Між тим, у керівних колах УНР ста-
лися суттєві зміни. 31 січня 1919 р. відбу-
лася зміна уряду. Директорія ухвалила 
наказ про відставку в повному складі 
Ради народних міністрів на чолі з 
го ловою В.Чехівським і доручила сфор-
мувати нову Раду народних міністрів 
С. Ос  та пен  ку107, проте колишній уряд 
про  дов жу вав працювати ще два тижні й 
забезпечував евакуацію з Києва урядо-
вих структур. Фактично, уряд В. Чехів-
ського склад свої повноваження 
13 лютого 1919 р.108 

Слід зауважити, що уряд В. Чехів-
ського не відігравав самостійної, належ-
ної такій інституції ролі в державному 
житті УНР, а натомість перебував в абсо-
лютній тіні Директорії, забезпечуючи вті-
лення її політичного та соціально-еко-
номічного бачення розвитку державного 
будівництва в Україні. 

„Рада міністрів була органом виключно 
екзе  кутивним, виконуючим, контролюючим 
діяль  ність органів місцевої влади; 

— писав у 1919 р. часопис „Україна” про 
уряд УНР, — 

політикою вона не керувала, була, так би 
мовити, „аполітичним” кабінетом. Політикою 
керували Директорія й урядові партії. Через те й 
кабінет В. Чехівського складений був у порядку 
делегування міністрів комітетами партій і з від-
повідальністю партій за своїх міністрів, а не 
голови кабінету за всіх міністрів і всіх останніх 
— за цілий кабінет, як це прийнято в конститу-
ційних державах”109.

105 Вістник Державних Законів У.Н.Р. – 1919. – Вип. VI. – 
Ч. 95; Лебідь-Юрчик, Х. Бюджетове право (Додаток: 
перший державний бюджет України на 1918 рік і пояснення 
найважливіших позицій бюджету). / Х. Лебідь-Юрчик. – 
Львів, 1927. – С. 142.

106 Мартос, Б. Гроші Української Держави. / Б. Мартос, Я. Зо-
зуля. – Мюнхен : Cicero, 1972. — С. 21–22.

107 ЦДАВО України. – Ф. 1065. – Оп. 1. – Спр. 25. – Арк. 41 зв.
108 Там само. – Cпр. 14. – Арк. 87.
109 Україна. – 1919. – 15–16 листопада.

* Відомості про затвердження цього документа Директорією 
відсутні.
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13 лютого 1919 р. у Вінниці члени Ди -
ректорії затвердили новий уряд на чолі з 
С. Остапенком та склад керуючих спра-
вами110. Цей був проантантський і помір-
кований уряд.

Після переїзду до Вінниці ситуація не 
поліпшилася. Трудовий Конгрес не встиг 
ухвалити докладної Конституції, де про-
писувалися б відносини між Директорією 
та урядом, тому кожний член Дирек-
торії „правив” по-своєму, щоразу втру-
чаючись у справи окремих міністерств. 
До Вінниці разом з урядом і Директо-
рією виїхало близько 20 чоловік з 27-ми, 
обраними Трудовим конгресом членами 
комісій. Утім, за тогочасних військово-
політичних умов, ці сім комісій (обо-
рони, земельна, бюджетові, закордон-
них справ, харчова, культурно-освітня та 
конституційно-демократична) не змогли 
відіграти відчутну роль в організації дер-
жавної служби УНР.

14 лютого 1919 р. Директорія затвер-
дила тимчасовий Закон „Про поря-
док внесення і затверджування законів 
в Українській Народній Республіці”, у 
якому ще раз було зроблено спробу роз-
межувати правовий статус Директорії та 
уряду. Закон визначав:

„1) Проекти законів і постанов по складанню 
їх в відповідних відомствах подаються безпосе-
редньо до голови Кабінету Народних Міністрів.

2) Голова Кабінету Народних Міністрів 
передає по своєму розсуду проекти законів і 
постанов на розгляд та ухвалу Кабінету Народ-
них Міністрів або Ради Народних Міністрів.

3) Кабінет Народних Міністрів складається з 
голови Кабінету та міністрів: закордонних справ, 
народного господарства, земельних справ, вну-
трішніх справ, фінансів і військового.

В засіданнях Кабинету Народних Міністрів 
беруть участь Державний контрольор і Держав-
ний секретар з правом дорадчого голосу.

4) Рада Народних Міністрів складається: 
з членів Кабінету Народних Міністрів, керую-
чих міністерствами, Державного контрольора 
та Державного секретаря, при чому останні два 
користуються правом дорадчого голосу.

5) Проекти законів та постанов, ухва-
лені Кабінетом Народних Міністрів або Радою 
Народних Міністрів і остаточно зредаговані 
Дер жавною канцелярією, підписуються голо-

110 ЦДАВО України. – Ф. 1092. – Оп. 6. – Спр. 2. – Арк. 10–11.

вою Кабінету Народних Міністрів та відповідним 
міністром або керуючим Міністерством і докла-
даються Директорії Української Народної Рес-
публіки головою Кабінету Народних Міністрів і 
Державним секретарем.

6) Після письмовного затвердження Дирек-
торією проєкту закону чи постанови слідує 
посвідчення Державного секретаря.

7) В надзвичайних випадках закони і поста-
нови можуть видаватися безпосередньо Дирек-
торією без попередньої ухвали Кабінету чи Ради 
Народних Міністрів. В цьому випадку ці закони 
і постанови посвідчуються керуючим справами 
Директорії і передаються до Державної канце-
лярії для опубліковання”111.

Отже, поділивши виконавчі структури 
держави на дві інституції (Раду народ-
них міністрів та Кабінет народних міні-
стрів), уряд прагнув регламентувати як 
виконавчу, так і законотворчу діяльність, 
проте втілити в життя ці наміри не вда-
лося. Основні напрями діяльності уряду 
базувалися на двох концепціях зовніш-
ньої та внутрішньої політики, а саме: 
пошук підтримки країн Антанти (головно 
через Францію) та об’єднання навколо 
себе демократичних (т. зв. „пра вих” 
несо  ціалістичних) соціально-політичних 
самостійницьких сил, в поєднанні з під-
вищенням боєздатності армії.

Крім того, у лютому Директорією було 
ухвалено й інші закони, тою чи іншою 
мірою дотичні до становлення державної 
служби і адміністративної влади в УНР, а 
саме: „Про місцеві конгреси і ради тру-
дового народу”, „Про платню за працю 
в позаслужбові години в урядових уста-
новах”, „Про скасування права розпо-
рядчиків кредитів повертати лишки кре-
дитів на видачу урядовцям нагороди та 
допомоги” (8 лютого 1919 р.), „Про ска-
сування штатів канцелярії голови Ради 
міністрів, встановлених законом од 
4 жовтня 1918 р. і утворення тимчасових 
штатів особистої канцелярії голови Ради 
народних міністрів”, „Про залишення за 
штатом урядовців і співробітників дер-
жавних установ, які залишилися на тери-
торії зайнятій більшовиками” (24 лютого 
1919 р.), „Про асигнування 1.800.000 гри-
вень на видачу допомог волосним зем-
111 ЦДАВО України. – Ф. 2208. – Оп. 1. – Спр. 141. – Арк. 5–5 зв.
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ствам на видатки в зв’язку з виконан-
нями ними адміністративних функцій” 
(25 лютого 1919 р.)112. 

Водночас уряд намагався обмежити 
військові повноваження головного ота-
мана С. Петлюри, ухваливши 24 лютого 
1919 р. Закон „Про утворення посади 
наказного отамана Народної Республі-
канської армії та обсяг прав і обов’язків 
головного отамана, наказного ота-
мана та військового міністра”. У той же 
час уряд С. Остапенка мало цікавився 
думкою широких народних мас і фак-
тично не прагнув заручитися їхньою 
підтримкою, що, за тогочасних умов, 
було  безумовною помилкою української 
влади. І. Мазепа згадував, що 

„уряд Остапенка не спромігся за весь час 
свого існування ні на одну деклярацію, або відо-
зву від свого імени до населення, з яких би було 
видно програму діяльності цього уряду”113. 

Крім того, за згаданого урядування, 
констатував І.Мазепа, 

„загальна анархія та хаос на українському 
фронті дійшли до найвищого щабля. За уряду 
Остапенка не було ні влади, ні контролю. Тому 
грубі мільйони, що видавалися на різні нові 
формування, пропали марно. Зловживанню 
отаманів не було кінця: вони брали гроші, але 
при першій нагоді кидали фронт, зникали хто 
куди хотів, здебільшого в Галичину, і цим вно-
сили ще більшу дезорганізацію як на фронті, так 
і в запіллі”114.

Під натиском більшовицьких сил 
Директорія 6-го березня переїхала з 
Вінниці до Проскурова. 8 березня 1919 р. 
на нараді соціал-демократів, що відбу-
лася у вагоні на жмеринському вокзалі, 
С. Петлюра змушений був констатувати, 
що республіці 

„бракує також працездатного державного 
апарату, бо ми не маємо підготованих людей як 
в центрі, так і на місцях”. 

Невдовзі відбулися зміни на поса ді 
керуючого справами Директорії. З 
10 бе   резня 1919 р. (наказом від 1 бе резня) 
112 Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної 
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виконуючим обов’язки керуючого став 
Володимир Лотоцький115, якого, щоправда, 
вже 30 квітня 1919 р. було замінено на 
Миколу Мироновича116.

18 березня уряд і Директорія зму-
шені були залишити Проскурів і податися 
до Кам’янця-Подільського. 19 березня 
1919 р. більшовики захопили Жмеринку 
й відрізали весь Південно-Західний 
фронт, внаслідок чого армія УНР була 
поділена на три частини — Північну, Пів-
денну та Проскурівську. Евакуація з Про-
скурова була вкрай неорганізованою, 
а вище керівництво держави не могло 
само собі дати ради. Товариш міністра 
продовольчих справ УНР М.Тимофіїв 
писав про ті часи: 

„Реальної роботи не провадилось майже 
ніякої. Всі жили чутками й плітками, котрі 
невпинно і невтомно переносились з вагона в 
вагон і утворювали нестерпиму атмосферу вза-
ємного недовір’я і дрібного інтриганства; цей 
маразм тягнувся до самої евакуації м. Про-
скурова. У момент евакуації Остапенко, Маці-
євич і О.Шаповал були в Одесі на переговорах 
з Антантою… Евакуація із Проскурова одбува-
лася хаотично — не було навіть призначено, 
до якого пункту виїхати. Називали Кам’янець, 
де вже були деякі міністерства, але частина 
міністрів спинилась в Ярмолинцях, потім в 
Гусятині, а частина поїхала в Кам’янець. Тим-
часовий голова Ради міністрів Попівський з 
Ярмолинців через Гусятин поїхав в Станісла-
вів разом з державним секретарем Корчин-
ським, залишивши своїм заступником в Гуся-
тині п.Архипенка, міністра земельних справ. 
Директорія була розкидана — Петлюра їздив 
по фронту, Макаренко — по Галичині, Андрі-
ївський сидів в Станіславові, а Швець з дирек-
торійським добром (борошно, цукор і проч.) 
сидів в Гусятині”117. 

І. Мазепа згадував, що 
„евакуйовані урядовці фактично були зали-

шені на призволяще. Нікого з відповідальних 
членів уряду в Кам’янці не було, крім заступника 
військового міністра Г. Сиротенка і заступника 
міністра судівництва Андрія Лівицького”; 

загальний же моральний стан держав-
них урядовців у той час він змальовував 
так: 
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„Невеличкий Кам’янець був переповне-
ний урядовцями різних державних установ, що 
були евакуйовані з Винниці. Ніхто не знав, чому 
власне сюди, в цей сліпий куток Поділля, була 
спроваджена вся ця маса людей та державного 
майна. Можна було тільки догадуватися, що 
уряд робив це в надії на очікувану допомогу з 
боку французького командування. Але серед 
урядовців, які опинилися в Кам’янці (між ними 
була також республіканська капеля Кошиця, 
що саме тоді їхала за кордон), панувало пере-
конання, що це вже прийшов „початок кінця”. 
Ніхто не вірив, що становище на фронті змі-
ниться на нашу користь. Авторитет Директорії й 
уряду впали так, як ніколи”118.

Тим часом у Кам’янці-Подільському 
державні службовці почали протестувати 
проти евакуації і взяли участь у міжпар-
тійній нараді (22 березня), заявивши про 
перехід у розпорядження міжпартійного 
комітету. Учасники наради взялися самі 
порядкувати містом й ухвалили утворити 
Комітет охорони республіки. Комітет 
негайно розпорядився тимчасово при-
пинити евакуацію і водночас призначив 
власних комісарів до всіх міністерств.

Практично одночасно з подіями у 
Кам’янці у Проскурові відбулося останнє 
засідання Директорії в її повному складі. 
До її складу (за постановою Трудового 
конгресу) увійшов Є.Петрушевич як пре-
зидент Національної Ради (парламенту) 
Західної області УНР (ЗО УНР), хоча прак-
тичної участі в роботі Директорії він не 
брав, перебуваючи в адміністративному 
центрі ЗОУНР м. Станіславі. У березні 
1919 р. у керівництві УНР склалася пара-
доксальна ситуація, коли Директорія 
була роз’єднана, її члени перебували у 
різних місцевостях (частина членів 
Директорії на чолі з С. Петлюрою опини-
лися у Рівному, а Є. Петрушевич та 
О. Андрієвський майже цілком само-
стійно „урядували” в Станіславові). Поді-
бна ситуація склалася і в уряді, який 
також розпався на кілька частин — одні 
перебували в Одесі, інші при головному 
отаманові С. Петлюрі, частина (Д. Симо-
нів, М. Кривецький) — при Є. Петруше-
вичу. Є. Петрушевич, на противагу решті 
членів Директорії і голові уряду УНР, 
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навіть призначив собі у Станіславові 
окремого керуючого Міністерством фі -
нансів, яким став саме М. Кривецький.

Невдовзі Рівне на квітень-травень 
1919 р. стало центром українського дер-
жавно-політичного життя, проте й там 
уря  дова дисципліна так і не зміцнилася. 

„З членів уряду переїхала [з Кам’янця-
Подільського до Рівного — Авт.] лише неве-
лика частина на чолі з заступником прем’єра 
І.Фещенком-Чопівським. До нового осідку 
уряду не з’явилися ані міністр внутрішніх справ 
Г.Чижевський, ані керуючий міністерством 
фінансів Кривецький. Не було також Оста-
пенка, Мацієвича і міністра військових справ 
О.Шаповала. Петлюра, очевидно, вже не раху-
вався з урядом Остапенка. Принаймні, на дру-
гий день по нашому приїзді до Рівного член 
Директорії Макаренко, без відома Фещенка-
Чопівського, доручив А.Лівицькому вступити до 
виконання обов’язків міністра внутрішніх справ, 
а Б.Мартосові — обов’язків міністра фінансів”, — 
згадував І.Мазепа119.

За цей час відбулися кардинальні 
зміни у військово-політичній ситуації в 
Україні й у виконавчій владі УНР. Під 
натиском повстанців отамана Н. Григо-
рієва війська Антанти почали евакуацію з 
Південної України, а отже уряд С. Оста-
пенка, як антантофільський, утратив сенс 
свого існування. Відтак, 9 квітня 1919 р. 
Директорія своєю постановою прийняла 
демісію Кабінету народних міністрів 
С. Остапенка і постановила: „призначити 
головою Ради Народних Міністрів і міні-
стром фінансів Бориса Мартоса”120. Але  
як соціалісти бойкотували уряд С. Оста-
пенка, так праві кола стали в опозицію до 
соціалістичного уряду Б. Мартоса, обви-
нувачуючи його в більшовизмі. До опо-
зиції належали члени Директорії — 
Є Петрушевич та О.Андрієвський.

Вища влада УНР поступово, проте 
неухильно деградувала. Утім, стан дер-
жавного апарату і усіх гілок влади УНР 
перебував у цілковитому занепаді. Серед 
державних службовців були звичним 
яви  щем корупція, зловживання службо-
вим становищем, правопорушення, від-
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сутність виконавської дисципліни, фінан-
сові махінації тощо. Військовики зви -
нувачували в такому становищі у запіллі 
особисто С.Петлюру та усю урядову вер-
хівку УНР і відверто писали їм у листах 
про їхню державотворчу неспромож-
ність, як-от: 

„Ви не можете розібратися в самих простих 
життєвих питаннях, а лізете в міністри, лізете 
в керівники Великої Держави, лізете в законо-
давці замість того, аби бути вам звичайними 
урядовцями і писцями... Україна повинна чер-
воніти за свій уряд перед світом... Подивіться, 
що з себе уявляють наші міністри. Як не критин, 
то подлець”121. 

Так, наприклад, ще 6 січня 1919 р. 
чиновник з особливих доручень при Дирек-
торії О. Лотоцький змусив Державний 
банк продати йому 1 млн. 913 тис. 365 
ні мецьких марок за заниженим кур-
сом у 75 коп. за марку, між тим, як офі-
ційно банк мав право їх обмінювати по 
85 копійок. Як наслідок, Державний банк 
мав збиток на 98 тис. 875 крб. 93 коп.122 
В. Оскілко (той, що підняв заколот проти 
С. Петлюри) згадував про життя верхівки 
УНР, під час перебування там уряду: 

„Гульня, кидання направо і наліво держав-
ного гроша йшло без перерви день і ніч... Не 
було дня, щоб не сталося пари десятків сканда-
лів у місті, щоб не то урядовці, або директори 
департаментів, а то й віце-міністр не заночував 
п’яний в комендатурі міста, або не оскандалився 
ще в більш непристойний спосіб”123.

Дійшло до того, що член Директо-
рії О. Андрієвський взагалі не визнавав 
уря ду Б. Мартоса і продовжував мешкати 
в Станіславові, де гуртував навколо себе 
колишніх міністрів з уряду С. Остапенка 
й взагалі всіх невдоволених новим уря-
дом. Андріївський доводив незакон ність 
уряду Б. Мартоса тим, що він був сфор-
мований без згоди всіх членів Директо-
рії, призначив власного міністра фінан-
сів (М. Кривецького), видавав власні 
розпорядження, посвідчення (нотуючи їх 
підписом голови уряду ЗОУНР С. Голу-

121 ЦДІА України у м.Львові. – Ф.581. – Оп.1. – Спр.12. – 
Арк.3.

122 Немановъ Л. М. Финансовая политика Украины (7 ноября 
1917 – 4 февраля 1919 г.). – К.: Культура и знаніе, 1919. – С. 97.

123 Оскілко В. Між двома світами. – Рівне: УНП, 1924. – Ч.1. – 
С.41.

бовича), кошти (Експедиція заготовок 
державних паперів (ЕЗДП) тоді розташо-
вувалася у Станіславові) тощо.

„У цей час (березень — квітень 1919 р.), — 
згадував І. Мазепа, — на території Галичини 
знаходилось чимало урядовців-втікачів з Над-
дніпрянської України, що під час безперестан-
них евакуацій державного центру порозбіга-
лися, хто куди хотів. Наприклад, з міністерства 
внутрішніх справ ще в Винниці зникли неві-
домо куди директор адміністраційного департа-
менту Пащевський і начальник комісії для заго-
тівлі одягу для міліції Гейман, за яким числилося 
10 мільйонів гривень державних грошей. Перед 
евакуацією з Кам’янця (в кінці березня 1919 р.) 
зник цілий кінний загін центральної державної 
міліції в кількості до 300 людей разом з своїм 
начальником Індишевським і т. д. Не мало з 
цих дезертирів опинилися в Галичині, де вони 
весело жили по ресторанах та кав’ярнях”124. 

Коли ж уряд Б. Мартоса відрядив 
з Рівного окрему надзвичайну комісію 
на чолі з товаришем міністра внутріш-
ніх справ УНР Г. Няньчуком до Станіс-
лавова з метою добути грошей від ЕЗДП 
та повернути до праці (або ж отримати 
справоздання) в уряді УНР міністрів, уря-
довців та інших наддніпрянських держав-
них службовців і військовиків, то члени 
Директорії О. Адрієвський та Є. Петру-
шевич за сприяння уряду ЗОУНР чинили 
їм завади й проводили дискредитацію 
петлюрівського режиму.

Фактично, склалася ситуація, неначе 
було дві Директорії: одна з С. Петлюрою, 
А. Макаренком і Ф. Швецем у Рівному, 
а друга — з О. Андріївським і Є. Петру-
шевичем у Станіславові. Саме тому, коли 
згодом уряд УНР переїжджатиме з Рів-
ного на терени Галичини, буде ухвалено 
рішення, що постанови Директорії чинні 
лише за участі С. Петлюри125. Опозиція 
прагнула замінити наказного отамана 
Отецького отаманом Оскілком, і вночі 
проти 29 квітня 1919 р. зроблено спробу 
перевороту з намаганням вибрати на 
президента УНР Є. Петрушевича. Пере-
ворот не вдався, В. Оскілко з однодум-
цями втекли до Польщі. Повстання 
В. Оскілка внесло в армію ще більшу 
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дезорганізацію, а сам він встиг стягнути 
значні сили до Рівного і тим відкрив 
фронт більшовикам.

На фоні майже неприхованої коруп-
ції та фінансових зловживань з боку 
вищих осіб держави (прем’єр-міністра 
Б. Мартоса, міністрів Чижевського, Тем-
ницького, Кривецького, членів Дирек-
торії А. Макаренка та Ф. Швеця та ін., 
чи, скажімо 50 млн. грн. відступних 
В. Винниченку напередодні його виходу 
зі складу Директорії126 тощо), для оплати 
праці простих урядовців і службовців не 
вистачало коштів. Про вкрай загрозли-
вий стан грошового господарства УНР 
та обмеженість готівки в розпорядженні 
уряду свідчить й той факт, що окремі 
службовці Міністерства фінансів навіть 
відряджалися до цукрових заводів (якщо 
до них можливо було дістатися), аби про-
дати там же безпосередньо з заводських 
комор цукор населенню у будь-якій кіль-
кості й таким чином здобути бодай якусь 
готівку і привезти ці гроші до Кам’янця-
Подільського127. 

Численні правопорушення й служ-
бові зловживання мали місце і в закор-
донних закладах республіки. Так, напри-
клад, керівник місії УНР з репатріації в 
Італії О. Севрюк витратив на допомогу 
військовополоненим лише 29 % виді-
лених на це державних коштів, а решта 
пішла на канцелярські витрати і репре-
зентаційний фонд, який він вважав 

„не більш-менш як додатком до свого 
утримання”128.

Низку кричущих зловживань, коруп-
ції та моральної деградації значного про-
шарку вищих урядовців та держслужбов-
ців УНР періоду Директорії, в часи, коли 
українське військо вело безпрецедентну 
звитяжну боротьбу за право свого народу 
мати власну державу, наприклад, 
вияви ла Ревізійна комісія Міністерства 
фі нансів УНР, що прибула з України до 
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Табачник Д., Вєдєнєєв Д. Репрезентанти Війська 
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Берліну. Дійшло до того, що голова Фі -
нан сової агентури УНР в Німеччині 
Г. Суп  рун, звільнений наказом міністра 
фінансів (від 31 березня 1920 р., що був 
затверджений Директорією 8 квітня 
1920 р.), не визнав свого звільнення ра -
зом із усіма співробітниками Фінансової 
агентури. Більше того, Г. Супрун заявив 
членам урядової Ревізійної комісії, що 

„Міністра Мартоса і того Уряду, якого пред-
ставником він єсть він, Супрун, не визнає”129.

Вочевидь, сама організація влади в 
УНР часів Директорії була вкрай 
 неефективною. Це видно не лише з ана-
лізу роботи центральних державних 
установ, численних місій та Фінансової 
агентури в Німеччині, але й в діяльності 
О. Севрюка в Італії, українських пред-
ставників на Паризькій мирній конфе-
ренції, принципах партійної та особистої 
квоти в призначенні урядовців, отаман-
щини в Україні, безпорадності держконт-
ролю та судової системи, чварами в 
Директорії, фактичним безсиллям уря-
дових структур і в практичній узурпації 
влади головним отаманом, масштаб якої 
водночас обмежувався ареалом його 
особистої присутності тощо. Такий стан 
давав змогу подібним елементам не 
лише підточувати українську державність 
зсередини, але дискредитувати її як в 
очах світової спільноти, так і власного 
народу. Зазначені факти лише підтвер-
джують те, що як фінансові, так і держа-
вотворчі проблеми УНР часів Директорії 
були набагато глибшими за банальну 
„корупцію” Супрунів та їм подібних, а 
крилися у вихідних принципах організа-
ції та функціонування системи державної 
влади в УНР.

5 травня уряд покинув Рівне й еваку-
ювався до Радзивілова, куди із Здолбу-
нова прибули члени Директорії С. Пет-
люра, А. Макаренко та Ф. Швець.

Ситуацію ускладнювала відсутність 
офіційного голови Директорії. Після від-
ставки В. Винниченка між її членами 
розпочалася запекла боротьба за пер-

129 Biblioteka Narodowa w Warszawie. – Скр. 23 ХХІV-10 (17). – 
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шість (табір С. Петлюри з М. Шрагом й 
А. Макаренком та табір Є. Петрушевича 
з О. Андрієвським). Головним отама-
ном було здійснено низку рішучих кро-
ків у цьому напрямі. Після перебрання 
на себе обов’язків Верховного головно-
командувача Армією (цікаво, що здій-
снення цього кроку обумовлювалося 
ним ст.ст. 17—30 царського „Положеніея 
об полевом Управленіи войск” від 1914 
р.), С. Петлюра 9 травня 1919 р. призна-
чив себе й на посаду голови Директорії 
УНР130. Після невдалої спроби державного 
перевороту в Рівному на чолі з отаманом 
В. Оскілком зі складу Директорії вибув 
представник соціалістів-самостійників 
(партії, яка підтримала заколотників) 
О. Андрієвський. Це було закріплено 
постановою Директорії від 13 травня 
1919 р., де йшлося про вихід О. Андрі-
євського з цього органу „за його бажан-
ням”. Впорядковано було функції Дирек-
торії та взаємини її з урядом: Директорія 
мала тільки затверджувати закони, що їх 
укладали міністерства, і давати розпоря-
дження лише міністерствам.

Тоді ж, на нараді в Радивілові, у вій-
ську УНР було запроваджено посади 
державних інспекторів. Відповідний 
Закон „Про державний інспекторат у 
військових частинах та інституціях” із 
додатковою інструкцією було ухвалено 
13 травня 1919 р. Головним державним 
інспектором було призначено полков-
ника В. Кедровського, а його помічни-
ком — І. Романченка.

Інструкцією завдання державної інс-
пектури визначалися і обумовлювалися 
таким чином:

„Надзвичайні обставини, в яких перебу-
ває тепер Україна, вимагають, щоб державний 
інспекторат, з одного боку, був правою рукою 
й очима вищої центральної влади, а з другого 
боку, він не повинен зупинятися перед ніякими 
мірами, аби врятувати нашу армію від розпаду й 
деморалізації. Через усю працю органів інспек-
тури повинно проходити червоною ниткою: 
перемога української народньої армії над воро-
гами республіки, звідкіля б вони не прийшли й 
хто б вони не були — за всяку ціну.

130 ЦДАВО України. – Ф. 1065. – Оп. 4. – Спр. 5. – Арк. 158. 

Завдання державного інспекторату… сте-
жити за своєчасним і точним виконанням всіх 
наказів центральної військової влади, пересте-
регати й в пні винищувати демагогічність, сабо-
таж, розпусту, пияцтво, мародерство, грабіжни-
цтво та недбале відношення до служби, а також 
за тим, щоб не було господарських зловжи-
вань в частинах та в інституціях. Про ворожий 
та непевний елемент інспектори своєчасно пові-
домляють відповідних муштрованих начальни-
ків, а в крайньому випадку ворожий і непевний 
елемент інспектор може негайно усунути з армії, 
рівночасно повідомляючи про це відповідне 
начальство, правительство і головного отамана, 
а коли правительство і головний отаман не зна-
йдуть поважної причини до усунення, інспек-
тор попадає під відповідальність по закону про 
надзвичайні суди… Командний склад веде опе-
ративні та адміністративні справи самостійно, 
але з відома інспекторів; інспектори ж не мають 
права втручатися в ці справи”131.

Цілком очевидним є те, що поштов-
хом для запровадження державної інс-
пек  тури у війську УНР стали численні за -
колоти проти головного отамана, зокрема 
заколот В. Оскілка, зразком же — інсти-
тут політичних комісарів у більшовиць-
ких військах, а головною метою — поси-
лення влади С. Петлюри. Разом з тим, 
інститут державних інспекторів, права і 
повноваження яких невдовзі ще більш 
розширилися, в українському війську 
був зустрінутий з неприхованим невдо-
воленням. У загальних рисах підстави 
такого несприйняття змалював І. Мазепа, 
який з цього приводу зазначав: 

„У самій армії, власне серед декого з 
вищого старшинства, інститут військової інспек-
тури від самого початку зустрів неприхильне й 
навіть вороже відношення. Військова інспек-
тура, що складалася не з вищих ранг військо-
вих, зачіпала амбіцію деяких вищих старшин 
української армії. Пригадую, найбільше нарі-
кань з боку військових було на те, що інсти-
тут державних інспекторів був заведений лише 
в армії, тоді як всі інші державні апарати, в 
яких теж було чимало людей, непевних з наці-
онального боку, залишалися без цієї установи. 
Уряд визнавав оправданість цих закидів. Але 
в тих обставинах не було іншого виходу. Ми 
мали дуже мало потрібних кадрів людей. Тому, 
взявши для військової інспектури все, що тільки 
можна було, уряд не міг і думати про встанов-
лення державної інспектури також в цивільних 
установах, хоч у цьому безумовно була велика 
потреба. На жаль, недостача людей, підготова-
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них для інспекторської праці в армії, не дозво-
лила зорганізувати цей важливий інститут так, 
як цього вимагала справа. Були серед держав-
них інспекторів щирі українські патріоти, що для 
загальної справи жертвували своїм життям, як 
напр[иклад] Дерещук, М. Горобець, Н. Малеча, 
Антонюк та інші. Але деякі державні інспек-
тори не стояли на висоті свого призначення, і це 
було головною причиною незадоволення цією 
установою”132. 

Утім, гадаємо, І. Мазепа дещо спро-
щує ситуацію навколо запровадження та 
дій державної інспектури.

Тим часом 16 травня поляки здобули 
Луцьк, де були великі склади військового 
майна, і взяли багато полонених; далі 
була ліквідована майже вся Холмська 
група. Ця катастрофа зумовила евакуацію 
Директорії з Радзивілова далі — до Крас-
ного та Тернополя (на територію ЗОУНР). 
Поляки продовжували наступ. 2 червня 
було втрачено й Тернопіль, а уряд УНР 
терміново передислокувався на ст. Бог-
данівка. Утім, армії УНР вдалося завдати 
контрудару по більшовикам, досягнувши 
смуги Староконстянтинів — Проскурів — 
Кам’янець-Подільський, і вже 6 червня 
уряд УНР повернувся до Кам’янця.

Слід зазначити, що значною мірою 
успіхові війську УНР сприяв повстанський 
рух, що розгорнувся на Правобережній 
Україні в цей період під проводом Все-
укрревкому. Усвідомлюючи важливість 
опертя на сили народу, уряд Б. Мар-
тоса розпочав переговори з представ-
никами Всеукрревкому (українськими 
есерами та есдеками-незалежниками — 
Д. Одриною, Т. Черкаським, І. Часни-
ком та А. Пісоцьким), які було завер-
шено 9 червня 1919 р. Наслідком цих 
перемовин була домовленість про те, що 
відтоді на місцях мали формуватися тру-
дові ради не лише з контрольними, але 
з адміністративними та господарськими 
повноваженнями влади, а представники 
Всеукрревкому Д. Одрина та Т. Черкась-
кий стали членами уряду Б. Мартоса133.

У відносинах же із західноукраїн-
ською владою виявились значні тертя, 
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які практично заклали початок розриву 
між УНР та ЗОУНР. 9 червня 1919 р. Виділ 
Української Національної Ради проголо-
сив Є. Петрушевича диктатором, що 
викликало вкрай негативну реакцію у 
вищих державних колах УНР, які визнали 
цей акт незаконним. ЗОУНР, натомість, 
не визнала чинним перемир’я наддні-
прянців з поляками і продовжувала Чорт-
ківську наступальну операцію. На це 
4 липня Директорією було прийнято 
рішення вивести Є. Петрушевича із свого 
складу, а при уряді УНР створити спеці-
альне Міністерство у справах ЗОУНР.

Не вщухала й внутрішньополітична 
напруженість. 23 червня в „Меморандумі 
громадських діячів Поділля до Директо-
рії” двадцять політичних діячів (пере-
важно соціалістів-федералістів), вказу-
ючи на помилки державної влади УНР, 
висунули вимоги скасування Директорії 
і запровадження тимчасового одноосіб-
ного президентства, формування уряду 
не за партійними квотами, а на підставі 
фаховості міністрів, а також потребу в 
скасуванні постанови про трудові ради 
та вирішення земельного питання через 
викуп землі селянами134.

У червні 1919 р. уряд розчарувався в 
системі місцевих трудових рад. Вертикаль 
місцевих органів влади визначала затвер-
джена 24 червня Міністерством внутріш-
ніх справ Інструкція „Про організацію 
влади на місцях”135. Згідно з нею в провін-
ції запроваджувався інститут комісарів на 
всіх щаблях (згори донизу) 
адміністративно-територіального поділу 
УНР. Губерніального комісара призначав 
міністр внутрішніх справ. Завданням губ-
кома було запровадження всіх законів і 
постанов уряду та контроль за їх виконан-
ням губерніальними державними інститу-
ціями. Подібні ж функції виконував у 
повіті й призначений губернським коміса-
ром повітовий комісар. Крім того, він мав 
також виконувати й розпорядження 
вищих органів влади, організовувати сіль-
ські, волосні, повітові комісаріати, ство-
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рювати народні управи і наглядати за 
їхньою діяльністю. Повітовий комісар 
повинен був також створити народну 
самоохорону, відновити діяльність міліції, 
займатися підготовкою мобілізації та орга-
нізувати роботу інструкторів-інформаторів 
для пропаганди серед населення політики 
Директорії. Волосним комісаром ставав 
голова волосної народної управи, а його 
повноваження були подібними до повіто-
вого, але лише на рівні волості. Найниж-
чою ланкою вертикалі місцевої влади був 
сільський комісар, який, проте, обирався 
на цю посаду громадою села і затверджу-
вався повітовим комісаром. Сільський 
комісар мав запроваджувати на селі всі 
закони УНР та директиви вищої влади, 
організовувати охорону села та прова-
дити боротьбу з андидержавною агіта-
цією і злочинцями136. Якщо ж у селі не 
було проведено виборів, то губерніальні 
та повітові комісари повинні були негайно 
призначити у ці села комісарів за пропо-
зицією місцевих громадських організацій 
(як-то „Просвіта”, Селоспілка тощо).

На першому ж після повернення до 
Кам’янця-Подільського засіданні уряду 
за участі С. Петлюри (25 червня) знов 
постало болюче, але вкрай важливе для 
нормальної роботи державних структур 
УНР питання про законодавче унорму-
вання компетенцій Директорії та Ради 
народних міністрів. Аби унеможливити й 
подальше втручання членів Директорії у 
процес роботи уряду, останнім було під-
готовлено законопроект „Про тимчасові 
статути Кабінету й Ради народніх міні-
стрів, про порядок затвердження й оголо-
шення законів і постанов та про скасу-
вання попередніх законів в цій справі”. 
За  конопроектом підвищувався статус уря-
 ду і до його компетенції передавалися

„як законодавчі, так і інші справи вищого 
дер жав ного керування, які спеціальними зако-
нами не від несені до безпосереднього відання 
Директорії, не можуть поступати на остаточне 
розв’язання Ди  рек торії без попередньої ухвали 
Кабінету або Ради”137. 

136 Там само.
137 Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Рес  -

публіки. Листопад 1918 – листопад 1920 рр.: Документи і ма  -
те  ріали. У 2-х т. – К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2006.  – Т. 1. – С. 21.

Проте цей законопроект так і не було 
ухвалено і розбалансованість гілок влади 
в УНР так і не була усунена.

Тим часом Українська Галицька 
Армія, що була відкинута поляками, не 
змогла перейти на румунську територію 
й Є. Петрушевич змушений був розпо-
чати переговори з урядом УНР. 15 липня 
УГА перейшла р. Збруч і об’єдналася з 
Армією УНР для спільної боротьби з біль-
шовиками. Є. Петрушевич разом з дер-
жавним апаратом ЗОУНР прибув до Ка -
м’янця-Подільського, де розташовувався 
й уряд УНР. Під час вищезгаданих пере-
мовин з Директорією диктатор ЗОУНР 
висунув наддніпрянцям три умови, за 
яких він готовий до співпраці: демокра-
тична політика без ухилів у бік радянства; 
заміна уряду Б. Мартоса; скасування Мі -
ністерства у справах ЗОУНР138. Потребую чи 
військової сили УГА, Директорія по го-
дилася на вимоги Є. Петрушевича. Проте 
з політичного боку прибуття диктатора до 
Кам’янця завдало додаткових проблем 
владі УНР. Його приїзд надав наснаги 
консервативним і правим політичним 
 си  лам (соціалісти-федералісти, хлібо   ро-
би-демократи, со ціа лісти-самос тійники, 
се лян    ські со ціалісти, народні республі-
канці), які сформували Український націо-
нально-державний союз (УНДС). Уже на 
початку серпня УНДС подав С. Петлюрі 
програмну записку, в якій піддав різкій 
критиці соціалістичну політику уряду 
Б. Мартоса. 2 серпня провідники соціал-
демократів звернулися до лідерів есерів з 
пропозицією ввести до складу Кабінету 
міністрів представників „правих”, аби 
зняти політичне напруження.

12 серпня 1919 р. уряд видав декла-
рацію, в якій підтверджував свій со -
ціально-економічний курс, а щодо дер-
жавно-політичної системи заявляв, що 
він має 

„опертися на весь народ, притягнути до 
державної праці всі верстви суспільства, яким 
дорогі демократичні здобутки української рево-
люції і незалежність нашої Республіки”139. 

138 Там само. – С. 23. 
139 Там само. – С. 24.
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Було також оголошено про намір 
виробити проект законів про вибори до 
Парламенту з правами Установчих збо-
рів і про утворення реформованих на 
основі демократичних виборчих прав 
органів місцевого самоврядування. Вже 
за два дні, 14 серпня 1919 р., було виро-
блено Тимчасовий „Статут Ради народ-
них міністрів Директорії Української 
Народної Республіки”140, однак він так і 
не був втілений у життя.

Черговий етап конституційного бу -
дів ництва та формування вертикалі вла-
 ди та державної служби УНР завершився 
перетворенням Морського міністерства 
на Головне управління морського вій-
ськового флоту при Військовому мініс-
терстві та відставкою уряду Б. Мартоса 
наказом Директорії від 27 серпня 1919 р. 
Кабінет міністрів висловив 

„щиру йому подяку за вмілу та корисну, в 
ці важкі часи для Батьківщини, працю, яка мала 
своїми наслідками міцне об’єднання Кабінету 
Міністрів та тверду і непохитну його політику”141

і призначив головою Ради народних мі -
ніст рів І. Мазепу.

Після перемоги антигетьманського 
повстання і приходу до влади в Україні 
політичні сили, які утворили Директорію, 
мусили визначити шляхи державотво-
рення і його конституційно-правового 
закріплення. Цей етап характеризується 
тяготінням до побудови соціалізму, дер-
жавного будівництва на ґрунті класового 
підходу. Ці протиріччя відображалися і 
на відносинах у керівних колах УНР. У 
серпні 1919 р. сталися зміни в керівни-
цтві держави, а шлях державотворення 
зазнав більш ніж суттєвої корекції в 
напрямі загальноприйнятих демократич-
них цінностей, парламентаризму. При 
цьому власне у Директорії, на практиці, 
демократичні методи реалізації держав-
но-владних повноважень не спрацьову-
вали. Влада була фактично зосереджена 
в руках її голови С. Петлюри.

24 вересня Директорія оголосила 
війну денікінцям. Ще за кілька днів до 

140 ЦДАВО України. – Ф. 2208. – Оп. 1. – Спр. 167. – Арк. 6–8 зв.
141 ЦДАВО України. – Ф. 1065. – Оп. 1. – Спр. 16. – Арк. 64.

цього, 20 вересня, у Жмеринці між 
командуванням армії УНР і штабом Рево-
люційної повстанської армії України 
(махновців) було підписано угоду про 
спільну боротьбу з денікінцями. 
26 вересня на Правобережній Україні 
розгорнулися запеклі бої армії УНР з 
білогвардійцями, якими командував 
генерал Я. Слащов. З кінця жовтня 
ук раїн ські підрозділи почали втрачати 
боєздатність через поширення епідемії 
тифу й відсутність зброї та амуніції. Осінні 
воєнні дії виявили не лише недостатню 
підготовку армії, але й загальну слабкість 
українського державного апарату. За 
свідченнями П. Феденка, брак підготов-
лених кадрів як у війську, так і в держав-
ному апараті став важкою перепоною в 
боротьбі за незалежність України: 

„Великою перешкодою для успіху українсь-
ко го визвольного руху 1919 р. була недостача 
по літично освіченої та фахової української інте-
лі генції. Не вистачало українських спеціаліс-
тів для державного апарату, бракувало україн-
сь ких політичних провідників для роботи в 
ма сах... Недостача політичної виробленості була 
при чиною непорозумінь між „наддніпрянцями” 
та „наддністрянцями”, як це виявилося в наїв-
ній орієнтації провідників ЗОУНР на Росію білих 
генералів”142.

Відтак восени 1919 р. Директорія знов 
опинилася в Кам’янці-Подільському. Там 
у жовтні 1919 р. її члени склали присягу 
на вірність УНР:

УРОЧИСТА ОБІТНИЦЯ ДИРЕКТОРІЇ У.Н.Р.

Ми, Директорія Української Народньої 
Республіки, даємо цю прилюдну урочисту обі-
тницю, що вірно будемо служити Народові 
України і утвореній ним Українській Народ-
ній Республіці; волю синів її, національну, релі-
гійну та горожанську, невпинно боронитимем; 
всі свої сили обіцяємо покласти, аби закріпити 
народньо-республіканський устрій України 
основним законом. Організованно-виявленій 
волі народа будемо коритися; в державному 
управлінню будемо керуватись тільки волею 
народа про його добробут і благо Республіки; 
стоятимем на сторожі її інтересів та скарбів, ні 
в чому не порушимо її законів, пильно стежити 
будем, аби встановлені закони ретельно й спра-
ведливо всіма виконувались і правда ні в чому 
не порушувалась.

142 Феденко, П. Український руху XX столітті. / П. Феденко. – 
Лондон, 1959. — С. 201.
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Тим часом С. Петлюра все більше і 
більше зосереджував владу у своїх руках. 
Не встигли члени Директорії нового 
формату (трійка) скласти власну Уро-
чисту обітницю, як 15 листопада 1919 р. 
у Кам’янці-Подільському відбулося істо-
ричне останнє засідання Директорії за 
участю Петлюри, Швеця, Макаренка і 
членів Кабінету міністрів (Мазепи, Чер-
каського, Шрамченка, Безпалка). Саме 
тоді було вирішено про виїзд за кордон 
А. Макаренка і Ф. Швеця, і що 

„верховне керування справами Республіки 
покладається на голову Директорії головного 
отамана С.Петлюру, який іменем Директорії 
затверджує всі закони та постанови, ухвалені 
Радою народніх міністрів”143. 

За чотири місяці (10 березня 1920 р.) 
голова Ради народних міністрів І. Мазепа 
передасть йому листа, в якому доводи-
тиме доцільність скасування Директорії 
взагалі144. 21 травня 1920 р. уряд прийняв 
постанову про відкликання з-за кордону 
вищезгаданих членів Директорії, однак 
вони відмовилися повернутися, небез-
підставно побоюючись репресій, або ж 
відповідальності за свою досить сумнівну 
діяльність за кордоном. Фактично Ди  -
ректорія перестає бути органом колегі-
альним і її компетенція переходить до 
головного отамана. Утім, С.Петлюра, 
позбувшись двох безвольних співчленів 
Дирек  торії, і так уже зосередив усю владу 
у своїх руках.

Цього ж дня (15 листопада 1919 р.) 
з’явилася постанова Директорії, яка ска-
совувала Закон „Про форму влади на 
Україні” від 28 січня 1919 р.* З цього 
приводу відомий український правник 
С. Шелухін невдовзі у своїй праці „Пет-
люрівці в світі права” (Львів—Відень, 
1922) зазначить: 

„Конституційний основний закон „Про 
форму влади на Україні” чинний з 28 січня 1919 
року до наступної сесії Конгресу. Яким же чином 
і по якому праву Петлюра, … та інші міністри, не 
мавши ніякого права касувати і творити основні 
закони, могли дозволити собі скасувати закон 

143 Мазепа, І. Україна в огні й бурі революції. – К. : Темпора, 
2003. – С. 311.

144 ЦДАВО України. – Ф. 3809. – Оп. 2. – Спр. 18. – Арк. 1–4.

28 січня,… позбавивши органи влади легального 
походження і становища й поставити свою волю 
вище народної?”145. 

В іншій своїй праці С. Шелухін ще 
жорсткіше охарактеризував такий крок 
влади УНР: 

„Невизнання конституції УНР 28 січня 1919 р. 
було б невизнанням і самої УНР, бо Україна з 
іншою конституцією мусила б мати і іншу назву. 
Скасуванням Конституції 28 січня фактично 
ліквідовувалась і сама Директорія, юридично 
існуюча тільки за цією Конституцією. Верховна 
влада надавалась новому органу, а Директорія, 
як особа юридична, нероздільно пов’язувалась 
з особою фізичною — С.Петлюрою, що робила 
першу — фікцією, а другу — єдиноособовим 
диктатором”146. 

Так, власне, воно було й раніше, 
але з цього моменту набуло юридично 
завершеної форми. Між тим, уряд УНР 
було скорочено до вказаних вище п’яти 
осіб (Мазепи, Черкаського, Шрамченка, 
Безпалка, Красного)147. 

Коли з 16 листопада 1919 р. влада 
перейшла фактично до С. Петлюри, у 
Кам’янці-Подільському було зібрано 
Українську Національну Раду, що поста-
вила за мету усунути Директорію, яка 
сама практично перестала існувати, 
скликати Державний Сойм (передпарла-
мент) і оголосити тимчасову конституцію 
УНР. Після переговорів головний отаман 
військ УНР С. Петлюра пообіцяв виро-
бити і прийняти конституцію.

У той же день уряд і армія УНР 
вийшли з Кам’янця-Подільського, добро-
вільно здавши його полякам за попере-
дньою телеграмою до них С. Петлюри. У 
телеграмі польському командуванню 
С. Пет люра повідомив, що в місті зали-
шилися окремі українські державні інсти-
туції на чолі з головноуповноваженим 
уряду УНР І. Огієнком. Коли ж у Ка -
м’янець-Подільський увійшли польські 
війська, наприкінці листопада частину 
урядовців було вивезено до табору поло-

145 Єфремова, Н. Праця Теодора Галіпа „Основні права і 
обов’язки українських громадян”: невідомі сторінки історії 
конституційного розвитку України. / Н. Єрфемова. // Віс-
ник Центральної виборчої комісії. – 2007. – № 3. – С. 70.

146 Там само.
147 Мазепа, І. Україна в огні й бурі революції. – К. : Темпора, 

2003. – С. 317.
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нених у Ланцуті, після чого незабаром 
звільнено148. Після мандрівки уряду через 
Прос курів, Староконстянтинів до Чорто-
риї поблизу Любара, де отаманами Воло-
хом, Божком та Данченком було погра-
бовано державну скарбницю, державна 
влада остаточно розвалилася. 5 грудня 
1919 р. С. Петлюра виїхав до Варшави, не 
сказавши нікому 

„ні про те, що маємо робити на Украї ні, 
ні про те, яка саме мета його подорожі за 
кордон”149.

6 грудня 1919 р. українське військо 
на чолі з М. Омеляновичем-Павленком 
вирушила у свій п’ятимісячний Зимовий 
похід. Уряд зміг виділити на його реа-
лізацію лише 2 млн. крб., а сам голова 
уряду подорожував у супроводі лише 
одного колишнього українського козака 
до Вінниці, а звідти до Липівця. Згодом 
частина уряду зустрілася у Літині й лише 
у лютому 1920 р. І. Мазепа прибув до 
Кам’янця-Подільського.

14 лютого 1920 р. відбулося останнє 
засідання уряду І. Мазепи, на якому було 
ухвалено новий „Тимчасовий закон про 
державний устрій і порядок законодав-
ства УНР”150, який мав чітко окреслити 
компетенцію Директорії та визначити 
правові основи діяльності передпарла-
менту УНР — Державної Народної Ради, 
перед якою і повинен був нести відпові-
дальність уряд. Він передбачав скликання 
не пізніше 1 травня 1920 р. передпар-
ламенту під назвою Державна Народна 
Рада. До скликання цього органу Дирек-
торія могла здійснювати свої повнова-
ження виключно через Раду народних 
міністрів. Але цей закон не було затвер-
джено С.Петлюрою. та урядом призво-
дила до постійних протиріч між цими 
органами влади. Закон містив спеціаль-
ний розділ, який так і називався „Зако-
нодавство УНР”, але він не тільки не 
вирішував старих проблем, а й поро-
джував нові. Досить сказати, що повно-

148 Гнатишак, М. Державні гроші України. / М. Гнатишак. – 
Клівденд, 1974. – С. 176–180.

149 Мазепа, І. Україна в огні й бурі революції. / І. Мазепа. – К. : 
Темпора, 2003. – С. 324–325.

150 ЦДАВО України. – Ф. 1429. – оп. 2. – Спр. 53. – Арк. 1–1 зв.

важеннями приймати закони наділялися 
як Державна Народна Рада, так і Рада 
народних міністрів.

Після цього І. Мазепа надіслав С. Пет-
люрі листа, в якому просив затвердити 
закон і визнавав: 

„Директорія, як верховна влада, серед насе-
лення втратила свою популярність, ніхто її не 
знає, популярне лише ваше ім’я. Всюди вислов-
люються за негайне скликання хоч би тимчасо-
вого законодатного тіла для тіснішого зв’язку з 
народом”151. 

Однак С. Петлюра так і не затвердив 
цей закон.

Одночасно був розроблений і затвер-
джений черговий конституційний закон 
про передпарламент — „Закон про скли-
кання Державної Народної Ради УНР”. Він 
визначав принципи формування перед-
парламенту такими самими, на яких у 
1917 р. будувалась Українська Центральна 
Рада. Тоді їй довелось докласти великих 
зусиль, щоби легітимізуватись, довести 
своє право представляти весь україн-
ський народ. Передбачалося формувати 
передпарламент за партійними ознаками 
згідно з суб’єктивно визначеними нор-
мами представництва. Такі підходи до 
складу цього органу зберігались до кінця 
періоду УНР. 

Неврегульованість правових взає-
мин між Директорією. 

Цей тимчасовий вищий орган влади 
не мав права вирішувати комплекс пи -
тань, які регулюються нормами конститу-
ційного права: приймати постійну Кон-
ституцію УНР, внесення змін до робітничого 
і земельного законодавства, визна    чення 
правового статусу національних меншин. 
9 січня 1921 р. був затверджений закон, 
який визначав кількісний склад і порядок 
формування Ради, вона складалася з 
пред ставників українських політичних пар-
 тій, переважно соціалістичної орієнтації.

Загалом законодавство „другої” УНР 
слід охарактеризувати як законодавство 
151 Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної 

Республіки. Листопад 1918 – листопад 1920 рр.: Документи і 
матеріали. У 2-х т. – К. : Вид-во імені Олени Теліги, 2006.  – 
Т. 1. – С. 28.
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перехідного періоду, коли закони при-
ймаються тільки у разі необхідності 
„швидкого реагування” на конкретні 
обставини. Звідси й відсутність власних 
кодифікованих актів у галузі цивільного 
та кримінального законодавства. Те саме 
стосується й державного права.

Зміни в органах влади Директорії 
зумовлювали відповідні зміни законо-
давчого процесу. Відсутність збалансова-
ного механізму розподілу повноважень 
серед членів Директорії призвела до 
зосередження всієї влади в руках С.Пет-
люри, у зв’язку з чим законодавчий про-
цес також наблизився до одноособового. 
Здобутками цього періоду є нормативна 
урегульованість законодавчого процесу, 
впровадження української мови у нор-
мотворчість, запровадження централізо-
ваної системи реєстрації законів, спроби 
кодифікації законодавства, упорядкова-
ніше застосування форм нормативних 
актів (законів і постанов) та ін. Окремі 
законопроекти, підготовлені у цей період, 
містять прогресивні ідеї, зокрема засну-
вання представницького органу — Дер-
жавної Народної Ради, які, на жаль, 
лишились нереалізованими.

І на доктринальному, і на практично му 
рівнях законодавча техніка у сучасному її 
розумінні як система правил викладення 
нормативно-правового матеріа  лу при 
виготовленні тексту законодавчих актів 
складалася не системно, а скоріше мозаїч-

 но — шляхом урегулювання нагальних 
пи  тань поточного моменту.

Вищевказані нормативно-правові ак -
 ти так і не стали повноцінними джере-
лами права „другої” УНР, правовою осно-
вою діяльності її уряду, але все ж свідчили 
про наміри й спроби обмежити одноосо-
бову владу С. Петлюри, чітко окреслити 
повноваження Ради народних міністрів, 
зробити уряд дієздатним.

Усі перелічені проблеми обумови ли 
особливу увагу українських лідерів до 
колишнього російського законодавства, 
чинність якого не припинялася. Про 
це свідчать такі слова міністра юстиції 
А. Левицького: 

„...Зараз провадиться робота з перекладу 
законів колишньої Російської Імперії, прийнятих 
Українською Республікою, на державну мову”152 

(слід нагадати, що за законом Централь-
ної Ради від 25 листопада 1917 р. зберіга-
лася чинність російського законодавства, 
якщо воно не суперечило новим україн-
ським законам). Ідея „українізації” ко -
лишнього російського законодавства 
наявна й у посланні Петлюри до Левиць-
кого від 20 листопада 1920 р. У цьому 
посланні йдеться також про необхідність 
„творчої роботи уряду” у справі кодифі-
кації та видання законодавства УНР, що, 
однак, залишилося тільки наміром.

Воєнні дії проти більшовиків розпо-
чалися знову після підписання 22 квітня 
1920 р. Варшавського договору з Поль-
щею. Відповідно до військової конвенції 
від 24 квітня 1920 р., прийнятою задля 
роз  витку цього договору, почався спіль-
ний наступ об’єднаних військ Польщі та 
УНР на території, зайняті більшовиками. 
Ціною договору була Західна Україна по 
р. Збруч. 6 травня 1920 р. об’єднані поль-
сько-українські війська увійшли в Київ.

З приходом в Україну польської армії 
відновлюється й діяльність уряду УНР. 
1 травня 1920 р. С. Петлюра приїжджає 
до Кам’янця-Подільського, а 19 травня 
І. Мазепа подає йому свою заяву про 
відставку. З 26 травня Українська Наці-
ональна Рада доручає очолити новий 
уряд соціалісту-федералісту В. Проко-
повичу. 28 травня уряд було сформо-
вано153. Це був останній уряд УНР, який 
діяв на україн ських землях.

29 травня 1920 р. Радою народних 
міністрів ухвалила затверджений голо-
вою Директорії С. Петлюрою Закон „Про 
поліпшення матеріального стану служа-
чих місцевих Державних Установ, що 
підлягають Українській Народній Респуб-
ліці”. Закон тимчасово збільшував у 
5 разів встановлені в УНР оклади основ-
ного утримання державних службовців 
місцевих державних установ, а також 

152 Нова Рада. – 1919. – 7 серпня.
153 Мазепа, І. Україна в огні й бурі революції. 1917–1921. – К. : 

Темпора, 2003. – С. 416.
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оклади основної платні вільнонайманих 
службовців. Водночас урядова деклара-
ція від 3 червня 1920 р. не визначала 
межі компетенції вищих органів влади 
УНР. Загострення військово-політичної 
ситуації в Україні у червні 1920 р. спричи-
нило чергову організаційну кризу уряду, 
яку посилювали не лише відсутність пра-
вового регулювання діяльності Ради на -
родних міністрів, а й особиста неприязнь 
між прем’єром та його заступником.

Уряди „другої” УНР переживали пер-
манентну організаційну кризу. Це пояс-
нювалося не тільки внутрішніми причи-
нами (відсутність кваліфікованих кадрів, 
протиріччя з Директорією, міжпартійне 
протистояння та ін.), а й зовнішніми. В 
умовах війни не було здійснено розпо-
ділу владних повноважень між Директо-
рією та Радою народних міністрів, визна-
чено межу їх компетенції. Важливе 
значення у схемі державного управління 
в УНР належало державним нарадам, які 
у 1919—1920 рр. скликались досить часто 
за участю Ради народних міністрів, 
Директорії та представників провідних 
політичних сил і мали консультативний 
характер. На підставі досягнутого на 
нарадах певного консенсусу Директорія 
ухвалювала принципові рішення щодо 
основ формування уряду, зміни його 
складу та визначала пріоритетні напря ми 
його політики. Проте С. Петлюра, який 
уособлював владу Директорії, часто ігно-
рував рішення нарад.

Проблеми взаємин між різними гіл-
ками влади вирішувалися за допомо-
гою різних поспіхом розроблених, недо-
сконалих за юридичною технікою ухвал, 
постанов, заяв тощо. Проблема невизна-
ченості правового статусу й компетенції 
Ради народних міністрів стала головною 
причиною постійних протиріч між уря-
дом і Директорією. 

Невирішеною залишилася проб лема 
взаємодії урядів „другої” УНР з місце-
вими органами виконавчої влади та 
самоврядування. В умовах громадян-
ської війни та інтервенції вкрай важко 
було провести чітку межу між цивільною 

та військовою владою, тому нормативно-
правові акти, що мали регулювати відно-
сини уряду та місцевих органів (губерн-
ських, повітових, міських, волосних) 
державного управління, як правило не 
реалізовувалися.

Тим часом швидкий контрнаступ Чер-
воної армії не дав польсько-українським 
військам можливості закріпитись у Києві. 
8 червня уряд з Вінниці евакуюється до 
Жмеринки, через тиждень — до Проску-
рова. 12 червня радянські війська знову 
захопили Київ і до серпня 1920 р. повер-
нули собі більшу частину Правобережної 
України, а уряд УНР 25 червня знов при-
був до Кам’янця-Подільського. На цей 
час з його складу вибули соціал-де-
мократи І. Мазепа та О. Безпалко.

Утім, уряд В.Прокоповича збирався 
розпочати свою працю на „нових осно-
вах”, проте на заваді вкотре стали 
наслідки воєнних дій. На початку липня 
1920 р. уряд покинув терени УНР і подався 
на захід, 14 липня р. Збруч перейшла й 
українська армія. Новим осідком уряду 
стало польське місто Тарнів, що поблизу 
Кракова. І. Мазепа згадував, що в липні 
1920 р. ситуація у Тарнові була нервова і 
безнадійна для того уряду: 

„У Тарнові були вже майже всі члени 
уряду, крім Прокоповича, який виїхав у Гали-
чину до Петлюри. Сюди ж переїздили урядовці 
центральних державних установ. Всі вони були 
ще під вражінням раптової евакуації Кам’янця 
і переїзду через Галичину в Тарнів. Як завжди 
при катастрофах, панувало невдоволення 
урядом”154.

Однак уряд продовжував працю-
вати, щоправда, уже переважно піклую-
чись про своїх службовців. Так, 4 серпня 
1920 р. було ухвалено тимчасові пра-
вила про призначення пенсій та допо-
мог колишнім службовцям державних 
установ УНР та їхнім родинам. Важли-
вим свідченням європейського бачення 
основ організації державної служби в 
Україні є збереження посади державного 
секретаря як члена Ради народних міні-
стрів — що важливо — з правом дорад-
чого голосу.
154 Там само. – С. 422.
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Слід зазначити, що ще до евакуації 
урядових структур за межі УНР Рада 
народних міністрів, прийнявши поста-
нову про припинення будь-яких видат-
ків, окрім першочергових, обмежила 
виділення коштів в безпосереднє розпо-
рядження кожного міністерства 50 тися-
чами гривень, які призначалися для здій-
снення надзвичайних витрат, пов’язаних 
з переїздами уряду по Україні155. Коли ж 
урядові інституції евакуйовувалися до 
Польщі, на утримання урядовців, відпо-
відно, слід було визначити оклади у 
польській валюті. Відтак, 5 серпня 1920 р. 
з’явився Закон „Про встановлення тим-
часових окладів зарплати в польській 
валюті для евакуйованих з території Над-
дніпрянської України до Польщі урядов-
ців центральних і місцевих установ Укра-
їнської Народньої Республіки”156. Ставки 
заробітної платні (в польських марках) 
різнилися відповідно до посад та поса-
дових класифікацій й виглядали таким 
чином:

Ставки зарплатні урядовців цент-
ральних і місцевих установ УНР

Посади У польських  Класи
 марках 
Голова Ради народних 
міністрів 30.000 І
Міністр 24.000 ІІ
Товариш міністра 18.000 ІІІ
Член Ради міністрів 12.000 IV
Директор департаменту 15.000 IV
Віце-директор департаменту 12.000 V
Начальник відділу 10.000 VI
Старший діловод 7.200 VII
Діловод 6.600 VIII
Помічник діловода 5.400 IX
Урядовець особливих  9.000—
доручень 4.800
Головний бухгалтер 12.000
Старший бухгалтер 9.000
Бухгалтер 7.200
Скарбник 6.600
Головний журналіст 6.600 VIII
Лікар по вільному найму 6.000
Ст. статистик 7.200
Бібліотекар 6.000

Практикант   1.800

155 ЦДАВО України. – Ф. 1509. – Оп. 5. – Спр. 3. – Арк. 1.
156 Там само. – Арк. 15.

У разі якщо урядовець був одруже-
ним, його зарплатня збільшувалась на 
2 %, а за наявності у подружжя дітей — 
зростала ще на 10 % на кожну дитину. 
Ставки урядовців місцевих державних 
установ визначалися також залежно від 
установи у відрізку від 12 до 3 тис. поль-
ських марок. Добові для відряджень 
також коливалися в залежності від класи-
фікації посади — від 6 до 2,5 тис. грн. гри-
вень. Для проживання на чужій території 
під час спільних з польськими військами 
воєнних дій проти більшовиків (після під-
писання Варшавського договору) діяла 
також квота обміну українських грошей на 
польські — кожному обмінювалося по 500 
польських марок (60 % на дружину і 40 
% на дитину) за курсом 10 крб. за 1 поль-
ську марку. Тим же українським урядо-
вим службовцям, що перебували на тере-
нах Польщі, у м. Тарнів почали видавати 
по 500 польських марок на тиждень157. 
Фактично, це була свого роду остання 
грошова допомога держави своїм вірним 
урядовим службовцям перед складним 
шляхом звикання жити в еміграції.

Становище українських урядовців 
дедалі погіршувалося і вже на початку 
1921 р. було проголодним. М. Шадлун в 
січні 1921 р. писав з цього приводу 
І. Мазепі з Тарнова: 

„Становище урядовців щодалі гіршає. Їх 
2500 душ, на їх утримання треба в місяць коло 
15 мільйонів марок, а уряд польський не дає 
їм нічого. Ґрунт для повного розкладу. Єдиний 
вихід — радити всім шукати собі роботи на сто-
роні, а не чекати коштів від уряду. Чим більше 
вдивляєшся в становище і перспективи для цих 
2500 душ, тим більший сум і жах бере”158.

Більшовицькі війська швидко про-
сувалися вперед, але наприкінці серпня 
1920 року були розбиті під Варшавою. 
27 вересня від більшовиків було звіль-
нено Проскурів. Після їх відступу кор-
дон стабілізувався на певний час по лінії 
Коростень — Житомир — Бердичів. Армія 
УНР продовжувала воювати з більшо-
вицькими військами впродовж вересня—
жовтня і на початку листопада 1920 р.
157 Там само. 
158 Мазепа, І. Україна в огні й бурі революції. 1917–1921. / 

І. Мазепа. – К. : Темпора, 2003. – С. 447.
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Саме на цей час припадає остаточна 
кри за в уряді В. Прокоповича. 22 вересня 
уряд ухвалив Закон „Про цивільне управ-
ління при головній команді військ УНР”159. 
Утім, уряд В.Прокоповича вже не був 
здатний до плідної роботи і 14 жовтня 
1920 р. був відправлений у відставку160. 
Новим головою Ради народних міністрів 
С. Петлюра призначив А. Лівицького161.

Уряд А. Лівицького мав працювати в 
Кам’янці-Подільському. У середині жов-
тня С. Петлюра вже був у місті, голова 
уря  ду прибув туди лише 3 листопада, а 
за ним і центральні державні установи. 
Про те вже 14 листопада уряд змушений 
був востаннє залишити Кам’янець-По-
дільський (16-го до нього увійшли біль-
шовики) і 27 листопада знов повернутися 
до Тарнова. За час перебування в Україні 
уряд А. Лівицького притримувався попе-
реднього курсу на скликання передпарла-
мен ту — Державної Народної Ради (ухва-
 ла державної наради в Ялтушкові 
8 лис  топада), а також ухвалив закони: 
„Про тимчасове Верховне управління та 
порядок законодавства в Українській На -
род ній Республіці” і „Про Державну На -
родну Раду УНР”162, які знову ж таки мали 
за мету розмежувати та скоординувати 
роботу вищих державних функцій між 
Директорією, Радою народних міністрів 
та Державною Народною Радою. До ком-
петенції Директорії належало затвер-
джен ня ухвалених Державною Народ-
ною Радою законів і договорів з іншими 
державами; затвердження призначених 
Радою народних міністрів посадовців та 
їх звільнення; деякі інші повноваження.

До повноважень Державної Народ-
ної Ради як законодавчого органу, крім 
безпосередніх законодавчих функцій, 
належали контроль за діяльністю уряду, 
укладання державного бюджету та 
контроль за його виконанням, розгляд 
і затвердження міжнародних угод, ого-
лошення воєнного стану. Повноваження 

159 ЦДАВО України. – Ф. 1067. – Оп. 2. – Спр. 5. – Арк.. 67.
160 Слово. – 1920. – 17 жовтня.
161 ЦДАВО України. – Ф. 1067. – Оп. 2. – Спр. 9. – Арк. 28.
162 Слово. – 1920. – 31 жовтня.

ж уряду були практично не окреслені. У 
законах не йшлося про його місце в сис-
темі виконавчої влади. Так, наприклад, 
прем’єр призначався Директорією, яка 
за його поданням затверджувала членів 
уряду, але водночас уряд був підзвітний 
Народній Раді, яка могла висловити йому 
в цілому або окремому посадовцю недо-
віру, що спричиняло їхню відставку163. 
Утім, ці закони так і не були втілені.

У березні 1921 р. С. Петлюра змінив 
уряд А. Лівицького на уряд В. Прокопо-
вича. 5 серпня С. Петлюра призначив 
урядовим головою Пилипчука й розпус-
тив Раду Республіки. Проте після листопа-
дової (1920 р.) катастрофи серед україн-
ців, що опинилися в еміграції, запанувала 
безпорадність і безнадійність.

Відсутність чіткої політичної і правової 
програми, війна, економічна розруха, різ-
нобій в уряді, недостатній рівень про фе-
сіоналізму, зовнішня та внутрішня ін  тер -
венції, прорахунки й протистояння 
ук  раїнських політичних сил — це ті чин-
ни ки, які призвели до краху УНР доби Ди -
ректорії. Аналіз законодавчої діяльності 
УНР свідчить, що особливо нега тив но на 
неї вплинула відсутність чіткої процедури 
підготовки й прийняття законопроектів. 
Багато з них мали декларативний харак-
тер, містили загальні принципи.

У сфері державного управління Ди -
ректорія передбачала передати владу 
Трудовим радам селян, робітників і тру-
дової інтелігенції. Йшлося фактично про 
український варіант радянської влади 
без крайнощів більшовицького макси-
малізму. Було взято курс на радикальні 
перетворення — аграрну реформу, обме-
ження капіталістів, фінансистів, але ці 
перетворення не привели до стабілізації 
суспільства. Директорія залишилась без 
підтримки переважної більшості фахів-
ців, промисловців, державних чиновни-
ків — всіх, без кого нормальне існування 
держави неможливе. Селянська стихія 
стала швидко перероджуватись у руй-
163 Український вибір: політичні системи XX століття і по    шук 

влас ної моделі суспільного розвитку. / В.Ф. Солдатенко 
(ке рівник). — К. : Парламентське вид-во, 2007. – 
С. 248–249.
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нівну анархію. Влада на місцях перейшла 
до рук місцевих отаманів, що відмовля-
лися визнавати центральну владу. Дер-
жавницькі наміри Директорії залиши-
лися нездійсненими, вона по суті 
перетворилася на кочівний орган при 
петлюрівському війську.

Відновлення Директорією Української 
Народної Республіки стало лише фор-
мальним поверненням до УНР часів Цен-
тральної Ради. Прихильність провідних 
діячів „другої” УНР одночасно до парла-
ментської і радянської моделей держа-
вотворення вела до симбіозу цих діаме-
трально протилежних форм державності: 
формально верховна влада належала 
представницькому органу — Конгресу 
трудового народу, але формувався він 
на основі „трудового принципу” — курі-
альної і непропорційної системи вибо-
рів. Остаточно Директорія схилилась до 
президентсько-парламентської форми 
правління, режим якої було закріплено 
законами від 12 листопада 1920 р. Вті-
лити в життя ці наміри в повному обсязі 
не судилося, реальна практика держав-
ного будівництва йшла шляхом зосеред-
ження влади в руках голови Директорії — 
С. Петлюри. Загалом визначальними 
методами правління за часів Директо-
рії завжди залишалися авторитарні. За 
принципами організації і формування 
органів вищої державної влади Дирек-
торія зразка 1920 р. фактично мало чим 
відрізнялася від Гетьманату 1918 р. Сис-
тема державного управління Директо-
рії трансформувалася із соціалістичних 
„трудових рад” в авторитарне правління 
з ознаками перетворення його в прези-
дентську республіку.

Наприкінці 1920 р. українські вій-
ська потерпіли низку поразок на біль-
шовицькому фронті, уряд УНР остаточно 
виїхав за кордон, а Українська Народна 
Республіка фактично перестала існувати 
як державний організм. Повномірні вій-
ськові дії на терені України припиня-
ються. Підписання ж 18 березня 1921 р. 
в Ризі польсько-радянського договору 
остаточно розвіяло надії на повернення 

в Україну. Тим часом більшовики пере-
можно опановували Україну, а після 
Ризького договору між Радянською 
Росією та Польщею Рада Республіки при-
пинила існування. На зміну УНР при-
йшла УСРР. Доба української держав-
ності закінчилася.

3. Формування органів державної 
влади та управління ЗУНР—ЗОУНР 
(1918 — 1921 рр.)

Наприкінці жовтня 1918 р. в Австро-
Угорщині відбулася революція, в резуль-
таті якої була повалена монархічна влада. 
24 жовтня проголосила свою незалеж-
ність Угорщина, а 28 жовтня в Празі про-
голошено незалежну Чехословацьку 
 республіку. 29 жовтня було проголошено 
утворення Сербо-хорвато-словенської 
дер  жави, яка пізніше перейменована на 
Югославію164. 12 листопада 1918 року 
Австрія була проголошена республікою. 
Новостворена республіка на підставі 
статті 2 Закону від 12 листопада 1918 року 
вважалася складовою частиною Веймар-
ської республіки. Після того, як імпера-
тор Карл І звернувся з маніфестом „До 
моїх вірних австрійських народів”, 18—19 
жовтня 1918 року у Львові був скликаний 
з’їзд мужів довір’я з цілого краю. Це були 
представники усіх політичних партій 
Галичини, Буковини, депутатів австрій-
ського парламенту галицького і буковин-
ського сеймів, духовенства. Згідно з пла-
ном на цьому з’їзді мала бути утворена 
конституанта і проголошена українська 
державність. Національна Рада вирішила 
проявити свою лояльність щодо ще існу-
ючої Австро-Угорської монархії, звер-
нувшись до властей у Відні з пропози-
цією затвердити рішення Ради про 
проголошення української державності. 
Рада утворила три комісії (делегатури) з 
функціями вищої виконавчої влади: 
загальну у Відні під керівництвом 
Є. Петрушевича, галицьку у Львові на 
чолі з К. Левицьким та буковинську у 

164 Утвердження ленінських ідей про державу і право на 
Україні. – Лв, 1972. – С.210.



74

Чернівцях під проводом О. Поповича. 
Була також обрана Президія Національ-
ної Ради, яка представляла Раду в період 
між сесіями. Потім виступив представник 
від української соціал-демократичної 
партії М. Ганкевич і висловився за прого-
лошення з’єднання з Україною, але члени 
партії вирішили не брати участі в Україн-
ській Національній Раді. Зїзд було прого-
лошено закритим, що викликало незадо-
волення серед присутніх, які домагалися 
дебатів і голосування про прийняття 
рішення. На жаль, такі заяви не мали 
практичного значення і важливі лише як 
вияв політичної думки і волі українців 
Галичини. Тим часом процес розпаду 
Австро-Угорщини почався дуже швидко, 
зв’язки між виконавчими делегатурами 
перервалися.

12 жовтня 1918 року представники 
польських кіл з Галичини в імператора 
заявили від імені Галичини, що відо-
кремлюються від Австрії і возз’єднуються 
з Польщею. З цією метою 28 жовтня 1918 
р. на нараді в Кракові галицькі поляки 
створили Польську Ліквідаційну Комісію, 
яка повинна була зайнятися питанням 
переобрання влади в Галичині від Австрії 
до Польщі, обравши місцем свого постій-
ного урядування м. Львів. Своєю чергою 
Українська Національна Рада в статуті від 
18 жовтня 1918 р. проголосила, що вва-
жає за свій обов’язок 

„виконати в хвилі, яку признаєть за від-
повідну, іменем українського народу австро-
угорської монархії, його право самоозначення 
та рішити про державну долю всіх областей, 
заселених тим народом”165. 

А вже наступного дня УНРада прого-
лосила, що 

„ціла етнографічна українська область в 
Австро-Угорщині,зокрема Східна Галичина з 
граничною лінією Сяну з влученням Лемків-
щини, північно-західна Буковина з містами Чер-
нівці, Строжинець і Серет та українська полоса 
північно-східної Угорщини — творять одноцілу 
українську територію”166.

165 Левицький, К. Великий зрив: до історії української держав-
ности від березня до листопада 1918 р.  на підставі споминів 
та документів. / К. Левицький. – Лв., 1931. – С. 113–114.

166 Там само. – С. 115–116.

Український Військовий Комітет, 
який не орієнтувався на Відень, не вірив 
австрійському урядові та готувався мати 
свою власну військову силу, не допустив 
Польську Ліквідаційну Комісію до Львова. 
У другій половині жовтня Військовий 
Комітет поділив край на військові округи, 
розіслав своїх кур’єрів до районів і до 
військових частин, призначив окружних 
військових комендантів. Цей Комітет у 
ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 р. 
здійснив переворот, зайнявши при допо-
мозі невеликої кількості українських 
старшин і вояків, які були згуртовані під 
командою сотника Д. Вітовського, Львів. 
Одночасно Військовий Комітет розіслав 
кур’єрів у всі кутки Галичини з закликами 
до негайного взяття влади. Все це було 
зроблено від імені Української Націо-
нальної Ради, хоч і без згоди її президії і 
більшості членів. Український Військо-
вий Комітет не мав великої надії на успіх 
і перемогу цієї акції, але волів не допус-
тити того, щоб Львів і Східна Галичина 
перейшли під польську владу167. У повіти 
краю були направлені уповноважені 
ради і військові команди (вони назива-
лися кур’єрами) з наказом місцевим 
українським військовим командам 

„заки будуть установлені органи державної 
власти в законнім порядку, українські організації 
по містах, повітах і селах мають обняти всі дер-
жавні краєві і громадські уряди і в імені Укра-
їнської Національної Ради виконувати власть”168 
на місцях. 

Останні це здійснили в Станіславі, 
Коломиї, Долині, Снятині, Раві-Руській, 
Золочеві, Сколе, Городку, Підгайцях, 
Жовкві, Печеніжині, Кам’янці-Струми ло-
вій, Буську. В Тернополі, Перемишлі, 
Бориславі, Дрогобичі, Рудках, Бережа-
нах, Стрию, Турці, Гусятинському повіті і 
Самборі владу було взято в результаті 
селянських виступів, а в Дрогобичі — 
виступів робітників169.

167 Охримович, В. Львів. / В. Охримович. // Діло. – 1928. – 
1 листопада.

168 Лозинський, М. Галичина в роках 1918–1920. Українська 
революція: розвідки і матеріяли. / М. Лозинський. – Відень, 
1922. – С. 42–43.

169 Лісна, І. С. Становлення української державності в Галичині 
(1918–1923 рр.): монографія. / І.С. Лісна. — Тернопіль : 
Економічна думка, 2001. – С. 36.
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9 листопада 1918 року на засіданні 
Національної Ради визначено назву 
Української держави — Західноукраїн-
ська Народна Республіка, до складу якої, 
крім Східної Галичини, входили Північна 
Буковина і Закарпаття, тобто землі 
колишньої Австро-Угорської монархії, 
населені українцями. Держава ЗУНР охо-
плювала близько 70 тис. кв. км, території 
з населенням 6 млн (у тому числі 71 % 
українців, 14 % поляків, 13 % євреїв, 2 % 
угорців, румунів та ін.). Невдовзі Буко-
вину захопила Румунія, а Закарпаття спо-
чатку відійшло до складу Угорщини, а у 
січні-квітні 1919 р. — Чехословаччини. 
Таким чином, фактично ЗУНР охоплю-
вала тільки територію Східної Галичини з 
населенням 4 млн. (75 % українців, 
12 % поляків, 11 % євреїі, 2 % — інші 
національності)170.

9 листопада Українською Національ-
ною Радою був сформований вищий 
виконавчий і розпорядчий орган — Дер-
жавний Секретаріат на чолі з Костем 
Левицьким. Наступного дня, 10 листо-
пада, він склав урочисту присягу на 
вірність українському народові і державі. 
У складі Державного Секретаріату було 
14 міністерств — Державних секретаріа-
тів, які очолювалися державними секре-
тарями: внутрішніх справ (Л. Цегель-
ський), зовнішніх справ (В. Панейко), 
фінансів (тимчасово К. Левицький), вій-
ськових справ (Д. Вітовський), судових 
справ (С. Голубович), торгівлі і промислу 
(Я. Литвинович), земельних справ 
(С. Баран), шляхів (І. Мирон), пошт і 
телеграфу (О. Пісецький), праці і сус-
пільної опіки (А. Чернецький), суспіль-
ного здоров’я (І. Куровець), освіти (мав 
бути С. Смаль-Стоцький, тимчасово — 
О. Барвінський), віросповідання (О. Бар-
вінський), публічних робіт (І. Макух). 
Крім того, був створений харчовий виділ, 
прирівняний до секретаріату, який очо-
лив С. Федак171. 

170 Кульчицький, В. С. Історія держави і права України. / 
В.С. Кульчицький, М.І. Настюк, Б.Й. Тищик. – Лв., 1996. – 
С. 177.

171 Чубатий, М. Державний лад на Західній области Української 
Народної Республіки. / М. Чубатий. – Лв., 1921. – C. 16–17.

Національна рада визначила чітку 
лінію дальшого державного будівни-
цтва: вжити всіх необхідних заходів 

„для з’єднання всіх українських земель в 
одну державу”, 

не ізолюватися від вже існуючої на сході 
української держави, шукати шляхів для 
утворення єдиної соборної української 
держави, до об’єднання всіх українських 
земель, всього українського народу172. 
Про негайне об’єднання мова не йшла з 
огляду на невизначеність політичного 
становища в Наддніпрянській Україні.

13 листопада 1918 року Національна 
Рада визначила конституційні засади 
новоствореної держави, прийнявши 
Тимчасовий основний Закон „Про 
державну самостійність українських 
земель колишньої Австро-Угорської 
монархії”173. В Артикулі 1 закону закрі-
плювалася назва держави — Західноу-
країнська народна республіка. В Арти-
кулі 2 записано, що ії територія включає 
українські етнографічні землі колиш-
ньої Австро-Угорської монархії, тобто 
коронні краї Галичини і Буковини та 
українські комітати Закарпаття — згідно 
з „етнографічною картою Австрійської 
монархії”. 

„Ця територія творить самостійну Західно-
українську народну республіку” (Артикул 3). 

В Артикулі 4 закріплювалося верхо-
венство і суверенітет народу в державі, 
який здійснює їх через свої представ-
ницькі органи, обрані на підставі загаль-
ного, рівного, прямого, виборчого права 
при таємному голосуванні, за пропорцій-
ною системою. Виборчим правом наді-
лялись усі громадяни держави, без 
огляду на національність чи стать. Най-
вищим органом влади мали стати Уста-
новчі збори ЗУНР, а до їх обрання вся 
повнота законодавчої влади належала 
Національній Раді, виконавчої — Дер-
жавному Секретаріатові. Гербом ЗУНР 
був затверджений золотий лев на 

172 Костицький, М. В. Західноукраїнська Народна Республіка 
(1918–1923 рр.). / М.Б. Костицький, Б.Й. Тищик. – Лв., 
1992. – C. 49.

173 ЦДАВО України. – Ф. 2192. – Оп. 2. – Спр. 3. – Арк. 35–35 
зв.; – Ф. 3505. – Оп. 1. – Спр. 135. – Арк. 169–169 зв.
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синьому полі, обернутий у праву сто-
рону, прапором — традиційний синьо-
жовтий. Затверджено й державну печатку 
ЗУНР (Артикул 5)174.

Українська Національна Рада стала 
вищим законодавчим органом ЗУНР на 
чолі з Президентом (з червня 1919 року 
диктатором) Є. Петрушевичем. Склад її 
переважно залишився попереднім, збіль-
шилася тільки кількість членів за ра хунок 
представництва повітів і великих міст 
Галичини. 15 листопада на засіданні Ради 
було прийнято закон „Про допов нення 
складу Української Національної Ради від 
повітів та більших міст краю”175, тобто 
вирішено зробити її більш представниць-
ким органом згідно з законом. Слід було 
обрати по одному делегату від кожного 
повіту, а також від міст: Львова — 4, Чер-
нівців — 2, Станіславова — 2, Пере-
мишля — 1, Дрогобича — 1, Коломиї — 1, 
Тернополя — 1, Стрия — 1, Ярослава — 1, 
Самбора — 1, Золочева — 1, Бережан — 1, 
Борислава — 1. Вибір тих делегатів, гово-
риться в законі, 

„здійснюють повітові органи за участю про-
світніх, культурних, економічних і політичних 
організацій на спільному засіданні”, 

яке скликає повітовий комісар. Оби-
рається і „провірочна комісія”, яка затвер-
джує результати і правильність про ве-
ден ня виборів. Вибори належало 
про  вести у період з 22 по 26 листопада.

Протягом наступних днів було при-
йнято ще кілька важливих законів, які сто-
сувалися процесу організації державно-
політичної системи Західноукраїнської 
Народної Республіки. Так, 16 листопада 
на засіданні Української Національної 
Ради був прийнятий Закон „Про тим-
часову адміністрацію областей Західно-
української Народної Республіки”176, що 
став правовою основою діяльності уряду 
ЗУНР та підпорядкованих органів урав-
ління. Згідно із § 1 на території Західно-
української Народної Республіки зали-

174 Там само.
175 ЦДІАЛ. – Ф. 581. – Оп. 1. – Спр 96. – Арк. 6.
176 Збірник законів, розпорядків та обіжників, проголошених 

Державним Секретаріятом Західно-Української Народної 
республіки. – Станіслав, 1918. – С. 5–7.

шилось у силі попереднє австрійське 
законодавство, якщо воно не суперечило 
інтересам, суті і цілям Української дер-
жави. У законі вказувалося, що всі служ-
бовці і 

„державна служба бувшої австрійської дер-
жави, котрі зложать письмове приречення” 

чесно служити українській державі, зали-
шаються на своїх місцях. Усі адміністра-
тивні органи і власті на території Західно-
української Народної Республіки „підля-
гають Державному Секретаріату”, який є 
найвищим органом виконавчої влади 
держави.

Того ж дня, 16 листопада, на вико-
нання Закону „Про тимчасову адміністра-
цію областей Західноукраїнської Народ-
ної Республіки” і з метою його конк  -
ретизації було видано розпорядження 
Державного Секретаріату „Про державну 
адміністрацію” („Про адміністрацію За -
хідно-Української Народної Респуб лі-
ки”)177. У ньому зазначалося, що всі дер-
жавні службовці колишньої Авст ро-угор-
ської держави, які складають письмову 
обітницю чесно служити Західноукраїн-
ській Народній Республіці, залишаються 
на своїх місцях. Усі органи виконавчої 
влади на місцях підлягають Державному 
Секретаріатові і відповідним галузевим 
секретарствам. Керівним органом дер-
жавної адміністрації в повіті є державний 
повітовий комісар, 

„якого іменує і усуває Державний Секретар 
внутрішніх справ”178. 

Зберігаючи попередній адмініст ра-
тивно-територіальний поділ, закон вста-
новлював, що у повіті адміністративна 
влада належить повітовому комісару, 
який призначався державним секрета-
рем внутрішніх справ. При комісарі шля-
хом виборів, в яких брало участь насе-
лення повіту, утворювалася т. зв. повітова 
національна рада з дорадчим голосом. 
Міських комісарів призначав держсекре-
тар внутрішніх справ, а у містечках і селах 
(містечкових і сільських громадах) гро-
мадських комісарів призначали повітові 

177 ЦДІАЛ. – Ф. 581. – Оп. 1. – Спр. 96. – Арк. 8–9.
178 Там само.
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комісари. При міських, містечкових і 
сільських комісарах діяли т. зв. „прибічні 
ради”, які обиралися населенням. Закон 
докладно врегульовував компетенцію 
місцевих органів влади і управління, які у 
своїй діяльності підпорядковувалися уря-
дові. Тимчасово, через відсутність нових 
законів, залишалося чинним австрійське 
законодавство. Усі попередні службовці 
дер жавного апарату, пошт, залізниці і 
т. п., незалежно від національності, мог ли 
залишатися на державній службі й на далі, 
якщо вони склали письмове зобов’я  зання 
чесно служити Українській державі.

У повіті представником і основним 
органом державної адміністрації є „укра-
їнський державний повітовий комі-
сар”. Повітових комісарів призначає і 
звільняє державний секретар внутріш-
ніх справ (§ 5). Їхнім основним правом 
і обов’язком є 

„берегти інтереси української державності і 
протидіяти всяким способам, скерованим проти 
неї”. 

Повітові комісари призначали у селах 
і містечках громадських комісарів, якщо 
такі ще не були обрані населенням. Вони 
також мали право оголосити розпуще-
ними місцеві „прибічні громадські ради”, 
призначати нові вибори до них (§ 10).

Повноваження і обов’язки таких комі-
сарів були 1 грудня 1918 р. ретельно 
зазначені в окремому „Обіжнику Ради 
державних секретарів до державних 
повітових комісарів про їх обов’язки та 
права”, в якому, зокрема, зазначалося:

1) Державний повітовий комісар є найви-
щим органом української власті на повіті і як 
такий він покликаний в першій мірі стояти на сто-
рожі обов’язуючих законів, примінювати їх точно 
і справедливо супроти всіх горожан держави без 
виїмку народності, віроісповідання і стану.

2) Одним з перших обов’язків держав-
ного комісара повітового є берегти ладу, спо-
кою, безпеченства життя і майна всіх мешкан-
ців, живучих в повіті.

3) Ділами цивільної адміністрації повіту 
завідує виключно державний повітовий комі-
сар і в тих ділах не видають ніяких заряджень ні 
рішень військові власті, до яких належить нова 
виключна компетенція у військових справах. Обі 
власті — цивільна і військова — мають обов’язок 

співділити в удержуванні ладу і публичного без-
печенства в повіті.

4) Як найвищий орган цивільної адміні-
страції має право державний повітовий комісар 
уживати помочі війська для виконання своїх 
заряджень, а військовий комендант обов’язаний 
йому ту поміч дати.

5) В першій мірі подбає державний пові-
товий комісар, щоби в повіті була переведена 
правильна військова бранка, до якої обов’язані 
явитись всі мущини, уроджені в р. 1901, а в гра-
ничних східних повітах, в яких Австрія рекрутів 
ні ополченців не брала, — всі мущини, уроджені 
в рр. 1883—1901. В тій цілі в кожнім повіті має 
бути зложена державним повітовим комісаром 
в порозумінні з військовою повітовою коман-
дою асетерункова комісія, яка в случаї потреби 
при військовій асистенції в кожній громаді пере-
веде бранку всіх пописових мущин української 
народності.

Коли би на місці не було можна скласти 
повної асетерункової комісії, то державний пові-
товий комісар віднесе ся до окружної військової 
команди, щоби вона ту комісію доповнила.

Припильнує також державний повіто-
вий комісар, щоби всі мущини, уроджені в рр. 
1883—1901, які служили в австро-угорській армії, 
негайно зголосилися до українського війська.

6) Державний повітовий комісар 
обов’язаний подбати про те, щоби всі державні 
уряди повітові фунгували правильно і згідно з 
інтересами держави. Урядників, які відкажуться 
від зложення приречення, що служити мають 
вірно Західній Українській Народній Республіці 
та берегти її інтереси, треба увільнити з уряду та 
замкнути їм службові побори. Для суддів буде 
уложене окреме приречення, якого текст буде 
поданий до відома президентів окружних судів, 
щоби вони, або уповновласнені ними особи, 
відібрали від суддів згадане приречення. До 
того часу дійсно урядуючих суддів треба поли-
шити на їх дотеперішніх становищах. Функціо-
нарів, ділаючих на шкоду держави, державні 
комісари повітові зависять в урядованні і доне-
суть про те Державному Секретаріатові, пре-
кладаючі звіти про причини свого зарядження. 
Зокрема, треба наладити правильну діяльність 
карних судів, щоби в краю не ширилися зло-
чини і анархія.

7) Повітові комісаріати прекладати мають 
Державному Секретаріатові кожного місяця 
виказ доходів і видатків свого повіту та поро-
блять заходи, щоби виказати касову надвижку 
та переказати її Державному Секретаріатові на 
покриття видатків центральної управи. Інструкції 
про стягнення залеглих податків та зплату воєн-
них причинків є поміщені в обіжнику Краєвої 
дирекції скарбу з 13 падолиста 1918 р.

8) Державні повітові комісари зладять 
негайно інвентуру всього державного майна, 
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яке находиться в повіті, зокрема, майна, поли-
шеного австро-угорським військом, з поданням 
вартості майна; при тім треба взяти, між іншим, 
під увагу майно всяких бувших державних і кра-
євих фундацій, державних лісів, салін, нафто-
вих закопів та будівельних експозитур. До тих 
виказів слід долучити предложення про евенту-
альне ужиття дотичного майна і надіслати їх до 
15 грудня с.р. Державному Секретаріатові.

9) Щоби кожний повіт був заосмотре-
ний рівномірно нафтою і сілю, треба подати до 
відома Державного Секретаріату кількість місяч-
ного запотребування тих артикулів, а Держав-
ний Секретаріат перекаже відповідну кількість 
артикулів дотичному повітові.

10) Для збереження народного здоровля 
державні комісари повітові доложать всяких 
зусиль, щоби в кожнім повіті було відповідне 
число лікарів. Про стан здоровля в повіті треба 
прекладати Державному Секретаріатові місячні 
звіти.

11) Дня 10 кожного місяця повітові державні 
комісари прекладати мають Державному Секре-
таріатові окремими посланцями або поштою 
точні звіти про політичне положення та про 
адміністрацію в повіті179.

Після захоплення польськими вій-
ськами Львова Рада державних секре-
тарів та частина членів УНРади 21 лис-
топада 1918 р. залишили місто і виїхали 
до Тернополя. У 1919 р. УНРада про-
довжила свої засідання у м. Станіславі 
(тепер Івано-Франківськ), де відбу-
лися три сесії (2—4 січня, 4—15 лютого 
та 25 березня — 15 квітня 1919 р.). Допо-
внена представниками від повітів та міст, 
УНРада номінально мала складатися з 
близько 150 членів. Але в сесіях брали 
участь близько 130 делегатів — частина 
депутатів постійно перебувала у Відні 
та в дипломатичних відрядженнях, інші 
залишилися у захоп лених польськими 
і румунськими військами землях (час-
тина з них була інтернована). 2—4 січня 
1919 р. було створено 9 комісій УНРади: 
земельна, військова, законодавча, тех-
нічної відбудови, фінансова, шкільна, 
закордонних справ, суспільної опіки, 
комунікацій; 15 лютого 1919 р. — адміні-
стративна.

4 січня 1919 р. було прийнято декілька 
конституційних актів, зокрема, закон про 

179 ЦДАВО України. – Ф. 2192. – Оп. 2. – Спр. 3. – Арк. 38–
38 зв.

утворення Президії УНРади у складі 
го лови (президента) Ради і 4-х його 
заступ ників та закон про утворення 
Виділу УНРади у складі президента Ради 
та дев’яти членів. Згідно з Законом від 
4 січня 1919 р. Національна Рада обрала 
свою Президію. Президія складалася з 
Президента республіки (Є. Петрушевич) і 
4 його заступників (Л. Бачинський, 
С. Вітик, О. Попович, А. Шмигельський). 
Секретарями стали С. Витвицький і 
О. Устіянович, а заступником секре-
таря — С. Сілецький.

Того ж дня, 4 січня 1919 р., було утво-
рено дуже важливий державний орган — 
Виділ Української Національної Ради 
(комітет) з 10 членів на чолі з Президен-
том. Виділ мав дорадчий характер при 
Президенті Є. Петрушевичу. За партій-
ним складом до нього увійшло 6 пред-
ставників УНДП, 2 соціал-демократи та 
2 ра дикали, а саме: Євген Петрушевич 
(президент), Л. Бачинський (УРП), 
С. Ві тик (УСДП), А. Горбачевський 
(УНДП), Г. Дувіряк (УРП), М. Новаков-
ський (б/п), Т. Окуневський (УНДП), 
О. Попович (УНДП) А. Шмігельський 
(УРП), С. Юрик (УНДП)180. До його ком-
петенції належало призначення членів 
уряду, керівників вищих і військових 
установ, здійснення права помилування, 
публікація державних законів181. Виділ 
репрезентував державу у зовнішніх від-
носинах, призначав членів уряду, при-
ймав їх відставку, підписував і публіку-
вав закони тощо (фактично, виконував 
функції колегіального глави держави). 
Виділ мав діяти під час функціонування 
УН Ради, до обрання нового парламенту. 
Рішення Виділу приймалися більшістю 
голосів, а у випадку їх рівності перева-
жав голос Президента. 

4 лютого 1919 р. Виділ Української 
Національної Ради призначив новий уряд 
республіки, який очолив С. Голубович, 

180 Тищик, Б. Й. Західноукраїнська Народна Республіка 1918–
1923 рр. / Б.Й. Тищик, О.А. Вівчаренко. – Коломия: Світ, 
1993. – С. 26–27.

181 Вістник державних законів і розпорядників Західної 
Области Української Народної Республики (Львів). – 1919. 
– Вип. 1. – 31 січня. – С. 2.
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що водночас став і секретарем фінансів, 
торгівлі і промислу. Як відзначав 
М. Лозинський, 

„політично сей кабінет, треба схарактери-
зувати як коаліцію національних демократів і 
радикалів при співучасти фахівців”182.

Місцевими органами влади були 
повітові Національні Ради, що склада-
лися з представників авторитетних служ-
бовців, селян, священиків. Наприклад, у 
Бучацькому повітовому комітеті (вико-
навчий орган ради), який налічував 
15 чоловік, було 9 селян, 4 священики, 
2 адвокати183. Державний Сек ретаріат 
складався з представників на ціонал-
демократичної (перейменованої в бе -
резні 1919 р. у трудову), радикальної і 
соціал-демократичної партій184. Очолив 
уряд спочатку К. Левицький, а згодом 
С. Голубович. Державний Секретаріат 
мав 14 державних секретарів: внутріш-
ніх справ, закордонних справ, фінансів, 
юстиції, віросповідань, освіти, військо-
вих справ, земельних справ, торгівлі і 
промисловості, публічних робіт, праці і 
суспільної опіки, суспільного здоров’я, 
шляхів, пошти і телеграфу. Крім цього, 
до складу Державного Секретаріату вхо-
див голова або заступник Українського 
харчового уряду (управління), який 
був утворений Національною Радою 
29 жовт ня 1918 року. За розпоряджен-
ням зазначеного уряду в повітах були 
утворені повітові харчові управи. Однак 
уже через кілька днів кількість держав-
них секретарів була зменшена: секре-
тарства освіти і віросповідань об’єднано, 
також шляхів, пошти і телеграфу, лікві-
довано секретарство суспільної опіки і 
праці та суспільного здоров’я185. Після 
цих змін у складі уряду залишилося 
10 державних секретарів.

З плином часу зазнав змін (пер-
сональних і структурних) виконавчо-
182 Лозинський, М. Галичина в роках 1918–1920. Українська 

революція: розвідки і матеріяли. / М. Лозинський. –  
Відень, 1922. – С. 64.

183 Тищик, Б. Й. Галицька Соціалістична Радянська Республіка 
(1920 р.). / Б.Й. Тищик. – Лв., 1970. – С.37.

184 Діло. – 1918. – 10 листопада.
185 Чубатий, М. Державний лад на Західній области Україн сь-

кої Народної Республіки. / М. Чубатий. – Лв., 1921. – C. 17.

розпорядчий орган держави — Дер-
жавний Секретаріат. Як зазначалось, 
спочатку Державний Секретаріат скла-
дався з голови (президента) і 14 Дер-
жавних секретарів, які очолювали галу-
зеві секретарства. Однак уже наприкінці 
листопада в силу низки обставин (деякі 
секретарі подали у відставку, інші не 
приступили до праці взагалі) число 
секретарств було скорочено. Зокрема, 
об’єднано секретарства освіти і віроспо-
відання, шляхів, пошт та телеграфу, лік-
відовано секретарства суспільної опіки 
і праці та суспільного здоров’я. Замість 
цих двох останніх у складі Державного 
секретарства внутрішніх справ утво-
рено відповідні відділи. Вони очолюва-
лись т. зв. „товаришами секретаря”. До 
складу цього ж секретарства був вклю-
чений як окремий відділ харчовий уряд. 
Таким чином, у складі уряду залиши-
лось 10 секретарств. 

Слід відзначити, що ще наприкіні 
листопада 1918 р. Українська Націо-
нальна Рада вирішила утворити у складі 
уряду нові секретарства: польське, 
єврейське і німецьке, щоб, як зазнача-
лося, зберегти національні права цих 
націй в Українській державі. Проте ця 
пропозиція Української Національної 
Ради залишилася нереалізованою: ні 
поляки, ні євреї, ні німці не побажали 
створити свої секретарства, виділити до 
них своїх представників.

Прийнято „Закон про спосіб опові-
щення законів і розпорядків”186, згідно 
з яким закони підлягали публікації у 
„Віснику законів і розпорядків” за під-
писом Президента Ради і одного з чле-
нів Виділу, а розпорядки за підписом від-
повідного секретаря. Набирали чинності 
ці правові акти на восьмий день з дня 
видання (дата видання повинна стояти 
на кожному з актів). Слід також згадати 
ще один закон від 4 січня „Про незайма-
ність членів Української Національної 
Ради”187. У ньому сказано: 
186 Вістник державних законів і розпорядків Західної Области 

Української Народної Республики. – 1919. – Вип. 1. – 
31 січня. – С. 1–2.

187 Там само. – С. 3.
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„Членів Української Національної Ради не 
можна без її згоди ув’язнити ані потягати судово 
до відповідальності, хіба що приловиться його 
на гарячім вчинку”. 

У такому разі суд повинен негайно 
повідомляти про затримання посла Укра-
їнську Національну Раду, і якщо вона не 
дасть дозволу на затримання, то його 
слід негайно звільнити. Члени Української 
Національної Ради, говорилось у законі, 
не можуть бути притягнуті до відпові-
дальності за те чи інше голосування у Раді 
і виконують свої обов’язки незалежно від 
яких-небудь інструкцій виборців.

Для управління повітами на основі 
тимчасового закону про адміністрацію 
ЗУНР від 16 листопада 1918 р.188 призна-
чалися державним секретарем внутріш-
ніх справ повітові комісари, переважно з 
числа колишніх австрійських державних 
службовців, учителів, священиків. Так, у 
Самбірському повіті комісаром став відо-
мий західноукраїнський письменник, 
адвокат А. Чайковський, у Дрогобиць-
кому — громадський діяч, один із заснов-
ників української соціал-демократичної 
партії Галичини С. Вітик, у Кам’янко-
Стру милівському — суддя Р. Петрушевич 
(молодший брат Президента ЗУНР), у 
Долинському — один із засновників 
ук раїн ської радикальної партії, адвокат 
С. Данилович, у Стрийському — відомий 
український композитор і диригент 
О. Нижанківський, у Сколівському — ко -
лишній службовець староства І. Корже-
ньовський, у Щирецькому — директор 
школи В. Малицький, у Тернопільському 
повіті суддя — У. Сальвицький, у Стоя-
нові — селянин У. Заремба. Повітові 
комісари, своєю чергою, допомагали в 
організації виборів міських, сільських і 
містечкових комісарів. У деяких місце-
востях населення ставилося до цих подій 
байдуже, особливо у польських і москво-
фільських.

У подальшому детальніше регламен-
тувалася компетенція і вдосконалюва-
лася система органів місцевої влади і 
адміністрації. Уся повнота цивільної 
влади і управління у повітах далі нале-
188 Дiлo. – 1918. – 18 листопада.

жала повітовим комісарам. Однак, вони 
не мали права втручатися у військові 
справи, судочинство, справи залізниць, 
пошт, телеграфу, які були суворо цент-
ралізованими і підпорядковувалися від-
повідним урядовим органам. З усіх інших 
питань закон Української Національної 
Ради від 16 листопада 1918 р. надавав їм 
широку, по суті, надзвичайну владу. 
Саме тому із старого, австрійського апа-
рату повітової влади (старост) — повіто-
вими комісарами не був обраний чи 
затверджений ніхто. 

Коли державні відносини на терито-
рії Західноукраїнської Народної Респу-
бліки стали більш врегульованими, ста-
більними — почала зменшуватись і 
надзвичайна влада повітових комісарів. 
Вони стали більш контрольовані і відпо-
відальні перед конкретними Держав-
ними секретарствами і урядом в цілому; 
їх стали регулярно викликати в столицю 
для звітності. 

Дорадчим органом при повітових 
комісарах були повітові національні 
ради, які вже в перші дні встановлення 
української влади згідно із вказівкою 
Української Національної Ради почали 
обиратися населенням повітів (як пра-
вило, делегатами від сільських і міських 
громад, товариств та різних організа-
цій), їх правове становище спочатку не 
було однаковим і врегульованим з пра-
вового погляду. Були повіти, де ці ради 
мали голос суто дорадчий, але були й 
тaкi, де їхній голос був вирішальним, 
контрольним, де повітові комісари без 
їх схвалення не вирішували жодних 
важливих справ. 

Подібне нечітке становище було 
ненормальним, і Українс ька Націо нальна 
Рада це усвідомлювала. Щоб у системі 
місцевих, зокрема повітових, органів 
влади і управління навести порядок, ви -
рі   шено взяти за приклад Велику Ук  раї ну. 
Тому Державний Секретаріат спільно з 
відповідними комісіями Україн ської 
Національної Ради на пропозицію соціал-
демократичної фракції приступили до 
опрацювання закону про повітові трудові 
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ради, через які селянству і робітникам 
забезпечувався б вирішальний голос у 
повітовому управлінні, а також було 
створено правову основу для контролю 
діяльності повітових комісарів. Ці ради 
мали б обиратися усім населенням повіту 
прямим голосуванням189. Однак, через 
зміни у військовій ситуації цей законо-
проект, як і багато інших, не був винесе-
ний на обговорення парламенту.

По селах і містах представниками 
влади продовжували залишатися гро-
мадські і міські комісари та „прибічні” 
ради, яких обирало населення. Для гро-
мадських і міських комісарів вищою 
інстанцією були повітові комісари, а для 
останніх — Державне Секретарство внут-
рішніх справ. Воно мало свою президію, 
яка складалася з голови — Державного 
секретаря і голів усіх відділів, які вхо-
дили до складу секретарства: особового, 
публічного здоров’я, праці і суспільної 
опіки, харчового управління, санітар-
ного, інтернованих, публічної безпеки та 
ін. 

Для забезпечення внутрішнього 
порядку на місці розпущеної колиш-
ньої австрійської жандармерії, в якій 
переважно служили поляки, частково 
австрійці і в незначній кількості україн ці, 
була утворена українська жандарме-
рія. Оскільки жандармерія в Австрії, на 
відміну від Росії, була не політичною, а 
загальною поліцією, замість неї місцеві 
комісари з перших днів існування ЗУНР 
формували так звану народну міліцію. 
Часто вона обиралася на зборах чи віче. 

Але це було місцевою самодіяль-
ністю, а державі потрібні були чітко орга-
нізовані і дисципліновані органи охорони 
публічного порядку. Тому вже 6 листо-
пада 1918 року Національна Рада при-
йняла рішення про створення Корпусу 
української державної жандармерії190. Її 
очолювала команда державної жандар-

189 Тищик, Б. Й. Західноукраїнська Народна Республіка 1918–
1923 рр. / Б.Й. Тищик, О.А. Вівчаренко. – Коломия: Світ, 
1993. – С. 37.

190 Державний архів Львівської області (ДАЛО). – Ф. 257. — 
Оп. 1. – Спр. 72. – Арк. 63; – Ф. 1259. – Оп. 1. – Спр. 1. – 
Арк. 2.

мерії на чолі з головним комендантом 
(спочатку Л. Індишевський, а з лютого 
1919 року О. Красіцький). У повітах ство-
рювалися команди жандармерії, які очо-
лювалися повітовими командирами 
(комендантами). Останнім підлягали 
сіль  ські і міські станиці жандармерії.

Як зазначалося у Наказі № 2 Началь-
ної команди Української державної жан-
дармерії, повітовим комендантом міг 
бути призначений 

„бувший повітовий командант, о скілько він 
є Українцем або Нїмцем”191, 

а у випадку відсутності таких — найближ-
чий старший за рангом українець або 
німець, 

„оскільки вони прихильні нашій справі та 
проти них повітова Українська Національна 
Рада нїчогоб не мала”192. 

Було встановлено й заплатню для 
жовнірів жандармерії (щоденно): стрі-
лець — 50 сотників (заслуження) і 1 крону 
(воєнний додаток); старший стрілець — 
70 сот. (заслуження) і 1 кр. 30 сот. (воєн-
ний додаток); вістун — 1 кр. (заслуження) 
і 2 кр. (воєнний додаток); десятник — 
1 кр. 20 сот. (заслуження) і 2 кр. 80 сот. 
(воєнний додаток); старший десятник — 
2 кр. (заслуження) і 4 кр. (воєнний дода-
ток); булавний десятник — 2 кр. 50 сот. 
(заслуження) і 4 кр. 50 сот. (воєнний 
додаток). Для офіцерів жандармерії: 
хорунжий — 200 крон (місячно) і 5 кр. 
(бойовий додаток денно), 40 кр. квар-
тирних на місяць (для І класи) або 20 кр. 
(для ІІ класи); четар — 250 крон (місячно) 
і 6 кр. (бойовий додаток денно), 80 кр. 
квартирних на місяць (для І класи) або 
40 кр. (для ІІ класи); поручник — 300 крон 
(місячно) і 7 кр. (бойовий додаток 
денно), 160 кр. квартирних на місяць 
(для І класи) або 80 кр. (для ІІ класи); 
сотник — 350 крон (місячно) і 10 кр. 
(бойовий додаток денно), 40 кр. квар-
тирних на місяць (для І класи) або 20 кр. 
(для ІІ класи).

Усі жандарми отримували харчові 
пайки, а у разі відмови від них — 5 крон 

191 ДАЛО. – Ф. 1259. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 5.
192 Там само. – Арк. 2.
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20 сотників щоденно. Крім того, існував 
жандармський додаток для офіцерів: для 
булавного офіцера — 100 кр., сотника — 
80 кр., поручника і че таря — по 50 кр., 
хорунжого — 20 крон193.

Жандарми отримували не лише 
заплатню, але й подорожні кошти (на 
день): булавний офіцер — 40 крон, 
офіцер — 25 крон, повітовий вахміс-
тер — 6 крон. З військових магазинів 
виділялося харчування (на одного чоло-
віка): сніданок — 1 пайка консервової 
каші; обід — 300 гр. м’яса, 1 кг бара-
болі або відповідних сурогатів (200 гр. 
круп, гороху, фасолі, 300 гр. капусти), 
30 гр. солі, 25 гр. [?], 5 гр. цибулі або 
часнику, 2 мл оцту і 20 гр. борошна; 
вечеря — 500 гр. бараболі або 100 гр. 
круп, гороху, фасолі та 150 гр. капусти. 
До цього щоденно додавалося 500 гр. 
хліба або 300 гр. сухарів. Для прокорму 
коней виділялося на день: 3 кг вівса, 5 кг 
сіна, 1 кг соломи194.

За основу судово-прокурорської сис-
теми була взята також поперед ня, авст-
рійська. Судовими органами ЗУНР були 
повітові суди, окружні суди та вищий 
суд. У законі „Про тимчасову органі-
зацію судів і судової влади” було вка-
зано, що як найвища інстанція має бути 
утворений окремим законом Найви-
щий суд у Львові. Розпорядженням Дер-
жавного секретарства юстиції на тери-
торії 3УHP утворено 12 судових округів, 
які поділялися на 130 судових повітів: 
1) Бережанський (9 судових повітів), 
2) Буковинський (9 судових повітів), 
3) Золочівський (11 судових повітів), 
4) Коломийський (11 судових пові-
тів), 5) Львівський (17 судових повітів), 
6) Перемишлянський (10 судових пові-
тів), 7) Самбірський (10 судових пові-
тів), 8) Станіславський (10 судових пові-
тів), 9) Стрийський (9 судових повітів), 
10) Сяноцький (14 судових повітів), 
11) Тернопільський (8 судових повітів), 
12) Чортківський (8 судових повітів)195.

193 Там само. – Спр. 33. – Арк. 114.
194 Там само. – Арк. 113–115.
195 ЦДІАЛ. – Ф. 581. – Оп. 1. – Спр. 96. – Арк. 20–21.

Прийнятий 21 листопада 1918 р. закон 
„Про тимчасову організацію судів і судо-
вої влади” підкреслював, що 

„всі суди, які знаходяться на території,... 
вищого суду краєвого у Львові стають судами 
Західноукраї нської Народної Республіки і є 
зобов’язані виконувати дальше спорове, і карне 
судівництво”. 

Компетенція колишнього австрійсь-
ко го міністерства юстиції переходила до 
Секретарства юстиції ЗУНР, яке мало 
при значати судовий апарат судів. Самих 
суд дів мав призначати Державний Сек-
ре  таріат за пропозицією Секретарст ва 
юстиції. 

Колишній австрійський повітовий суд 
перейменовувався на „Повітовий суд За -
хідноукраїнської Народної Республіки”; 
ко лишній окружний суд — на „Окружний 
судом Західноукраїнської Народної Рес-
публіки”. Австрійські крайові суди у Львові 
і Чернівцях ліквідувалися, їх компетенція 
переходила до окружного суду ЗУНР. 

„Закони і розпорядки, — писалося в Законі, 
— на підставі яких в бувшій австрійській державі 
виконувано судівництво, оскільки вони не про-
тивляться державности українській залишалися 
поки-що у силі”,

і на їх підставі мало тимчасово здійсню-
ватись судочинство. Так само 

„всі закони і розпорядки, які мали на ціли 
охорону прав і інтересів бувшої австрійської 
держави, її армії та її органів, …мають відтепер 
аналогічно примінюватись для охорони прав і 
інтересів Західноукраїнської Народної Респуб-
ліки, її армії та її органів”. 

З дня оголошення цього закону суди 
повинні були виносити вироки і рішення 
тільки від імені ЗУНР196. Хоч серед колиш-
ніх австрійських суддів у Галичині, яких 
можна було використати новою владою, 
було немало українців, відчувався брак 
суддівських кадрів. Напередодні першої 
світової війни в Галичині з 1150 суддів 
українцями були 367197. Тому Націо-
нальна Рада 11 лютого 1919 року при-
йняла закон „Про скорочення підготов-
196 Там само.
197 Лісна, І. С. Становлення української державності в Галичині 

(1918–1923 рр.): монографія. / І.С. Лісна. — Тернопіль : 
Економічна думка, 2001. – С. 44.
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ляючої судівської служби”, який ско ро-
чував строк стажування кандидатів на 
посади суддів з трьох до двох років198.

Разом з тим сільськими суддями при-
сяжних могли стати лише чоловіки віком 
від 30 до 60 років, які вміли читати й 
писати, були уроженцями Галичини або 
інших країв колишньої Австро-Угорщині, 
але при цьому мешкали в даній місцині 
щонайменше рік і сплачували 20 крон 
сталого податку чи були 

„адвокатами, нотарами, професорами і 
учителями в висших і середнах школах, або 
мають титул доктора”199. 

На підставі названих законів Дер-
жавне секретарство юстиції 20 лютого 
видало також розпорядження про прове-
дення т. зв. „судових іспитів”, які повинні 
були складати кандидати на суддівські 
посади (крім уже працюючих суддів)200. 
Отже, для прийняття цих іспитів (після 
проходження кандидатом стажування) 
утворювались спеціальні комісії на чолі 
з головами (президентами) окружних 
судів. Членів цих комісій  призначало 
Державне секретарство юстиції на про-
позицію голів комісій. Членами комісій 
рекомендувалося обирати професорів 
правничого (юридичного) факультету з 
предметів: цивільне право, торговельне 
і вексельне право, цивільний процес, 
карне право і карний процес, а також 
практиків — суддів і адвокатів. Іспи-
тові комісії утворювалися при окружних 
судах. Кожна з них повинна складатися 
з 5-ти чоловік, з яких щонайменше двоє 
мають „належати до судейського стану”, 
а один до „адвокатського стану”. 

Судові іспити були безкоштовні, чле-
нам комісій теж нічого не платилося, крім 
коштів на відрядження. „Судейський 
іспит” складався з 2-х частин — усного 
та письмового. У вказаному вище роз-
порядженні детально регламентується їх 
проведення, критерії оцінювання тощо. 
198 Вістник державних законів і розпорядків Західної Области 

Української Народної Республики. – 1919. – Вип. 4. – 
17 березня. – С. 27–28.

199 ДАЛО. – Ф. 1259. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 28.
200 Вістник державних законів і розпорядків Західної Области 

Української Народної Республики. – 1919. – Вип. 3. – 
2 березня. – С. 16–18.

У лютому ДСЮ було також розме-
жовано компетенцію повітових та окруж-
них судів у цивільному судочинстві201. Ці 
суди, очевидно, повинні були розглядати 
тільки цивільні справи. Бо для розгляду 
кримінальних справ згідно із законом 
Української Національної Ради від 
11 лютого 1919 р. мали бути створені в 
повітах трибунали 1-ї інстанції202. Суддів 
цих трибуналів призначало ДСЮ, затвер-
джувала Українська Національна Рада 
або її Виділ. Ними могли бути лише 
юристи з титулами „радники суду” і 
 „рад ники Ви  щого суду’”. 

Трибунали 1-ї інстанції діяли у складі: 
1) одноособового суд  ді, якщо покарання 
за вчинене пра вопорушення не переви-
щувало 1 року в’язниці або грошова 
кара — незалежно від розміру; 2) у всіх 
інших випадках трибунал діяв у складі 
3-х суддів. Діяльність суду присяжних з 
огляду на воєнний стан тимчасово (на 
строк 1 року) була припинена203.

Вищою, другою інстанцією по цивіль-
них і кримінальних справах мали бути, 
згідно із законом Української Національ-
ної Ради від 15 лютого 1919 р. „Про тимча-
сове виконування судівництва в цивіль-
них і карних справах в другій і третій 
інстанціях в часі надзвичайних відносин, 
спричинених війною” Вищий суд у Львові 
і третьою, найвищою інстанцією — Най-
вищий державний суд204. 

Але до їх створення, говориться 
в законі, „в часі надзвичайних обста-
вин, спричинених війною” функції дру-
гої і третьої інстанцій належали спеці-
ально утвореним Сенатам: Окремому 
судовому сенату 11-ї інстанції та Окре-
мому судовому сенату ІІІ-і інстанції. 
Вони згідно із розпорядженням ДСЮ 
від 8 березня були створені при окруж-
ному суді в Станіславі205. Членів і голів 
сенатів призначав Державний секретар 
юстиції, затверджувала Українська Наці-
ональна Рада або її Виділ. 
201 Там само. – С. 8.
202 Там само. – С. 8–9.
203 Там само. – С. 28.
204 Там само. – 2 березня. – С. 12–13.
205 Там само. – С. 20–21.
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Засідання окремих сенатів проходили 
один раз на місяць. Розпорядженнями 
ДСЮ від 23 лютого і 1 березня були врегу-
льовані розміри оплати за судові витрати, 
судове мито, суми оплат при розгляді 
цивільних справ, оплата праці поклику-
ваних експертів тощо206. У компетентних 
колах обговорювалася пропозиція про 
створення для розгляду дрібних, зокрема 
побутових справ і сусідських конфлік-
тів, т. зв. „громадських судів” (за зразком 
колишніх общинних копних судів). Але 
реальних обрисів ця справа не набула.

Функції звинувачення мала викону-
вати державна прокуратура. Але оскільки 
прокурорами в Галичині за часів австрій-
ського панування працювали майже 
виключно поляки, справа створення дер-
жавної прокуратури затягнулася. ЇЇ пови-
нен був очолити Генеральний держав-
ний прокурор, якого так і не було 
призначено. Не були призначені проку-
рори в судових округах і повітах. Таким 
чином, процес створення прокуратури у 
ЗУНР не був доведений до кінця.

Не зазнала будь-яких істотних змін 
організація і діяльнісгь aдвoкaтуpи207. 
Адвокатам було запропоновано органі-
зуватися у Палату адвокатів у Станіславі, 
і вони повинні були скласти письмову 
обітницю, що будуть дотримуватися чин-
них законів і служити зміцненню право-
порядку в країні.

Окремим розпорядженням ДСЮ (від 
1 березня 1919 р.) створено нотаріальну 
службу Західноукраїнької Народної Рес-
публіки208. У § 1 цього розпорядження 
вказувалося, що 

„закони і розпорядження, на підставі яких 
у бувшій австрійській державі урядували нотарі, 
остають аж до їх зміни чи відміни у правовій 
си лі” остільки, оскільки не протирічать українсь-
кій державності. „Нотарі повинні скласти прися гу 
на вірність Українській державі і надалі уряду-
вати тільки від її імені. Кожен нотар повинен 
добре знати українську мову”, 

— говорилося у § 7. 

206 Там само. – С. 22–23, 29–30.
207 Вістник державних законів і розпорядків Західної Области 

Української Народної Республики. – 1919. – Вип. 4. – 
17 березня. – С. 27–29.

208 Там само.

Отже, нотаріуси не мусили бути 
 обо в’яз   ково українцями. Очолювала нота-
ріальну службу Нотаріальна палата, яка 
ор  га нізаційно підпорядковувалася Дер-
жавному секретарству юстиції. Усім пра-
воохоронним органам: судам, прокура-
турі, нотаріату, адвокатурі згідно з розпо-
рядженням Державного Секретаріату 
на  лежало виготовити відповідні вивіски і 
таб  лички українською мовою, з гербом 
(три  зубом) посере дині. Якщо на цій тери-
торії проживали „законно признані націо-
нальні меншості”, то написи слід було зро-
бити ще й їхніми мовами. Належало також 
негайно виготовити відповідні пе  чат  ки з 
гербом (українською мовою)209. Служ бові 
оголошення правоохоронних ор  ганів слід 
було вміщати в урядовій га  зеті „Репу-
блика”, яка видавалась у Станіславі.

„Начальною адміністративною вла-
дою” над судами, прокуратурою і нота ріа-
том було Державне секретарство юстиції. 
Воно ділилося на два основні відділи: осо-
бово-управляючий і законодавчий. До 
першого належало керів ницт во судами, 
прокуратурою і нотаріатом, призна чення 
суддів, прокурорів нотаріусів та допоміж-
ного, канцелярського персоналу цих орга-
нів. До другого — розроблення законо-
давчих пропозицій для уряду і парламенту, 
підготовка і видання нормативних актів 
самого ДСЮ — розпоряджень, нагляд за 
відповідністю нормативних актів адмі-
ністративно-розпорядчих органів зако-
нам парламенту. Під наглядом цього від-
ділу знаходилось видання „Вістника 
дер   жавних законів і розпорядків” — офі-
ційного збірника, де публікувались усі 
законодавчі акти парламенту, уряду, 
окремих секретарств Західноукраїнської 
Народної Республіки.

Крім органів цивільної юстиції, 
зокрема судових і прокурорських, була 
утворена військова юстиція. 16 листопада 
було видане розпорядження Держав-
ного Секретаріату про організацію вій-
ськового судочинства210. 

209 Там само.
210 Вістник Державного секретаріату військових справ 

(Тернопіль). – 1918. – Ч. 1. – 14 грудня. – С. 2–3.
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Структура військових судів виглядала 
так: 1) найвищий військовий трибунал; 
2) військові обласні суди. Відповідно до 
поділу республіки на три військові області 
(Львів, Станіслав, Тернопіль) були утво-
рені три військові окружні суди як суди 
першої інстанції. Найвищою інстанцією 
військової юстиції був Верховний вій-
ськовий суд. Утворено також інститут 
військової прокуратури. Вона очолюва-
лася Генеральним військовим прокуро-
ром, у військових областях були вій-
ськові прокурори, в округах — військові 
офіцери. 

Складна внутрішня ситуація, наяв-
ність великого числа ворожих шпигунів і 
диверсантів, саботаж і відверті терорис-
тичні акти цивільного польського насе-
лення, збройні виступи проти української 
влади змусили керівників держави діяти 
більш твердо. Розпорядженням Держав-
ного Секретаріату 30 листопада 1918 р. 
на території ЗУНР було запроваджено 
при кожній військовій команді польові 
суди, діяльність яких поширювалася на 
військовослужбовців і цивільних осіб, 
що вчинили злочини проти безпеки, 
цілісності держави, їі обороноздатності, 
на транспорті, зв’язку тощо. Винесені 
ними смертні вироки вимагали затвер-
дженя урядом республіки. 

Крім окружних польових судів, роз-
порядженням Державного секретарства 
внутрішніх справ 28 січня 1919 р. були 
утворені: Польовий суд Головної команди 
Українських військ і польові суди групи 
„Північ”, групи „Південь”, групи „Львів”. 
Голів і членів цих судів призначав дер-
жавний секретар внутрішніх справ, і 
лише за його дозволом адвокати допус-
калися до участі в розгляді справ. Нічого 
не говорилося про оскарження вироків 
польових судів.

Для військових суддів був складений 
спеціальний текст присяги, яку однак, 
вступаючи на службу, приймали також усі 
військові прокурори і судові службовці211. 

211 Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923: Історія. 
/ відп. ред. проф. О. Карпенко. – Івано-Франківськ : 
Сіверсія, 2001. – С. 192.

В обітниці, зокрема, зазначалося:
„Присягаю торжерственно Всемогучому 

Богу і прирікаю на мою честь бути вірним Укра-
їнській Народній Республіці і повиноватися її 
законам і розпорядкам. Присягаю сповняти 
припоручені обов’язки після мойого найліпшого 
знання і совісти на кождім мені як військовому 
судді призначенім службовій місці — під час 
війни і мира, при тім мати мати все на увазі най-
вище добро моєї Вітчизни, виконувати закони, 
розпорядки, поуки і доручення моїх зверхників 
і залишати всякого рода надужиття моєї власти. 
Так, Боже, мені допоможи. Амінь”212.

У повітах були утворені „технічні 
уряди”, які підлягали Державному секре-
тарству публічних робіт і безпосередньо 
займалися усіма питаннями економіч-
ного будівництва. У своїй роботі вони 
керувалися Тимчасовою інструкцією для 
урядів технічних Державного секрета-
ріату публічних робіт від 12 лютого 1919 
року213. При них діяли так звані „буді-
вельні експозитури”214. Секретарство та -
кож взяло в своє управління всі дер-
жавні ліси. Заготівля лісу на будову йшла 
під чітким контролем, за спеціальними 
дозволами. Йому також підлягали 

„гірничі уряди по цілій області, управи дер-
жавних салін, державна рафінерія нафти,.. до 
нього належав також нагляд над приватними 
гірничими підприємствами, як вугля, копаль-
нями нафти і т.п...., він наглядав над правиль-
ним їх функціонуванням”215. 

На колишні державні підприємства 
були послані для керівництва і органі-
зації їх функціонування українські дер-
жавні урядовці. Приватні підприємства 
перебували лише під контролем дер-
жави. У Дрогобичі утворено спеціальний 
„нафтовий комісаріат”, який встановив 
суворий контроль над виробництвом і 
випуском нафти.

За розв‘язання харчової проблеми 
безпосередньо відповідав Державний 
харчовий уряд, прирівняний в правах 
до Державного секретарства. Очолював 
його С. Федак. Після реорганізації у січні 

212 Вістник Державного секретаріяту військових справ. – 
1919. – Ч. 6. – 15 лютого. – С. 7.

213 ДАЛО. – Ф. 1259. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 35.
214 Чубатий, М. Державний лад на Західній области Україн сь-

кої Народної Республіки. / М. Чубатий. – Лв., 1921. – С.39.
215 Там само.
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1919 р. харчовий уряд увійшов як окре-
мий відділ до складу Державного Секре-
тарства внутрішних справ. У повітах йому 
підлягали повітові харчові управи, утво-
рені за вказівкою УНРади вже у перші дні 
взяття влади216.

Налагодженням залізничного транс-
пор ту займалася Залізнична дирек-
ція, у по вітах і містах — „начальні уряди 
заліз нич них шляхів”. Важливе значення 
приділяло ся органам охорони право-
порядку на транспорті. У березні 1919 р. 
до структури органів безпеки на транс-
порті входили: Дер жав ний Секретаріат 
військових справ УНР; Залізно-Дорожна 
Військова Управа; За лізно-Дорожна 
жандармерія і Лінійні осе редки Залізно-
Дорожної жандармерії217.

Займалися власті ЗУНР питаннями 
охорони здоров’я населення. Ще в грудні 
1918 р. усім повітовим комісарам нака-
зано призначити повітових санітарних 
лікарів, утворити санітарні комісії, вжити 
заходів до відкриття лікарень, поліклінік, 
аптек. Це в міру можливостей і було 
зроб лено. Керував організацією і діяль-
ністю медичної служби санітарний відділ 
секретарства внутрішніх справ, який очо-
лював доктор І. Куровець. Була збільше на 
оплата праці всіх медичних працівників, 
їм видавалися продовольчі пайки218.

Відновлено, хоч теж із значними 
труд  нощами, роботу пошти, телеграфу, 
телефону. На телеграфі введено україн-
ську мову і абетку. У Станіславі утворено 
дирекцію пошт і телеграфу219. 

У березні були прийняті закони „Про 
заборону продажу, здачі в аренду і 
закладу великих посілостей (табуляр-
них)” та „Про заборону конфіскації майна 
під час війни”220, у квітні — розпоря-
дження Державного Секретаріату „Про 

216 ДАЛО. – Ф. 1259. – Оп. 1. – Спр. 33. – Арк. 101.
217 Сідак, В. С. З історії Української розвідки та контррозвідки: 

нариси. / В.С. Сідак, В.С. Степанков. – К. : Вид-во ін-ту СБУ, 
1994. – С. 195.

218 Тищик, Б. Й. Західноукраїнська Народна Республіка 1918–
1923 рр. / Б.Й. Тищик, О.А. Вівчаренко. – Коломия : Світ, 
1993. – С. 81.

219 Чубатий, М. Державний лад на Західній области Української 
Народної Республіки. / М. Чубатий. – Лв., 1921. – С. 32.

220 ЦДІАЛ. – Ф.581. – Оп. 1. – Спр 96. – Арк. 21.

ство рення західноукраїнського товарооб-
мінного бю ро” (біржі). Був розроблений і 
затверджений статут цього бюро та ін.221.

13 лютого 1919 року УНРада прийняла 
закон „Про удержавлення україн ських 
шкіл”, а 14 лютого — закон „Про удер-
жавлення українських приватних гімназій 
і жіночих семінарій”, згідно з якими всі 
школи — громадські (початкові), середні, 
гімназії, реальні, рільничі і інші оголошу-
вались державними, а вчителі — держав-
ними службовцями. Мовою викладання 
і навчання стала українська222. Учителі 
народних шкіл українською владою також 
були оголошені державними службов-
цями і їм почала видаватися заробітна 
платня (до цього часу їх утримувала сама 
громада). Розпорядженням Державного 
Секретаріату від 16 лютого усім учителям 
підвищено заробітну платню223.

Внутрішньою державною мовою 
була українська, але національні мен-
шини могли вільно користуватися влас-
ними мовами, видавати газети і літера-
туру, мати свої школи, церкви тощо. 

15 лютого 1919 р. УНРада ухвалила 
Закон „Про уживання української мови 
у внутрішнім і зовнішнім урядуванні дер-
жавних властей і урядів, публічних інсти-
туцій і державних підприємств у Західній 
області Україн ської Народної”224. Вста-
новлювалося, що державною мовою 
ЗОУНР (Після акту злуки УНР і ЗУНР у 
січні 1919 р., про який мова йде окремо, 
ЗУНР стала називатись Західною областю 
Української Народної Республіки 
(скорочено — ЗОУНР) є мова українська. 
Цієї мови, пишеться в законі, „вживають 
у внутрішнім і зовнішнім урядуванні всі 
власті і уряди, публічні інституції і дер-
жавні підприємства”225. 
221 Там само. – Арк. 61–64.
222 Чубатий, М. Державний лад на Західній области Української 

Народної Республіки./ М. Чубатий. – Лв., 1921. – С. 35.
223 Тищик, Б. Й. Західноукраїнська Народна Республіка 1918–

1923 рр. / Б.Й. Тищик, О.А. Вівчаренко. – Коломия : Світ, 
1993. – С. 82.

224 ЦДАВО України. – Ф. 2192. – Оп. 2. – Спр. 3. – Арк. 10 зв.; 
Вістник державних законів і розпорядків Західної Области 
Української Народної Республики. – 1919. – Вип. 3. – 
2 березня. – С. 12.

225 ЦДАВО України. – Ф. 2192. – Оп. 2. – Спр. 3. – Арк. 10 зв.; 
Діло. – 1918. – 11 листопада.
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У § 3 закону чітко зафіксовано, що 

„Законно признаним національним меншос-
тям полишає ся свободу уживаня як усно, так і 
в письмах їх матірної мови в урядових зносинах 
з державними властями і урядами, публичними 
інституціями і державними підприємствами”226. 

Як бачимо, національним меншинам 
країни гарантувалося право не тільки 
мати свої школи, бібліотеки, видавати 
періодичні видання тощо (все це було 
записано в „Тимчасовому основному 
законі” і низці інших правових докумен-
тів, про які мова йшла вище), але й 
вільно користуватися рідними мовами у 
повсякденному та державному житті, в 
офіційних відносинах з властями. Лиша-
лося чинним і рішення Державного 
Секретаріату від 10 листопада, за яким 
усі закони, урядові акти та інші правові 
до  кументи, які мають загальнодержавне 
значення, публікувалися чотирьма мо -
вами — українською, польською, єврей-
ською і німецькою227.

У березні Державне секретарство 
внутрішніх справ видало „Розпорядження 
для урядників в державній адміністрацій-
ній службі”228. У ньому вказувалось, що 
до служби в державних органах можуть 
бути допущені тільки громадяни Україн-
ської Народної Республіки, 

„бездоганного поведення, що володіють 
українською мовою в слові і письмі і не пересту-
пили сорокового року життя”229. 

Правда, ця остання вимога не стосу-
валася тих службовців, які вже працю-
вали. Не могли бути службовцями дер-
жавного апарату особи, засуджені за 
кримінальні злочини, проступки проти 
публічного порядку, моралі чи користо-
любство; особи недієздатні; неоплатні 
боржники, проти яких порушена судова 
справа; особи, що своєю поведінкою 
„викликають публічне згіршення”. Поміж 
начальником і підлеглим на державній 
службі не могло бути „спорідення, ані 

226 Там само.
227 Там само.
228 Вістник державних законів і розпорядків Західної Области 

Української Народної Республики. – 1919. – Вип. 7. – 26 
березня. – С. 46.

229 Там само.

посвоячення по лінії прямій, а по лінії 
бічній до другого степеня”230. Усі при-
йняті на державну службу особи повин ні 
після однорічного стажування скласти 
перед відповідною комісією спеціальний 
іспит — письмовий і усний: щодо знан ня 
законодавства, уміння ним користува-
тися, уміння складати відповідні доку-
менти, знання своїх повноважень і 
обов’язків тощо. Кандидат, який двічі не 
склав таких іспитів, „має бути зі служби 
звільнений”231. Навіть канцелярські пра-
цівники повинні були задовольняти пев-
ним вимогам: 

„знати признані в державі мови; 
поправ но читати і писати; знати канцелярійну 
маніпуляцію”232. 

У зв’язку зі зростанням цін на товари 
першої необхідності і продовольство усім 
державним службовцям, у тому числі 
і вчителям, а також пенсіонерам, вдо-
вам і сиротам, декілька разів виплачува-
лася так звана „одноразова надзвичайна 
допомога”233.

8 квітня 1919 р. УНРада ухвалила 
закон „Про право горожаньства [грома-
дянства] на Західній Области Української 
Народної Республики”234. Згідно з цим 
за  коном кожна особа, яка у день його 
про  голошення мала право приналежнос ті 
до однієї з громад краю, вважалася гро-
мадянином Української Народної Рес -
пуб   ліки. Рішення про надання громадян-
ства в ЗОУНР приймав Державний Секре-
таріат. Оскаржити таке рішення можна 
було до Виділу УНРади. В окремому па -
раграфі закону вказувалось, що грома-
дяни Придніпрянської України — УНР — є 
повноправними громадянами ЗОУНР. 

10 квітня Державний Секретаріат ви -
дав розпорядження, яким уточнював деякі 
положення цього закону. Так, службов  ці, 

230 Вістник державних законів і розпорядків Західної Области 
Української Народної Республики. – 1919. – Вип. 7. – 26 
березня. – С. 46.

231 Там само.
232 Там само. – С. 47.
233 Вістник державних законів і розпорядків Західної Области 

Української Народної Республики. – 1919. – Вип. 3. – 
2 березня. – С. 31–33.

234 Вістник державних законів і розпорядківЗахідної Области 
Української Народної Республики. – 1919. – Вип. 10. – 
5 травня. – С. 69–70.
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які до цього не склали присяги, повинні 
були з одержанням громадянства скласти 
присягу вірності ЗОУНР у державному 
повітовому комісаріаті. Але змусити їх до 
складання такої присяги ніхто не міг. Пові-
тові комісаріати лише виготовляли списки 
службовців, які відмовилися від присяги, 
і надсилали їх до уряду. У розпорядженні 
також вказувалися документи, які слід 
було підготувати (крім заяви) для отри-
мання громадянства235.

15 квітня 1919 р. УНРада прийняла 
закони про скликання Сойму ЗОУНР та 
про вибори (виборчу ординацію) до 
Сойму ЗОУНР. Законом визначалося 
загальне, без різниці статі, рівне, безпо-
середнє, таємне і пропорційне виборче 
право для всіх громадян держави, яким 
виповнилося 20 років. Послом міг бути 
обраний кожен з 28-річного віку. 

Обраний у червні 1919 однопалат-
ний Сойм мав складатися з 226 послів: 
160 українців (70,8 % загального числа), 
33 поляків (14,6 %), 27 євреїв (11,9 %) і 6 
німців (2,7 %). Для кожної національної 
меншини були намічені окремі виборчі 
округи (15 українських, 5 польських, 
5 єврейських, 1 німецька). 

Після обрання нового Сойму УНРада 
мала самоліквідуватися. 

Події українсько-польської війни 
1918—1919 рр. не дали змоги провести 
вибори. 8 липня 1919 р. у Заліщиках 
(тепер Тернопільська обл.) перед пере-
ходом апарату влади ЗОУНР і УГА за 
р. Збруч Президія виділу УНРади і Рада 
державних секретарів спільною постано-
вою передали свої конституційні повно-
важення уповновласненому диктатору 
Є. Петрушевичу, надавши йому право 
виконувати всю військову і цивільну 
владу до моменту відкликання. 

Сам диктатор з цього приводу писав 
про форму здійснення ним державного 
керівництва так: 

„З того часу виконував я перейняту згада-
ним Актом владу в своїм імені. А коли за бігом 
воєнних подій зорганізований первісно держав-
ний центральний апарат урядовий перестав на 

235 Там само.

ділі бути чинним і існувати в своїм складі, пола-
годжував я справи державні при помочі прина-
гідно і відповідно до потреб хвилі складеного 
урядового апарату, заступаючись у вирішуванні 
деяких поодиноких діл чи то справ цілих пооди-
ноких областей адміністрації повновласниками, 
заіменованими будь-ще виділом Національної 
Ради чи Державним Секретаріатом будь назна-
чуваними мною, які, однак, не мали постійного 
круга компетенції”236.

Після захопленя території ЗУНР поль-
ськими військами (липень 1919 р.) уряд 
Диктатора ЗО УНР-ЗУНР був змушений 
переїхати у Відень, де продовжувати 
активну діяльність по захисту державних 
інтересів ЗУНР. Утім, на вигнанні процес 
роботи державної служби та управління 
хоч і не міг бути повноцінним, але три-
вав. Адже вірилося, що справа україн-
ської державності, принаймні на її захід-
них теренах, ще не була програна, перш 
за все, з огляду на перспективу повоєн-
ного міжнародного врегулювання. Тому 
диктатор ЗУНР Є. Петрушевич у своєму 
Розпорядку „Про організацію уряду для 
виконування державної влади в Захід-
ноукраїнській Народній Республіці” від 
25 липня 1920 р. заявив, що 

„повага держави на зверх та складність її 
адміністрації вимагає, щоби існував постійно 
зорганізований державний апарат урядовий, 
відповідаючи існуючому правному станові”, 

а відтак ним було постановлено здійсню-
вати свої повноваження через уряд дик-
татора ЗУНР237. Уряд цей мав складатися 
з окремих відділів, а саме:

„а) для ведення діл, входячих попередньо 
в круг компетенції Секретаріату справ закордон-
них;

б) для ведення діл, входячих попередньо в 
круг компетенції секретаріатів фінансів, торгівлі 
і промислу;

в) для справ преси і пропаганди, зокрема 
організації, ведення і нагляду політичної пре-
сової служби та політичної пропаганди, в цілі 
попирання інтересів держави та для викону-
вання атрибутів адміністраційної влади в спра-
вах пресових;

г) для ведення діл, входячих попередньо в 
круг ділання державних секретарів справ вну-
трішніх, судівництва, просвіти, віросповідань, 
рільництва, пошт і телеграфів, шляхів та робіт 
публічних;

236 ЦДАВО України. – Ф. 2192. – Оп. 2. – Спр. 7. – Арк. 1–3 зв.
237 Там само.
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д) президіальної канцелярії Диктатора 
для ведення діл президіяльних, а зокрема — 
для приймання в законній дорозі внесень на 
рішення Диктатора від органів державних, 
покликаних до того законом, і взагалі в спра-
вах, застережених існуючими постановами до 
безпосереднього вирішення Диктатора; для 
виготовлювання в автентичнім тексті видаваних 
Диктатором законних постанов, розпорядків, 
рішень, декретів і письм, ведення їх евіденції та 
зберігання автентичних оригіналів; для ведення 
в імені Диктатора урядової кореспонденції та 
для посередничення в безпосередніх урядових 
зносинах з ним”238.

До цього додавалося, що 

„справи, входячі в круг ділання Державного 
військового секретаріату, лишаються при зорга-
нізованій вже окремими постановами „Військо-
вої канцелярії Диктатора ЗУНР”, яка входить в 
склад уряду, як окремий відділ”239.

Уповноважені диктатором прова-
дили справи у межах своєї компетенції 
за допомогою призначених диктатором 
„концептових і канцелярійних урядни-
ків самостійно”, відповідно до законних 
постанов і виданих диктатором інструкцій 
та доручень. Разом з тим вони не мали 
раніше належних державним секретарям 
прав видавання законодавчих постанов, 
розпоряджень та загальнозобов’язуючих 
рішень, які тепер належали виключно 
диктаторові. Такий розпорядок роботи 
набував чинності з 1 серпня 1920 року240. 

Відповідно до вищезазначеного 
1 серп  ня 1920 р. Є. Петрушевичем було 
призначено уряд диктатора ЗУНР у такому 
складі: С. Витвицький — уповноважений 
для ведення справ, що належали до ком-
петенції колишнього Державного секре-
таріату для справ закордонних; В. Сін-
галевич — уповноважений для ведення 
справ, що належали до компетенції 
колишніх держсекретарів фінансів, тор-
говлі і промислу; К. Левицький — упо-
вноважений для справ преси і пропа-
ганди; Й. Ганінчак — уповноважений для 
ведення справ, що належали до компе-
тенції колишніх державних секретаріа-
тів справ внутрішніх, судівництва, про-
світи і віросповідань, рільництва, пошт і 

238 Там само.
239 Там само.
240 Там само.

телєграфів, шляхів та робіт публічних241. 
За місяць, 30 серпня 1920 р., попередній 
розпорядок доповнив ще один, в якому 
Є. Петрушевичем на час його відсутності 
в місці знаходження уряду запроваджу-
валася Колегія уповноважених дикта-
тора ЗУНР. До участі в роботі Колегії 
могли бути запрошені також і інші особи 
„з голосом дорадчим або рішаючим”242. 
У надзвичайних випадках Колегія упов-
новажених диктатора ЗУНР могла, як 
виняток, видавати постанови, що нале-
жали до прав диктатора, проте 

„з виключенням, одначе, справ: найвищого 
військового проводу, законодатних та рішень, 
які викликували б зміну прийнятого Диктатором 
ЗУНР напряму політичного”243. 

Засідання Колегії та її протокол мав 
вести 

„шеф президіяльної канцелярії”.

30 серпня 1920 р. Є. Петрушевичем 
при уряді диктатора ЗУНР було також 
запроваджено для справ внутрішніх, 
судівництва і комунікації постійну Комі-
сію кодифікаційну, членів якої він сам 
і призначав. Головою Кодифікаційної 
комісії призначався уповноважений дик-
татора для справ внутрішніх, судівництва 
і комунікації (тобто — Й. Ганінчак). Комі-
сія засновувалася з метою 

„підготування і розроблення матеріалів, 
потрібних для законодатної діяльності уряду”, 

а її завдання полягали в тому, щоб:

„1) усталити, які закони і розпорядки видано 
на Західній Україні за часів української влади, та 
провірити їх форму і зміст,

2) ствердити, які закони і розпорядки 
видано в часі, коли східна Галичина була оку-
пована через Польщу, та заопініювати, котрі з 
тих законів і розпорядків мусили б бути сейчас 
ухилені, котрі вимагають певних змін, а котрі 
можуть бути без змін рециповані,

3) розслідити, які зміни в устрою дер-
жави, в законодавстві, адміністрації та органі-
зації урядів перевели по розпаді Австрії сук-
цесійні держави (Чехія, Німеччина, Австрія, 
Югосла вія),

4) уложити план обняття адміністрації на 
території Східної Галичини”244.

241 Там само. – Арк. 5–5 зв.
242 Там само. – Арк. 13.
243 Там само. – Арк. 13–14.
244 Там само. – Арк. 12–12 зв.
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Як видно з вищезазначеного (зокрема 
з пункту 4-го), Є. Петрушевич та його най-
 ближчі співробітники все ще сподіва ли ся 
на міжнародне сприяння відроджен  ню 
ЗУНР і почали готуватися до повернен  ня 
на Батьківщину із оновленим законодав-
ством та державною адміністрацією, вра-
ховуючи при цьому досвід новопосталих 
після Першої світової війни сусідніх країн.

Питання про подальшу долю ЗУНР, її 
території та українського населення неод-
норазово заслуховувалося на різних між-
 народних форумах, зокрема 23 лютого 
1921 р. на засіданні Ради Ліги Націй. 
30 квітня 1921 р. екзильний (еміграцій-
ний) уряд запропонував Раді Послів 
 Ан  танти та Раді Ліги Націй проект консти-
 туції Західноукраїнської держави — 
 „Проект основ державного устрою 
Галицької Республіки”245. Проект скла-
дався з 42 ста тей і 12 розділів. Державна 
територія Галицької Республіки мала 
охоплювати українські землі Галичини 
аж по Перемишль включно. Кордон з 
Польщею мав пролягати по р. Сян.  Проект 
закону передбачав, що 

„Державними народностями є українці, 
поляки, жиди, що користуються рівними пра-
вами в області публічного життя. Прочі народ-
ності творять національні меншості, що їх права 
і охорону запоручає конституція”. 

За формою правління Галицька Рес-
публіка мала бути демократичною пар-
ламентською республікою. Законодавча 
влада у ній належала парламенту — Дер-
жавній Раді, обраній на 5 років грома-
дянами шляхом загального, рівного, 
прямого, таємного голосування за про-
порціональною системою виборів без 
різниці статі, національності, віроспові-
дання тощо. Вибори послів проходили 
окремо за національностями, тобто, 
кожна з них обирала їх пропорційно до 

245 ЦДІАЛ. – Ф . 462. – Оп. 1. – Спр. 216. – Арк. 1.

своєї кількості. Голова парламенту, пре-
зидент, повинен бути українцем за наці-
ональністю, один віце-президент (всього 
їх було 4 особи) — поляком, 1 — євреєм. 
Передбачався і пост одноособового 
глави держави — Президента, який пови-
нен був обиратися на загальних виборах 
строком на 6 років. Президент формував 
уряд — вищий виконавчий орган країни, 
відповідальний (як і Президент) перед 
парламентом. Усі національні меншості 
мали в уряді своїх міністрів. 

Державною мовою мала стати україн-
ська, а „зовнішніми урядовими мо -
вами” — українська, польська і єврей-
ська. У проекті закону за національними 
меншинами закріплювалося право звер-
татися в усі державні органи та інституції 
рідною мовою й обов’язок цих органів 
давати відповідь цією ж мовою. Місце-
вим органам, де компактно проживали 
національні меншини, надано право 
установлювати для себе внутрішню мову 
урядування. Службовцями державних 
органів та інституцій могли іменуватися 
лише громадяни держави, що володіють 
щонайменше двома мовами націо-
нальностей держави. Конституційне 
зако нодавство ЗУНР, базуючись на того-
часних загальноприйнятих нормах між-
народного права, було глибоко демо-
кратичним, гуманним і справедливим.

Однак, незважаючи на всі ці заходи 
українців, 15 березня 1923 р. Рада послів 
Франції, Італії, Англії і Японії прийняла 
рішення про передачу Польщі Галичини 
за умови надання їй територіальної авто-
номії. З рішучим протестом проти цього 
рішення виступили президент Є. Петруше-
вич, Українська парламентська репрезен-
тація та політичні партії, проте українська 
державність у формі ЗУНР уже втратила 
свій шанс на відродження, а світова спіль-
нота вкотре відмовила українцям у праві 
на самостійне державне існування.
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Більшість із нас сприймає чинов-
ника ХІХ століття за створеними 
типовими образами, на які так 

багата і російська, і українська художня 
література. І Микола Гоголь, і Антон Че -
хов, і Панас Мирний змальовують про-
вінційного бюрократа як некомпетент-
ного, корумпованого, залежного від 
начальства, то як порушника законності, 
то як вимогливого і грізного представ-
ника влади, що наганяє страх. В усьому 
з ними важко погодитися, бо письмен-
ники нерідко нарочито перебільшували 
вади чиновництва, аби у такий спосіб 
звернути увагу суспільства на моральний 
бік влади та її носіїв. Можливо, це був 
один із способів скомпрометувати вер-
ховну владу, державність, які протистав-
лялись особистості. Не в останню чергу 
в такий спосіб дискредитувалося непо-
воротке самодержавство, несправедли-
вий суспільний лад, з яким часто-густо 
пов’язуються всі соціальні біди. 

Сьогоднішню розмову про історію 
державної служби в українських губер-
ніях Російської імперії пропоную вести у 
межах вимог держави до організації 
служби, її матеріальних та моральних 

Валентина Степанівна ШАНДРА

Державна служба в українських 
губерніях Російської імперії
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заохочень, а також відповідальності 
посадовців, аби з’ясувати, чи вдалося 
верхов ній владі сформувати корпус 
службовців, для яких державні інтереси 
важили стільки б, скільки того вимагала 
верховна влада. Звертаю увагу також, 
що поняття імператор, верховна влада, 
держава слід сприймати як тотожні. 
Такими ж є терміни: чиновник, посадо-
вець, бюрократ, державний службо-
вець, хіба що вони лише відтіняють 
певні етапи історичного минулого, для 
кожного з яких один з термінів був най-
більш уживаний. 

Варто почати з того, що організову-
ючи державну службу, верховна влада 
в особі імператора та вищих інституцій 
упродовж століть з’ясовувала для себе 
кілька глобальних питань. 

Перше з них. Державна служба як 
інститут підпорядковувалася лише абсо-
лютному монархові, а тому набула неза-
лежного від суспільства статусу з куль-
тивуванням началь ництва, централізму, 
субординації та інших притаманних рис, 
властивих авторитарному типу держав.
Така залежність, як підмітила сучасна 
російська дослідниця, сформувала пра-
вовий світогляд сучасника, для якого 
кожний орган, кожна посадова особа 
була представником монарха, перед 
яким ті відповідали, а межі виконання 
владних повноважень визначалися не 
правом і законом, а вищою волею царя1. 
Персонал державного апарату ставав 
головним інструментом реалізації полі-
тики верховної влади. Саме тому фор-

1 Правилова, Е. А. Местное и центральное управление в 
России: проблема правового регулирования отношений. 
// Имперский строй России в региональном измерении 
(XIX—XX века): сб. науч. ст. / Моск. обществ. науч. фонд; 
отв. ред. П.И. Савельев. - М. : МОНФ, 1997. – С. 41.
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муванню цієї служби приділялося над-
звичайно багато уваги.

Найперше право державної служби 
верховна влада надавала дворянському 
стану, а можливість його набути одер-
жанням чину сприяло залученню до неї 
здібних вихідців з інших станів. Охочих 
належати до нього було немало, адже 
види і розмір узаконених привілеїв були 
досить суттєвими, варто назвати хоча б 
декілька. Дворянство користувалося пра-
вом на монопольне володіння землею, 
як і правом на душеволодіння. Правом 
на несплату особистих податків і пра-
вом не відбувати рекрутську повинність. 
У такий спосіб Російська імперія присто-
совувала західні моделі станової органі-
зації суспільства і залучала на державну 
службу здібних представників з інших 
станів, які виявили ділові якості, необ-
хідні для управлінської діяльності, хоча, 
безперечно їх відсоток не був значним. 
Такий підхід до формування бюрократії 
надавав можливість також урежимлю-
вати аристократію, аби вона не змогла 
обмежувати верховну владу. Становий 
підхід з віддаванням переваги дво рянству 
при прийомі на службу формально було 
припинено лише 1906 року.

І ще одна загальна проблема, суть 
якої полягає у поєднанні двох принци-
пів щодо формування бюрократії – при-
значуваного та виборного – які постійно 
перебували у взаємозв’яку. Обов’язкова 
державна служба при Петрі І змінюється 
на необов’язкову при Катерині ІІ, яка вда-
лася до поділу державної служби на два 
види: на призначувану короною та на міс-
цеву виборну. На повітові адміністративні 
та губернські судові посади дворянство 
обирало своїх кандидатур, а на адміні-
стративні губернські посади та посади 
у центрі призначення здійснювала дер-
жава. Хоча, тут варто обумовити, що така 
система діяла лише у внутрішніх росій-
ських та прирівняних до них губерніях. 
Скажімо, в місцевостях з мусульманським 
населенням відразу після приєднання 
коронні судді з’ясовували найбільш важ-
ливі карні справи, а також суперечки між 

російськими і місцевими жителями. Менш 
важливі — розглядали татарські стар-
шини на основі шаріату2. Запроваджу-
ючи виборні посади, держава забезпе-
чувала управлінський процес при нестачі 
підготовленого персоналу. Підраховано, 
що чисельність виборних місцевих посад 
була досить представницька. За даними 
професора історії Харківського універси-
тету М. В. Клочкова, дворянство однієї 
губернії в останній чверті ХVІІІ ст. оби-
рало 94 особи3. 

Інакше кажучи, з першої половини 
ХІХ ст. дворянське губернське зібрання 
обирало третину штату місцевих чинов-
ників, серед яких такі поважні посади, 
як голови палат цивільного і криміналь-
ного суду, засідателі цих палат, совісний 
суддя, повітові судді і засідателі повіто-
вих та совісних суддів, а також земські 
справники і засідателі земських судів. 
Московська дослідниця уточнила ці дані. 
За її підрахунками, чисельність виборних 
посад у бюрократичному апараті Росій-
ської імперії після губернської реформи 
1775 р. становила від 11 до 12 тис. осіб, 
що складало майже третю частину дер-
жавних службовців, причому у складі 
губернської адміністрації переважали 
коронні чиновники, а у повітовій 1/3 час-
тину становили виборні посадовці4. Тож 
логічно для повної картини чисельності 
управлінського апарату навести кон-
кретні цифри, однак їх як таких у науко-
вій літературі бракує. 

Переконливіше виглядає порів-
няння чисельності управлінського апа-
рату Російської імперії з іншими світо-
вими імперіями щодо числа чиновників 
на „душу” населення. Тут обґрунтова-
ною здається позиція Степана Величенка, 
який на основі відповідної статистики 

2 Ефремова, Н. Н. Судоустройство России в 18 – первой 
половине 19 в.: ист.-правовое исследование: монография 
/ Н.Н. Ефре мова. – М. : Наука, 1993. – С. 147.

3 Клочков, М. В. Очерки правительственной деятельности 
вре мени Павла І. / М.В. Клочков. – Петроград, 1916. – 
С. 438.

4 Писарькова, Л. Ф. Государственное управление России с 
конца ХVІІ до конца ХVІІІ века: Эволюция бюрократической 
системы. / Л.Ф. Писарькова. – М. : Российская поли ти-
ческая энциклопедия (РОСПЭН), 2007. – С. 432.
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доводить, що Росія належала до держав 
з „недокерованою” системою5.

Склалася думка, що дворянська ви -
бор на служба не була популярною се ред 
місцевого дворянства. Скоріше всьо го, 
що так, за винятком знаті Право бе режної 
і частково Лівобережної Украї ни, яка на -
да  вала перевагу виборній службі перед 
призначуваною. Чому? Бо це давало 
змогу відбувати її, перебуваючи у влас-
них маєтках, займаючись господарством, 
а не брати участь у близьких і далеких 
військових походах та відстоювати імпер-
ські інтереси далеко від власних маєтків.

Із запровадженням земської ре  фор-
 ми 1864 р. та міської 1870 р. виборче 
пра  во значно розширювалося, і поступо-
 во становий підхід змінювався на всес-
тановий. Крім дворян, активну участь у 
формуванні місцевих органів влади бра-
 ли представники і міщан, і селян. Само-
врядні органи функціонували на кошти, 
що їх ті здобували, оподатковуючи міс-
цеві статки, та за рахунок яких здійсню-
валася їхня господарська діяльність. 

Згідно із законодавчими ак тами ви -
борними посадовцями могли бути лише 
особи місцевого походження, яким були 
добре відомі потреби населення, а чітка 
регламентація відносин з місцевою адмі-
ністрацією сприяла швидкому налаго-
дженню соціальної сфери послуг, яка 
практично була відсутня у попередній 
політиці верховної влади. Не можна не 
зауважити і можливість земств та дум 
заперечувати ухвали губернаторів, звер-
таючись до головної судової установи 
імперії, підлеглої безпосередньо імпера-
тору — Сенату, який, своєю чергою, 
намагався підтримати місцевих вибор-
них посадовців у розгляді їхніх питань. 

Виборний принцип гласних заборо-
няв зараховувати до самоврядних інс-
титуцій представників адміністрації та 
судових установ, зокрема губернатора, 
віце-губернатора, членів губернських 
прав  лінь, губернських і повітових проку-
5 Величенко, С. Численность бюрократии и армии в Рос сий-

ской империи в сравнительной перспективе // Российская 
империя в зарубежной историографии: работы последних 
лет. – М. : Новое издательство, 2005. – С. 83–114.

рорів та стряпчих, а також чиновників міс-
   цевої поліції, що також відігравало по  -
зитивну роль у їхній діяльності. Колектив-
 не обговорення питань та прийняття 
відповідних рішень у сфері соціальних 
послуг також дає змогу зараховувати їх до 
ефективного управлінського механіз  му. А 
як наслідок служба у місцевих установах 
земства та міських думах і управах стала 
популярною та авторитетною, що не зава-
дило її бюрократизації, до якої вдавалася 
держава в часи Олександра ІІІ.  

Верховна влада та її інститути постійно 
працювали над правовим забезпечен-
ням державної служби як такої, так і кола 
обов’язків, що їх виконував чиновник 
залежно від управлінського профілю та 
компетенції відомства і конкретної уста-
нови. В укладанні законодавчої бази для 
державної служби – статутів, положень, 
актів – помітну роль відіграли представ-
ники з України, серед них такі чільні 
постаті як Феофан Прокопович, Семен 
Десницький, Віктор Кочубей, Сергій 
Зарудний. Там ішлося також і про об’єм 
повноважень чиновників та їх відповід-
ність функціональному змісту, регіональ-
ним завданням. Починаючи від Табелів 
про ранги чиновництво поділялося на дві 
основні групи – табельне чиновництво та 
канцелярські службовці, яким держава 
пропонувала кар’єрне зростання: від ниж-
чих до вищих посад, починаючи з най-
нижчих. Умовою успішного кар’єрного 
просування були і освіта, і кваліфікація, 
і оцінки з попереднього місця служби, і, 
безперечно, протекція впливових санов-
ників як прояв неформальних зв’язків у 
чиновницькому середовищі.

До освіти як основи професійної під-
готовки чиновників верховна влада при-
ступила досить пізно. Олександр І лише 
1809 р. видав закон про екзамени. Його 
суть полягала в тому, що набути чини, а 
значить і спадкове дворянство, можна 
лише за наявності університетської освіти. 
Тимчасово її заміняли спеціальні екза-
мени, які підтверджували, що чиновник 
засвоїв граматику російської мови 
настіль  ки, щоб вільно висловлювати 
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дум   ки. Обов’язковим бу  ло знання однієї 
іноземної мови, рі вень володіння якої 
встановлювався перекладом текстів на 
російську. Вимагалися знання з юриспру-
денції (природне, римське, приватне і 
цивільне право). Чиновник мусив розби-
ратися в основах державної економіки, 
карних законах, володіти знаннями з 
російської та світової історії, а також гео-
графії і статистики Російської держави. 

Слід відразу зауважити, що вимоги 
цього закону не відразу прижилися в 
чиновницькому світі, але від курсу на 
освіченого чиновника верховна влада не 
відступала і дбала про освіту управлін-
ського апарату, започатковуючи і універ-
ситети, і ліцеї, і гімназії, і кадетські кор-
пуси. Останні активно запроваджувалися 
в часи Миколи І і надавали освіту місце-
вому дворянству, виховуючи його 

„верными сынами отечества и достойными 
слугами престола”6. 

Причому постійно зазначалося, що 
ос  віта має набуватися у вітчизняних 
навчаль  них закладах, а не закордонних. 
Якщо раніше достатньо було дослужи-
тися до чину колезького асесора, а це 
восьмий клас згідно з Табелем про ранги, 
що давав право на спадкове дворянство, 
то відтепер слід було подати свідоцтво 
про університетську освіту. Перевага від-
давалася вихованцям юридичних фа -
культетів, особливо тим, хто мав учений 
ступінь. Від рівня освіти: вищої, серед-
ньої або домашньої, залежали терміни 
для отримання чину.

Якісні зміни в середовищі чиновниць-
кого апарату на кінець ХІХ ст. да  ють під-
стави говорити про бюрократію нового 
типу, яка зосередилась у міністерствах 
юс   тиції та фінансів. Чиновники останнього 
плідно працювали над законодавчою ба -
зою для різноманітних ко опера ти вів, 
зокрема Положенням про дрібний кре дит 
1904 р., згідно з яким розпочалась дер-
жавна підтримка коопе ративного руху.

При формуванні державного апарату 
верховна влада не зважала на етнічне 
походження претендентів. 
6 ЦДІАК України. — Ф. 486. — Оп. 1. — Спр. 6814. — Арк. 518.

„Различие вероисповедания или племени 
не препятствует определение в службу”, 

– сказано було в статуті державної служ-
 би 1832 року. Виключення становили 
представники єврейського етносу в тому 
разі, якщо вони не змінили віросповідан ня 
з іудейського на християнське, а також 
якщо не мали ступеня доктора, магістра 
чи кандидата. До них приєднувалися 
„інородці”, до яких зараховувалися 
 безелітні народи Сибіру. Саме через 
залучення на державну службу знаті усіх 
народів, які входили до складу держави, 
верховна влада розв’язувала імперське 
питання як таке. Це не в останню чергу 
сприяло співпраці верховної влади з елі-
тами набутих ними земель. Лояльне 
ставлення місцевих еліт з переведенням 
їх до дворянського стану, і відповідно 
надання права державної служби, 
 сприяло залученню вихідців з української 
козацької старшини до державного 
будівництва Російської імперії.

За діяльністю чиновників запрова-
джувався постійний контроль. Він забез-
печувався шляхом утворення відповідної 
структури у складі Сенату. Іншою віткою 
контролю був прокурорський нагляд. А 
також щороку утворювалися комісії, які 
виїжджали в губернії, проводячи пере-
вірку з правом звільняти чиновників, які 
були запідозрені в ганебних і злочинних 
вчинках. З 1837 р. заборонялося прийма ти 
на службу молодих людей у центральні 
державні органи. Починати кар’єру слід 
було в губернських установах, після три-
річної служби там можна було претенду-
вати на столичну службу. Хоча ця вимога 
й не була категоричною, вона не поширю-
валася на такі відомства як міністерство 
іноземних справ та наукові заклади. 

При прийомі на службу вагоме зна-
чення мав випробувальний термін, який 
запроваджувався, починаючи з 1853 р., 
та нараховував 4 місяці. Спершу він уво-
дився у навчальних закладах Міністер-
ства народної освіти, а потім був поши-
рений і на всі інші відомства. Звільнитися 
від служби можна було за власним 
бажанням, що означало піти у відставку. 
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У цьому разі чиновник отримував поза-
чергово наступний чин. Начальникам 
надавалося надзвичайно багато можли-
востей для звільнення чиновників із 
служби – за проступки, недобросовісне 
ставлення до виконання службових 
обов’язків, порушення моральних прин-
ципів, нездібності як такі. Існувала ціла 
система стягнень та порядок їх накла-
дення. Догани та суворі догани наклада-
лися за несвоєчасне складання різнома-
нітних інформаційних довідок. Якщо 
впродовж року чиновник отримав три 
суворі догани або шість простих, то в разі 
нових порушень його справа передава-
лася до суду. Якщо суд вбачав справед-
ливість стягнень, то міг винести нове 
покарання — не зарахувати цей час до 
чиновницького стажу. До 1840 р. практи-
кувалася і система штрафів, але оскільки 
такі збіднювали матеріальне становище 
чиновників, то вони були замінені дога-
нами. У схвалених 1845 р. „Уложеннях о 
наказаних уголовных и исправительных” 
запроваджувалась ціла низка покарань: 
зауваження, догана без занесення до 
формулярного списку, відрахування 
ста жу, відрахування з жалування, відра-
хування із стажу, штрафи, переміщення з 
вищої посади на нижчу, тижневий арешт, 
звільнення з посади, повне звільнення з 
державної служби. Микола І дозволив 
начальникам установ 

„увольнять по своему усмотрению и без 
просьбы”. 

Звільнення із служби через суд не 
дозволяло продовжувати службу впро-
довж трьох років, або без права повер-
нення до неї, залежно від того, як було 
сформульовано запис у службових 
атестатах. Перебування під судом як за 
посадові злочини, так і службові недо-
гляди фіксувалися у послужних спис-
ках.  Прийом звільнених у такий спосіб 
чиновників міг вирішити лише міністр 
або управляючий відомством. 

Висуваючи досить високі вимоги до 
службової відповідальності, верховна 
влада намагалася забезпечувати соціаль-
ний захист управлінців. Крім пожалу-

вання дворянського статусу табельний 
чиновник набув право захищати свої 
права у зв’язку з незаконним звільненням 
з посади, а начальники несли особисту 
відповідальність за необ’єктивну оцінку 
професійних, ділових або моральних 
якостей своїх підлеглих. Достатній життє-
вий рівень також не знімався з порядку 
денного. 

Починаючи з Петра І, чиновники уза-
лежнювалися від держави запроваджен-
ням жалування, грошових окладів, хоча 
й не завжди повною мірою та регулярно. 
Його уведення надало можливість вер-
ховній владі порушувати питання про 
незаконність „кормления” чиновників 
місцевим населенням. При Катерині ІІ 
жалуванням забезпечувалися всі чинов-
ники: і табельні, і канцелярські служ-
бовці. Практично всі залишки „корм-
ления” були винесені за правове поле 
служби. При всьому чиновницькому 
благополуччі верховна влада не пере-
ставала вести боротьбу з найбільшою 
вадою бюрократії – хабарництвом, яке 
„заважало” державі досягати своєї мети. 
І навпаки – допомагало чиновникам 
отримувати додаткові матеріальні кошти. 
При всій їх вагомості не лише вони ста-
вали причиною хабарництва. Не остання 
роль належала слабкому контролю, 
що здійснювався в односторонньому 
порядку (з верху до низу) та централі-
зації управління при значних територіях 
імперії, недостатній чисельності управ-
лінців, не завжди доцільній та виправда-
ній регламентації чиновницької служби. 
Врешті, не можна оминути й психологічні 
моменти, зокрема можливість чиновника 
отриманням хабара компенсувати нехай 
і в такий ризикований спосіб значимість 
та важливість своєї професії. 

Не всі посади оплачувалися одна-
ково, розмір окладу залежав від катего-
рії губерній та установ, різниця була сут-
тєвою і залежала також від відомства. 
Високе жалування отримували чини пер-
ших чотирьох класів, чини 14–9 класів – 
значно менше і вважається, що воно було 
нижче прожиткового рівня. До 1815 р. 
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чиновникам нижчих класів дозволялося 
сумісництво, а потім воно було заборо-
нене, що поставило їх у невигідне стано-
вище. Розмір жалування не одноразово 
збільшувався. 

Вражає також і турбота за чиновника, 
який залишався поза штатом, у цьому 
разі йому виплачувалося щорічне жалу-
вання, щоправда, в губернських устано-
вах виплачувалася половина жалування. 
Існував також свого роду фонд соціаль-
ної допомоги, коли держава виділяла 
кошти на одноразові допомоги, які при-
значалися здібним чиновникам, або тим, 
які потерпіли від стихійних бід, втратили 
здоров’я на службі. Оскільки чиновники 
відправлялися в регіони, то їм сплачува-
лися й квартирні кошти, що становили 1/5 
розміру жалування. Чиновникам випла-
чувалася й пенсія, розміри якої залежали 
від стажу та посад. Залежно від катего-
рії розмір пенсії міг дорівнювати окладу 
або бути меншим. Вона виплачувалася 
вдовам і дітям у разі смерті чиновника. 
Проте пенсії позбавлялися ті чиновники, 
які перебували під судом і слідством та 
були розжалувані. Окремо оплачувалася 
служба чиновників у віддалених регіонах, 
набували популярності різноманітні соці-
альні страхування, зокрема емеритальні 
каси. Фонди цих кас формувалися через 
виплату відсотка з жалування, а з таких 
різних благодійних внесків виплачували 
досить суттєві пенсії, які були вищими за 
державні. 

Державна служба в Лівобережній та 
Південній Україні з останньої чверті ХVІІІ 
й до початку ХХ ст. практично уподібню-
валася до внутрішніх російських губер-
ній. Правобережна Україна з її Київською, 
Подільською та Волинською губерніями 
потрапила з 1886 р. до категорії губерній, 
служба в яких прирівнювалася до відда-
лених. Це було пов’язано з тим, що при 
запровадженні значніших пільг у Цар-
стві Польському більшість із чиновників 
тут же переїздила із Південно-Західного 
краю до Польщі. Місцева вища адміні-
страція змушена була просити верховну 
владу поширити хоча б частину тих при-

вілеїв, що їх мали чиновники в Царстві 
Польському, на чиновників Правобе-
режної України. 

„Положение об особых преимуще-
ствах гражданской службы в отдаленных 
местностях, а также губерниях западных 
и Царстве Польском” 1886 р. встановлю-
вало систему стимулів для чиновників у 
західному регіоні імперії. Суттєво пере-
глядалися принципи їх комплектування 
та матеріального забезпечення, внаслі-
док чого для чиновників із внутрішніх 
російських губерній, які переїжджали на 
службу до західних країв, надавалися 
різноманітні й досить суттєві пільги. На 
державну службу могли вступати особи, 
які в інших губерніях не мали на неї 
права (іноземці, купці, особисті почесні 
громадяни, міщани, вихідці з податних 
станів) та ті, хто не мав табельного чину 
до 8 класу. Скорочувався термін служби 
для отримання чинів, орденів, зберіга-
лися прогонні, одноразові допомоги, 
повні оклади для отримання пенсії та від-
соткові надбавки до жалування. 

Класні чиновники духовних консис-
торій православного віросповідання, 
губернаторських канцелярій, міських і 
повітових поліцейських управлінь, місь-
кої і повітової поліції, а також учителі 
парафіяльних шкіл отримували 50 % до 
жалування. 

Чиновникам 14–8 класів, які служили 
в губернських правліннях, приказах гро-
мадської опіки, комісіях народного про-
довольства, на пошті, казенних палатах, 
повітовому казначействі, управлінні дер-
жавних маєтностей, контрольних палатах, 
духовно-навчальних закладах та в кан-
целярії попечителя навчального округу, 
а також навчальних закладах Міністер-
ства народної освіти і дирекціях народ-
них училищ, а також наглядачам і вчи-
телям повітових і міських училищ трьох 
правобережних губерній, повітовим ліка-
рям, землемірам і чиновникам Міністер-
ства сполучень (крім інженерів) держава 
встановлювала 20-відсоткову надбавку. 

Оскільки вимоги цього положення 
по ширювалися й на вихідців із малоросій-
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сь ких губерній, то вони найперше ско-
рис талися ним і суттєво потіснити пра во-
бе режну шляхту на державних посадах. 
Тим більше, що їхні, хай і невеликі маєт ки, 
знаходилися поруч, тож ними мож на 
було управляти, отримуючи бага то разові 
короткотривалі відпустки на службі.

Верховна влада мобілізувала й сим-
волічні засоби, серед яких чи не най-
ефективнішою була присяга на вірність 
службі імператорові. І хоча кожна особа 
по-різному, залежно від часу, обста-
вин, політичного настрою, моральних 
переконань оцінювала для себе зна-
чимість цієї присяги, проте більшість її 
додержувала. Текст присяги укладався 
таким чином, щоб відповідно впли-
вати на того, хто присягав, вимагаючи 
відданості та ретельності. Адже неда-
ремно служба імператорові та його дому 
ув’язувалася зі службою батьківщині та 
Богові. О. Ф. Кістяківський, професор 
права Київського університету, якого 
важко запідозрити в наївності, вважав, 
що він не має морального права порушу-
вати присягу і зобов’язаний служити 

„не только за страх, но и за совесть". 

Тож присягу верховна влада викорис-
то вувала як символічний, але вельми діє-
вий засіб, яким впливала на форму ван ня 
бюрократичного апарату, вимага ю чи від 
нього ділових якостей, чіткої служ би, 
збе реження державної таємниці.

Кількома розпорядженнями вер-
ховна влада забороняла чиновникам 
брати участь у політичному чи громад-
ському житті. Микола І запровадив, аби 
чиновники давали підписку, що вони до 
будь-яких таємних угруповань не будуть 
належати. 1902 р. вже Микола ІІ звільняв 
чиновників, якщо вони протидіяли роз-
порядженням уряду з політичних мір-
кувань, а 1908 р. будь-яка опозиційна 
діяльність вважалася несумісною з дер-
жавною службою.

Наскільки результативними були 
наслідки щільних вимог верховної влади 
до державної служби та чиновників? 
Перше враження, що при такому конт-

ролі, регламентуванні та інструкціюванні 
державна машина повинна була працю-
вати бездоганно. 

Однак при пильнішому погляді кон-
струюється кілька моделей поведінки 
чиновницького апарату. В українських 
губерніях ми матимемо чиновників регі-
онального або генерал-губернаторського 
рівня, губернаторського і повітового, на 
поведінковий репертуар яких, як ми 
побачили, впливав імперський чинник. 

Серед них малоросійський тип чинов-
ника, який найбільше відповідатиме 
вимогам верховної влади, які можна 
звести до такого вислову: 

„Здравый рассудок, добрая воля в отправ-
лении поручений, верность службе”. 

Разом з тим, місцевих урядовців 
по тріб но було постійно спонукати до 
дер  жавної служби. Правобережний ре -
гіон з його польською шляхтою дав при-
клад іншого чиновника. Такого, який, 
від буваючи державну службу, завжди 
буде дбати про місцеві корпоративні 
інтереси, і не перейматися державними. 
На переконання київських генерал-гу-
бер на торів, чиновники польського 
по ходження набагато краще несуть 
служ бу, коли вони відірвані від свого 
се редовища і служать у внутрішніх 
російсь ких губерніях. Тому їх постійно 
позбавляли права станової служби на 
Правобережжі, а на їхнє місце приїздив 
російський чиновник.

На думку київського генерал-гу бер-
натора Д. Г. Бібікова, приїжджий „право-
славний чиновник”, позбавлений місце-
вих зв’язків, зможе оперативно навести 
„порядок”. Цю ідею підтримав Микола І, 
за згодою якого було оголошено в газе-
тах про бажаний переїзд відставників 
військових для обіймання поліцейських 
посад. Внаслідок цього в Південно-
Західний край наїхали ті чиновники, від 
непрофесійних та неякісних послуг яких 
відмовилися у внутрішніх губерніях та які 
сподівалися на перспективу кар’єрного 
просування. Збіднілі, вони менше всього 
переймалися державними справами, 
натомість дбали про швидке особисте 
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збагачення7. Це їх характеризував спо-
стережливий правник О. Ф. Кістяків-
ський, – 

„жадібне, звикле до свавілля чиновництво, 
стояло стіною між монархом і народом”. 

Якщо у внутрішніх губерніях чинов-
никам адміністративних установ забо-
ронялося брати участь у набутті майна, 
займатися підрядами, то тут навпаки. 
Можливість придбати землю використо-
вувалась для того, щоб заохотити росій-
ського чиновника до переїзду. В імпе-
рії Олександр ІІІ лише 1884 р. схвалив 

7 Воропонов, Ф. Крестьянская реформа. / Ф. Воропонов. // 
Вестник Европы. – 1900. – № 11. – С. 431–432.

указ „О порядке совмещения государ-
ственной службы с участием в торговых 
и промышленных товариществах и ком-
паниях”, то на Правобережжі така прак-
тика існувала ще з часів першого і дру-
гого польського повстань. 

Найзагальніший висновок, який 
можна зробити із сказаного. Існувала 
певна дистанція між тим, що намага-
лася мати верховна влада і тим, що від-
бувалося на практиці. Саме ця дистан-
ція змушувала верховну владу постійно 
вдосконалювати заходи, аби мати 
професійно-освічений апарат управ-
ління, здатний забезпечити її інтереси. 
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Тенденції розвитку 
політичної системи Гетьманату 

Своєрідність побудови держав-
ного організму Української 
козацької держави та специ-

фіка взаємодії його окремих структурних 
складових зумовлювались тими специ-
фічними умовами, в яких розпочинався 
і протікав процес державо творення в 
середині — другій половині ХVІІ ст. 
Насамперед, тут варто мати на увазі ту 
обставину, що початок формування дер-
жавного каркасу Гетьманату відбувався 
водночас із руйнуванням колишньої сис-
теми влади, що перед тим функціону-
вала на українських землях як одне з від-
галужень державної структури Корони 
Польської. Революційний нігілізм, прита-
манний будь-якому подібного роду сус-
пільному вибуху, зумовлював потребу 
у спрощенні структури адміністрування, 
звільненні його від традиційних умов-
ностей і обмежень.

Роль чинника, що стимулював но  ва-
торські зміни у цій сфері, відігра ва  ли 
досвід і традиції існування з початку 

ХVІІ ст. на теренах Середнього Подніп-
ров’я козацького самоврядуван ня, базо-
ваного на структурі реєстрових ко зацьких 
полків.

Суттєве ж підвищення в роки рево-
люції політичної ролі Війська Запороз-
ького як окремої соціально-політичної 
інституції, відповідальної тепер уже й за 
інші суспільні верстви (міщанство та 
поспільство), а також перебирання на 
себе ролі повноважного репрезентанта 
волі україн ського (руського) політичного 
народу на зовнішній арені — неминуче 
потребувало певного ускладнення меха-
нізму козацького самоврядування та від-
повідної формалізації державного життя. 
Реалізації цього нагального завдання 
сприяло активне долучення до визволь-
них змагань козацтва чималої групи 
шляхти (переважно православних і та -
ких, що ідентифікували себе як частину 
православної „Русі”). 

На рівні організації центральної влади 
Гетьманату було використано традиційну 
модель козацького адміністрування, за 
якої влада зосереджувалась у руках геть-
мана, а його помічниками виступали вій-
ськові чини: обозний, осавули, писар і 
суддя. Утім, перебирання Військом Запо-
розьким на себе функцій повноцінного 
державного організму неминуче тягло за 
собою принципові зміни у цій ланці дер-
жавного управління. 

Суспільно-політична стабілізація ко -
зацької України, що стає реальністю вже 
в останній третині ХVІІ ст., сприяє кон-
солідації політичної еліти, формуванню 
стабільних управлінських груп ви щого 
і середнього рівня. У політичному жит ті 



100

Гетьманату закріплюється практика фор-
мування старшинських династій, у важ-
ливий чинник службового просування 
пе ретворюється належність до пев ного 
старшинського роду. 

Важливою складовою цього про-
цесу стає трансформація інституту вій-
ськових рад, які невпинно еволюціону-
вали від загальних Генеральних (або так 
званих „чорних”) рад до егалітарних за 
своєю суттю Старшинських, а також роз-
ширення владних повноважень гетьман-
ського проводу.

Ще одна, досить важлива тенденція 
розвитку політичної системи Гетьманату 
була обумовлена його потраплянням під 
протекцію російських монархів. Адже 
якщо в середині століття, згідно з умо-
вами Березневих статей Богдана Хмель-
ницького 1654 р., Військо Запорозьке 
користувалося правами політичної авто-
номії, то, починаючи з кінця 1650-х років, 
російська влада чинила тиск з метою 
нівелювання автономних прав Гетьма-
нату, аж до отримання Москвою можли-
востей впливати на перебіг політичного 
життя в Україні, впровадження в її полі-
тичну систему власних владних інститу-
тів тощо. 

Місце Генеральної ради в системі 
політичної взаємодії

Поняття колективної волі в системі 
демократичних громадянських цінностей 
запорозь кої спільноти від самих початків 
її самоорганізації посідало центральне 
місце.

Реалізація колективної волі відбува-
лася передовсім через функціонування 
загальних козацьких рад. Рада як фор ма 
прямого волевиявлення усіх без винятку 
повноправних представників козацької 
рицарської корпорації, як відомо, була 
актуальною не лише в межах Січі, а й 
зберігала свою правомочність і під час 
воєнних кампаній і походів. 

Якими ж були механізми функціо-
нування інституції? І як розв‘язувалася 
проблема забезпечення легітимності її 
рішень? 

Прерогатива скликання Генеральної 
ради належала гетьману або вищій стар-
шині, яка урядувала в період міжгеть-
манст ва. Із цією метою до полковника 
та полкової старшини розсилалися уні-
версали, про зміст яких можна скласти 
враження хоч би зі звернення геть-
мана П. Дорошенка в липні 1669 р. до 
товарист ва Прилуцького полку: 

„...прошу чтоб вы — конныи, пішие, так 
полковник, судьи, есаулы, сотники, атаманы 
і всі купно того полку товариство, кто толко 
отчизны своеи Украйне добру общему і вол-
ностям, за которые кров свою розливаем, есть 
желательные (прибували)...”1. 

Як правило, на раді головував геть-
ман. У тому разі, коли мова йшла про 
гетьманське обрання, головувати могла 
або генеральна старшина колегіально, 
або ж найвпливовіший з-поміж неї пред-
ставник (найчастіше — генеральний обо-
зний). За розпорядчиків на Генеральних 
радах, зазвичай, виступали генеральні 
осавули — 

„пытано по килка крот през асавулов 
войс ка: на чом бы воля їх была...”2 

Хоча залежно від обставин порядок 
впорядкування радою могли змінювати.

Щодо чисельності учасників Гене-
ральних рад та рівня їхньої регіональ-
ної і соціальної репрезентативності, то 
тут варто зазначити, що вони не залиша-
лися незмінними протягом усього часу 
існування Української козацької дер-
жави. Найширше представництво дося-
галося на радах, які скликалися в козаць-
кому таборі, під час військового походу 
всього Війська Запорозького. Однією з 
найбільш масових була Генеральна рада 
під Ніжином 1663 р., у роботі якої брали 
участь „...сорок тисяч і больши...” осіб3. 
Не менш чисельною була й рада під 
Будищами 1668 р., де зійшлися лівобе-
режні і правобережні полки (за її резуль-
татами гетьманом об’єднаної України 

1 Цит. за: Окиншевич, Л. Генеральна рада на Лівобережній 
Україні у ХVІІ–ХVІІІ віках. / Л. Окиншевич. // Праці комісії 
для виучування історії західно-руського та вкраїнського пра -
ва (далі – Праці КВІЗРВП). — Вип. 6. – К., 1928. — С. 327.

2 Літопис Самовидця. — К., 1971.  – С. 75.
3 Окиншевич, Л. Генеральна рада... – Додаток № 6.



101

став П. Дорошенко). На елекційній раді 
в Глухові 1669 р. були присутні 

„...вся старшина і виборні Війська Запороз-
ького козаки і міщани...”4. 

Згідно із свідченням Самовидця, на 
раду 1674 р., яка обрала І. Самойловича 
гетьманом 

„...совершенним з обох сторон Дніпра...”, 
було також скликано „...усіх полковников и 
козаков чолнійших...”5. 

Участь у Генеральній раді 1687 р., як 
свідчать джерела, взяли, крім полковни-
ків і старшини, також 

„...знатні особи, которые урядом не иміют, 
и знатных же войсковых товарищей и все 
поспольство”6. 

Щоправда, загальна кількість учас-
ників елекції — близько двох тисяч коза-
ків7 — вказує на те, що участь „всього 
поспольства” обмежувалася присутністю 
виборних від полків, адже в Кримському 
поході 1687 р. козаків було не менше 
50-ти тисяч. Це й не дивно, оскільки ще в 
квітні 1672 р. старшина ухвалила рішення 
надалі на виборчих радах бути 

„...полковником, сотником и старшині вой-
сковой и начальным людем, всего войска не 
собирая...”8. 

В інших відомих нам випадках прак-
тикувалося представництво. 

Зміцнення ж позицій старшинської 
олігархії, поступове відсторонення рядо-
вого козацтва від політичного життя Геть-
манату призводять до того, що російська 
влада, скликаючи елекційну раду 1727 р., 
зазиває до Глухова 

„...изо всех полков полковников и стар-
шину полковую, и бунчуковые и значковые 
казаки...”, 

навіть не згадуючи при цьому рядових 
козаків9. 

До середини ХVІІ ст. до участі у роботі 
Генеральних рад допускалися лише 

4 Акты, относящиеся к истории Юго-Западной России 
(далі – Акты ЮЗР). — Т. 8. — СПб., 1872. – С. 89.

5 Літопис Самовидця. — С. 118.
6 Источники малороссийской истории, собр. Д. Бантышем-

Каменским. — Ч. 2: 1691—1722 — М., 1859. — С. 177.
7 Окиншевич, Л. Генеральна рада... — С. 283.
8 Акты ЮЗР. — Т. 9. — С. 849.
9 Российский архив древних актов (Москва). – Ф. 248.— 

Оп. 29. — Спр. 1806. — Арк. 7–8.

представники козацького стану. У ході 
розвитку революційних процесів, коли 
Військо Запорозьке стало ідентифікувати 
себе не тільки за певним станом, а й 
перебрало на себе функції народу полі-
тичного всієї України-Русі, склад учасни-
ків загальних рад суттєво змінився. Так, 
уже в гетьманство І. Виговського серед 
присутніх на раді осіб зустрічаємо пріз-
вища київського митрополита Діонісія 
Балабана, архімандритів й ігуменів пра-
вославних монастирів — Інокентія Гізеля, 
Йосипа Тукальського, Феодосія Крехо-
вецького, а також найбільш впливових 
представників білого духовенства — про-
топопів Максима Филимоновича, Гри-
горія Бутовича та ін.10 Надалі відомості 
про „духовных особ на раду призваных” 
зустрічаються при описі майже всіх Гене-
ральних рад. Наскільки серйозної ваги 
надавала старшина та представники 
царя питанню участі вищого духовенства 
в елекційній процедурі видно з того, що 
при обранні на гетьманство І. Самойло-
вича раду не розпочинали до тих пір, аж 
поки до Конотопа не прибув архієпис-
коп Лазар Баранович11. Причому, як на 
раді 1669, так і 1672 р., участь духовен-
ства у виробленні та прийнятті рішень 
була досить активною. Зокрема, у 1669 р. 
при виробленні нових умов українсько-
російського договору Л. Баранович запе-
речував проти присутності в українських 
містах царських воєвод та наполягав на 
встановленні в Чернігові митрополії12.

На Генеральну раду до Переяслава 
17 жовтня 1659 р. було закликано, крім 
полковників, всієї старшини і козаків, 
також 

„...і війтів, і бурмистрів, і райців, і лавни-
ків, і всю чернь і все поспольство обох сторін 
Дніпра...”13. 

Присутність представників міщан на 
Генеральних радах фіксують джерела, 
що містять інформацію про вибори на 
гетьманство І. Брюховецького, Д. Мно-

10 Акты ЮЗР. — Т. 4. — С. 100.
11 Там само. — Т. 9. — С. 943–944.
12 Див.: Окиншевич, Л. Генеральна рада... — С. 302.
13 Акты ЮЗР. — Т.4. — С. 262.
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гогрішного та І. Самойловича14. При-
чому мова йде не про випадкових людей 
міщанського стану, а спеціально запро-
шених для вирішення 

„...войскових і градцких діл к потановленню 
статей...” „виборних міщан”15. 

Як правило, інтереси міст на радах 
представляла міська адміністрація — вій-
 ти, бурмистри, райці, лавники, писарі.

У гостру проблему суспільно-по лі-
тичного життя України другої половини 
ХVІІ ст. вилилося питання участі в Гене-
ральних радах запорозьких козаків — 
низовиків. Претензії Коша на збереження 
свого політичного лідерства, утвердже-
ного в першій половині століття16, вили-
вається у вимогу обов’язкової участі 
повноважних представників січового 
товариства в роботі Генеральних рад у 
Гетьманщині як необхідної умови їх легі-
тимності. Політичні претензії січовиків 
викликають різкий спротив керівництва 
Гетьманату. Проти цього активно висту-
пає восени 1657 — взимку 1658 р. І. Вигов-
ський; абсурдність такої вимоги аргу-
ментовано доводить на початку 
1660-х рр. й Я. Сомко, стверджуючи, що 
Військо Запорозьке і хто 

„...из Запорожья пришед, должны в свои 
полки розойтитца...”17. 

Апогеєм впливу січового товариства 
на перебіг Генеральних рад у Гетьман-
щині стали події Чорної ради 1663 р., на 
якій результати виборів значною мірою 
залежали від позиції приведених І. Брю-
ховецьким під Ніжин запорозьких коза-
ків. Після цього запорожці певний час 
зберігають свій вплив на хід Генеральних 
рад, що відбувалися на Правобережжі 
(щоправда, не так ефективно, як це було 
в 1663 р.). Утім вже після зречення геть-
манства їх ставлеником М. Ханенком, а 

14 Там само. — Т. 5. — С. 173; т. 8. — С. 50, 89; т. 9. — С. 911 та 
ін.

15 Окиншевич, Л. Генеральна рада... — С. 299.
16 Про перипетії політичного протистояння Коша та 

гетьманського уряду див.: Горобець, В. М. Запорозький Кіш 
в політичній структурі козацької України (друга половина 
ХVІІ — початок ХVІІІ ст.) / В.М. Горобець. // Запорозьке 
козацтво в українській історії, культурі та національній 
самосвідомості. —Київ; Запоріжжя, 1997. — С. 33—43.

17 Цит. за: Окиншевич, Л. Генеральна рада... — С. 287.

згодом і П. Дорошенком, участь запорож-
ців у Генеральних радах не носить орга-
нізованого характеру. Лише на виборах 
1710 р. та виробленні умов Бендерської 
конституції запорожці, зважаючи на їх 
участь в акції гетьмана Івана Мазепи, 
відіграють надзвичайно важливу роль. 

Важливою передумовою для визна-
ння легітимності ради був факт участі в 
її роботі представників від усіх полків. 
Особливу увагу в середині ХVІІ ст. звер-
тали на відсутність деформацій за регі-
ональними ознаками, оскільки позиції 
лівобережних і правобережних полків по 
основних політичних проблемах суттєво 
різнилися. Так, згадану вже вище оцінку 
Переяславської ради 1658 р., як неправо-
мочної, опозиція обґрунтовувала серед 
іншого й тим, що на раді не були при-
сутні задніпровські (лівобережні) полки18. 
Неправомочність елекції Я. Сомка 1662 р. 
його опоненти також аргументували тим, 
що у виборах не брали участь Полтав-
ський, Зіньківський та Миргородський 
полки, а отже — 

„...какая ж де то полная рада, что половина 
обирала, а другая половина не обирала Якима 
Сомка в гетманы...”19.

Таким чином, невизначеність норм 
представництва на Генеральних радах 
становила суттєвий недолік при функціо-
нуванні політичної системи Гетьманщини. 
Старшина, невдоволена ухваленими на 
раді рішеннями, отримувала можли-
вість апелювати до російського царя, 
рідше — польського короля, добиваю-
чись анулювання постанов, і тим самим 
дестабілізувати ситуацію в країні, ство-
рюючи сприятливі умови для втручання 
зовнішніх сил у внутрішні справи Україн-
ської держави. Водночас заходи стар-
шини, спрямовані на обмеження кола 
учасників зібрання через допущення на 
неї лише старшини та виборних („чол-
нійших”) козаків, об’єктивно сприяли 
трансформації генеральної ради з інсти-
туту прямого волевиявлення в установу 
представницьку.

18 Акты ЮЗР. — Т. 15. — С. 49—50.
19 Там само. — Т. 7. — С. 349.
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Концептуальне розв’язання проблеми 
представництва козацтва на генеральних 
радах було представлене в положеннях 
Бендерської Конституції 1710 р. Так, згідно 
з її нормами, до участі в Генеральних 
радах допускалися, крім гетьмана і гене-
ральної старшини, також полковники, 
полкова старшина і сотники, а також з усіх 
полків „генеральні радці”. Зважаючи на 
виняткову роль Запорозької Січі у подіях 
1708—1709 рр., окремо наголошувалось 
на обов’язковому допущенні до участі у 
засіданнях Генеральної ради представни-
ків низового козацтва20. І знову ж таки, як 
і у випадку з обов’язком гетьмана скли-
кати ради, участь у їх роботі для запро-
шених спеціальних гетьманським „орди-
нансом” старшин і козаків була не лише 
правом, а й обов’язком: 

„Послы мhютъ и повинни будуть, за 
присланьемъ къ себh отъ Гетмана ординансу, 
прибувати, ничого назначеного термену не ухи-
бляючи…”. 

Творці Конституції навіть закріпили 
в документі своєрідний кодекс „депутат-
ської честі”, закликаючи послів 

„о томъ всhмъ благосовhстно, безъ 
жадныхъ, приватного свого и чужого порядку, 
респектові, безъ душегубной зависти и вражды, 
совhтовати…”21. 

Утім, як відомо, цей документ вжитку 
в політичному житті Гетьманату так і не 
набув. Відтак його норми можемо роз-
глядати лише як артикуляцію прагнень 
тогочасної української політичної еліти, 
націлених на розбудову власних політич-
них інститутів.

Утім, враховуючи малу ефективність 
від діяльності загальних рад та зважаючи 
на потребу в оперативному розв’язанні 
назрілих потреб, гетьмани і козацька 
старшина поволі відмовляються від їх 
скликання, вирішуючи справи одноосо-
бово або переносячи їх розгляд на стар-
шинську раду.

В умовах стабілізації внутрішньополі-
тичної ситуації в країні, що намітилася в 
останній чверті ХVІІ ст., Генеральна рада 

20 Там само. – С. 249.
21 Там само.

зберігає за собою лише виняткові права 
гетьманського обрання та затвердження 
умов угод з царем (так званих „геть-
манських статей”, які у другій половині 
ХVІІ ст. виступали своєрідними консти-
туційними актами, що регулювали функ-
ціонування внутрішньополітичного життя 
України козацької). 

Однак і ці прерогативи Генеральної 
ради з часом втрачають свій первісний 
зміст. Так, відповідно до норм українсько-
російських угод, Генеральні ради фор-
мально втратили виняткове право від-
сторонення гетьманів від влади, оскільки 
вже так звані „Нові статті” Ю. Хмель-
ницького 1659 р. конституювали: 

„...Войску без указу Царского Величества 
самим гетмана не переменить”22. 

Крім того, справа обрання на геть-
манство як І. Виговського, так і Д. Ігна-
товича (Многогрішного), І. Самойловича 
та І. Мазепи спочатку була вирішена на 
старшинській раді, а вже потім винесена 
на розгляд Генеральної ради23. 

Фіксують історичні джерела й факти 
порушення прерогативи Генеральної 
ради щодо ухвалення договірних ста-
тей з Москвою. Зокрема, в гетьман-
ство І. Брюховецького Батуринські статті 
1663 р. та Московські статті 1665 р. було 
скріплено ухвалою не загальної, а стар-
шинської ради24. Аналогічним чином 
було вирішено питання щодо змісту 
нового договору Війська Запорозького 
із царем і під час обрання на гетьман-
ство Івана Мазепи, що відбулось у таборі 
на р. Коломак наприкінці липня 1687 р. 
Напередодні проведення Генеральної 
ради, призначеної на 25 липня, відбулась 
нарада в наметі російського „генераліси-
муса”, князя Василя Голіцина, до участі в 
якій було запрошено, згідно з інформа-
цією одного з очільників російського вій-

22 Акты ЮЗР. — Т. 4. — С. 266.
23 Див.: Літопис Самовидця. — К., 1971. — С. 106; Акты ЮЗР. 

— Т. 7. — С. 185; Эйнгорн, В. Отношения малороссийського 
духовенства с московским правительством в царствование 
Алексея Михайловича. / В. Эйнгорн. — М., 1899. — С. 845-
848.

24 Окиншевич, Л. Генеральна рада... — С. 268; Книги 
Разрядные по официальным оных спискам, изданые. — 
Т. 2. — СПб., 1855. — С. 991–993.
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ська генерала Патріка Ґордона, „знатних 
козаків”. Саме на цій раді старшин, що 
проходила під головуванням царського 
вельможі, і відбулось узгодження дого-
вірних норм, які наступного дня були 
лише оприлюднені на Генеральній раді, 
без жодних передумов для їх обгово-
рення чи відхилення.

Енергійну спробу реанімувати роль 
Генеральної ради у вирішенні державних 
справ вчинили творці Конституції 1710 р., 
узаконивши положення, згідно з яким 
гетьман був зобов’язаний тричі на рік — 
на Різдво, Великдень і Покрову Пресвятої 
Богородиці — скликати Генеральні ради. 
На обговорення учасників ради мали 
виноситись найбільш важливі питання 
політичного життя Гетьманату: 

„о цhлости отчизны, о добрh оной посполи-
тому и о всяких дhлhхъ публичныхъ”. 

Причому скликання Генеральної ради 
виступало не як право, а як обов’язок 
реґіментаря, адже на гетьмана поклада-
лось зобов’язання 

„...ничого, безъ ихъ соизволенiя и совhту, 
приватною своею владгою, не зачинати, не уста-
новляти и въ скутокъ не приводити”25. 

Утім, в умовах подальшого занепаду 
української автономії упродовж 1708—
1750-х років прерогативи Генеральної 
ради невпинно звужувалися. Зокрема, 
при виборі на гетьманство Івана Скоро-
падського, Данила Апостола та Кирила 
Розумовського вирішальне слово нале-
жало російській владі, й остання не 
надто турбувалася про те, аби прихо-
вати цю обставину. Зокрема, коли на 
Глухівській раді 1708 р., скликаній для 
обрання нового гетьмана на противагу 
Івану Мазепі, котрий перейшов на бік 
Карла ХІІ, козацтво схилялось до канди-
датури чернігівського полковника Павла 
Полуботка, Петро І рішуче заперечив 
проти цього, аргументуючи свою пози-
цію тим, що той 

„очень хитер, может Мазепе уравниться”26. 

25 Источники малороссийской истории, собр. Д. Бантыш-
Каменским. —М., 1858. — Ч. 2. – С. 248.

26 Ригельман, А. Летописное повествование о Малой России 
и ея народе и казаках вообще… – М., 1847. – Кн. 5. – С. 50.

Вирішальною була роль російської 
влади і при обранні наступників геть-
мана Скоропадського. 

Не менш очевидною була дефор-
мація прерогатив Генеральної ради і у 
сфері уставодавства. Зокрема, двосто-
ронні договірні статті, ствердження яких 
за традицією належало до виняткових 
прерогатив Генеральних рад, поступи-
лися місцем монаршим жалуваним гра-
мотам27, правомочність яких уже за їх 
видовим означенням не могла залежати 
від санкції української сторони. 

Таким чином, починаючи з 1708 р., 
за Генеральною радою залишились чин-
ними лише суто церемоніальні функції.

Тенденції розвитку інституту 
Старшинської ради

Значення Старшинської ради в полі-
тичному житті Гетьманщини зростало в 
міру того, як занепадала роль рад Гене-
ральних. Варто зазначити, що старшин-
ські ради — як інструмент розв‘язання 
нагальних поточних справ чи механізм 
підготовки реалізації прийнятих загаль-
ною радою постанов — широко практи-
кувалися на Запорожжі ще до станов-
лення Української козацької держави на 
теренах Наддніпрянщини. 

Щоправда, на Запорожжі вони мали 
низку характерних ознак, втрачених при 
перенесенні в принципово нові умови 
функціонування. Передовсім це стосується 
показної публічності в організації роботи 
старшинських рад на Січі. Як правило, на 
Січі Старшинські ради відбувались у при-
сутності товариства: нарадчики збирались 
на своє вузьке коло посеред зібрання 
загальнокозацького. Така показна публіч-
ність старшинських рад у Гетьманщині 
джерелами не зауважується.

У роки становлення і розвитку Укра-
їнської держави незмірно зростає зна-
чення і статус Старшинських рад. Так, за 
гетьманування Хмельницького на роз-

27 Див.: Горобець, В. М. До питання про еволюцію 
гетьманської влади в Україні в першій третині ХVІІІ ст. // 
Укр. істор. журнал. — 1993. — № 2 –3. — С. 70–75.
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гляд старшинських рад виносяться най-
різноманітніші проблеми суспільно-
політичного життя, питання зовнішньої 
політики, військово-стратегічного плану-
вання тощо. Зокрема, перед загальною 
радою в Переяславі в січні 1654 р. для 
обговорення питань укладення воєнно-
політичного союзу із царем Хмельниць-
кий скликав Старшинську раду28. Напри-
кінці 1656 — початку 1657 р. відбулося 
декілька Старшинських рад, на яких 
широко дебатувалися питання зовніш-
ньополітичної діяльності Української дер-
жави, а саме: відносини з Росією, Шве-
цією, Трансільванією та Польщею29. 

Ще більше зросло значення інсти-
туту старшинської ради при наступни-
ках Хмельницького, які не мали наяв-
ної у попередника харизми володаря, а 
отже повинні були більшою мірою спи-
ратися на підтримку старшинського ото-
чення — тогочасної правлячої еліти. За 
таких умов на обговорення старшинської 
ради виносяться всі найважливіші проб-
леми політичного життя Гетьманщини. 
Так, наприклад, саме скликана гетьма-
ном І. Брюховецьким старшинська рада 
у Гадячі на початку січня 1668 р. ухвалює 
рішення про розрив з Москвою, початок 
антиросійського повстання та проголо-
шує курс на об’єднання з Правобереж-
ним Гетьманатом і визнання протекції 
турецького султана30. Керівництво Пра-
вобережної України зі свого боку також 
питання об’єднання двох Гетьмана-
тів виносить на обговорення Старшин-
ської ради, в роботі якої взяли участь, 
крім правобережної старшини, також 
посланці гетьманського уряду Брюхо-
вецького, представники православного 
духовенства та Запорозької Січі31.

Надалі Старшинська рада стає не 
лише важливою, а й обов’язковою 
законодавчо-розпорядчою інституцією. 

28 Там само. — С. 217.
29 Архив ЮЗР. — Т. 6, ч. 3. — С. 205; Крип’якевич, І. П. Богдан 

Хмельницький. — С. 235; Смолій, В. А., Степанков, В. С. 
Богдан Хмельницький. Соціально-політичний портрет. — 
К. : Либідь, 1993. — С. 458–459.

30 Акты ЮЗР. — Т. 7. — С. 90; Літопис Самовидця. — С. 104.
31 Акты ЮЗР. — Т. 7. — С. 30–31.

Зокрема, саме таке ставлення до цієї 
інституції у січні 1669 р. артикулює геть-
ман Петро Дорошенко у листі до росій-
ського воєводи князя Г. Г. Ромоданов-
ського, наголошуючи на тому, що в 
гетьманській Україні 

„...без совіту полковників і інного товари-
щества нічого учинити не мочно...”32.

Так само й при позбавленні влади геть-
мана Демка Ігнатовича в 1672 р. чи Івана 
Самойловича в 1687 р. старши на обґрун-
товує необхідність таких дій серед іншого й 
небажанням реґіментарів спіль но з нею 
вирішувати важливі державні справи.

Відтак й участь старшини у регуляр-
них зібраннях у гетьмана сприймаються 
з останньої третини ХVІІ ст. як тради-
ційні. Так, наприклад, повідомляючи про 
з’їзд старшини у гетьмана, що відбувся 
на початку 1677 р., джерело вказує, що 
зібрання відбулось 

„пред Богоясленіем Господним… по древ-
нему обычаю войсковому"33. 

Освячений традицією такий стан 
ре чей був закріплений нормами Консти-
ту  ції 1710 р. Відповідно до них усі най-
важливіші справи — про цілісність бать-
ківщини, про її загальне благо і про всі 
публічні справи — гетьман був зобов’я-
заний вирішувати на Генеральній раді. 

„Если бы зась, опроч тых вышреченных тер-
менов, притрафлялись якiе публичные справы, 
скорого управленiя, отпреставленiя потребуючiе, 
теды Ясневельможный Гетман моцен и волен 
будет з обрадою Енералной старшины таковые 
дела… управляти и отправовати”34.

Від початків існування Гетьманату до 
виняткових прерогатив Старшинської 
ра ди належала (за окремими винятками) 
зов нішньополітична сфера. Поважне міс-
 це належало інституту старшинської ради 
і в процедурі гетьманської елекції. Хоч 
елекційне право de’jure належало до ви -
няткових прерогатив Генеральної ради, 
нерідко фактично результати виборів 
визначалися вже на раді старшинській. 
Крім того, до компетенції старшинської 

32 Акты ЮЗР. — Т. 8. — С. 53.
33 Акты ЮЗР. — Т. 13. – С. 5–6.
34 Источники малороссийской истории... — Ч. 2. — С. 249.
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ради належало питання регулювання по -
даткової політики. Рада старшини повин на 
була спільно з гетьманом розпоряджати ся 
і земельним фондом Гетьманату. 

Розширений склад Старшинської ра -
 ди (крім козацьких урядників у її роботі 
брали участь бунчукові та значкові вій-
ськові товариші) в 1763 р. ухвалив рі  шення 
про реформування системи судо чин ства 
та запровадження судів ґродських, зем-
ських і підкоморських35, що переконливо 
вказує на належність до її пре рогатив 
права законодавчої ініціативи.

Як правило, Старшинські ради скли-
калися у разі нагальної потреби. Однак 
вже з гетьманства Б. Хмельницького 
простежувалася і певна закономірність 
у їх скликанні — навесні, після Вели-
кодня, та взимку, перед Різдвом36, що 
було, на нашу думку, продиктовано 
потребами організації воєнних кампа-
ній (які, як правило, проводилися в літ-
ній сезон), підбиттям їх підсумків і визна-
ченням зовнішньополітичних орієнтирів 
на майбутнє. Згодом, в останні десяти-
ліття ХVІІ ст., утвердилася традиція скли-
кання обов’язкових Старшинських рад 
(з’їздів) саме двічі на рік — на Великдень 
і на Різдво (або Водохрещі).

Роль інституту гетьманства в політич-
ній системі козацької України

Надзвичайно важливе місце у полі-
тичній системі Гетьманату посідав інсти-
тут гетьманства, який, поруч з Генераль-
ною радою, виступав одним із наріжних 
її каменів. Більше того, саме цей інститут 
уособлював собою сутнісне сприйняття 
власне самої української ранньомодер-
ної держави, вже назва якої походила 
від його назви, а примусова ліквідація 
гетьманського уряду російською владою 
в другій половині ХVІІІ ст. стала початком 
кінця самої української держави.

Гетьманський уряд розглядався сво-
єрідною гарантією єдності козацької дер-
жави. Згідно з переконаннями Петра 

35 Окиншевич, Л. Рада старшинська... — С. 21.
36 Див.: Крип’якевич, І. П. Богдан Хмельницький. — С. 235.

Дорошенка, без гетьмана („без голови”) 
Військо Запорозьке піде „врозтіч”37; а за 
твердженням його наступника на геть-
манстві Демка Ігнатовича, 

„мила вітчизна наша Україна… дійде до 
останнього розорення й пагуби”38.

Вживання в офіційному титулуванні 
гетьманів означення „ясновельможний” 
(що в перекладі на латинь звучало як 
„ілюстрісімус”, тобто в пануючій на той 
час ієрархії влади „залежний володар”, 
підвладний лише „северенісімусу” — 
імператору, василевсу, королю) розта-
шовувало українського правителя в 
семантичному ряду, який означував 
європейську владну ієрархію, на щаблі 
другого, нижчого рівня правителів — 
поряд з князями, герцогами, іншими 
васально залежними правителями. 

Утім, історичні джерела містять 
чимало переконливої інформації про те, 
що влада гетьмана Б. Хмельницького 
із середини 1650-х рр. наближалася до 
необмеженої, еволюціонуючи в бік ста-
новлення монархічної форми правління. 
Після смерті Б. Хмельницького його 
наступник І. Виговський з метою залу-
чення на свій бік вищої козацької стар-
шини, невдоволеної тим, що гетьман 

„...володів усім один, що накаже, то всім 
військом і роблять”39, 

на Корсунській Генеральній раді 1657 р. 
запевнював старшину, що 

„...без вашої військової ради жодних справ 
не буду робити”40. 

Однак вже навесні 1659 р., відправ-
ляючи послів на Варшавський сейм, що 
мав ратифікувати Гадяцьку угоду 1658 р., 
доручив їм домагатися, аби після його 
смерті один з братів — 

Данило „...без жодних виборів... успадкував 
Велике Гетьманство і Київське воєводство...”, 
а другий брат — Костянтин „...успадкував би 
пільне гетьманство...”, щоб у такий спосіб „...на 
Україні не доходило до вибуху заворушень...”41. 

37 Дорошенко, Д. Гетьман Петро Дорошенко. – С. 61.
38 Акты ЮЗР. — Т. 8— С. 111.
39 Акты ЮЗР. — Т. 11. — Прилож. — С. 764.
40 Акты ЮЗР. — Т. 4. — С. 43.
41 Олянчин, Д. Пункти Івана Виговського українським послам 

на Варшавський сейм 1659 року // Зап. НТШ. — Львів, 1991. 
— Т. 222. — С. 347.
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У пізніші часи авторитарні тен-
денції й прагнення до трансформації 
виборної гетьманської влади в спад-
кову монархічну виразно проявилися в 
політиці Д. Ігнатовича, І. Самойловича 
та І. Мазепи, кожний з яких намагався 
зосередити у своїх руках якомога ширше 
коло владних прерогатив та ще за життя 
визначити свого наступника42. Навіть 
гетьман П. Дорошенко, котрого дослід-
ники називають найбільш послідовним 
традиціоналістом, що свято дотриму-
вався давніх козацьких звичаїв та поряд-
ків43, за інформацією джерел, не лише 
прагнув „довічного гетьманства” і пере-
дачі його 

„...після нього сину і внуку його нео-
дмінно...”, але й виношував плани „...стати 
удільним князем...”, „...удільним паном і воло-
дарем всієї України...”, домогтися „...незалежної 
ні від кого монархічної влади...”44.

Утім, саме право вільної гетьманської 
елекції було одним з ключових понять 
узагальненого образу „козацьких прав і 
вольностей”, а тому досягти трансформа-
ції виборної гетьманської влади в монар-
хічну жодному правителю не поталанило. 

Яким був владний статус реґімен-
таря? І якими межами окреслювались 
його владні прерогативи?

Виборний гетьман зосереджував у 
своїх руках надзвичайно широке коло 
владних повноважень: скликав загальну 
раду і раду старшини, керував ними, 
брав участь в обговоренні питань й 
ухваленні рішень ради, організовував 
їх виконання, очолюючи адміністрацію; 
за гетьманським підписом виходили 
найважливіші розпорядження і накази-
універсали; він також очолював судо-

42 Див.: Степанков, В. С. Проблема становлення монархічної 
вла ди Богдана Хмельницького... — С. 29; Верба, І. В. 
Ідея спадковості влади в Українській козацькій державі 
(друга половина ХVІІ–ХVІІІ ст.) // Українська козацька 
держава: витоки та шляхи історичного розвитку. — К., 
1991. — С. 79–84.

43 Див.: Дорошенко, Д. Гетьман Петро Дорошенко. Огляд 
його життя і політичної діяльності. / Д. Дорошенко. — Нью-
Йорк, 1985. — С. 663.

44 Акты ЮЗР. — Т. 8.— С. 66; 138; Т. 9. — С. 43; Санин, Г. 
Некоторые черты политики гетмана Петра Дорошенка // 
Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина. — К., 
1993. — Вип. 2. — С. 24; Степанков, В. С. Проблема ста нов-
лення монархічної влади Богдана Хмельницького... — С. 29.

чинство, виступаючи вищою апеляцій-
ною інстанцією; організовував і керував 
фінансами; визначав напрями зовніш-
ньополітичної діяльності країни; очолю-
вав військо. Загалом же гетьман як вер-
ховий правитель очолював усі суспільні 
стани та групи козацької України, корис-
туючись правом уставодавства, вищої 
адміністративної та судової влади: для 
козацтва — в ролі прямого глави, для 
решти станів — як верховний арбітр. 

Добре обізнаний з технологією влади 
в Гетьманаті, автор широковідомого 
„Літописця” Самійло Величко, котрий 
значну частину свого життя провів на 
службі в Генеральній військовій канцеля-
рії, ведучи, наприклад, мову про обрання 
на гетьманство Петра Дорошенка, вжи-
вав таку семантичну форму: 

„…і вручили йому в нагляд… правління і всі 
гетьманські тогобічні військові і громадянські 
справи”45. 

Процитована форма цілком адек-
ватно відображає й неодноразово засто-
совану канцелярією гетьмана Данила 
Апостола офіційну формулу щодо сут-
ності гетьманського правління: 

„Ми гетьман… маючи владу всілякі в Малій Ро -
сії військові і громадянські влаштувати по  ряд    ки…”, 
„…щоб у народі малоросійському од  ним перед 
іншим не могло бути образи і обтяження…”46.

Водночас у своїй основі влада геть-
мана була обмежена. Формально Гене-
ральна рада обирала на гетьманський 
уряд пожиттєво, оскільки „Березневі 
статті” Богдана Хмельницького 1654 р. 
та наступні українсько-російські дого-
вори другої половини ХVІІ ст. фіксували 
норми, за яким перевибори передбача-
лися лише у разі смерті володаря геть-
манської булави — 

„Буде судом божіим смерть случитца гет-
ману, Войску Запорожскому самим меж себя 
гетмана обирать...”47. 

45 Величко, С. Літопис. / Відп. ред. О.В. Мишанич. — У 2 т. – 
К. : Дніпро, 1991. — Т. 2. – С. 47.

46 Материалы для отечественной истории. / Изд. 
М. Судиенко. Т. 1. – К., 1853. – Отд. 1. – С. 119;  Отд. 2. – 
С. 42, 47, 50, 53, 56.

47 Акты ЮЗР. — Т. 4. — С. 263; Т. 10. — С. 490; ПСЗ. — Т.1. — 
№ 119; № 447; Источники малороссийской истории... — 
Ч. 1. — С. 219 та ін.
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Але фактично — як засвідчила доля 
І. Виговського, І. Брюховецького, Д. Ігна-
товича та інших володарів булави, позбав-
лених гетьманства рішенням Генеральної 
ради чи в результаті заколоту — вибори 
здійснювалися „до ласки войсковой”. 

Тенденція до посилення гетьмансь-
кого авторитаризму викликала активну 
протидію з боку вищої старшини, яка 
часто-густо отримувала дійову допо-
могу з боку російської влади. Зокрема, 
авторитарні прагнення Д. Ігнатовича та 
І. Самойловича стали однією з головних 
причин усунення їх від влади.

Бачення української політичної еліти 
щодо суті гетьманської влади та меж його 
повноважень у концентрованому вигляді 
артикульовано у Конституції 1710 р. Від-
повідно до її норм, гетьман насамперед 
повинний був 

„…старатися и крhпко застановляти, абы 
жад ное иновhрiе в Малую Россiю, отчизну нашу, 
ни отъ кого не было впроваджоно…”, а також 
„вы сокимъ своимъ разумомъ и искуствомъ, 
урядъ тотъ Гетманский… двигати, управляти и 
о интересахъ отчизны Малороссiйской радhти 
и ра дити”, піклуватись „о цhлости отчизны, о 
добрh оной посполитому и о всяких дhлhхъ 
публичныхъ”48. 

Крім того, він був зобов’язаний також 
слідкувати за тим, аби людям військовим 
і посполитим 

„збытечные не чинилися тяжести, налоги, 
утеменженья и здирства”. 

Всі ці негативні прояви самовладдя 
гетьман мав 

„владгою своею возбраняти, чого и самъ, на 
добрый иншымъ, подручнымъ себh, прикладъ, 
мhетъ выстерегатися и не чинити”49. 

Окремо наголошувалось на необ-
хідності суворого дотримання правових 
засад у відбиранні та роздаванні майна 
Війська Запорозького — 

„…болшъ зась Ясневельможный Гетманъ 
маетностей добръ войсковыхъ не мhетъ само-
властно себе привлащати и иншымъ, мнhй въ 
Воску Запорожскомъ заслужонымъ, а найбарзый 
чернцамъ, попамъ, вдовамъ бездhтнымъ, 
урядникомъ, посполитымъ и войсковымъ 
мhлкимъ слугамъ своимъ Гетманскимъ и 

48 Источники малороссийской истории... — Ч. 2. — С. 244, 
245, 248.

49 Источники малороссийской истории... — Ч. 2. — С. 251.

особамъ приватнымъ, для респектовъ якихъ 
колвекъ, не роздавати”50.

У разі порушення гетьманом своїх 
повноважень — 

„И если бы что противного, здоровного, 
правамъ и вольностямъ войсковымъ вреди-
тельного и отчизнh неполезного усмотрено 
было в ясневельможном Гетману” — 

Генеральна старшина, полковники і Гене-
ральні радці 

„моцны будуть волными голосами чили то 
приватне, чили, когда нужная и неотволочная 
потреба укажетъ, публичне, на Радh Его Вель-
можности выговорити и о нарушенье правъ и 
вольностей отчистых упоминатися, безъ убла-
женья и найменшого поврежденья високого 
рейментарского гонору”51. 

Гетьман був зобов’язаний сприймати 
таку критику без образ і прагнення до 
помсти.

Як бачимо, у документі чітко просте-
жується тенденція до закріплення за геть-
маном прав і повноважень, спрямованих 
на гарантування суб’єктності Гетьманату, 
непорушності прав і привілеїв його ста-
нів, територіальної цілісності, конфесій-
ної стабільності (у тогочасному її розу-
мінні) тощо. Водночас не менш чітко в 
документі артикульовано й прагнення 
до обмеження самодержавних проявів у 
володарюванні українських реґіментарів. 

 У сфері реальної політичної взаємо-
дії протягом усієї другої половини ХVІІ—
ХVІІІ ст. важливим чинником обмеження 
повновладдя гетьманів виступала росій-
ська центральна влада, а також відпо-
відні дії російської військової адміністра-
ції, пізніше перенесених на український 
ґрунт російських владних інститутів. 

Зокрема, у політичному курсі Москви 
ще з часів правління Івана Виговського 
виразно простежується тенденція до 
обмеження гетьманських прерогатив на 
свою користь або ж, принаймні, пере-
розподіл їх з-поміж вищої козацької 
старшини. Одним із наслідків реаліза-
ції такого політичного курсу була еска-
лація напруження і навіть збройні конф-
лікти сторін. Певний консенсус у цьому 

50 Источники малороссийской истории... — Ч. 2. — С. 251.
51 Источники малороссийской истории... — Ч. 2. — С. 249.
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питанні було досягнуто на переговорах, 
що відбулись у березні 1669 р. в Глухові, 
під час елекції Демка Ігнатовича.

Відповідно до Глухівських статей 
1669 р. гетьман позбавлявся права на 
ведення зовнішньополітичної діяльності, 
а також передбачалася його підсудність 
російській владі52. Конотопські статті 
1672 р. для того, аби старшина надалі не 
зазнавала від гетьмана „неволі і жорстоко-
сті”, закріплювали положення, що заборо-
няли українському правителю одноосібно, 
без ради зі старшиною карати козацьких 
урядовців, провину яких відтепер мав 
обов’язково засвідчити Генеральний суд, 
а також — позбавляти старшину урядів53. 
Коломацькі статті 1686 р. обмежували 
прерогативи гетьмана у сфері поземель-
них відносин, забороняючи регіментареві 
без узгодження з Москвою відбирати у 
власників надані раніше гетьманською 
владою і підтвердженні царськими гра-
мотами рангові ґрунти і промисли. 

Особливо цілеспрямовано робота 
по дискредитації гетьманського звання 
та звуження його владних прерогатив 
велася після подій, пов’язаних із роз-
ривом гетьмана Івана Мазепи із царем 
Петром І та визнання ним протекторату 
шведського короля Карла ХІІ у 1708 р. 

Чи не в найбільш концентрованому 
вигляді новий курс російської влади у цій 
царині був артикульований у листі київ-
ського генерал-губернатора князя Дмитра 
Голіцина до центрального уряду з 1710 р., 
у якому серед іншого зазначалось і таке: 

„Для нашей безопасности на Украйне надобно 
прежде всего посеять несогласие между полков-
никами и гетманом; не надобно исполнять всякие 
просьбы гетмана, особенно когда будет просить 
наградить кого-нибудь деревнями, мельницами 
или чем-нибудь другим… Когда народ узнает, что 
гетман такой власти не будет иметь как Мазепа, 
то надеюсь, что будут приходить с доносами. При 
этом доносчикам не надобно показывать суро-
вости: если двое придут с ложью, а суровости им 
не будет показано, то третий и с правдой придет, 
а гетман и старшина будут опасаться…”54.

52 Источники малороссийской истории... — Ч. 1. — С. 217–228; 
ПСЗ. —Т. 1. — № 447.

53 Акты ЮЗР. — Т. 9. — С. 915; ПСЗ. — Т. 1. — № 519.
54 Ширше про програму князя Д. М. Голіцина див.: Го-

робець, В. Присмерк Гетьманщини. / В. Горобець. – К. : 
Києво-Могилянська академія, 1998. – С. 64–65.

Суттєвим обмеженням прерогатив 
гетьманської влади стало запровадження 
Петром І у середині 1709 р. інституту 
царських резидентів при гетьманові. На 
резидентів покладалися обов’язки конт-
ролю за зовнішньополітичною діяльністю 
гетьмана та нагляду за тим, аби він не 
звільняв і не призначав на старшинські 
уряди козаків, 

„...неописавшись к великому государю...”. 

Крім того, резидент мав слідкувати, 
аби в 

„...гетьмане... никакой шатости к измене и 
возмущению народа... не было...”, 

у разі потреби — для запобігання „зради” 
— йому дозволялося використовувати 
два російські полки, введені до гетьман-
ської резиденції55. Надалі прерогативи 
резидента невпинно розширювалися, аж 
поки в 1722 р. його не було замінено на 
по-суті паралельний стосовно гетьман-
ської влади інститут російської централь-
ної влади — Малоросійську колегію. 
Завдячуючи сприятливим внутрішнім 
обставинам, зокрема смерті влітку 1722 р. 
гетьмана Івана Скоропадського, остання 
вже на середину 1723 р. фактично 
повністю узурпувала всю повноту влади 
в Гетьманаті. 

Відновлення гетьманства восени 
1727 р. загалом безперечно сприяло збе-
реженню української козацької держав-
ності ще на декілька десятиліть. Утім, з 
компетенції гетьмана було забрано функ-
ції верховного командування україн-
ським військом через підпорядкування 
його російському командуванню, а 
також — право завідування фінансовою 
справою56. Серйозні обмеження впрова-
джувалися також і у сферу кадрової полі-
тики тощо.

55 Источники малороссийской истории... — Ч. 2. — С. 228–
231.

56 Экстракт из указов, инструкций и учреждений, с 
разделением по материям на 19 частей. Собрано 
в Правительствующем Сенате по Малороссийской 
экспедиции 1756 года // Материалы для истории 
экономического, юридического и общественного быта 
Старой Малороссии / Под. ред. Н. П. Василенко. — Вып. 2. 
— Чернигов, 1902.
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Сергій Михайлович СЕРЬОГІН

Передумови прийняття Закону 
України „Про державну службу”

Державна служба є одним із 
головних інститутів державної 
влади. Тому знання принци-

пів формування і функціонування дер-
жавної служби, особливостей її органі-
зації, механізмів залучення на державну 
службу кращих представників суспіль-
ства, засобів створення нової державно-
управлінської еліти є актуальними і 
необхідними. 

Очевидно, що особливістю сучасного 
трансформаційного періоду в держав-
ному управлінні є перехідний стан дер-
жавної служби. Ця проблема привертає 
увагу не тільки науковців, а і політи-
ків та практиків державного управління, 
оскільки склалося об’єктивне проти-
річчя між тими вимогами до державної 
служби, які висувають сучасні суспільні 
процеси (соціально-політична, еконо-
мічна, духовна реальність), та існуючим, 
багато в чому деформованим за радян-
ські часи, стилем мислення державного 
службовця та формами здійснення ними 
службової діяльності. Проте саме дер-
жавні службовці відповідальні за фор-
мування напрямів і практичне втілення 
реформ в Україні, що вимагає зміни 

Сергій СЕРЬОГІН,
директор 
Дніпропетровського 
регіонального інституту 
державного управління 
Національної академії 
державного управління 
при Президентові 
України, доктор наук з 
державного управління, 
професор

самої філософії державної служби, сві-
тогляду державних службовців.

У плані формування світогляду дер-
жавних службовців, особливо їх нової 
генерації, важливим і актуальним є дослі-
дити історію формування Закону Украї ни 
„Про державну службу”, окреслити 
передумови написання його  проекту, 
що визначили чинники, які вплинули на 
його структуру і зміст. 

Отже, після проголошення незалеж-
ності України перед її політичним керів-
ництвом постало питання про долю 
українського чиновництва: чи воно буде 
існувати поза законом, без об’єднання 
у загальнодержавний штат державних 
управлінців, без правової регламентації 
їх прав, обов’язків, повноважень, відпо-
відальності тощо, як це було за радянські 
часи, чи воно перетвориться у професій-
ний управлінський штат, діяльність якого 
буде унормована окремим законом?

Важливим кроком до розв’язання 
цієї дилеми було утворення за моделлю 
Національної школи управління Франції 
при Кабінеті Міністрів України  згідно з 
Указом Президента України Л. Кравчука 
від 4 березня 1992 р. Інституту держав-
ного управління і місцевого самовряду-
вання (ІДУС), який очолили два співди-
ректори: громадянин Канади, українець 
за походженням, доктор політичних 
наук, професор Б. Кравченко та  гро-
мадянин України, доктор філософських 
наук, професор В. Свінцицький. Окрім 
навчання українських управлінців на цей 
новоутворений навчальний заклад було 
покладено і вивчення, узагальнення та 
впровадження кращого світового досвіду 
в організацію роботи установ влади, 
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забезпечення умов переходу управлін-
ського апарату на професійну основу.

Усвідомлюючи потребу легітиміза  ції 
діяльності українських управлінців, після 
вивчення досвіду з організації державної 
служби групою українських посадовців 
на чолі з Міністром Кабінету Міністрів 
В. Пєхотою Кабінет Міністрів України 
розпорядженням № 384-р від 27 червня 
1992 р. [1] за підписом Першого віце-
прем’єр-міністра К. Масика для розроб-
лення проекту закону про державну 
службу в Україні утворює робочу групу 
на чолі із завідувачем сектору праці і 
соціального захисту населення Кабінету 
Міністрів України І. Харченком.  До 
складу робочої групи було залу чено три 
категорії учасників: відповідальні праців-
ники Кабінету Міністрів України (Л. Арта-
монова, А. Боголюбов), керівники струк-
турних підрозділів міністерств (В. Вороб-
йов, О. Товстенко, М. Тонконог) та 
науковці (В. Авер’янов, Ю. Битяк, 
В. Самсонов, С. Стригіна, В. Філіпов-
ський, Б. Кравченко).  

Завдання перед робочою групою 
було поставлено надзвичайно складне – 
до 15 серпня, тобто за три тижні, під-
готувати з необхідним обґрунтуванням 
 проект закону і подати після погодження 
з відповідними міністерствами на роз-
гляд Кабінету Міністрів України. На час 
роботи над законопроектом члени робо-
чої групи були звільнені від виконання 
посадових обов’язків за основним міс-
цем роботи, а міністрові Кабінету Мініст-
рів дозволялося залучати до виконання 
окремих робіт з підготовки законопро-
екту спеціалістів міністерств, відомств і 
наукових установ.

Як свідчить учасник робочої групи 
Б. Кравченко, над документом почали 
працювати в ізоляції на урядовій дачі 
„без доступу до бібліотеки або інших 
джерел” [2], а тільки потім робоча група 
перебазувалася до приміщень ІДУС, де 
на той час уже була зібрана гарна бібліо-
тека, особ ливо іноземних видань, з 
питань державного будівництва. У про-
цесі роботи над законопроектом, за свід-

ченням голови робочої групи І. Харченка, 
члени робочої групи вивчили досвід 
багатьох країн світу: Канади, Франції, 
Німеччини, Великобританії, Угорщини, 
Іспанії, Швеції [3]. Під час розробки зако-
нопроекту проводилися консультації із 
закордонними фахівцями, зокрема з 
колишнім міністром юстиції Канади Мар-
ком Лаладом, професором Гарвард-
ського університету Шерлі Уільямс, 
директором Міжнародного центру дер-
жавного управління при Школі держав-
ного управління університету Південної 
Каліфорнії Дональдом А. Фулером та ін. 
Можливість порівняти різні підходи до 
організації державної служби та її право-
вого регулювання надала змогу ефек-
тивно і оперативно обрати найбільш 
прийнятну модель для умов України, 
якою була визначена континентальна з 
орієнтацією на досвід унітарних країн, у 
першу чергу Франції й Іспанії. 

Ще на стадії розроблення проекту до 
обговорення його змісту широко залуча-
лися науковці, фахівці міністерств та 
відомств, народні депутати, представ-
ники Федерації профспілок України, гро-
мадськості. І слід зазначити, що реакція 
на зміст законопроекту була досить 
не однозначною. У першу чергу порушу-
валося питання про віднесення тих чи 
інших категорій посад до посад держав-
ної служби, адже на той час процес при-
ватизації тільки набував обертів і значна 
кількість як представників галузевих 
міністерств, так і керівників державних 
підприємств стояли перед дилемою: або 
претендувати на отримання статусу дер-
жавного службовця і призупинити про-
цес приватизації, або відмовитися. 

Окремим питанням розглядалася 
запропонована система управління дер-
жавною службою, яка передбачала утво-
рення Міністерства державної служби.  
Так, зокрема, тодішній міністр освіти 
України П. Таланчук стосовно пропозиції 
про утворення Міністерства державної 
служби, яке б перейняло на себе всі 
питання, пов’язані з координацією й 
регулюванням кадрової роботи в орга-
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нах влади,  у своїх зауваженнях, що наді-
слав до Кабінету Міністрів України 
(№1/10-132 від 14.04.93), висловився про 
недоцільність утворення такого органу 
центральної влади, посилаючись на 
можливе негативне ставлення до такого 
рішення з боку громадськості, і пропону-
вав функції цього Міністерства передати 
до структурного підрозділу Кабінету 
Мініст рів. Активними опонентами про-
екту закону виступили профспілки, які 
виступали проти пільг державним служ-
бовцям, що передбачалося законодавчо 
закріпити, наголошуючи на тому, що 
новий закон буде дублювати Кодекс 
законів про працю і таким чином ство-
рить правові суперечності. 

Незважаючи на визначений Кабі-
нетом Міністрів термін, перший зако-
нопроект був готовий лише на початку 
листопада, і його зміст було публічно 
розглянуто на семінарі в ІДУС за участі 
науковців, працівників різних орга-
нів державної влади, переважно тих, 
хто опікувався питаннями кадрової 
роботи, журналістів. Після обговорення 
та опрацювання зауважень та пропози-
цій  5 квітня 1993 р. проект закону про 
державну службу надійшов до Кабінету 
Міністрів України, і питання про його 
розгляд було включено до порядку ден-
ного засідання Уряду. Після проходження 
процедур доопрацювання, узгодження 
та  схвалення 12 червня 1993 р. Прем’єр-
міністром Л. Кучмою проект закону про 
державну службу було надіслано на роз-
гляд до Верховної Ради України. 

Під час обговорення законопроекту, 
який надійшов до Комісії з питань зако-
нодавства та законності Верховної Ради 
України, було проведено велику кіль-
кість консультацій, дискусій, зібрано 
цілий пакет заперечень і зауважень. Про-
ект закону було надіслано до місцевих 
органів влади, де він теж активно обго-
ворювався. Паралельно проводилися 
підрахунки щодо ресурсних потреб для 

забезпечення впровадження його в дію, 
адже пропозиції, які висувалися, вима-
гали додаткових фінансових витрат, що 
торкалися переважно питань заробітної 
плати державних службовців та їх пен-
сійного забезпечення. 

Попереду було обговорення в стінах 
Верховної Ради, внесення змін, допов-
нень, редагувань, але вже по тому, як 
розроблявся, обговорювався і просу-
вався законопроект про державну 
служ бу в Україні можна зробити деякі 
попередні висновки. 

По-перше, залучення до розроблення 
проекту закону як практиків, так і теоре-
тиків державного управління дало змогу 
забезпечити при якісному правовому 
оформленні його практичну спрямова-
ність, що продемонструвало його життя 
протягом 15 років.

По-друге, надання можливості чле-
нам робочої групи ознайомитись із досві-
дом організації державної служби за 
кордоном надало змогу не тільки при-
скорити процес підготовки законопро-
екту такого масштабу, але й якісно 
вибрати модель, на якій він будувався.

По-третє, технологія організації ро -
боти над законопроектом передбачала 
сис тематичне обговорення його основ-
них положень не тільки у складі робо-
чої групи, а й із залученням зовнішнього 
се редовища у вигляді представників різ-
них зацікавлених сторін, громадськості, 
що сприяло його досить швидкому прий-
нят тю 16 грудня 1993 року.  
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За результатами Конференції реко-
мендовано:

— Головдержслужбі України, Мініс-
тер ству освіти і науки України та Націо-
нальній академії державного управління 
при Президентові України продовжити 
імплементацію європейських підходів 
до розвитку та реформування державної 
служби;

— Головдержслужбі України звер-
ну тись до Секретаріату Президента 
Ук раї ни, Кабінету Міністрів України та 
Верховної Ради України з проханням 
щодо прискорення прийняття законо-
проекту „Про державну службу”;

— Головдержслужбі України спільно з 
Міністерством освіти і науки Ук  раї ни про-
довжити роботу щодо підго товки магі-
стрів за спеціальністю „Дер  жав на служба” 
в галузі знань „Держав не уп равління” 
шляхом поступового відкрит тя магістра-
тур державної служби в усіх регіонах 
країни;

— Головдержслужбі України та 
На ціональній академії державного управ-
лін ня при Президентові України з ураху-
ван ням результатів досліджень історії 
дер жавної служби в Україні забезпечити 
розроблення в магістратурах галузі знань 
„Державне управління” навчального 
кур су з історії державної служби;

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

— Магістратурам державної служби 
галузі знань „Державне управління” запо-
чаткувати для слухачів заочної та денної 
форм навчання курс лекцій, присвячених 
90-річчю державної служби;

— Центрам перепідготовки та під-
вищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого само-
врядування, державних підприємств, уста-
нов та організацій включити до програм 
короткотермінових тематичних семінарів 
для державних службовців та посадових 
осіб місцевого самоврядування вивчення 
джерел з історії державної служби та 
результатів наукових досліджень, присвя-
чених 90-річчю державної служби; 

— Територіальним органам Голов-
держ служби спільно з обласними дер-
жавними адміністраціями та обласними 
радами організувати проведення круг-
лих столів, семінарів, присвячених історії 
вітчизняної державної служби, та 90-річчю 
української адміністративної традиції;

— Територіальним органам Голов-
держ служби протягом листопада — грудня 
2008 року організувати висвітлення в 
ре гіональних засобах масової інформа-
ції результатів науково-практичної кон-
ференції „Державна служба України в 
історичному контексті: проблеми станов-
лення та розвитку”.
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Матеріали 
науково-практичної конференції

м. Київ, 
18 листопада 2008 року

1918 року, у добу Української Держави за часів гетьмана 
Скоропадського були прийняті перші нормативні 
документи, що заклали основу сучасної державної служби 
як національного управлінського інституту. На відзначення 
90-річчя цієї події як у столиці України, так і в кожному 
регіоні відбулася низка заходів, визначених розпорядженням 
Кабінету Міністрів України. Одним із таких заходів стала 
науково-практична конференція „Державна служба України 
в історичному контексті: проблеми становлення та розвитку”, 
організована Головдержслужбою України, Міністерством 
освіти і науки України та Національною академією 
державного управління при Президентові України, 
яка пройшла у м. Києві 18 листопада 2008 року
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