
ЗУНР: крізь призму часу 

ПЕРЕДМОВА 

Успіх чи невдача національно-визвольних змагань українського народу 

нерозривно пов’язані з наявністю або відсутністю відповідно сформованих 

програм їх побудови та інституційного забезпечення в подальшому 

державотворчому процесі. Запропонована увазі читача віртуальна виставка 

новітніх видань, що побачили світ в незалежній Україні в останні два 

десятиріччя, присвячена непересічній та яскравій події в історії України – 

подіям листопада 1918 р., коли українці, що проживали на теренах Австро-

Угорщини, передовсім Галичини, виявили високий рівень національної 

самосвідомості, знань та навиків самоорганізації в розбудові національного 

політичного, соціально-культурного та економічного життя. Ці події були 

результатом тривкої та суперечливої роботи в українській спільноті в другій 

половині XIX – початку XX ст., тим самим зумівши за короткий період в 

значній мірі дати поштовх до поступу після ряду століть соціального, 

політичного та духовного гніту з боку сусідів, і головне – переборовши 

власну інертність. Події листопада 1918 р. знаходили та знаходять нових 

вдячних дослідників, які прагнуть не тільки встановити фактографічну 

складову на основі невідомих раніше джерел, а головне, переосмислити саме 

значення цього в всіх відношеннях повчального історичного феномену для 

соціально-політичних та культурних трансформацій українства впродовж XX 

та на початку XXI ст., щоб ефективно досягати своїх цілей в націо-, соціо- та 

державотворчих процесах.  

 



 

Західно-українська народна республіка. 1918-1923. Уряди. 

Постаті / Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича; гол. ред. 

Ярослав Ісаєвич; упоряд.: Микола Литвин, Іван Патер, Ігор 

Соляр. - Львів. 2009. – 350 с. 

У книзі відтворено громадсько-політичну діяльність державних 

секретарів урядів ЗУНР, їх внесок у реалізацію національної ідеї, 

розбудову інституцій влади, налагодження соціально -економічного і 

культурно-освітнього життя краю, розв’язання українського питання 

на міжнародній арені. 

 



 

Гай-Нижник П. Два перевороти. Умань, 2008. С. 44–58. 

Ідея Соборності генетично закладена в українцях з давніх давен. Від часів 

феодального дроблення Київської Русі вона стала однією з запорук 

збереження нашої державності та національного самоусвідомлення. У 

найважчі часи національної історії кращі сини України-Русі озброювалися 

нею для боротьби з ворогами. Сама ж ідея соборності немислима без ідеї 

державності, без національного поступу. Кращі провідники України – 

Володимир Великий і Ярослав Мудрий, Володимир Мономах і Ярослав 

Осмомисл, Роман Мстиславич і Данило Галицький, Богдан Хмельницький і 

Іван Виговський, Петро Дорошенко і Іван Мазепа в різні часи й за різних 

історичних обставин намагались втілювати її в життя. Після втрат державної 

самостійності та ознак державної організації Україною, в нашому народі 

ніколи не затухала ватра надії на відновлення державотворчого життя і 

відчуття належності до великої соборницької та єдинокровної нації. 



 

Енциклопеції ЗУНР. Т.1.Українська революція 1918-1923. Івано-

Франківськ, 2018. 

Енциклопедія: до 100-річчя утворення Західно-Української Народної 

Республіки». Книга вийшла в Івано-Франківському видавництві у 2018 році, 

688 сторінок з фотографіями. Це енциклопедичне видання підготовлене до 

100-річчя утворення ЗУНР та адресоване українській молоді, студентству, 

науковцям, учителям, широкому загалові, усім, для кого українська історія є 

джерелом не тільки знань, а й патріотичного натхнення та наснаги до 

суспільної праці. За масштабами охоплення проблеми Енциклопедія не має 

аналогів в українській історіографії. Її зміст підпорядкований єдиній меті: на 

основі наукового підходу, використовуючи нові джерела і фотодокументи, 

надбання сучасної української і зарубіжної історіографії, відтворити в 

енциклопедичному форматі складну й величну сторінку з літопису 

українського державотворення; за допомогою описових та ілюстрованих 

засобів показати різноманітні сторони державного, суспільного та 

повсякденного життя наших дідів і прадідів. Суть і дух Енциклопедії 

спрямовані на всебічне висвітлення різних аспектів історичного буття 

українського народу колишньої Австро-Угорської імперії. Водночас 

презентована Енциклопедія є щирою даниною пам’яті сучасного покоління 

громадян України десяткам тисяч борців, які віддали свої життя за свободу 

рідного краю і народу, за його право жити у власній вільній незалежній 

суверенній і соборній Українській державі.  



 

 

Гай-Нижник П. Акт Злуки УНР і ЗУНР: втілення і крах ідеалу Соборної 

України // Регіональні проблеми української історії: зб. наук. праць. 

Вип.1. Умань, 2008. С. 44–58. 

 

 



 

 

Дєдик О. Бої у Львові. 1–21 листопада 1918 року: монографія. 

Львів: Астролябія, 2018. 

 Дослідження здійснене на віднайдених документальних джерелах, 

свідченнях і спогадах очевидців. У ньому проводиться реконструкція 

протистояння на вулицях Львова на початку листопада 1918 року. Книга 

розповідає про причини відставки Дмитра Вітовського та Григорія Коссака. 

Чи міг Окремий загін Січових Стрільців на чолі з полковником Євгеном 

Коновальцем змінити долю Львова та наскільки обґрунтованим було рішення 

полковника Гната Стефаніва відступити зі столиці ЗУНР
.
 

На думку історика Андрія Козицького, автор монографії критично 

дивиться і безпосередньо на місцевості перевіряє можливість тих чи інших 

подій, чи так могло статися. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BA_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%93%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0


 

 

Листопадовий зрив: матеріали до навч.-виховних занять / упоряд. 

В. Островський. Івано-Франківськ, 2018. 

Листопадовий чин (також Листопадова революція, Листопадовий 

переворот, Листопадовий зрив, Першолистопадове повстання) – українське 

повстання, організоване в ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 року 

Українською Національною Радою силами Українських січових стрільців у 

Королівстві Галичини і Волині, коронній землі Австро-Угорської імперії з 

метою встановлення влади Української Держави (названої згодом 

«Західноукраїнська Народна Республіка») на землях, на які вона обрунтовано 

претендувала. У результаті утворилася держава площею 70 тис. кв. км, що 

викликало невдоволення Польщі, яка розв'язала українсько-польську війну 

1918—1919 років для захоплення Галичини. 

 



 

 

Тернопільщина. Історія міст і сіл. У 3-х томах. Т. 1. — Тернопіль : 

Терно-граф, 2014. — 668 с. : іл. 

Це перше в історії незалежної України і Тернопільської області 

енциклопедичне видання такого типу, що містить новітні матеріали з історії 

міст, селищ міського типу, сіл та хуторів; подано відомості про відомих 

уродженців краю. 

Окремо в енциклопедії виділено розділ «ЗУНР і Тернопільщина», де 

описано, як активно розгорталися державотворчі процеси. 

Із першого дня перебування в Тернополі уряд ЗУНР постійно займався 

зовнішньополітичними справами. Найголовнішою з них стало об’єднання 

двох українських республік, що були проголошені по обидва боки Збруча, в 

єдину державу. 

Саме в Тернополі було вироблено умови й прийнято принципове 

історичне рішення про злуку ЗУНР та УНР. 

Видання буде корисним для науковців, істориків, філологів, географів, 

вчителів, краєзнавців, політологів, релігієзнавців, студентів і школярів, усіх, 

хто цікавиться минулим та сучасним області. 
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