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Історія України 

Урок № 13 

Тема: Державотворча діяльність УЦР взимку-навесні 1918 р. Формування 

української громадянської нації. Закон УНР «Про національно-персональну 

автономію». Конституція УНР. 

Мета: проаналізувати внутрішню політику УНР; визначити внутрішні  

та зовнішні причини падіння УНР. 

 

Хід уроку 

 

Державотворча діяльність УЦР у січні-квітні 1918 р.  

 Запровадження нового стилю в літочисленні (заміна Юліанського 

календаря Григоріанським). 

Григоріанський календар почав діяти в Українській Народній 

Республіці з 16 лютого 1918 року, цей день стали вважати  

1 березня 1918 року. Закон про це ухвалено 12 лютого 1918 року (за старим 

стилем) на засіданні Малої ради Української Народної 

Республіки в Коростені[ 

 Уведення в обіг національної валюти – гривні. 

1 березня 1918 року Центральна Рада ухвалила Закон «Про грошову 

одиницю, биття монети та друк державних кредитових білетів», яким було 

запроваджено нову грошову одиницю – гривню, яка поділялася на 100 шагів і 

дорівнювала 1/2 карбованця.  

Протягом 1917-1919 років були надруковані банкноти номіналом у 10, 

25, 50, 100, 250, 1000 карбованців. Також протягом 1918-1919 років були 

надруковані грошові знаки у 2, 5, 10, 100, 500, 1000 та 2000 гривень. 

 Затвердження державного герба – тризуба. 

Сучасна Україна увібрала в себе державницькі традиції Української 

Народної Республіки, зокрема її державні символи (герб-тризуб, гімн «Ще не 

вмерла Україна», синьо-жовтий прапор) та атрибути (грошова одиниця – 

гривня). 

Чому Тризуб? 
Він є давнім українським символом. Його найдревніше зображення, 

віднайдене археологами, датується X століттям. Припускають, що це був 

магічний знак роду, оберіг. Відомо до 40 його тлумачень: тризубець, 

підсвічник-трикірій, сокіл, якір, житній колос, лук зі стрілою, триєдина 

жертва в ім’я перемоги життя над смертю... Є також гіпотеза, що це знак 

триєдинства світу та поєднання символів поширених колись культів сонця і 

якоря. 

 Впровадження закону про громадянство. 

Громадянином вважалася особа, яка набула це право законним шляхом, 

подвійне громадянство не передбачалося. Актова, громадянська і політична 

дієздатність наставала з 20 років. Всі громадяни, незалежно від віку, віри, 

раси, статі проголошувалися рівними у своїх правах. Їм гарантувалися всі 

права і свободи, як то: свобода слова, друку, совісті, обирати і бути обраним 



(активне і пасивне виборче право), вільне місце проживання, пересування, 

недоторканність особистого життя, таємниця листування тощо. 

Встановлювалися порядок виборів та законотворча процедура. Влада 

розподілялася на гілки: законодавчу, виконавчу та судову. Законодавча 

належала Всенародним Зборам УНР, виконавча – Раді Народних Міністрів, 

судова – Генеральному Суду УНР. 

 Скасування приватної власності на землю та прийняття закону про 

землю, згідно з яким передбачалися соціалізація землі та встановлення 

максимуму землеволодіння (31 січня 1918 р.). 

 Підтвердження курсу і соціально-економічної політики, проголошених 

у ІІІ та ІV Універсалах. 

 29 квітня 1918 р. – прийняття УЦР Конституції УНР; обрання 

президентом М. Грушевського 

У період Української революції 1917-1921 рр. конституційний процес 

розпочався відразу після проголошення Першого універсалу. Була створена 

конституційна комісія на чолі з Михайлом Грушевським. Планувалося, що 

Конституцію буде ухвалено на Всеукраїнських установчих зборах, однак 

Жовтневий переворот 1917-го і військова агресія більшовицької Росії проти 

України сплутали всі карти. 

«Статут про державний устрій, права і вільності УНР» (саме таку 

офіційну назву мав документ) був прийнятий на засіданні Малої ради 29 

квітня, в останній день існування Центральної Ради. Першу редакцію 

прийняли одноголосно. Мінімальні редакційні правки мали місце при 

постатейному читанні. 

Конституція УНР містила 83 статті, об’єднаних у 8 розділів. УНР 

проголошувалася суверенною державою, «самостійною і ні від кого 

незалежною». Конституція гарантувала рівність громадян (у тому числі 

прогресивну для того часу норму про рівність перед законом чоловіків та 

жінок) і містила широкий спектр гарантій прав особистості. Скасовувалася 

смертна кара, заборонялися тілесні покарання. Законодавча влада належала 

Всенародним зборам, виконавча – Раді народних міністрів, судову владу 

очолював Генеральний суд УНР. Закладалися і основи децентралізації: «не 

порушуючи єдиної своєї власти, УНР надає своїм землям, волостям і 

громадам права широкого самоврядування, додержуючи принципу 

децентралізації». 

Разом з тим певна декларативність, відсутність положень про державні 

символи, основні принципи внутрішньої і зовнішньої політики, порядок 

обрання місцевих органів влади свідчать про тимчасовий характер 

конституції – її створено на перехідний період становлення української 

державності.  

Як писала «Киевская мысль»: «Засідання носило нервовий, гарячковий 

характер. Навколо Ради розташований був караул січових стрільців, що 

оточив весь квартал». А невдовзі «у зал засідань донеслася рушнична і 

кулеметна стрілянина». О 9-й вечора депутати розійшлися, до влади 

прийшов гетьман Павло Скоропадський. Тож Центральна Рада не мала 

змоги втілити в життя прийняту Конституцію. 



В один день з IV Універсалом УЦР – 22(09) січ. 1918 р. був прийнятий 

Закон Української Народної Республіки про національно-персональну 

автономію 1918 – один із правових актів конституційного характеру 

в Українській Народній Республіці.  

Надавав представникам російської, єврейської і польської націй, які 

проживають в Україні, право на національно-персональну автономію. 

Білоруси, чехи, молдовани, німці, татари, греки та болгари, які мешкали в 

Україні, могли отримати таке право після подання відповідних колективних 

заяв до Генерального суду УНР, підписаних не менш як 10 тис. громадян, не 

обмежених у політ. правах. Нації, не зазначені в цьому переліку, за своїм 

бажанням могли подавати такі ж заяви, але вже на розгляд Української 

Центральної Ради. 

УЦР проголосила право на самостійне творення свого 

національного життя невід’ємним природним правом кожної нації.  

29 квітня 1918 р. закон «Про національно-персональну автономію» було 

включено як окремий розділ до Конституції Української Народної 

Республіки 1918 р. 
 

Причини падіння Центральної Ради 

Внутрішні чинники 

 Складні умови діяльності – господарська розруха, безладдя, анархія. 

 Неспроможність запропонувати програму, яка згуртувала б усі верстви 

українського населення. 

 Невдоволення політикою УЦР заможних верств населення 

(підприємців, поміщиків, заможних селян). 

 Ілюзорна віра в демократичну федерацію народів Росії, надія на 

примирення з більшовиками. 

 Нехтування необхідністю створити регулярну боєздатну українську 

армію 

Зовнішні чинники 

 Байдужість країн Антанти до долі України. 

 Фактична окупація німецькими військами території 

 України, конфлікт УЦР із німецько-австрійською окупаційною 

адміністрацією. 

 Ідеологічний та військовий тиск із боку більшовиків 

 

Питання для самоперевірки 

1. Чому УНР, попри активну розбудову національної держави, не 

втримала владу? 

2. Які з причин вважаєте суб’єктивними ? 

3. Якими були головні здобутки УНР у державотворенні? Яке досягнення 

уважаєте найважливішим для державотворчого процесу? 

4. У чому полягало історичне значення УНР? 

 

Домашнє завдання: 

1. Зробити конспект уроку теми у робочому зошиті. 

 



Урок № 14 

Тема: Узагальнення знань за темою «Українська революція  

(1917-1918 рр.)» 

Мета: повторити, узагальнити, закріпити й оцінити знання, набуті 

впродовж вивчення теми; розвивати вміння та навички, які формувалися на 

попередніх уроках. 

Хід уроку 

 

Актуалізація опорних знань 
1. Яку назву має тема, вивчення якої ви завершили? Якими є її 

хронологічні межі? 

2. У чому, на вашу думку, полягає важливість цього періоду для історії 

України в цілому? Обґрунтуйте власну точку зору. 

Запитання та завдання 

1. Складіть перелік подій Української революції, які ви вважаєте 

найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір. 

2. Поясніть значення термінів і понять: Український національний 

конгрес, українізація армії, Вільне козацтво, універсал, Генеральний 

Секретаріат, З’їзд народів Росії, більшовицький переворот, радянізація. 
3. Назвіть імена видатних історичних діячів цієї доби. У чому ви вбачаєте 

їхній внесок в історію України? 

4. Складіть хронологічну послідовність подій, пов’язаних із початком 

Української революції. 

5. Наведіть факти, що підтверджують зв’язок між впливом Першої 

світової війни на Україну та початком Української революції. 

6. Дайте оцінку відносин Української Центральної Ради та Тимчасового 

уряду. Обґрунтуйте власну точку зору. 

7. Який з універсалів справив найбільший вплив на українське 

суспільство? Свою думку обґрунтуйте. 

8. Який існує взаємозв’язок між Українською та Російською 

революціями? 

 

Домашнє завдання: 

 

1. Опрацювати запитання та завдання уроку та дати відповіді письмово 

у робочому зошиті. 

2. Повторити попередній матеріал теми параграф 5-10 (ст.34-70) та 

підготуватися до тематичної контрольної роботи 

 

Виконані завдання відправте мені на електронну пошту 

natasha_poltavets@ukr.net. У темі листа ОБОВ’ЯЗКОВО вказати 

ПІБ, номер групи, номер уроку і дату. 

mailto:natasha_poltavets@ukr.net

