
Сто років тому жінки на 
Прикарпатті об’єдналися в “Союзі 
українок”. Про події тих років 
розповідається у матеріалах нашої 
виставки. 

“Союз українок” − найбільша жіноча 
організація в Галичині (і на українських 
землях взагалі), перейменована (1917) 
з “Жіночої громади”, з осідком у Львові. 
Діяла до 1938. У 1991 була утворена 
ВГО “Союз Українок” із місцем 
знаходження у Києві  “Союз українок” 
своєю працею виховав новий тип 
української громадянки, а тим самим 
зміцнив і поглибив українську 
свідомість й український стан посідання. 

1938 польська влада заборонила на 
кілька місяців “Союз українок”; його 
працю продовжувала “Дружина княгині 
Ольги”, що мала безпосередні політичні 
завдання. 

У 1991 була утворена Всеукраїнська жіноча громадсько-просвітницька 
організація “Союз Українок” із місцем знаходження у Києві. 

Через воєнні події праця Союзу українок розгорнулася щойно у 1920; 1921 
заходами “Союзу українок” відбувся загальний жіночий з'їзд (по закритті його 
польською владою він відбувався далі таємно). “Союз українок” мав 
триступневу будову: централя у Львові, філії (1937-1967) по містах і містечках, 
кружки (828) по селах; кількість членів близько 45 000. 25% українських сіл у 
Галичині мали кружки “Союзу українок”, а належало до нього близько 5% 
українського жіноцтва (для порівняння відсотки товариства “Просвіта”. 
Територію діяльності “Союзу українок” польська влада обмежила Галичиною. 
Статут “Союзу українок”, прийнятий 1917, був змінений 1933. 

До зростання Союзу українок спричинився скликаний ним 1934 у 
Станиславові Український Жіночий Конгрес (у 50-ліття заснування першого 
жіночого товариства), в якому взяли участь представниці всього українського 
організованого жіноцтва. На конгресі виникла думка створити “Світовий союз 
українок”, який став би центральним для  всіх українських жіночих організацій, 
що й здійснено на з'їзді у Львові 1937, але через воєнні події розгорнути працю 
не вдалося. 

Керівництво “Cоюзу українок” встановило зв'язки з міжнародними 
жіночими організаціями. 1923 Союз українок став членом “Міжнародного 
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жіночого союзу” і брав участь у його конгресах 
у Римі (1923), Парижі (1926), Берліні (1929), Марселі (1933). 

Взаємини з міжнародними організаціями допомагали у заходах проти 
терору окупантів на українських землях. У 1924 вдалося М. Рудницькій піднести 
в закордонній пресі справу вбивства польською поліцією Ольги Басараб; у 
1930 − поставити перед Радою “Ліґи націй” і міжнародними жіночими 
організаціями справу пацифікації в Галичині тощо. 

У 1991 була утворена Всеукраїнська жіноча громадсько-просвітницька 
організація “Союз Українок”, у статуті якої зазначено, що вона є “… 
спадкоємницею демократичних традицій СУ, що діяв в Україні з 1917 року, був 
ліквідований внаслідок більшовицької окупації у 1939 році і відновив свою 
діяльність у 1991 році”. У січні 2014 Союз українок увійшов до Комітету 
жіночого спротиву. 
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