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ТЕОРЕТИЧНИЙ  МАТЕРІАЛ  ДО  ТЕМИ 

 
 

НІМЕЦЬКА ОКУПАЦІЙНА ПОЛІТИКА 

 
 

 
 

29 квітня 1918 р. при підтримці Німеччини в Україні стався державний переворот. 

29 квітня З’їзд союзу землевласників проголосив гетьманом П. Скоропадського. 

 

Протягом лютого – квітня 1918 р. німецькі війська окупували 
всю Україну. До Києва повернулася ЦР 

В Україні поступово було німецький встановлено окупаційний 
режим 

Землі 
передавалися 
поміщикам, селян 
примушували 
працювати на 
поміщиків 

Створені були 
військово-польові 
суди, які 
здійснювали 
судочинства і 
розстріли 
мирного 
населення  

Німці вели 
переговори з 
П.Скоропадським 
з метою забрати 
владу у 
Центральної Ради 

29 квітня 1918 р. німецькі війська зайняли 

приміщення, де засідала Центральна Рада 



ПОДІЇ ДЕРЖАВНОГО ПЕРЕВОРОТУ В УКРАЇНІ 

 
 

 
 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПОЛІТИКИ УРЯДУ СКОРОПАДСЬКОГО 

 Замість УНР була проголошена Українська держава 

- Республіканська форма правління замінена на монархічну (гетьманат). 

- Гетьманат зосередив в своїх руках всю повноту влади – законодавчу, виконавчу і 

судову. 

 Демократичний режим замінюється на авторитарний: 

- відбувалось переслідування українських партій, заборонялися з’їзди партій, мітинги, 

видання ряду газет. 

ПОВНОВАЖЕННЯ ГЕТЬМАНА 

• Влада управління в межах всієї Української держави належить виключно Гетьману.  

• Гетьман затверджує закони, і без його санкції жодний закон не може мати сили. 

• До повноважень Гетьмана належать: 

— призначення голови уряду (Ради Міністрів) та затвердження її членів; 

— звільнення Ради Міністрів у повному її складі; 

— призначення на посади і звільнення інших урядових осіб у разі, коли для їх обрання не 

встановлено законом іншого порядку; 

— вище керівництво зносинами Української держави; 

— право вважатися верховним воєводою української армії і флоту; 

— оголошення окремих районів на військовому, осадному або виключному становищі. 



 
 

СКЛАД УРЯДУ СКОРОПАДСЬКОГО: 

 Федір Лизогуб (Голова уряду), 

 Д. Дорошенко (міністр закордонних справ), 

 М. Василенко (міністр освіти), 

 М. Чубинський (міністр юстиції), 

 І. Кістяківський (державний секретар). 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ УРЯДУ: 

 За 230 днів гетьманського режиму в Українській державі було прийнято понад 300 

законопроектів. 

 Восени 1918 р. було прийнято закон про правила проведення виборів до 

національних земств і міських дум в Українській державі. Активне виборче право 

надавалось особам усіх національностей і віросповідань, але лише з 25 років, якщо вони 

на 1 липня 1918 р. проживали в повіті не менше одного року, мають постійну оселю або 

ж володіють будь-яким майном. Обмеження встановлювалися для жінок. До виборів 

допускалися лише ті, хто володів протягом річного терміну майном, що обкладалося 

земським збором. 

 У липні 1918 р. Рада міністрів ухвалила закон про судові палати та апеляційні 

суди. Згідно із законопроектом в Українській державі діяло три судові палати: Київська, 

Одеська, Харківська. 

 Було проведено реформування Генерального суду. Замість цієї установи утворено 

Державний сенат, який складався з адміністративного генерального суду, цивільного і 

генерального суду та Загального зібрання сенату. Його президентом призначено М. 

Василенка. Діяли також військові суди. Вони розглядали справи тих, хто звинувачувався 

у збройному опорі владі, у нападі на військо-вослужбовців під час виконання ними своїх 

службових обов’язків. 



ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 

 Встановлення дружніх відносин з країнами Четвертного союзу — Німеччиною, 

Австро-Угорщиною, Болгарією, Туреччиною. Головним напрямом зовнішньої політики 

були відносини з країнами Четвертного союзу, бо на території України перебувало 

окупаційне військо Німеччини та Австро-Угорщини і це впливало на внутрішню і 

зовнішню політику. 

 Розв’язання спірних територіальних проблем з сусідніми державами. Гетьманат 

намагався також вирішити на свою користь Бессарабське питання, Кримське питання, 

приєднати до України Холмщину, Підляшшя. Для Гетьманату надзвичайно важливої 

ваги набували відносини з більшовицькою Росією. Росія прагнула включити українські 

землі до свого складу. У результаті переговорів 12 червня 1918 р. було підписано 

договір, за яким Росія визнавала незалежність Української держави. Припинялися 

військові дії між обома державами, відбувався обмін консульськими представниками. 

Розглядалося питання і про кордони. Лінія кордону відступала від української 

етнографічної межі на 125–200 верств на користь Росії. Гетьманський уряд налагодив 

добрі відносини з державами, що утворилися на території колишньої Російської імперії 

— Грузією, Доном, Кримом, Кубанню, Литвою, Фінляндією. 

 Встановлення дипломатичних відносин з нейтральними державами. Українська 

держава мали представництва в 25 країнах світу (Німеччина, Австро-Угорщина, 

Болгарія, Туреччина, Фінляндія, Польща та ін.). 

ЗА ЧАСІВ ГЕТЬМАНАТУ ВІДБУЛИСЬ ТАКІ ЕКОНОМІЧНІ ЗМІНИ: 

 налагоджено грошовий обіг, вдосконалено грошву систему, відкрито кілька 

українських банків; 

 засновано нові акціонерні компанії, біржі , відроджено підприємства; 

 відновився залізничний рух; 

 відновлено приватну власність фабрики і заводи та шахти; 

 відновлене поміщицьке землеволодіння. «Проект загальних основ земельної 

реформи» передбачав наділення землею через викуп «справжнім хліборобам», які мали 

робочу худобу і реманент. Більшість селян залишалися безземельними або 

малоземельними; 

 збільшується робочий день, заробітна плата встановлюється підприємцями, 

забороняється діяльність профспілок; 

 створюється регулярна армія. Уряд видав закон про загальну Військову 

повинність. Але план створення армії реалізований не був, бо Німеччина боялася 

зміцнення армії. 

ДІЯЛЬНІСТЬ УРЯДУ В КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ: 

 створено понад 150 українських гімназій ; 

 вийшли з друку кілька мільйонів примірників  українських підручників; 

 відкрито 2 державних університети в Києві і Кам’янець–Подільському; 

 засновано мережу загальнокультурних закладів та установ: Державний 

український архів, Національна галерея мистецтв, Українська національна бібліотека, 

Український театр драми та опери; 

 у листопаді було відкрито Українську академію наук. 

 

 

 

 

 



ВИТЯГИ  З  ТЕКСТІВ  ІСТОРИЧНИХ  ДЖЕРЕЛ 

Із «Грамоти до всього українського народу» П. Скоропадського. 29 квітня 1918 р. 

«Громадяни України! Всім Вам, козаки та громадяни України, відомі події останнього 

часу, коли джерелом лилася кров кращих синів України і знову і знову відроджена 

Українська держава стояла коло краю загибелі. 

Спаслась вона завдяки могутньому підтриманню центральних держав, які, вірні своєму 

слову, продовжують і по цей час боротись за цілість і спокій України. 

При такій піддержці у всіх зародилась надія, що почнеться відбудування порядку в 

Державі й економічне життя України увійде, врешті, в нормальне русло. Але ці надії не 

справдились. 

КолишнєУкраїнське Правительство не здійснило державного будування України, позаяк 

було зовсім не здатне до цього. Бешкети і анархія продовжуються на Україні, економічна 

розруха і безробітниця збільшуються і розповсюджуються з кожним днем, і врешті для 

багатющої колись-то України встає грізна мара голоду… 

То сею грамотою я оголошую себе Гетьманом всієї України… 

Створити здібний до державної праці сильний уряд; відбудувати армію та 

адміністративний апарат, яких у той час фактично не існувало, і за їх поміччю 

відбудувати порядок, опертий на право; провести необхідні політичні і соціальні 

реформи. Політичну реформу я уявляю собі так: ні диктатура вищого класу, ні диктатура 

пролетаріату, а рівномірна участь усіх класів суспільства в політичному житті краю. 

Соціальні реформи я хотів провести в напрямі збільшення числа самостійних 

господарств коштом зменшення обширу найбільших маєтків». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СТВОРЕННЯ ДИРЕКТОРІЇ 

 
 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ДИРЕКТОРІЇ УНР 
 Скасування Гетьманщини. Відновлення УНР . 
 Директорія — тимчасова верховна влада до скликання Конгресу трудового народу 

України. 
 Влада в УНР належить трудовому народу, а експлуататорські класи позбавляються права 

голосу. 
 Скасування великих землеволодінь. Передача землі селянам без викупу. 
 Проголошення 8-годинного робочого дня та демократичних свобод. 
 Налагодження міжнародних відносин на засадах нейтралітету та мирного співіснування з 

усіма країнами. 

 

БОРОТЬБА ПРОТИ ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТРУДОВОГО КОНГРЕСУ 

 
 

СТРУКТУРА ВЛАДИ ЧАСІВ ДИРЕКТОРІЇ 

 

 



АГРАРНА РЕФОРМА 

ДИРЕКТОРІЯ ПРОГОЛОСИЛА ДИРЕКТОРІЯ ЗДІЙСНИЛА 

 Вилучення земель у поміщиків 

 Заходи з відновлення 

промисловості 

 Введення робітничого контролю 

на виробництві 

 Здійснення заходів з надання 

допомоги безробітнім 

 Термін і порядок розподілу земель не 

визначені 

 Землі іноземців розділу не підлягали 

 Прийнято рішення про компенсацію 

поміщикам за землю 

 В умовах громадянської війни соціально-

економічні реформи були відкладені 

 Головне завдання – перемога у війні 

 

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА ДИРЕКТОРІЇ 

ДИРЕКТОРІЯ — РАДЯНСЬКА РОСІЯ 

 
ДИРЕКТОРІЯ — АНТАНТА 

Дата Подія 

Листопад 1918 р. Наступ військ Антанти на півдні України в районі Севастополя та Одеси. 

Окупація півдня України по лінії Тирасполь–Вознесенськ–Новий Буг–

Борислав. Кількість військ Антанти налічувала 60 тис. чол. 

Грудень 1917 р. Антанта погодилась визнати Директорію тільки за умови підпорядкування 

її військ генералу Денікіну. Директорія відмовилась від цієї пропозиції 

Січень 1919 р. Директорія спробувала витіснити війська Антанти, але зазнала поразки 

ДИРЕКТОРІЯ — ПОЛЬЩА 

Дата Подія 

Листопад 1918 р. Утворення Польської держави внаслідок завершення Першої світової війни 

і розпаду Австро-Угорщини 

Листопад 1918 р. Керівник Польської держави генерал Ю. Пілсудський висуває територіальні 

претензії до України, претендуючи на західноукраїнські землі. Між 

українськими та польськими військами починаються збройні сутички 

Листопад 1918 р. Польська армія розпочинає окупацію Західної України 



ВАРШАВСЬКИЙ ДОГОВІР 

Намагаючись врятувати УНР Директорія підписує 

21 квітня 1920р договір з Польщею. 

УМОВИ: 

o Спільна боротьба проти більшовиків; 

o Відновлення незалежності УНР на чолі з Директорією; 

o Польщі С.Петлюра віддавав західноукраїнські землі: Східну Галичину, Західну 

Волинь, Західне Полісся, Холмщину, Підляшшя. 

 

ПРИЧИНИ ПОРАЗКИ ДИРЕКТОРІЇ 

• Суперечлива внутрішня політика, у тому числі нерозв’язне аграрне питання. 

• Позбавлення політичних прав значної частини українських громадян. 

• Розквіт отаманства, наростаюча анархія в суспільстві. 

• Особисте протистояння лідерів — В. Винниченка та С. Петлюри. 

• Заборона вживання російської мови. 

• Неспроможність стати на перешкоді єврейським погромам. 

• Нерозбірливе закриття національних установ, створених за часів гетьмана. 

• Незадовільна підготовка та організація армії. 

• Складна зовнішньополітична ситуація (територія України стала ареною битви для військ 

Радянської Росії, білогвардійців, Антанти, поляків) 

 

 
 

СТВОРЕННЯ ЗУНР 

 

 
 

 

 

 

 

 



ОСНОВНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ЗУНР 

 
 

АКТ ЗЛУКИ УНР ТА ЗУНР 

 

 
 

 



 
 

ПОГЛИНАННЯ ТЕРИТОРІЇ ЗУНР РІЗНИМИ КРАЇНАМИ 

Східна Галичина Північна Буковина Закарпаття 

Червень – липень 1919 р. — 

окупація цих земель 

Польщею. 

25 червня 1919 р. — рішення 

Паризької мирної конференції 

про надання Польщі права 

володіння Землями Східної 

Галичини на 10, а згодом на 

25 років. 

14 березня 1923 р. — рішення 

Ради Антанти про остаточне 

включення Східної Галичини 

до складу Польщі. 

Листопад 1918 р. — 

окупація цих земель 

Румунією. 

10 вересня 1919 р. — 

передача за Сен-

Жерменським договором 

Північної Буковини до 

складу Румунії. 

Березень – квітень 1919 р. — землі 

Закарпаття — автономна одиниця 

Угорської Радянської Республіки. 

Травень 1919 р. — окупація цих 

земель військами Румунії та Чехо-

Словаччини. 

10 вересня 1919 р. — включення за 

Сен –Жерменським договором 

Закарпаття до складу Чехо-

Словаччини на правах автономії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СТВОРЕННЯ КП(Б)У 

 
 

УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛ-КОМУНІСТИЧНИЙ РУХ 

 
 



СТРКУТУРА ОРГАНІВ ВЛАДИ 

 
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛІТИКИ «ВОЄННОГО КОМУНІЗМУ» 

 
 

ПРИЧИНИ «ВОЄННОГО КОМУНІЗМУ». 

 Розорення економіки, громадянська війна, несприятливі для радянської влади міжнародні 

відносини. 

 Плани більшовиків швидко здійснити світову революцію і перейти від товарно-грошових 

відносин до економіки без ринку і грошей. 

 



 
 

Весна 1919 р. Створення Добровольчої Армії на добровільній основі з офіцерів, юнкерів, 

студентів та інших прибічників білого руху на чолі з А. І. Деникіним. Ця 

армія увійшла до складу збройних сил Півдня Росії. На Україні в цей час 

активізація повстанського руху суттєво послабила позиції радянської влади. 

Білогвардійці, скориставшись моментом, розгорнули наступ у двох напрямах 

— на Київ і на Одесу. 

Липень 1919 р. Над Кримом і майже над всім Лівобережжям встановлено контроль 

денікінців. 

Серпень 1919 р. На Правобережжі об’єднались УГА і війська УНР під командуванням С. 

Петлюри. Починається наступ у двох напрямах — на Київ та Одесу. 

30 серпня 1919 

р. 

Війська УГА та денікінці одночасно вступили до Києва. Між військами двох 

армій укладено угоду, за якою частини УГА залишили Київ. 

Кінець літа 1919 

р. 

Українські війська опинилися в «трикутнику смерті» — між білою, червоною 

і польською арміями. УГА відмовилась воювати проти військ Денікіна, а 

згодом взагалі перейшла на її бік. Військові сили УНР продовжили 

партизанські війни, а сам Петлюра приєднався до української місії у Варшаві, 

аби продовжити організацію боротьби проти більшовиків. 

Грудень 1919 — 

травень 1920 р. 

Залишки української армії під керівництвом Омеляновича- Павленка 

здійснили так званий «зимовий похід» по тилах денікінців і Червоної армії, а 

потім перейшли на територію Польщі. Українська армія припинила 

існування, зазнавши поразки. 
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ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОГО ТА ДЕНІКІНСЬКОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ 

 

 
 

 



 
ВАРШАВСЬКА УГОДА 

 
 

РАДЯНСЬКО-ПОЛЬСЬКА ВІЙНА ТА УКРАЇНА 

 
ОСНОВНІ ПОДІЇ ВІЙНИ 

 

 



РИЗЬКИЙ МИР МІЖ ПОЛЬЩЕЮ ТА РАДЯНСЬКОЮ РОСІЄЮ 

 

 
 

РОЗГРОМ ВІЙСЬК ВРАНГЕЛЯ 

 

 



 
 

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ 

 
 

ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА 

 
 

 



РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРИ 

 
 

МУЗИЧНЕ ТА ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО 

 
 

РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Директорія Колективний орган виконавчої влади, який складається із декількох осіб. 

Соборність 1) морально-філософський і соціальний принцип, фундаментальними 
положеннями якого є: відповідальність усіх за всіх, єдність індивідуального і 
загального, взаємне духовне збагачення і розвиток та інше; 2) усі етнічні 
землі зібрані докупи тією чи іншою державою (не є ознакою формою 
державного устрою); 3) єдність усіх членів християнської церкви для 
спільного відшукання шляху до порятунку. 

Отаманщина 1) засилля різноманітних збройних формувань, як правило, із селян, в умовах 
відсутності реальної державної влади; 2) період в історії визвольних змагань 
1918-1919 років. 

«Воєнний 

комунізм» 

Соціально-економічна політика більшовиків в УСРР у 1919-1920 рр. 
Характеризувався встановленням продовольчої розкладки (диктатури), 
забороною торгівлі, націоналізацією всіх підприємств, згортанням грошового 
обігу, загальною трудовою повинністю. 

«Червоний 

терор» 

Заходи насильства, які здійснювалися більшовиками проти широких 
соціальних груп, включаючи робітників та селян, що були оголошені 
«класовими ворогами», або звинувачувалися в «контрреволюційній» 
діяльності. 

Інтервенція У міжнародному праві насильницьке втручання однієї чи кількох держав у 
внутрішні справи іншої держави, спрямоване проти її територіальної 
цілісності або політичної незалежності. 

«Чортківська 

офензива» 

Історична назва наступальної військової операції Української Галицької 
Армії здійсненої в період з 7 по 28 червня 1919 року. Вона була однією з 
найзначніших наступальних операцій, що здійснила Галицька армія під час 
Українсько-польської війни в Галичині 1918-1919. 25 тисяч українських 
солдатів і офіцерів примусили відступити по всій лінії фронту більш ніж 100-
тисячну польську армію, добре озброєну і оснащену французами. І тільки 
зовнішні чинники та брак матеріально-технічного забезпечення врятували 
супротивника від воєнної поразки. 

«Київська 

катастрофа» 

події серпня 1919 року в Україні, похід Української Галицької Армії на Київ. 
Вперше спробу зайняти Київ катастрофою назвав Симон Петлюра, надалі цю 
назву використовують в українській історіографії. 

Автокефальна 

церква 

Незалежна церква, тобто така, що має самоврядування (мова йде про 
Православну церкву). 

 

 
29 квітня 1918 р.  Державний переворот і прихід до влади Павла Скоропадського 

1 листопада 1918 р. «Листопадовий зрив» у Львові 

13 листопада 1918 р. Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) 

Листопад 1918 р. Заснування Української академії наук (УАН) 

14 листопада 1918 р. Утворення Директорії 

22 січня 1919 р. Проголошення Акта Злуки УНР та ЗУНР 

Грудень 1919 – травень 1920 

рр. 

Перший Зимовий похід армії УНР 

Квітень 1920 р. Варшавська угода  

Березень 1921 р. Ризький мирний договір 

1921 р. Утворення Української автокефальної православної церкви 

(УАПЦ) 

Листопад 1921 р. Другий Зимовий похід армії УНР 



 
 

 
Скоропадський 

Павло Петрович 

1873 - 

1945 

Походив зі стародавнього роду козацької старшини, великий 

землевласник, генерал-лейтенант російської армії. Після 

революції 1917 року став командуючим 1-го українізованого 

корпусу російської армії. У жовтні 1917 року на з’їзді Вільного 

козацтва П. Скоропадського було обрано гетьманом Вільного 

козацтва.  

29 квітня 1918 року організував державний переворот і став 

гетьманом проголошеної Української держави. 13 грудня 1918 

року прийшла Директорія, Скоропадський емігрував до 

Німеччини. 

 
Петрушевич Євген 

Омелянович 

1863 - 

1940 

Юрист, депутат Галицького сейму, президент ЗУНР (13 

листопада 1918 року). Після проголошення Акту Злуки УНР і 

ЗУНР отримав диктаторські повноваження. Після поразки 

ЗУНР емігрував за кордон (Відень потім Берлін). 

 
Вітовський Дмитро 

Дмитрович 

1887 - 

1919 

Український військовий і державний діяч, сотник Легіону 

Українських Січових Стрільців, організатор листопадового 

повстання 1918 року у Львові, полковник, начальний 

командант УГА, Державний секретар військових справ ЗУНР.  

 

 
Петлюра Симон 

Васильович 

1879 - 

1926 

Талановитий публіцист і державний діяч. Головний отаман 

військ Української Народної Республіки, останній голова 

Директорії. Член УСДРП. 

З 1921 р. – в еміграції. З 1924 р. – голова уряду УНР в екзилі. 

Загинув у травні 1926 р. від руки більшовицького агента. 



 
Махно (Михненко) 

Нестор Іванович 

1889 - 

1934 

Вождь руху анархістів, командир повстанських загонів і 

неперевершений майстер ведення партизанської війни. 

Центром дислокації його загонів було Гуляйполе на 

Катеринославщині (1917-1921 рр.).  

В роки громадянської війни співпрацював з більшовиками, але 

розійшовся з ними за ідейними міркуваннями. 1921 року 

Червона армія остаточно розгромила повстанські загони 

«батька Махна». 

 
Липківський Василь 

1864 - 

1937 

Український релігійний діяч, церковний реформатор, 

проповідник, педагог, публіцист, письменник і перекладач, 

борець за автокефалію українського православ'я, творець і 

перший митрополит Київський і всієї України відродженої 

1921 року Української Автокефальної Православної Церкви. У 

1919-1927 рр. - останній настоятель та доглядач Софії 

Київської. За визначенням академіка Агатангела Кримського - 

«апостол українського релігійно-національного відродження». 

 
Нарбут Григорій 

Іванович 

1886 - 

1920 

Український художник-графік, ілюстратор, автор перших 

українських державних знаків. Один із засновників і ректор 

Української Академії Мистецтв. 

Вернадський 

Володимир 

Іванович 

1863 - 

1945 

Український, російський та радянськийнауковець і філософ. 

Природознавець, засновник геохімії, біогеохімії та 

радіогеології, вчення про біосферу, космізм. Академік 

Петербурзької Академії наук (з 1912 року), професор 

Московського університету. 

Один із засновників Української академії наук, дійсний член та 

її перший голова-президент (з 1918 року). Засновник 

Національної бібліотеки Української держави в Києві (нині — 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського). З 

1921 року знову працює у Москві. Збагатив науку глибокими 

ідеями, що лягли в основу нових провідних напрямів сучасної 

мінералогії, геології, гідрогеології, визначив роль організмів у 

геохімічних процесах. Для його діяльності характерні широта 

інтересів, постановка кардинальних наукових проблем, 

наукове передбачення. Організатор та директор Радієвого 

інституту (1922–1939), Біохімічної лабораторії (з 1929 року; 

зараз Інститут геохімії й аналітичної хімії імені В. І. 

Вернадського РАН). Дійсний член НТШ та низки інших 

академій (Паризької, Чеської). 
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ТЕСТОВІ  ЗАВДАННЯ  ДЛЯ  ТРЕНУВАННЯ 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



51. Установіть відповідність: 

А. колегіальний орган виконавчої влади з декількох осіб 
Б. засилля різноманітних напівбандитських збройних формувань в умовах 
відсутності реальної державної влади 
В. нічим не обмежена влада особи, групи, класу 
Г. група осіб, яка веде політику протидії стосовно держави, уряду, партії, організації 
Д. заява від імені держави, уряду, партії, організації 

1. отаманщина 
3 декларація 
2 Директорія 
4 диктатура 
 

 
52. Співвіднесіть дати з подіями: 
А серпень 1918 р.   1 проголошення Акта злуки ЗУНР і УНР 
Б листопад 1918 р.   2 другий Зимовий похід 
В січень 1919 р.   3 утворення Українського національного союзу 
Г листопад 1921 р.   4 урочисте відкриття Української академії наук 
     5 прихід до влади Директорії. 
 
53. Які події позначено на картосхемі? 

 
 
54. Якою цифрою на карті позначено район дій повстанських загонів Н. Махна проти гетьманської 
адміністрації, німецьких і австрійських окупаційних військ? 

 
 
55.Установіть відповідність: 
А) липень 1919 р.   1. Закон Центральної Ради про державну мову. 
Б) березень 1918 р   2. Компанія ліквідації неписемності 
В) весна 1920 р.   3. Закон про заснування Української Академії Наук 
Г) листопад 1918 р.   4. «Положення про єдину трудову школу»  
 
 
 



56. Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями. 

А) Абсолютизм 
Б) авторитаризм 
В) директорія 
Г) диктатура 

1 колегіальний орган виконавчої влади, який складається з декількох осіб 
2 нічим не обмежена влада особи, групи, класу 
3 форма правління, за якою верховна влада необмежено належить одній особі 
— монарху 
4 антидемократична система влади, що поєднується з особистою диктатурою 
5 насильницьке захоплення державою території іншої держави і включення до 
складу своєї. 

 
57. Яке державне утворення позначено на картосхемі? 

 
А. УНР згідно з ІІІ Універсалом 
Б. поширення влади Генерального Секретаріату згідно з "Тимчасовою інструкцією.." Тимчасового уряду 
Росії 
В. Української Держави гетьмана П. Скоропадського 
Г. Української Соціалістичної радянської Республіки 
 
58. Яка територія заштрихована на карті? 

 
 
59. Установіть відповідність: 

1. автономія 
2. диктатура 
3.федерація 
4.націоналізація 

А) повна незалежність держави від інших держав у її внутрішній і зовнішній 
політиці 
Б) перехід з приватної власності у власність держави чи суспільства землі, 
промислових підприємств, банків тощо 
В) нічим не обмежена влада особи, групи, класу 
Г) державний устрій у формі союзної держави, за яким члени  цієї держави 
залишають за собою повний політичний суверенітет 



60. Співвіднесіть прізвища діячів з посадами, які вони обіймали. 
А) С. Петлюра   1 голова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету 
Б) П. Ніковський  2 головний отаман військ УНР 
В) К. Левицький  3 голова Українського національного союзу 
Г) Г. Петровський  4 голова Державного Секретаріату 
    5 голова Директорії 
 
61. Яке державне утворення позначено на картосхемі? 

 
 
62. Перебіг яких подій відображено на карті? 

 
 
63. Перебіг яких подій позначено на картосхемі? 

 
 
 
 



64. Установіть відповідність: 
А) К. Левицький    1. Президент ЗУНР 
Б) Є. Петрушевич    2. Очолює Українську Галицьку Армію 
Б) Д. Вітовський    3. Голова уряду Державного Секретаріату 
Г) М. Омел‘янович-Павленко  4. Очолює українські військові формування 
 
65. У яких твердженнях ідеться про Симона Петлюру (3 правильні відповіді) 
1. був головним отаманом Армії УНР 
2. був першим головою Генерального секретаріату УЦР 
3. від 1920 р. перебував в еміграції, очолював уряд УНР в екзилі 
4. обстоював "радянську платформу". виступав за союз з більшовицькою Росією проти Антанти 
5. у листопаді 1918 р. перебував в Берліні, де мав офіційні зустрічі з вищими посадовими особами 
Німеччини, зокрема з кайзером Вільгельмом ІІ 
6. у лютому 1919 р. вийшов із УСДРП і став головою Директорії УНР 
 
66. Укажіть характерні риси політики "воєнного комунізму" (3 правильні відповіді) 
1. заборона приватної торгівлі 
2. запровадження продрозкладки 
3. масове створення колгоспів 
4. підтримка вільного підприємництва 
5. скасування трудової повинності 
6. ліквідація товарно-грошових відносин 
7. діяльність госпрозрахункових трестів 
 
67. Укажіть діячів, які входили у склад Директорії 
1. П. Андрієвський 
2. Ісаак Мазепа 
3. Андрій Макаренко 
4. Борис Мартос 
5. П. Скоропадський 
6. В. Чехівський 
7. Ф. Швець 
 
68. Які українські законодавчі органи влади існували в 1918-1920 рр. 
1. Трудовий конгрес 
2. Українська Центральна Рада 
3. Національна Рада 
4. Головна Українська Рада 
5. Головна Руська Рада 
6. Український національний конгрес 
7. Установчі збори 
 
69. Установіть послідовність: 
1. Бій під Крутами 
2. Вступ німецько-австрійських військ до Києва 
3. Розпуск Української Центральної Ради 
4. Створення Директорії 
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