


ЗАТВЕРДЖЕННЯ  В 
УКРАЇНІ 

 ІДЕАЛІВ  СВОБОДИ, 
НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ГІДНОСТІ  І  ДЕМОКРАТІЇ 
 



День Соборності — свято України,  
офіційно відзначається з 1999 р. в день 

проголошення  
Акту злуки Української Народної 

Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, 
яке відбулося  22 січня 1919 року 

 
 



22 січня 1918 року — Українською Центральною Радою 

прийнято IV Універсал, який проголошував повну незалежність 

Української Народної Республіки (УНР).  

1 листопада 1918 р., внаслідок розвалу Австро-Угорщини на 

зхідно-українських землях, постала нова держава — 

Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР).  

1 грудня 1918 — у Фастові укладено "передвступний" договір 

між УНР і ЗУНР про наступну Злуку обох республік в одну велику 

державу. 

3 січня 1919 — Українська національна рада ЗУНР у Станіславі 

(нині м. Івано-Франківськ) затвердила "передвступний" договір між 

ЗУНР і УНР і прийняла ухвалу про злуку.  

22 січня 1919 — Директорія УНР з приводу визначної події 

видала Універсал, яким оповістила про утворення єдиної 

незалежної УНР.   

В Києві на Софійському майдані проголошено Акт злуки. 

23 січня 1919 — Акт злуки одностайно схвалено Трудовим 

конгресом ЗУНР.  

 



Акт злуки –                 
урочисте проголошення 

Директорією акта про об'єднання 

Української Народної Республіки 

(УНР) й Західноукраїнської 

Народної Республіки (ЗУНР)           

в єдину незалежну державу                    

22 січня 1919 р. в Києві.  
 
 

ЗУНР було замінено на "Західна 
область Української Народної 
Республіки" (ЗОУНР), якій 
забезпечувалася територіальна 
автономія. 



 
 
 

Указ 
Президента України 

 

Про День Соборності  України 
 

1. Відзначати щорічно 22 січня – у день проголошення в 1919 році Акта 
злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної 

Республіки - День Соборності України. 
 2. Внести до Указу Президента України від 30 грудня 2011 року            № 1209 
"Про відзначення в Україні деяких пам'ятних дат та професійних свят" зміну, 

виключивши абзац другий статті 1. 
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 

 

Президент України              П.Порошенко 
м. Київ  

13 листопада 2014 року  
№ 871/2014 

 
 



    Україна: антологія пам'яток державотворення      
X–XX ст. : у 10 т. – Київ : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 
2008. – Т. 7 : Відродження української державності. – 704 с. 

Масштабне зібрання свідчень української державності 
від епохи античних міст Північного Причорномор’я до 
кінця ХХ століття.   

У 6-му томі подано документи і матеріали, визначні 
праці провідних діячів української суспільно-політичної 
думки кінця XIX – початку XX століття. 

   Тисяча років української суспільно-
політичної думки : у 9 т. – Київ : Дніпро, 2001. – Т. 6 :  
(90-ті роки  ХIХ - 20-ті роки  ХХ ст.). – 520 с. 

Видання містить документи, які висвітлюють 
найважливіші періоди становлення Української держави: 
відновлення української державності у 1893–1917 рр., війну 
1914–1917 рр., правління Української Центральної Ради, 
Гетьманат, Директорію, проголошення ЗУНР, возз'єднання 
УНР та ЗУНР в єдину незалежну державу. 



  

У виданні українська історія початку ХХ 
сторіччя подана під кутом зору становлення 
національної державності.  

Пропонуються архівні матеріали, що 
стосуються конституційної нормотворчості в 
період 1917–1920 років, з коментарями 
фахівців – істориків і правознавців. 

Книга розрахована на всіх, хто цікавиться 
новітньою історією України. 

   Конституційні акти України,  
1917–1920 : невідомі конституції 
України. – Київ : Філософ. і соціолог. думка, 
1992. – 272 с. 



Збірник видано науковцями історичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка.  

Включені документи і матеріали висвітлюють 
суспільно-політичний розвиток України у 1900–2000 рр. 
У 1 частині розміщено тексти документів періоду 
визрівання передумов і творення незалежної української 
держави, деякі з них надруковані вперше. 

   Україна в XX столітті (1900–2000) : зб. док. і 
матеріалів. – Київ : Вища шк., 2000. – 351 с.  

   Якимович Б. Україна та українці: події 
далекі і близькі : вибр. пр. / Богдан Якимович. – Львів 
: Ін-т українознавства, 2014. – 1085 с.  

До збірника вибраних праць відомого історика      
Б. З. Якимовича увійшли наукові та науково-популярні 
статті з історії України, української воєнної та 
військової історії, національної символіки, вибрані 
рецензії, доповіді, відгуки, виступи.  

Розділ “Возз'єднання. З'єднання. Злука" – спроба 
сучасної оцінки подій 22 січня 1919 р. 

 



Перше видання в незалежній Україні творчої 
спадщини члена Центральної Ради Тимоша Олесіюка. 
Збірник вміщує його наукові розвідки, спомини, що 
друкувалися раніше в діаспорі, та виїмок листування. 

Видання Центру українознавства Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 
розраховане на всіх, хто цікавиться історією національно-
визвольної боротьби українського народу в 1917–1921 рр. 

    Акт злуки Української Народної Республіки і 
Західно-Української Народної Республіки : 
світлини, карти, документи. – Київ : Укр. ін-т нац. пам'яті, 
2008. – 30 с. 

Добірка матеріалів Українського інституту 
національної пам'яті: фотодокументи подій 1917–1919 
рр., портрети членів Директорії УНР, Урочиста обітниця 
Директорії, Закон про самостійність ЗУНР, Ухвала 
Української Національної Ради про злуку ЗУНР та УНР, 
Універсал Директорії УНР про злуку з ЗУНР тощо. 

    Олесіюк Т. Соборна Україна : наукові 
розвідки і спомини / Тиміш Олесіюк ; [упоряд. та вступ. 
ст. В. Сергійчика]. – Київ : Укр. Вид. Спілка, 2004. – 640 с. 



    Литвин М. Р. Історія ЗУНР / М. Р. Литвин,               
К. Є. Науменко. – Київ : ОЛІР, 1995. – 362 с. 

Дослідження присвячено одному з найзвитяжніших 
періодів українських визвольних змагань 1918–1923 рр. На 
підставі колишніх спецфондів з архівів Львова, Києва, 
Москви, Варшави та Праги проаналізовано події 
Листопадового зриву 1918 р. у Львові, державотворчу 
діяльність уряду та Національної Ради ЗУНР, укладення 
"передвступного" договору між УНР і ЗУНР про наступну 
Злуку обох республік в одну велику державу, підписання 
Універсалу про утворення єдиної незалежної УНР тощо. 

    Мироненко О. М. Витоки українського револю-
ційного конституціоналізму 1917–1920 рр.: 
теоретико-методологічний аспект / О. М. Мироненко. 
– Київ, 2002. – 260 c. 

Теоретико-методологічне дослідження джерел ідеалів 
української державності доби революційного конститу-
ціоналізму 1917–1920 рр. Аналізуються політико-ідеологічні 
засади державотворення цього найскладнішого і найсу-
перечливішого періоду в історії держави і права України. 
Вперше вводяться до наукового обігу повні тексти раніше 
неопублікованих проектів конституцій Української держави. 



    Винниченко В. К.  Відродження 
нації / В. Винниченко. – Репр. вид. 1920 р. – 
Київ : Політвидав України, 1990. – Ч. 3 : (Історія 
української революції [марець 1917 р. – 
грудень 1919 р.]). – 542 c.  

Володимир Винниченко – відомий 
український громадський і політичний 
діяч, визначний письменник. Як лідер 
УСДРП у 1917–1919 рр. відіграв значну 
роль в українському національно-
визвольному русі. Як голова Директорії 
УНР брав участь у підписанні 
Універсалу 22 січня 1919 р. 

Його мемуарно-публіцистична 
праця є цінним джерелом для 
вивчення та розуміння складних 
політичних процесів після революції 
1917 року. Автор переглядає свої 
політичні погляди і доходить до 
висновку щодо політичної 
незалежності української нації та 
відродження ідеї української 
державності. 

Видання серії "Україна крізь віки" 
присвячено буремним подіям 1917–
1921 рр., коли Україна вперше в ХХ ст. 
намагалася вибороти незалежність. 
Справа об'єднання західно- і східно-
українських земель була однією з 
основних проблем і української 
революції і державного будівництва. 

    Рубльов О. С. Українські 

визвольні змагання 1917–1921 
рр. / О. С. Рубльов, О. П. Реєнт. – Київ : 
Альтернативи, 1999. – 320 с. – (Україна 
крізь віки : у 15 т. ; т. 10). 



Підручник підготовлено викладачами  
Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого. 

Викладено матеріал з фундаментального курсу 
історії держави і права України, який вивчається у 
вишах країни. Висвітлюється суспільний, державний 
лад і право за багатовікову історію українського 
державотворення. 

   Тищик Б. Й. Історія держави і права 
України. Академічний курс : підручник                  
/ Б. Й. Тищик, І. Й. Бойко. – Київ : Ін Юре, 2015. – 808 с. 

Мета авторів цього підручника – не нав`язати 
читачеві своєї оцінки, судження, трактування 
історії держави і права України, а спонукати його 
до роздумів, аналізу викладеного матеріалу, 
власних висновків.  

   Історія держави і права України : підруч. / В. Д. 
Гончаренко [та ін.] ; за ред. В. Д. Гончаренка ; М-во освіти і 
науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 2-ге 
вид. перероб. і допов. - Харків : Право, 2019. - 552 с 



   Енциклопедія історії України : у 10 т. / НАН 
України, Ін-т історії України. – Київ : Наук. думка. – 2005. –    
Т. 1 : А-В. – 688 с. – Зі змісту: Акт злуки / О. Й. Шусь. –           
С. 56-57. 

   Довідник з історії України : А–Я / Ін-т іст. 
дослідж. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Київ : Генеза, 
2001. – 1136 с. – Зі змісту: Акт злуки / О. Бойко. –  С. 20-21. 

В довідково-енциклопедичних виданнях 
представлено відомості про основні історичні події 
України, видатних державних та громадських діячів, 
вчених, діячів культури та мистецтва, освіти, 
охарактеризовано життя українців в інших державах.   

Праці великого колективу науковців України, в яких 
підбито підсумок здобуткам національної історіографії.  

   Уривалкін О. М. Довідник з історії України 
/ О. М. Уривалкін. – Київ : Дакор : КНТ, 2009. – 1008 с. –         
Зі змісту: Директорія Української Народної Республіки. 
Акт злуки. Західноукраїнська Народна Республіка. –           
С. 570-578. 



Велика українська юридична енциклопедія : 
у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права 
ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; 
редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. - Харків : Право, 2016. - Т. 1 : 
Історія держави і права України / редкол. В. Д. 
Гончаренко [та ін.]. – 848 с. – Зі змісту: Акт Соборності УНР і 
ЗУНР / О. В. Скрипнюк. – С. 42–45. 

В довідково-енциклопедичних виданнях представлено відомості про 
основні історичні події України, видатних державних та громадських 
діячів, вчених, діячів культури та мистецтва, освіти, охарактеризовано 
життя українців в інших державах.   

Праці великого колективу науковців України, в яких підбито підсумок 
здобуткам національної історіографії 



НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ  

ЯРОСЛАВА МУДРОГО 
 

Наукова бібліотека 

2020 

Наукова бібліотека НЮУ ім. Ярослава Мудрого 
Укладач, дизайн: Покусай Л.В. 


