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Анотація.  В даній роботі розглядається проблема незалежності і 

соборності України. Охарактеризовано державотворчу діяльність  Михайла 

Грушевського. Йому вдалося створити прототип української держави УНР.  

Він стає автором Конституції УНР, у якій проголошує перелік свобод для 

громадян. В статті наголошено, що Михайлу Грушевському вдалося 

пробудити в українцях національну свідомість та наштовхнути їх на шлях 

виборювання волі. Будуючи державу Грушевський керується принципами 

законності і моральності. Розглядається мета створення Української 

Народної Республіки, зміст Конституції УНР та наслідки. Дослідженням 

доведеено, що Михайло Грушевський відіграв важливу роль у побудові 

української держави на демократичних засадах. 
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Annotation. In this paper we consider the problem of the independence and 

unity of Ukraine. Characterized by state-the work of Mykhailo Hrushevsky. He 

managed to create a prototype of the Ukrainian state UPR. Figure becomes the 

author of the Constitution of the UPR, which declares a list of freedoms for citizens. 



He understands that the driving force of Ukraine is the peasantry, therefore, it is 

necessary to intensively develop. Mykhailo Hrushevsky was able to awaken 

Ukrainian national consciousness and to push them on the path of conquest of 

freedom. Building state Hrushevsky is guided by the principles of legality and 

morality. Discusses the purpose of creation of Ukrainian people's Republic, the 

Constitution of the UPR and the consequences. Came to the conclusion that 

Hrushevsky played an important role in building the Ukrainian state on a democratic 

basis. 

Key words: a democratic state, UPR, Michael  Hrushevsky, independence, 

collegiality. 

Вступ 

У період розбудови незалежної української держави помітно посилюється 

інтерес до істинної історії українського народу, а не сплюндрованої на вигоду 

тим чи іншим політичним доктринам. Тому на наш погляд, особливо серйозних 

досліджень чекає літопис українського народу. Ще у травні 1918 року прем’єр 

міністр УНР Володимир Винниченко писав, що «українська історія - це одна із 

нещасних, безруких, безпорадних історій, до того боляче, досадно, гірко, сумно 

перечитувати, як нещасна, зацькована, застрашена нація тільки те й робила, що 

одгризалася на всі боки: од поляків, руських, татар, шведів. Уся історія – 

безперервний ряд повстань, війн, пожарищ, голоду, військових переворотів, 

інтриг, сварок, підкопування» [1, с.1] . Однією з таких сумних сторінок нашої 

історії є боротьба українців (кін. XIX – поч. XX ст.) за соборність та 

незалежність. З нашої точки зору, саме у встановленні істини, історичної  

правдивості подій та процесів – запорука морального оздоровлення нашого 

суспільства, джерело духовного відродження нації. 

Мета нашої наукової роботи – дослідити один із самих суперечливих 

періодів історії та неупереджено подивитись на видатного політичного та 

державного діяча Михайла Сергійовича Грушевського. 

Основна частина 



На сьогодні, на наш погляд, вкрай актуально досліджувати сторінки життя 

та діяльності державотворця М. Грушевського, який в ті складні часи для 

України творив її історію і будував державу, як форму організації суспільства. 

У нашій державі протягом 2016 року проходять заходи вшанування пам’яті 

видатного вченого Михайла Грушевського, присвячених до його ювілею – 150- 

річчя від дня народження. Один із таких заходів було проведено Національним 

університетом біоресурсів і природокористування України, зокрема кафедрою 

історії і політології гуманітарно-педагогічного факультету, а саме міжнародна 

науково-практична конференція «Феномен Михайла Грушевського як 

державного діяча, науковця, громадянина». Конференція відбулася на високому 

науковому рівні, була представлена велика кількість наукових доповідей. 

Конференція розпочалась з пленарного засідання, де багато вчених 

«грушевськознавців» таких як: Томенко М. В. – доктор політичних наук, 

професор НУБІПУ; Панькова С. М. – директор історично-меморіального музею 

Михайла Грушевського; Баран В. Д. – доктор історичних нкук, професор, член 

кореспондент НАН України та інші. 

Отже, М. Грушевський народився 17 вересня 1866 року у місті Холмі в 

родині педагога-славіста зі старого духівництва. У 1890 році  закінчив історико-

філологічний факультет Київського університету. Наукову працю розпочав під 

керівництвом В. Антоновича. Після захисту магістерської дисертації (1894 рік) 

очолив кафедру історії Східної Європи Львівського університету. З 1897 р. — 

голова Наукового товариства імені Т. Шевченка, редактор «Записок НТШ». У 

1898 pоці M. Грушевський став одним з редакторів заснованого ним спільно з 

І. Франком «Літературно-Наукового Вісника», який згуртував найкращі 

українські літературні сили.  Публікації М. Грушевського стосувалися різних 

актуальних проблем української політики: виховання людини з національною 

свідомістю, парламентська діяльність української фракції в російській 

Державній Думі, проекти федеративного облаштування Російської імперії 

тощо. 



На наш погляд, в цій роботі доречно представити таблицю порівняльної 

характеристики політичних публікацій М. Грушевського, зокрема: 

Таблиця 1 

Назва статей, журналу Рік 
вид. 

Тема та актуальні висвітлені питання в даному 
виданні 

«Українсько-руське 
літературне 

відродження в 
історичнім розвої 

українсько-руського 
народу» 

 
 

1898 

Народницька концепція дій українського руху, 
теоретичне обґрунтування національного 
відродження модерного часу. Ця публікація 
може розглядатися як ідеологічний дороговказ 
діяльності Національно-демократичної партії 
Галичини на майбутнє [4]. 

«Конституційне 
питання і українство в 

Росії, «Єдність чи 
розпад», «Національне 
питання й автономія» 

 
 

1905 
 

 
 

Федералістичні погляди та ідеї автора [4]. 
 

 
«На порозі нової 

України» 

1917-
1918 

Відтворення образу М. Грушевського – 
політика-державотворця, людини, яка 
остаточно поривала з московською 
орієнтацією. 

«За український 
маслак (В справі 

Холмщини)», 
«Український 

П’ємонт», «Галичина і 
Україна» 

 
 

1918 
 

 
Проблема соборності України. Галичина, як 
каталізатор всеукраїнської суспільно-
політичної думки й практичного її втілення. 

«Велика хвиля», 
«Повороту нема», «Від 

слова до діла», «Чи 
Україна тільки для 

українців?», «Вільна 
Україна» 

 
 

1917 

Головне гасло національно-визвольного руху 
на цьому етапі – побудована на демократичних 
підвалинах національно-територіальної 
автономії України в Російській федеративній 
республіці. Визначено актуальні завдання 
українського національного руху [4]. 

«Що воно» 1917 I Універсал, автором якого був В.Винниченко, 
повторює чимало думок зі статті, її рішучу, 
тверду тональність [4]. 

«Важка хвиля» 1917 Присвячена майбутнім Всеросійським 
Установчим зборам. На Українських 
Установчих зборах була затверджена 
Конституція України, автономний статут 
України, що розробляється Українською 
Центральною Радою [5]. 

 



З нашої точки зору, важливо дослідити саме політичну діяльність 

М. Грушевського, яка розпочалася в Галичині, де він був одним із засновників 

національно-демократичної партії, її діяльність широко розгорнулась у 

центральній Україні під час революції 1905-1907 рр. Головною її метою було 

здобуття Україною автономії у складі Росії. У своїй статті «Українство і 

питання дня в Росії», М. Грушевський робить висновок, що «розвал російського 

бюрократично-політичного самодержавства може створити сприятливі умови 

для того, щоб українство стало політичною та економічною силою, вийшло за 

межі етнографічної народності» [2, с. 16-17]. 

Аналізом доведено, що М. Грушевський спочатку домагався перебудови 

Російської імперії з метою збереження і розвитку усіх народів, що населяли її, а 

засобом досягнення цієї мети він вважав національно-територіальну 

децентралізацію Російської імперії й утворення культурно-національних 

автономій. 

Діяльність Михайла Сергійовича не обмежувалася лише постановкою 

теоретичних проблем. Приїхавши 1906 року до Петербурга, М. Грушевський за 

участі місцевої громади, на чолі якої стояли видатні українські діячі і патріоти 

О. Лотоцький і П. Стебницький, активно включається в роботу з організації 

Української парламентської громади у складі першого російського парламенту 

– Державної Думи. Політичною платформою Української парламентської 

громади була автономія України. Відстоюючи її на практиці, М. Грушевський 

підготував Декларацію про автономію України, яка від імені громади мала бути 

виголошена з трибуни I Державної Думи. Але, напередодні, 8 липня             

1906 року, Думу було розпущено. 

Лютнева революція 1917 року в Санкт-Петербурзі пробудила свідомість 

української громадкості. По всій Україні пройшли масові маніфестації. У Києві 

17 березня розпочинає свою діяльність Центральна Рада, як орган репрезентації 

інтересів українського народу. Головою було обрано М. Грушевського. 

Центральна Рада, складена переважно з представників різноманітних 



політичних партій соціалістичного напрямку, орієнтувалась на ідею автономії 

України. 

М. Грушевський став одним з творців Конституції УНР 1918 р. Після 

проголошення III Універсалу виникає термінова необхідність створення власної 

Конституції. М. Грушевський формулює основи документа для членів 

Центральної Ради та населення України, які були оприлюднені в пресі. В 

подальшому він називає головні частини проекту Конституції:  

1) загальнодемократична, де встановлюються державний характер 

України, її територія та основні права громадян; 

2) визначення відносин з федеративною Російською Республікою, до 

складу якої входить Україна; 

3) компетенція вищої законодавчої влади; 

4) визначення виконавчої влади; 

5) визначення організації виконавчої влади. 

В Конституції проголошувалась свобода слова, друку, сумління, права на 

участь у державному і місцевому управлінні через активне і пасивне виборче 

право, починаючи віком з 20 років, за винятком божевільних, тобто всі ті права, 

які, на думку вченого, повинні бути забезпечені у будь-якій демократичній 

державі. 

Також, будуючи соціально-економічне життя Великої України, головною 

рушійною силою вчений вважав селянство. Він досить точно підмітив, що 

серед українців переважають селяни, тому важливо було створити умови, на 

його думку, для підвищення їх життєвого рівня. По-перше, серед завдань, які 

ставилися перед державою, М. Грушевський виділяв не лише охорону ладу і 

порядку, а й розвиток демократизму і можливе наближення до соціалістичного 

ладу, охорону прав, інтересів і впливів економічно слабших, регулювання 

економічних і політичних прав на їх користь, створення можливо сприятливих 

інтересів для активної праці. По-друге, розглядаючи основні елементи 

побудови держави та її подальшого існування, які виділяв М. Грушевський, 

слід звернути увагу, насамперед, на державний устрій, який мав базуватися на 



засадах самоврядування, коли адміністрації надавалися б повноваження лише 

щодо загального контролю, координації й заповнення прогалин, які можуть 

виявитися в діяльності органів самоврядування. 

Так М. Грушевський прагнув побачити український народ в єдиній сім’ї, 

назва якої – Українська Народна Республіка. Питання соборності українських 

земель посідало одне з головних місць у його державотворчій діяльності. 

Висновки 

Підсумовуючи все вище викладене, ми можемо зробити такі висновки 

щодо політичної діяльності М. Грушевського. Зокрема, у своїй державотворчій 

діяльності вчений керувався принципами законності і моральності, згуртував 

тих істинних патріотів держави, котрі заклали конституційні засади майбутньої 

української незалежності. М. Грушевському вдалося пробудити національну 

свідомість українців, направити їх на подальший шлях виборювання 

незалежності України. 
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