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В період гетьманату в Україні 
- було прийнято більше 400 державних актів, що закріплювали незалежність України;  

- відновлено право приватної власності, дозволялося вільне підприємництво, озвивалася торгівля; 

- встановлено державне регулювання промисловості, транспорту, торгівлі з метою боротьби з анар-
хією на місцях; 

- удосконалено грошову системи, сформовано державний бюджет, почали виплачувати пенсії; 

- прийнятий закон про загальний військовий обов'язок; 

- створена українська поліція - гетьманська варта; 

- налагоджена робота пошти і залізниці; 

- прийняті закони про українську державну символіку і українське громадянство; 

- відкрито два українські університети - в Києві та в Кам'янець-Подільському, заснована Українська 
академія наук і Національний архів; 

- Українську державу офіційно визнали майже тридцять країн світу; 

- підписаний мирний договір з Радянською Росією, що забезпечило мир на сході країни; 

- визначені і, що головне, визнані державні кордони України. 

Передумови політичних змін в Україні 1918р. 

Гетьманському 
переворотові переду-
вала складна дипло-
матична робота пев-
них політичних сил. 
Створена в Києві з 
представників пра-
вих кіл Українська 
Народна Громада 
налагодила тісні кон-
такти з організаціями 
поміщиків і замож-
них селян — партією 
Українських хліборо-

тництво неможливе, 
а тому її слід заміни-
ти іншою владою за 
допомогою перево-
роту. Німцям та авст-
рійцям потрібен був 
для своїх грабіжни-
цьких акцій твердий 
порядок, тому прий-
мається рішення, що 
влада мусить бути 
диктаторською, без 
народного представ-
ництва  
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бів-демократів та 
Союзом земельних 
власників. Ця коалі-
ція встановила пря-
мий зв'язок з пред-
ставниками окупа-
ційної влади. На 
нараді за участю 
представників німе-
цького та австрійсь-
кого командування 
було відверто сказа-
но, що з Централь-
ною Радою співробі-



Навесні 1918 р. Україна 
стала ареною найбільш хао-
тичних і складних політичних 
подій. Реальність поновлення 
більшовицької експансії, не-
здатність Центральної Ради 
опанувати ситуацію і досягти 
необхідного рівня державного 
та економічного розвою, на-
ростаюча загроза перетворен-
ня України на німецьке гене-
рал-губернаторство, підштов-
хнули до консолідації та акти-
візації несоціалістичних сил, 
лідером яких став почесний 
отаман Вільного козацтва 
генерал П. Скоропадський. 

Суть перевороту полягала 
в спробі шляхом зміни демок-
ратичної парламентської фо-
рми державного правління на 
авторитарну, створити нову 
модель української держави, 
яка була б здатною зупинити 
радикалізацію, дезорганізацію 
і деградацію суспільства, стала 
б творцем і гарантом стабіль-
ного ладу, що ґрунтувався б 
на приватній власності та 
дотриманні правових норм. 

Історики констатують 

факт певного економічного 
піднесення України періоду 
гетьманату. Цьому сприяли 
відновлення приватної влас-
ності, підтримка гетьманом 
вільного підприємництва, 
можливість промислових та 
торговельних кіл суттєво 
впливати на економічну полі-
тику влади, широкий збут 
товарів до Австро-Угорщини 
та Німеччини. У цей час було 
налагоджено грошовий обіг, 
вдосконалено грошову систе-
му, створено державний бю-
джет, відкрито кілька україн-
ських банків, засновано нові 
акціонерні компанії, відро-
джено промислові підприємс-
тва та біржі. Поступово було 
відновлено залізничний рух, 
реорганізовано і зміцнено 
державний флот. 

За доби гетьманату поміт-
ними були зрушення і в галузі 
культури та освіти: створено 
понад 150 українських гімна-
зій; відкрито два державних 
університети в Києві та Кам'я-
нці-Подільському; засновано 

Гетьманат «Українська держава» 

широку мережу загальнокуль-
турних закладів та установ 
(Державний український ар-
хів, Національна галерея мис-
тецтв, Український історич-
ний музей, Українська націо-
нальна бібліотека, Українсь-
кий театр драми та опери, 
Державний симфонічний 
оркестр тощо). У листопаді 
1918 р. відкрито Українську 
Академію Наук, президентом 
якої став В. Вернадський. 

Важливим зрушенням у 
духовній сфері стало утворен-
ня влітку 1918 р. Української 
автокефальної православної 
церкви на чолі з митрополи-
том В. Липківським. 

Значними були успіхи 
гетьманської держави у сфері 
зовнішньої політики. Вона 
мала дипломатичні зносини з 
Грузією, Доном, Кубанню, 
Литвою, Фінляндією, Голлан-
дією, Іспанією, Данією, Нор-
вегією, та іншими державами. 

Та все ж, незважаючи на 
помітні позитивні зрушення в 
суспільному житті, П. Скоро-
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29 квітня 1918 р. Центра-
льна Рада ухвалила Консти-
туцію УНР, а Всеукраїнсь-
кий хліборобський з'їзд 
проголосив П. Скоропадсь-
кого гетьманом України. 
Внаслідок майже безкров-
ного державного переворо-
ту Центральна Рада була 
розпущена і в українських 
землях виникло нове держа-
вне утворення — гетьманат 

Молебен на Софіївському майдані після проголошення гетьмана 
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ційний процес і позбавив 
український народ реальної 
змоги законного і демократи-
чного формування власної 
держави. 

Основною опорою геть-
манського режиму були помі-
щики, буржуазія та старе чи-
новництво, значною мірою 
зрусифіковані, яких насампе-
ред цікавили стабільність та 
звичні норми життя. До наці-
ональної ідеї вони ставилися 
байдуже. 

Однобічна орієнтація на 
імущі класи, потреба задово-
льнити апетити австро-
німецьких окупантів зумовили 
таку соціально-економічну 
політику гетьманського уряду, 
яка вела не до консолідації 

суспільства, а до поглиблення 
розколу. У липні—серпні 
1918 р. піднімається антигеть-
манська хвиля страйкового 
руху (припинили роботу май-
же 200 тис. залізничників. 
Поразка Німеччини у війні 
позбавила Українську державу 
опори та гаранта стабільності. 
Спроби гетьмана змінити 

падському не вдалося надовго 
втримати владу. Річ у тім, що 
всі успіхи гетьманату пов'яза-
ні, головним чином, зі стабі-
льністю держави, а гарантом 
цієї стабільності виступала 
зовнішня сила — окупаційні 
війська Німеччини та Австро-
Угорщини. Фактично геть-
манська держава перебувала у 
німецькому броньованому 
кулаку, що, з одного боку, 
гарантувало їй безпеку і стій-
кість, з іншого — справжніми 
господарями в Україні були 
не гетьман і його уряд, а німе-
цька військова адміністрація, 
очолювана генералом В. Тре-
нером. Кожна із сторін нама-
галася використати іншу у 
своїх, часто протилежних, 
цілях. Гетьманат хотів накопи-
чити і сконцентрувати сили, 
щоб вибороти справжню 
незалежність. П. Скоропадсь-
кий у приватній бесіді заявив, 
що «сподівається обійти нім-
ців і змусити їх працювати на 
користь Україні». Німеччина 
ж прагнула перетворити 
Україну на маріонеткову дер-
жаву. В економічній сфері 
найближчою метою був вивіз 
продовольства і сировини, у 
перспективі — встановлення 
цілковитого контролю за 
ринком, торгівлею та промис-
ловим потенціалом. У полі-
тичній сфері українська дер-
жава потрібна була Німеччині 
і як своєрідна противага біль-
шовицькій Росії, і як слухня-
ний суб'єкт міжнародного 
права. Очевидно, саме тому 
німецька сторона змусила П. 
Скоропадського дати їй пись-
мове зобов'язання не допусти-
ти скликання Українських 
Установчих зборів. Цей крок 
гетьмана заблокував конститу-

орієнтири (офіційне скасуван-
ня державної самостійності 
України, проголошення феде-
ративного союзу з небільшо-
вицькою Росією, створення 
уряду «українського за фор-
мою, але московського за 
змістом») вже не могли вряту-
вати ситуацію. 14 грудня 1918 
р. війська Директорії вступи-
ли до Києва і П. Скоропадсь-
кий був змушений зректися 
влади і незабаром виїхав за 
кордон. 

Отже, спроба консерватив-

них політичних сил шляхом 

встановлення авторитарної 

форми правління стабілізувати 

ситуацію в Україні зазнала 

невдачі. Окремі успіхи П. Ско-

ропадського та його однодумців у 

сфері освіти, економіки, міжна-

родних відносин не могли карди-

нально змінити ситуацію на 

краще. Складний клубок внутрі-

шніх та зовнішніх протиріч 

виявився не під силу гетьманській 

владі. 

Гетьман з прем’єр-міністром Ф. Лизогубом та офіцерами, Київ 1918р. 
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Павло Скоропадський наро-
дився 3 (15) травня 1873 року у 
Вісбадені (Німеччина), а заги-
нув у віці 72 років 26 квітня 
1945 року в баварському містеч-
ку Меттен. 

Князь по праву народження, 
значну частину свого життя він 
присвятив боротьбі за Україн-
ську державу. 

Досягнення  

З самого початку національ-
но-демократичної революції 
(1917-1920 рр.) Павло Петро-
вич підтримав український 
національно-визвольний рух, 
перевівши його в практичне 
русло побудови та захисту 
незалежної Української держа-
ви. 

1. Скоропадський став засно-
вником і командиром Першого 
Українського військового кор-
пусу, спираючись на багнети 
якого, Центральна Рада могла 
проголосити незалежність 
України в IV Універсалі. 

2. Придушив два перших 
більшовицьких заколоти в 
Україні. 

3. Очолив Україну в дуже 
складний період її історії (29 

Останній гетьман Павло Скоропадський 

квітня - 14 січень 1918 р.). 

4. За часів правління гетьмана 
Скоропадського був здійснений 
цілий ряд кардинальних реформ 
у багатьох сферах, покликаних 
закріпити незалежність молодої 
Української держави: 

5. Дізнавшись, що Центральна 
Рада на переговорах у Бресті 
відмовилася від Криму, Скоро-
падський сказав: "Україна не 
може існувати без Криму - це 
буде якийсь тулуб без ніг". 

І, ставши гетьманом України, 
він домігся повернення півостро-
ва до складу України на правах 
автономії. 

Прорахунки 

Однак у політиці гетьмана 
важко не помітити і численні 
помилки, наприклад: 

1. Повернення поміщиків у 
свої маєтки і репресії по відно-
шенню до селян. У результаті на 
селі почався потужний повстан-
ський рух. 

2. Зосередження в своїх руках 
майже диктаторських повнова-
жень. Заборона діяльності партій 
та фактична ліквідація українсь-
кого парламентаризму. 

3. Аграрне питання на практи-
ці залишився невирішеним. 

4. Збільшення тривалості ро-
бочого дня до 12 годин в умовах, 
коли більшовики в Росії обіцяли 

лише 8. А заборона страйків 
викликала опір  

5. Зайняття чиновницьких 
посад переважно російськими 
фахівцями, які ставилися до 
української справи досить не-
щиро. 

6. Орієнтація тільки на замож-
ні верстви населення, нехтуван-
ня інтересами бідноти і серед-
нього класу. 

7. Повна залежність від німе-
цько-австрійської військової 
адміністрації. Передача їй бага-
тьох урядових функцій. 

8. Ухвалення П. Скоропадсь-
ким Акту про федерацію з май-
бутньою небільшовицькою 
Росією в останні дні свого прав-
ління. Тим самим перекреслені 
головні досягнення на шляху 
державного будівництва. 

 

Вирваний із звичного русла життя 
дворянина світовою війною і революцією, 
він був поставлений на чолі української 
держави. Офіцер, який чотири роки 
воював з німцями, в останній рік війни 
він змушений був опертися на їхню допо-
могу. Не будучи демократом, він прагнув 
залучити до будівництва стабільної 
української держави найширші верстви. 
Логіка державного будівництва змусила 
його захищати українські інтереси, на-
віть якщо його влада опиралася на німе-

цькі багнети, а більша частина мініс-

трів говорила і думала по-російськи. 
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