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МОДУЛЬ ІІ. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І МІСЦЕВЕ 

САМОВРЯДУВАННЯ У ХІХ-ХХІ СТ. 

 

ТЕМА 1 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І МІСЦЕВЕ 

САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ  

У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 
 
 

План лекції 
1. Суспільно-політичне становище в Російській імперії у 

ХІХ столітті.  
2. Політична активність української громадськості на шляху 

державотворення. 
3. Державотворчі процеси в Україні періоду визвольних змагань 

та громадянської війни 1917-1920 рр.  

 

1. Суспільно-політичне становище 

в Російській імперії у ХІХ столітті 
 
Протягом XIX століття в Російській імперії відбулося декілька 

значних подій, які суттєво вплинули на її подальшу історію. Століття 
можна умовно поділити на два періоди: 

1. Перша половина XIX ст. – це стагнація соціально-політичного 
розвитку імперії, подальша бюрократизація та мілітаризація апарату 
державного управління; характеризується пригніченням і загальмуванням 
станового суспільства. 

2. Друга половина ХІХ ст. характеризується пожвавленням 
суспільного розвитку, в ході якого відбулися певні зміни у системі 
органів державного управління і місцевого самоврядування. 

Отже, початок нового століття російське суспільство зустріло в 
стані очікування реформ, які були обіцяні імператором Олександром І 
(1801-1825 рр.). Але ліберальний настрій царя невдовзі змінюється на 
консервативний, а місце його найближчого помічника, реформатора 
М. Сперанського, займає реакціонер, генерал П. Аракчеєв. 

Саме тому ідеї М. Сперанського про прихід до нової якості 
держави – напівмонархічної, напівбуржуазної і з новоутвореною 
Державною радою, Комітетом міністрів та реформованим Сенатом, 
обірвалися, так би мовити, на півшляху. Зазначені органи 
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держуправління були створені, але як дорадчі при особі імператора, з 
нечітко визначеними компетенціями. 

З приходом нового царя Миколи І (1825-1855 рр.) були 

призупинені реформи державного управління на основі славнозвісної 

формули «православ’я, самодержавство, народність». 

Було очевидно, що час вимагав докорінних змін, особливо в плані 

феодально-кріпосних відносин. Тому після поразки у Кримській війні 

(1855-1856 рр.) було прийнято рішення про скасування кріпосного 

права. 

Якщо узагальнити причини чи мотиви, що спонукали правлячу 

верхівку імперії до впровадження найбільшої за всю історію Росії 

зміни, то їх можна звести до таких напрямів. Це було намагання:  

1. Уникнути загальноросійського вибуху і повалення само-

державства, іншими словами спрацював інстинкт самозбереження. 

2. Ліквідувати загальну та військово-технічну відсталість, яка 

вочевидь спостерігалась у всіх сферах.  

3. Врятувати дворянство й поміщиків від занепаду і цілковитого 

зникнення на шляху запровадження нових відносин – більш 

цивілізованих. 

4. Бажання повернутись до великої європейської політики, з якої 

Росію було усунуто внаслідок програної нею Кримської війни. 

5. Ліквідувати застарілі форми державного управління, які були 

нездатні ефективно функціонувати в нових соціально-економічних 

умовах. 

Новий цар Олександр ІІ в силу цих обставин і був змушений 

вдатися до радикальних реформ. 

Що ж діялося в цей час в Україні? Йдеться про систему органів 

державної влади. Тут існував, як і у попередній період, 

адміністративно-територіальний поділ. Було 6, а потім 9 губерній з 

такою структурою управлінського апарату: 

Губернська адміністрація 

Повітова адміністрація 

Дільнична адміністрація 

Волосна – сільська адміністрація. 

Крім того, три губернії – Київська, Подільська й Волинська – мали 

ще своєрідну надбудову у вигляді генерал-губернаторської влади. 

Генерал-губернатори були представниками вищої верховної влади і 

мали широке коло повноважень, які вони здійснювали через 

підпорядкованих їм губернаторів та через власний невеликий апарат, 

що складався з канцелярії й кількох урядовців для особливих доручень. 
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Генерал-губернатор мав право ревізувати усі дії підвідомчих йому 

осіб. 

Досить широкі права надавалися генерал-губернатору при оголошенні 

надзвичайного стану. Взагалі, генерал-губернатор міг накладати на 

свій розсуд різні штрафи, здійснювати арешти, адміністративні 

вислання, забороняти різні збори, закривати торговельні і промислові 

підприємства, усувати з посади чиновників усіх відомств, припиняти 

випуск періодичних видань, закривати навчальні заклади тощо. 

На початку XIX ст. 6 губерній ділилися на 85 повітів, де 

адміністративна влада належала справнику, якого призначав губернатор з 

дворян і який був перед ним відповідальним. 

Справник очолював повітове поліцейське управління, головував 

при проведенні колегій та різних зборів дорадчих органів. Важливе 

місце в місцевому урядовому апараті відводилось земським дільничним 

начальникам, які теж призначались губернатором, але погоджувалися з 

предводителями дворянства і затверджувались міністром внутрішніх 

справ. 

Земськими дільничними начальниками могли бути тільки 

спадкоємні дворяни, які володіли землею в повіті і мали вищу освіту. 

Земські начальники на місцях мали великі адміністративні 

повноваження, в тому числі здійснювали нагляд за органами 

селянського громадського управління, могли усувати неблагонадійних 

волосних та сільських писарів, накладати штрафи та здійснювати 

арешти осіб сільського управління, затверджували волосних суддів і 

могли переглядати вироки суду. 

Опорою урядової адміністрації на селі були органи селянського 

самоврядування – волосного та сільського. Цей апарат утримувався за 

рахунок жителів і був безпосереднім провідником розпоряджень 

владних органів. 

Головним завданням волосних та сільських адміністрацій було 

забезпечення надходжень до скарбниці від селян та міщан численних 

платежів (казенних, земських, сільських, страхових тощо), а також 

виконання різних натуральних повинностей (ремонт доріг, мостів, 

утримання військових частин). 

Ці самоврядні органи і втілювали в життя селянську реформу 

1861 р., сприяли здійсненню ревізії на селі, встановлювали земельні 

наділи (до яких входили присадибні ділянки, орні та сінокісні землі, 

пасовища, ліси). 
Розмір наділів має складати залежно від регіону від 3 до 6,5 десятин на 

одну ревізійну селянську душу. До речі, земля в общині (громаді) 
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постійно перерозподілялась залежно від різних обставин, хоча в 
основу користування землею був покладений принцип спадкоємно-
сімейного користування. Причому поміщик мав право на зменшення 
наділу селян, заміну їхніх угідь, перенесення садиб тощо. 

На Правобережжі (Київська, Волинська і Подільська губернії) 
селяни були більш вільні, вони могли отримувати нормовані наділи, 
які припадали внаслідок інвентаризації общинних земель. У тому 
випадку, якщо фактичний наділ був менший за інвентарний, селяни 
могли подавати мировому посереднику клопотання про отримання 
додаткової землі. Однак цю можливість селянам було реалізувати 
далеко не просто: клопотання приймалося тільки від імені всього 
сільського товариства і була потрібна наявність певних доказів про 
малі розміри інвентарного наділу. Спір остаточно вирішувався в 
губернії із селянських справ. 

У цілому реформа 1861 р. відбивала інтереси, перш за все, 
поміщиків, надаючи їм широкі можливості для значного зменшення 
селянського землеволодіння. Разом з тим, селянською реформою були 
створені соціально-економічні умови для формування нових класів – 
буржуазії та пролетаріату, закладено основу для зміни правового 
статусу колишніх класів-станів феодального суспільства у напрямі 
пристосування до умов капіталізму. 

Одним із заходів уряду, що було спрямовано на вдосконалення 
системи управління і зміцнення своїх позицій, стала земська реформа 
1864 р. У результаті її впровадження в ряді губерній Росії було 
утворено земства – місцеве самоврядування. В Україні реформа була 
розповсюджена на південні та лівобережні губернії, в яких було 
створено 6 губернських та 60 повітових земських управ. На 
Правобережжі, де більшість поміщиків належала до осіб польського 
походження, частина з яких брала участь у національно-визвольному 
русі 30-х та 60-х pp., земську реформу було реалізовано аж у 1911 р. 

Відповідно до тогочасного законодавства земство складалося з 

повітових та губернських земських зборів та виконавчих органів – 

повітових й губернських земських управ. До складу повітових зборів 

входили гласні, які обиралися на три роки зборами виборців у трьох 

окремих куріях: на з’їзді землевласників повіту, зборах міських 

власників і волосних сходках селян. Для двох перших курій було 

встановлено високий майновий ценз. Внаслідок цього більшість 

обраних гласних складали представники дворянства та поміщиків (біля 

70 відсотків). Частка селянства була незначною (10 відсотків). Однак 

поміщики не були зацікавлені у діяльності земств й тому досить мляво 

брали участь у балотуванні та виборах гласних. Натомість високу 
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активність демонстрували представники сільської та міської інтелігенції – 

вчителі, лікарі, землеміри, статисти, поштові та залізничні службовці, 

дрібні орендарі та підприємці, які розглядали свою участь у діяльності 

земств як служіння народу, реальну можливість еволюційним шляхом 

змінити характер соціально-політичних та економічних відносин у 

країні. 

Гласні, яких було обрано на повітових земських зборах, утворювали 

губернські збори. Земські управи обирались на повітових та 

губернських зборах строком на три роки. У цих земствах налічувалося 

від 10 до 96 гласних, у губернських – від 15 до 100. 

До компетенції земств входило: будівництво і утримання шкіл, 

лікарень, богаділень, надання агрономічної допомоги, налагодження 

поштового зв’язку, розподіл державних бюджетних коштів, збір та 

надання до державних органів статистичних матеріалів, утримання 

місцевих доріг, забезпечення населення продовольством у випадку 

голоду. Самодержавно-бюрократична система всіляко обмежувала 

функції земств. Однак навіть у такому вигляді земська громадськість 

досягла вражаючих результатів. Земські школи та лікарні були кращими 

у системі народної освіти та охорони здоров’я того часу. Багато було 

зроблено земською громадськістю щодо вивчення економіки та 

соціальних відносин на селі, розвитку культури. Земства були 

своєрідним навчальним полігоном для нової генерації громадських 

діячів пореформеної доби, через них за півстоліття пройшли тисячі 

людей, які склали базу ліберально-демократичної опозиції само-

державству та провідних політичних партій в Україні напередодні 

1917 р.  

Велике значення для прискорення розвитку міст, пристосування 

їх до нових потреб часу мала реорганізація системи міського 

самоврядування. Згідно із законом від 16 червня 1870 р. у містах Росії 

вводився принцип виборів до міських дум. Виборче право надавалося 

лише власникам нерухомого майна, які сплачували податки, а також 

мали російське підданство, не мали податкової заборгованості та були 

у віці не менш 25 років. Жінки були позбавлені права брати участь у 

виборах до міських установ. Вибори відбувалися у трьох куріях 

(залежно від майнового стану), кожна з яких мала обирати третину 

гласних. 

Дума обирала на чотири роки виконавчий орган – міську управу та 

її голову, яких мали затвердити у губернських центрах міністр 

внутрішніх справ. До компетенції міської управи входили благоустрій 

міста та його санітарний стан, сприяння розвиткові місцевої промисло-
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вості, торгівлі, інші господарські питання. Але умови їхньої діяльності 

були більш звужені порівняно із земствами. Міські думи безпосередньо 

підпорядковувалися губернатору і міністру внутрішніх справ, які часто 

втручались у їх діяльність. Органам міського та сільського самовря-

дування було заборонено утворювати будь-які спілки, об’єднання 

декількох земств чи дум або проводити спільну діяльність. Державна 

влада жорстко відстоювала принцип вертикального підпорядкування 

органів самоврядування. 

Але в цілому реформа 1870 р. дозволила урядові перекласти на 

громадське управління значну частину обтяжливих для центральної 

влади витрат. На самоврядування було покладено багато справ 

загальноімперського змісту, які не мали прямого відношення до 

місцевих потреб (витрати на утримання поліції, в’язниць, обслуговування 

військових потреб тощо). В Україні на це витрачалося майже третина 

усіх міських коштів. Міські ж потреби задовольнялися за «залишковим» 

принципом. 

Гостра фінансова криза, яка охопила країну у 50-х pp. і була 

наслідком загального занепаду феодально-кріпосницького ладу, 

викликала необхідність здійснення перетворень у галузі феодально-

кредитної системи. Фінансові реформи, які було проведено в 1860-

1864 рр., торкнулися як податкової та кредитної системи, так і 

бюджету та державного фінансового контролю. Зокрема, у 1860 р. був 

створений Державний банк, діяльність якого позитивно позначилася 

на розвитку промисловості й торгівлі, сприяла розширенню мережі 

приватних комерційних акціонерних банків. Було введено акцизне 

обкладання алкогольних напоїв, збільшено непрямі податки на товари 

масового вжитку, утворено державні каси, які зосередили у своїх руках 

усі прибутки та витрати держави, утворено єдиний державний 

ревізійний центр з дуже розгалуженою периферійною мережею та 

широкими правами в галузі фінансового контролю. Але непослідовність у 

проведені фінансових реформ, великі витрати на утримання військово-

поліцейського та чиновницького апарату не сприяли покращенню 

фінансового стану держави, що спонукало царат шукати позики, 

заборгованість за якими постійно зростала. Це було тяжким ярмом для 

всього населення. 

Одним з найважливіших перетворень стало проведення судової 

реформи у 1864 р. Відповідно до нових судових статутів було введено 

основні принципи буржуазного права: безстановість суду, змагальність 

сторін, гласність судочинства, що відбувалось у відкритих засіданнях 

за участю сторін та присяжних засідателів. Було створено окружні 
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суди (по одному на губернію), що становили собою першу судову 

інстанцію. Якщо їхні вироки виносились за участю присяжних 

засідателів, вони вважались остаточними, ті ж вироки, що були 

винесені без участі присяжних, могли бути оскаржені в судовій палаті, 

куди входило декілька окружних судів. Судових палат в Україні було 

три – Київська, Харківська та Одеська. Касаційні функції виконував 

сенат, який мав право повернути ту чи іншу справу на повторний 

розгляд. Для вирішення незначних справ запроваджувався інститут 

мирових суддів, які обиралися на трирічний термін на зборах земських 

та міських гласних або призначалися від імені уряду. Їхні рішення 

могли переглядатися повітовими з’їздами мирових суддів. Мережа 

мирових судових дільниць була дуже широкою. Тільки на 

Правобережній Україні нараховувалось до 162 таких дільниць. 

Усі ці та інші заходи, передбачені судовими уставами 1864 р., були 

певним кроком уперед на шляху перетворень феодального права на 

буржуазне, хоча в галузі судочинства реформа залишила значні 

пережитки кріпосництва: станове представництво в судовій палаті, 

окремі суди для духовенства та військових, збереження станового 

повітового суду для селян, не пов’язаного із загальною судовою 

системою, якому надавалось право засуджувати селян до принизливого 

покарання різками. 

Буржуазні реформи 60-70-х pp. не могли обійти шкільну та 

цензурну справу. Вимушений у зв’язку з розвитком капіталізму та під 

впливом технічного прогресу стати на шлях деякого розширення 

мережі шкільних та освітніх установ, царський уряд одночасно 

вирішив підпорядкувати своєму контролю навчальні заклади та органи 

друку. Згідно з «Положенням про навчальні народні училища», 

затвердженого 14 липня 1864 p., вводилась єдина система початкової 

освіти. Створювати навчальні школи дозволялось як державним 

громадським установам та відомствам, так і приватним особам, але 

керівництво навчальним процесом та контроль за ним покладають на 

повітові та губернські шкільні ради, що складались із чиновників, 

представників земств духовенства. 

Змінам було піддано і систему середньої освіти. Були утворені 

класичні і реальні чоловічі та жіночі гімназії, навчання в яких було 

платним. Право вступу до гімназії мали всі стани. Атестат класичної 

гімназії давав право вступу до університетів, реальної – до вищих 

технічних шкіл. Жінки права вступу до вищих навчальних закладів 

Росії не мали. Для них існували тільки вищі жіночі курси. Певні зміни 

були внесені урядом і до системи нагляду за вищою школою. Новим 
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статутом 1863 р. було встановлено академічну автономію університетів, 

утворювалися ради професорів, які здійснювали керівництво діяльністю 

навчального закладу і мали досить широкі повноваження. 

Реформу в галузі цензури було проведено у 1865 р. з метою 

встановлення більш суворого контролю за органами друку. Відповідно 

до нового цензурного статуту цензори підпорядковувались міністерству 

внутрішніх справ, у складі якого було утворено головне управління у 

справах друку і центральний комітет іноземної цензури. Водночас 

продовжувала діяти і церковна цензура. 

З особливою підозрою ставилися цензори до провінційних видань, 

які обов’язково проходили попередню цензуру. Цензура була слухняним 

знаряддям у проведенні царатом своєї великодержавницької, руси-

фікаторської політики в Україні. Достатньо згадати сумнозвісний 

Валуєвський циркуляр, Емський указ та інші офіційні заборонні акти, 

які було спрямовано проти українського друкованого слова. 

Особливу увагу самодержавство приділяло поліції та армії. 

Поліційна реформа 60-х pp. була зумовлена тими ж соціально-

економічними та політичними реформами того періоду. Разом з тим, 

ця реформа мала ще й особливі причини. Зокрема, скасування 

кріпосного права призвело до ліквідації вотчинної поліції, яка була 

істотним придатком державної поліції. Уряд намагався цим підсилити 

низові її ланки. З грудня 1862 р. у Росії почав діяти царський указ і 

Тимчасові правила про устрій поліції в містах та повітах губерній. У 

кожному повіті існував єдиний поліційний орган – повітове поліційне 

управління, яке очолював повітовий справник. Він призначався 

губернатором або генерал-губернатором. При ньому знаходилися його 

помічник і члени-засідателі повітового поліційного управління, які усі 

разом складали загальне присутствіє управління. 

Повіт поділявся на більш дрібні адміністративно-поліційні одиниці: 

стани, сотні та селища. Стани очолювалися становими приставами, які 

пізніше одержали помічників в особі поліційних урядників. У 60-70-х 

роках урядом було вжито заходів щодо забезпечення поліції 

надійними кадрами, змінено її порядок, збільшено заробітну плату, 

підвищено розмір пенсій, встановлено нагороди за вислуги років. 

Тимчасові правила 1862 р. зберегли самостійну, окрему від 

повітової міську поліцію в усіх губернських та в деяких повітових 

містах і містечках. В Україні на початку XX ст. таких міст було 22. У 

цих населених пунктах існували міські управління поліції на чолі з 

поліцмейстерами, яких призначали губернатори. Управлінню були 
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підпорядковані дільничні та міські пристави, поліційні наглядачі, 

городові. 

Наприкінці XIX ст. дії поліції спрямовувалися головним чином 

на боротьбу з виступами робітничого класу. Для цього уряд погодився 

на утворення спеціальної фабрично-заводської поліції. У 1880 р. 

підприємцям було дозволено набирати і утримувати за власний 

рахунок поліцейських на фабриках та заводах. При такому підході у 

промислово розвинених губерніях України на межі XIX-XX ст. значно 

посилився поліцейський апарат. Наприклад, у Катеринославській 

губернії штат фабрично-заводської поліції складав 763 поліцейських 

на 111200 осіб фабричного населення, тобто на одного поліцейського 

припадало по 160 осіб. Формування поліцейських команд на кошти 

приватних осіб почалось на початку XX ст. і в сільській місцевості. 

Особливе місце в поліцейському апараті Російської імперії посідали 

органи політичної поліції. Вони виділилися в окрему систему ще за 

часів Петра І, їх же фактичним засновником наприкінці XVI ст. треба 

вважати Бориса Годунова. Після повстання декабристів у грудні 1825 р. 

Микола І утворив III відділення власної його імператорської величності 

канцелярії. У 1827 р. було засновано корпус жандармів, почався 

процес формування системи місцевих органів політичної поліції. У 

1827 р. було прийнято Положення про корпус жандармів, після чого 

були створені губернські жандармські управління і жандармські 

поліцейські управління залізниць. 

В Україні у 70-90-х роках територіальні органи корпусу жандармів 

були представлені дев’ятьма губернськими жандармськими управліннями, 

жандармським управлінням м. Одеси та п’ятьма жандармськими 

поліцейськими управліннями залізниць. 

До функцій жандармерії належали: політичний розшук, здійснення 

негласного поліційного нагляду, проведення обшуків і арештів осіб 

«протиурядового напряму», проведення дізнань про державні злочини, 

складання аналітичних звітів про політичний стан в імперії, стеження 

за політичною еміграцією. Крім того, жандармерія до 1911 р. була 

одним з органів контррозвідки. 

Не обійшов уряд своєю увагою також організацію та побудову 

збройних сил країни. У 1864 р. вся територія Російської імперії була 

поділена на 15 військових округів. Українські губернії увійшли до 

складу трьох округів – Київського, Одеського, Харківського (у 80-х pp. 

його було ліквідовано). Водночас з округами утворювалися інші 

органи місцевого військового управління. У кожній губернії і повіті 

було засновано управління військового начальника. 
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З 1874 р. було введено загальну військову повинність. Військова 

служба на флоті складала 7 років, в сухопутних військах – 6 років. 

Особи, які мали певну освіту, проходили скорочену службу (від 

6 місяців до 4 років). Закон про призови до армії не розповсюджувався 

на ряд народів і народностей Середньої Азії, Кавказу, Крайньої Півночі. 

Від військової повинності було звільнено духовенство, частину іноземних 

колоністів та деякі привілейовані прошарки суспільства. 

Треба відзначити, що саме військову реформу було проведено 

найбільш повно і швидко, в той час, коли інші реформи (разом з 

контрреформами) розтяглися до 90-х років. Самодержавство хоча й 

було змушене піти на ліберальні поступки, але не збиралося 

поступатися владою і тому всіляко підсилювало репресивний апарат. 

Питома вага силових засобів здійснення державної політики Російської 

імперії дедалі зростала, що давало сучасникам підстави для визначення 

цього режиму як військово-феодального. 

Значення цих процесів не слід перебільшувати. Незважаючи на 

проведення буржуазних реформ і здійснення деяких змін в організації, 

складі та діяльності урядових установ, Росія залишалася абсолютною 

монархією із самодержавним монархом на чолі. Буржуазне реформа-

торство 60-70-х pp. було непослідовним. Хитання уряду між 

прогресивними перетвореннями і реакційними заходами розширювало 

і зміцнювало опозицію старому ладу, з одного боку, і згуртувало 

прихильників повернення до старих часів, – з іншого. Суспільство 

набуло конфронтаційності, посилювалась агресивність, виник і широко 

розповсюджувався політичний тероризм. 

 

2. Політична активність української громадськості на шляху 

державотворення 

 

У другій половині XVIII ст. та в XIX ст. в історії України наступила 

доба бездержавності. Українська держава, яка виникла за часів 

Богдана Хмельницького, а потім існувала у формі автономії зі 

своєрідним конституційним правлінням на основі угод, складених 

гетьманами з російськими царями за часів козаччини, була втрачена. 

Залишилось усе це тільки у спогадах, піснях, приказках та 

своєрідній міфології «про золоті козацькі часи». Але все це і надихало 

лідерів українського народу на пошук нових шляхів відродження і 

продовження державотворчих традицій. 

У 80-90-х роках XVIII ст. першими розпочали таку діяльність 

члени Новгород-Сіверського гуртка. Саме вони відрядили Василя 
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Капніста із секретною місією до Берліну. Він на вищому рівні доповідав 

про готовність елітарної частини української нації підтримати Прусію 

у випадку війни з Росією, з метою власного визволення від 

Московської тиранії. 

Щоправда Прусія тоді ще не була готова до розриву з Росією, тому 

конкретної відповіді українська делегація так і не почула. 

Це не зупинило творчих пошуків членів Новгород-Сіверського 

гуртка. Саме з їх середовища з’явився автор оригінальної книги 

«Історія Русів», де доводилося, що саме Україна, а не Росія є прямою 

наступницею Київської Русі, а тому Україна має всі права на 

впровадження самоврядування. 

Назвати автора «Історії Русів» важко. Книгу не підписано, напевно, 

через обережність. Але сучасні дослідники авторство приписують 

вихованцям Києво-Могилянської Академії Григорію Полетиці (або 

його сину Василю), Опанасу Лобисевичу. Також це могли бути 

архієпископ білоруський Георгій Кониський та співзасновник 

Ніжинського ліцею Олександр Безбородько. 

Після появи цього твору, а також «Записок о Малороссии» Якова 

Марковича та видання українською мовою «Енеїди» Івана Котля-

ревського розпочалося оброблення історичних джерел Д. Бантиш-

Каменським, О. Марковичем, М. Костомаровим, М. Максимовичем, 

І. Срезневським та В. Каразіним про духовні та державотворчі 

здобутки народу і формулювали відповідні висновки. 

На початку XIX ст. на противагу реакційним утискам російського 

самодержавства почали створюватись політичні організації у вигляді 

закритих масонських та національно-визвольних лож. 

Особливу активність у цьому плані розгорнула Полтавська масонська 

ложа, членом якої був Іван Котляревський, та Київська, головною 

метою яких було завоювання політичної незалежності України. 

У середині 40-х років XIX ст. у Києві виникло Кирило-Мефодіївське 

братство, до якого входило близько десяти активних членів і декілька 

десятків співчуваючих однодумців. Найбільш активними були історик 

Микола Костомаров, письменник Пантелеймон Куліш, етнограф 

Опанас Маркович, професор Микола Гулак, учитель Василь Білозерський, 

і, звичайно, поет та художник Тарас Шевченко. Члени товариства 

протягом 14 місяців сформулювали та обговорили свої програмні цілі, 

які головним чином увійшли до написаної М. Костомаровим «Книги 

Битія Українського Народу». 

Програмною метою організації було звільнення слов’янських народів, 

у тому числі і українського та створення слов’янської федерації. 
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Кожен слов’янський народ мав би право створити самостійну 

демократичну республіку, справами якої правив би загальний 

слов’янський собор, куди б всі слов’янські народи делегували своїх 

депутатів. 

Братчики припускали, що Київ став би центром цієї слов’янської 

федерації і представники слов’янських народів відкрили свій собор 

там, де колись збиралося вільне київське віче. Звернемо увагу на деякі 

пункти цього твору. 

92. І пропала Україна. Але так здається. 

93. Не пропала вона, бо вона знати не хотіла ні царя, ні пана, а хоч і 

був цар, та чужий, і хоч були пани, та чужі, і хоч з української крові 

були ті виродки, але не псували своїми губами мерзенними української 

мови, і самі себе не називали українцями, а істий українець, хоч був 

він простого, хоч панського роду тепер, повинен не любити ні царя, ні 

пана, а повинен любити і памя’тувати одного Бога Ісуса Христа, царя і 

пана над небом і землею. 

103. Бо голос України не затих. І встане Україна з своєї могили і 

знову озветься до всіх братів своїх Слов’ян, і почують крик її, і встане 

Слов’янщина, і не позостанеться ні царя, ні царівни, ні царевича, ні 

князя, ні графа, ні герцога, ні сіятельства, ні превосходительства, ні 

пана, ні боярина, ні кріпака, ні холопа – ні в Московщині, ні в Польщі, 

ні в Україні, ні в Чехії, ні у Сербів, ні у Болгар. 

І Україна буде непідлеглою Річчю Посполитою в союзі 

Слов’янськім. Тоді скажуть всі язики, показуючи руками на те місто, 

де на карті була намальована Україна: «От камень, него же не 

берегоша, то бисть во главу угла». 

Таким чином, основними програмними вимогами Кирило-Мефо-

діївського товариства були: досягнення шляхом реформ ліквідації 

кріпосництва, проголошення демократичних свобод, національного 

визволення України і створення федерації слов’янських народів на 

чолі з Україною як спадкоємицею Київської Русі. 

У березні 1847 р. Кирило-Мефодіївське товариство було ліквідовано, 

а активних членів заарештовано, зокрема й Тараса Шевченка, якого 

відправлено в солдати.  

Паралельно з цим розгорталось громадське життя і на території 

Західної України. Особливу роль тут відіграють духовні особи, які 

згуртовують освічених людей на ідеях національно-культурного 

відродження. 

Важливе значення в цьому плані належить М. Шашкевичу, 

І. Вагилевичу, Я. Головацькому. Вони створили гурток «Руська 



Історія та практика державного управління і 

місцевого самоврядування в Україні 

 

21 

Трійця» і відстоювали відокремлення Західної Галичини від Австро-

Угорщини. У 1837 р. вони випустили Альманах «Русалка Дністрова», в 

якому містилися народні пісні, вірші, історичні статті на місцевому 

діалекті. Але видання його з самого початку зазнало краху, хоча все ж 

таки становило важливий прецедент того, що українці не відмовилися 

визнавати свою національність. 

У 60-х роках зростає подібна хвиля й на Східній Україні. Після 

повернення Т. Шевченка із заслання у Санкт-Петербурзі активізувалась 

культурницька діяльність українського громадства. 

У Києві студенти, вихідці із польської чи спольщеної української 

шляхти В. Антонович, Т. Рильський, П. Житецький та Б. Познанський, 

створили українську громаду (1859-1861 рр.). Натхненна цим прикладом 

українська інтелігенція Полтави, Одеси, Чернігова, Харківа, Херсона 

теж заснували свої громади. Виникла така організація і у Миколаєві – 

«Інгульська Громада», члени якої намагалися пробудити у широкого 

загалу інтерес до українського народу, його історії та культури, до 

державницьких традицій. З цією метою проводили різні заходи, 

відкривались недільні школи, влаштовували вистави і концерти. 

Після розгрому цих організацій напівлегально було створено 

«Стару громаду» (70-ті роки), до якої увійшли В. Антонович, 

М. Драгоманов, О. Русов, К. Подолинський – всього 70 осіб, які зуміли 

роздобути кошти, закупили друкарню у Львові і започаткували там же 

Товариство імені Т. Шевченка (яке пізніше стало неофіційною 

українською академією наук) та почали знову розповсюджувати твори 

українською мовою й відроджувати державотворчі ідеї. 

Особливою плідністю відрізнився М. Драгоманов. Щоправда, він 

свою державницьку концепцію обґрунтовував на доцільності оновлення 

демократичного устрою Російської держави, де Україна була б 

рівноправною частиною федерації. Він виступив за впровадження 

справжнього самоврядування на автономних українських землях. Цим 

самим М. Драгоманов хотів зменшити роль державного апарату 

(бюрократії) у суспільному житті. 

Федералізм М. Драгоманова базувався на тому, що в боротьбі із 

самодержавством не можна висувати надто радикальні національні 

вимоги: «Здобудемо вкупі з великоросами хоть куцую, але все ж 

конституцію, то нею покористується наша національність, чи хотять 

того великороси чи не хотять!» На Галичині державно-визвольні ідеї 

підхопив доктор філософії, письменник і політик І. Франко, а також 

М. Павлик. 
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Наслідком теоретичної і практичної діяльності опозиційних до 

російського самодержавства і цісарської влади суспільних кіл 

наприкінці XIX ст. як у Східній, так і у Західній Україні стає створення 

нелегальних політичних партій.  

З посиленням радикальних ідей у колах інтелігенції питання 

відносин між українофілами і революціонерами, як і «українського 

питання» загалом, виходять на перший план. Багато революціонерів в 

Україні, зокрема А. Желябов, Д. Лизогуб, В. Осинський, М. Кибальчич, 

вважали, що в майбутньому у всесвітньому соціалістичному суспільстві 

повинні зникнути національні відмінності. Між соціалістами й 

українофілами через розходження у поглядах стався розкол.  

Першими марксистами в Україні були економіст М. Зібер та 

С. Подолинський. Однак лише 1891-92 рр. у Києві з’являється перша 

марксистська формація – Російська Соціал-Демократична Група.  

Політичне пожвавлення, що охопило від початку 1890-х рр. усю 

Російську імперію, спричинило появу нелегальних українських 

політичних організацій: Братство Тарасівців (1891-98 рр.) та Загально-

Української Безпартійної Демократичної Організації (1897-1904 рр.) 

під проводом В. Антоновича. Особливе значення мала Революційна 

Українська Партія – РУП (1900-05 рр.), яка виступала з активними 

закликами до революції і на початку своєї діяльності висунула ідею 

самостійності України (програмово оформлено в брошурі М. Міхнов-

ського «Самостійна Україна»). Серед інших український політичних 

формацій були Українська Соціялістична Партія (1900-03 рр.), 

Українська Народна Партія (1902-07 рр.), Українська Демократична 

Партія (1904-05 рр.) й Українська Радикальна Партія (1904-05 рр.). 

Останні дві 1905 р. утворили Українську Демократичну Радикальну 

Партію у 1904-13 рр. було утворено Українську Соціал-Демократичну 

Спілку. 1905 р. члени РУП створили Українську Соціал-Демократичну 

Робітничу Партію, яка разом з Українською Партією Соціялістів – 

Революціонерів відіграла важливу роль у створенні української 

держави 1917 р. Координаційним політично-культурним осередком 

стало Товариство Українських Поступовців (ТУП, 1908-17 рр.) на чолі 

з М. Грушевським.  

Розвиткові українського національного руху і відтворення 

українських державницьких помислів надала революція 1905 р. Було 

дозволено видавати україномовну літературу, організовувати українські 

культурні товариства та установи.  

Після революції 1905 р. вперше почав працювати парламент 

Російської імперії – Державна Дума, в якій організувалася українська 
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фракція депутатів, яка у 1906 р. нараховувала 40 членів під проводом 

І. Шрага і 47 членів – у 1907 р. Українські представники домагалися 

національної автономії України. Однак 1908 р. знову почалися репресії 

проти українського національного руху.  

Отже, в ідеологічному, культурному, економічному, соціальному та 

державницькому відношеннях кінець XIX ст. став періодом наростаючих 

змін. Традиційний устрій почав розвалюватись на всіх рівнях, крізь 

проступали ознаки пошуків нових шляхів. У цей період «бездержав’я» 

українці не втратили почуття самоусвідомлення себе як нації, бажання 

мати автономну самостійну державу. Поодинокі виступи в боротьбі за 

незалежність згодом переросли в національну ідею, що охопила і 

об’єднала увесь український народ. 

 

3. Державотворчі процеси в Україні періоду визвольних змагань 

та громадянської війни 1917-1920 рр. 

 

Визвольний та культурно-національний рух в Україні в XIX столітті 

підготував ґрунт для розгортання боротьби українського народу за 

своє політичне, соціальне та національне визволення в XX столітті.  

У березні 1917 р., коли в Петербурзі було повалено самодержавство, у 

Києві утворився політичний центр українських партій – Центральна 

Рада. Очолив її відомий учений Михайло Грушевський. Оскільки 

російський Тимчасовий уряд не погоджувався на законні вимоги 

Центральної Ради про надання Україні автономії у складі нової Росії, 

влітку 1917 р. Центральна Рада утворила свій уряд – Генеральний 

секретаріат – і розгорнулась діяльність щодо проголошення автономії. 

На це Тимчасовий уряд відповів анексіоністськими заходами: видав 

інструкцію, за якою український уряд – Генеральний секретаріат – 

перетворювався на орган влади Тимчасового уряду, крім того, зі складу 

України вилучались Харківська, Херсонська і Катеринославська губернії. 

Більше того, Тимчасовий уряд у жовтні 1917 р. доручив прокуророві 

Київської судової палати розслідувати діяльність Центральної Ради у 

зв’язку із її намірами скликати українські Установчі збори. Але 

25 жовтня 1917 р. Тимчасовий уряд був повалений, і владу в Росії 

захопила партія більшовиків, яка нараховувала тоді лише 24 тисячі 

осіб. 

30 жовтня 1917 р. більшовики очолюють у Києві повстання проти 

військ Тимчасового уряду. Теоретично визнаючи право націй на 

самовизначення і відкидаючи його на практиці, вони не збиралися 

визнавати права автономії ні для України, ні для інших народів. Тому 
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Центральна Рада своїми Універсалами оголосила про взяття верховної 

влади в Україні у свої руки і утворення Української Народної 

Республіки. Більшовики невдовзі оголосили її «ворогом народу», хоча 

під час виборів до всеросійських Установчих зборів українські партії 

дістали 70 відсотків голосів, а більшовики – лише 10. Так само на 

скликаному більшовиками Всеукраїнському з’їзді Рад у Києві в грудні 

1917 р. більшість виявилась із представників українських партій. Тоді 

делегати-більшовики перебралися до Харкова, де відбувався з’їзд Рад 

Донецького та Криворізького басейну, й проголосили створення 

Радянської Української Республіки. Проте харківський з’їзд був 

неправомочним: тут були представники лише 96 Рад з 300, створених 

в Україні. Отже, проголошення Радянської Української Республіки 

відбулося лише від третини Рад. Але Радянський уряд відразу ж 

спирався на військові формування, які прибули з Росії. Щоб не 

допустити відокремлення України від Росії, російські більшовики 

вдалися до створення штучної Донецько-Криворізької республіки, яка 

проголосила, що є частиною «загальноросійської федерації». На 

практиці ця республіка перетворилась у плацдарм для наступу на 

Українську Народну Республіку. 

Почалась тривала боротьба за утвердження української державності. 

На територію УНР наступала зі сходу 12-тисячна більшовицька армія, 

сформована в Росії, на чолі з Антоновим-Овсієнком та його 

помічником, царським полковником Муравйовим. Військовий міністр 

щойно створеної УНР міг протиставити цій кадровій армії лише наспіх 

сформовані селянські ополченські загони «вільних козаків» та невеличкі 

загони січових стрільців, утворених із колишніх військовополонених 

галичан, що перебували на території України. На поміч цим військам 

відрядився і невеличкий загін київських гімназистів, що повністю був 

перебитий під станцією Крути, біля Ніжина. А Велика – майже 

300-тисячна зукраїнізована армія, яка в перші дні присягнула на 

вірність Центральній Раді, під впливом більшовицької агітації, що 

обіцяла наївним солдатам усі земні блага, розпалась. 
Іншим методом більшовицьких керівників у боротьбі проти україн-

ської держави була організація повстань робітників, які здебільшого 
зрусифікувалися і вірили більшовицьким обіцянкам. Тож при 
наближенні російсько-більшовицьких військ до великих промислових 
міст у них вибухали повстання проти Центральної Ради. Так було і при 
взятті військами Муравйова Києва, коли повсталі робітники заводу 
«Арсенал» скували сили Центральної Ради. В ніч на 25 січня 1918 р. 
Центральна Рада видала свій історичний 4-й Універсал, у якому 
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проголосила незалежність України від Росії. Він починався словами: 
«Народе України! Твоєю силою, волею, словом стала на землі 
українській Вільна Українська Народна Республіка».  

Але скоро Київ був оточений з усіх боків. 31 січня 1918 р. 
Центральна Рада затверджує радикальний земельний закон, намагаючись 
нейтралізувати більшовицькі лозунги. Частина діячів Центральної 
Ради шукала компромісу з більшовиками, адже майже всі її члени були 
представниками українських соціалістичних партій. І голова Генераль-
ного секретаріату Володимир Винниченко не раз пропонував 
проголосити Раду робітничих і солдатських депутатів. «Якщо Україна 
не буде соціалістична, нам не треба ніякої», – заявляв він. Але ніхто не 
бажав іти на компроміс з Україною. 9 лютого 1918 р. Київ було взято 
військами Муравйова. Розпочався жахливий кривавий терор: лише 
першого дня було розстріляно більше 3 тисяч осіб – в основному 
представників інтелігенції. 

Після переговорів делегації УНР у Бресті, де Радянською Росією 
був укладений сепаратний мир про закінчення світової війни, 
Німеччина та Австрія мали надати Центральній Раді військову допомогу 
за рахунок поставки великої кількості продовольства. На територію 
України вступила 450-тисячна німецько-австрійська армія. Але така 
політика Центральної Ради викликала розчарування і невдоволення 
населення. До того ж Центральна Рада не могла забезпечити виконання 
договорів щодо продовольчих поставок. У її середовищі постійно 
відбувалися гострі сутички, кризи. Взагалі керівники Центральної Ради 
були молодими і малодосвідченими політиками, які захоплювались 
власною риторикою і заперечували використання старих досвідчених 
кадрів та армії. Так, коли генерал царської армії Павло Скоропадський 
надав у розпорядження Центральної Ради 40-тисячний українізований 
корпус прекрасно дисциплінованих вояків, але українські діячі 
заявили, що революція не потребує армії, а багатому землевласникові і 
генералові не можна довіряти. Так само Центральна Рада відкинула 
послуги досвідченого чиновництва – як шкідливих людей. Тому вона 
не мала ніякого апарату зв’язку з окремими місцевостями, а військових 
сил для боротьби за утвердження своєї влади не вистачало. Ще раз 
наголосимо, що Центральна Рада складалась переважно з молодих 
інтелігентів, недосвідчених у практичній діяльності. Лише голова її – 
Михайло Грушевський – мав 51 рік. Його ж 22-річний заступник 
Микола Шраг був студентом другого курсу Московського університету; 
провідник найбільшої партії соціалістів-революціонерів О. Ковалевський 
мав 25 років; С. Петлюра – один із генеральних секретарів – 35, а 
В. Винниченку – було 38 років. 
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До того ж Центральну Раду роздирали конфлікти, особливо між 

В. Винниченком і С. Петлюрою. 29 квітня 1918 р., у момент, коли 

проходило історичне засідання Центральної Ради, яке ухвалило 

демократичний проект Конституції і обрало президентом України 

Михайла Грушевського, був обраний гетьманом Павло Скоропадський, 

нащадок гетьмана Івана Скоропадського, який був після Івана Мазепи. 

Павло Скоропадський мав чин генерала царської армії, але відразу 

перейшов на бік української революції і зукраїнізував свій корпус, 

бажаючи передати його Центральній Раді. П. Скоропадський мав 

авторитет серед селян, що стихійно почали формувати загони 

самооборони – «вільного козацтва». Коли у жовтні 1917 р. у Чигирині 

зібрався з’їзд вільних козаків, почесним отаманом був обраний 

командир 1-го Українського корпусу Павло Скоропадський. Таким 

чином, у народі не згасала пам’ять про гетьманат та козацьку державність. 

І в часи кризи Центральної Ради був відроджений гетьманський уряд. 

Однак справжня влада тепер належала не гетьманові, а німецьким 

військам. Уряд гетьмана був повністю контрольований ними. Авторитет 

його був дуже низький. Найбільших досягнень він здобув у відновленні 

залізничного руху, створенні державного бюджету і української 

валюти, яка була забезпечена природними ресурсами України та 

цукром, в українізації початкових та середніх шкіл. 6 жовтня 1918 р. 

був відкритий у Києві перший Державний український університет, 

22 жовтня – другий Український університет у Кам’янці-Подільському, 

історико-філологічний факультет у Полтаві. Також було відкрито 

вперше Українську академію наук (24 листопада 1918 р.), яку очолив 

професор В. Вернадський, засновано Українську національну бібліотеку, 

Національну галерею мистецтв, Український історичний музей, 

оперний театр, державну хорову капелу під проводом О. Кошиця, 

симфонічний оркестр. Але гетьманський уряд не мав власних 

збройних сил, німецькі власті всіляко перешкоджали їх створенню, 

хоча Україні й були передані військові судна Чорноморського флоту, 

захоплені німцями. 

На Україні зростало невдоволення П. Скоропадським, яке 

підігрівалось ззовні. У цій ситуації колишні діячі Центральної Ради 

створюють новий уряд – Директорію – на чолі з двома давніми 

суперниками – В. Винниченком і С. Петлюрою. Вони проголосили 

повстання проти гетьманату. На їхній бік перейшла і частина січових 

стрільців під орудою Євгена Коновальця та Сірожупанна дивізія 

гетьмана. 14 грудня 1918 р. війська Директорії увійшли до Києва, 

домовившись з німецькими військами. Так було проголошено віднов-
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лення Української Народної Республіки. Таким чином, Гетьманщина 

проіснувала менше восьми місяців. Найбільшою помилкою гетьмана 

була спроба відновити на селі старий дореволюційний порядок, тому 

найчисленніша верства населення України – селянство – не стало 

опорою його влади. 

Проте влада Директорії була нетривалою. Її роздирав внутрішній 

конфлікт щодо політичного вибору: одна група на чолі з 

В. Винниченком стояла за пріоритет соціалістичної революції , 

віддавала перевагу системі рад, як це було в більшовицькій Росії, інша – 

на чолі із С. Петлюрою – ратувала за національне визволення, 

створення сильної армії та інших державних інституцій самостійної 

України. 

У момент боротьби Директорії з агресією на півдні і на сході до 

більшовиків перейшли найбільші стихійні військові формування 

українських селян отаманів Григор’єва і Махна, ряд інших загонів 

селян, зваблених красивими лозунгами про прекрасне соціалістичне 

життя. 5 лютого 1919 р. червоноармійці взяли Київ, а до літа 

підпорядкували майже всю Україну. Директорія переїхала до Вінниці, 

далі – до Проскурова. Спроба дістати допомогу від Антанти нічого не 

дала: країни цього блоку беззастережно стояли за підтримку «єдиної і 

неділимої» Росії та контрреволюційних білогвардійських військ. 

У тяжкій ситуації на початку 1919 р. відбулась ще одна важлива 

історична подія для українського народу. В ході визвольної боротьби 

населення Західної України в листопаді 1918 р. було створено 

Західноукраїнську Народну Республіку (ЗУНР – на чолі з Євгеном 

Петрушевичем), яка ухвалила намір про злуку з Українською 

Народною Республікою, як тоді називали – Україною Наддніпрянською. 

Це була вікова мрія українців Галичини, за яку боролись не одне 

століття кращі уми всієї української землі – на заході і сході. І ось 

22 січня 1919 р. у період наступу на Україну більшовицьких військ на 

Софійській площі в Києві було проголошено акт про злуку УНР і 

ЗУНР. Від імені останньої це зробили представники її уряду 

Л. Бачинський, Л. Цегельський, С. Витвицький. 

Скоро більшовицькі війська відтіснили Директорію до Кам’янця-

Подільського. На Україні встановилась радянська влада з її системою 

реквізиції збіжжя, розгулом губернських, повітових, залізничних та 

інших ЧК («Чрезвычайной Комиссии»), з розстрілами, доносами, 

обшуками. Народний гнів і обурення не мали меж: за офіційними 

даними радянського уряду в червні-липні 1919 р. в Україні вибухнуло 

328 повстань. Утворився Всеукраїнський революційний комітет на 



 

М. О. Багмет, В. М. Ємельянов 
 

 

28 

чолі з А. Річицьким, М. Авдієнком, А. Драгомирецьким – українськими 

соціал-демократами, але Директорія не спромоглася прийти на 

допомогу повсталим селянам. 

Відчайдушну спробу відновити незалежну Україну в роки 

громадянської війни здійснив Симон Петлюра. В серпні 1919 р. він, як 

один з керівників Директорії і головнокомандуючий, влаштовує 

спільний похід на Київ своїх військ разом з Українською Галицькою 

Армією (УГА), яку було створено урядом ЗУНРу, і відзначалась 

високою боєздатністю. Тоді більшовицькі війська залишили Україну: з 

півдня насувалась Добровольча білогвардійська армія Денікіна, в самій 

Україні вирували селянські повстання. Але між урядом ЗУНР і УНР, 

зокрема між Євгеном Петрушевичем та Директорією, а найбільше – 

Симоном Петлюрою, існували і поглиблювалися великі розбіжності. 

Директорія, як всеукраїнський уряд, претендувала на підпорядкування 

уряду ЗУНР, але цей уряд був насправді організованіший, ефективніше 

діяв, створив дисципліновану армію і не був прихильником  

соціалістичних ідеалів. Тож коли 30 серпня 1919 р. до Києва увійшли 

галицькі частини, Директорія готувалася до тріумфального в’їзду 

наступного дня. А тим часом того ж таки 30 серпня до Києва вступили 

денікінці, і галичани відступили після сварки з ними. За кілька днів 

українські армії були розгромлені білогвардійцями. 

Останнє зусилля Симона Петлюри відновити незалежну Україну 

було в 1920 р., коли він уклав союз з Польщею, відмовившись від 

Галичини. Але спільний похід українських військ із віковічним 

загарбником українських земель – пансько-польськими військами – 

лише підірвав авторитет Петлюри серед селян. Очікуваної допомоги 

від повсталого народу не надійшло. 

Більшовицькі війська після вдалого контрнаступу розгромили 

польську армію і в червні 1920 р. розпочались польсько-російські 

переговори. Армія С. Петлюри, яка зросла з 15 тисяч до 35 тисяч 

бійців, продовжувала воювати сама до 10 листопада 1920 р., доки не 

зазнала остаточної поразки на Волині. На цьому закінчується боротьба 

за незалежну українську державу в роки громадянської війни. Це було 

ще однією трагедією в історії України. 

В той час, як народи Східної Європи – менш численні і багаті – 

здобули свою державність, 30-мільйонний український народ у 

надзвичайно кривавій боротьбі не зміг її відстояти. Тоді стали 

незалежними Фінляндія, що входила до складу Російської імперії, 

Естонія, Латвія, Литва, на заході – Польща, Угорщина, Чехословаччина 

та інші. 
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Запитання та завдання для самоконтролю: 
 

1. Назвіть були передумови проведення реформ у XIX ст. 

2. Розташуйте важливіші реформи XIX ст. у хронологічному 

порядку. 

3. Охарактеризуйте систему органів державної влади в Україні у 

ХІХ ст. 

4. Окресліть значення кожної реформи окремо і всього 

реформаторського процесу в цілому. 

5. Як ви вважаєте, що, перш за все, стало причиною політичної 

активності української громадськості на шляху державотворення у 

ХІХ ст.? 

6. Що об’єднує всі політичні рухи в Україні у XIX ст.? Яким 

було їх значення для подальшого розвитку держави? 

7. Перерахуйте основні національно-політичні рухи українців 

XIX ст. 

8. Як ви вважаєте, яким було історичне значення подій, що 

відбувались в Україні в XIX столітті?  

9. Охарактеризуйте державотворчі процеси, які відбулися в Росії, 

а також в Україні у 1917 р. після повалення самодержавства.  

10. Окресліть зміст чотирьох Універсалів Центральної Ради.  

11. Поясніть значення Акта Злуки УНР та ЗУНР 22 січня 1919 р.  

12. Розкрийте роль Центральної Ради, Директорії та Гетьманщини 

у 1917-1920 рр. в українському державотворенні.  
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