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1. 1. Основні характеристики владно-розпорядчої діяльності
в історичні періоди первісної доби
2. 2. Формування східнослов’янської державності
3.Держава і управління Київської Русі (Х-ХІІ ст.)
4. Галицько-Волинська держава (ХІІІ-ХІV ст.) 
5. Польсько-литовська доба в управлінні українськими
землями (ХІV-ХVІІ ст.)
6. Управління Українською козацькою республікою (1648 
– 1657рр.)
7. Державне управління періоду занепаду
казацько-гетьманської держави
8. Управління в Україні періоду Визвольних змагань
9. Організація влади в Українській РСР
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Основні характеристики владно-розпорядчої діяльності в історичні
періоди первісної доби

Патріархальний

Кровна родинність, 
традиції, звичаї, 

вірування

Абсолютна влада глави

роду або старійшини

Життєзабезпечення
племені

Дотримання
перевірених шляхів
минулого та суворих
вимог традицій

Інтереси більшості, 
громади в цілому

Принцип управління

Основа влади

Форма правління

Головне завдання влади

Орієнтація влади

Соціальні цінності
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І етап
(ІУ – ІХ ст.)
Зародження

•Формування союзу племен “військової
демократії”
•Концентрація майна в руках керівної
верстви дружини

•Відмирання родових органів управління
•Зростання ролі князів, земельної
аристократії та військової верхівки

ІІ етап –
княжа доба
(ІХ-ХІV ст.)

ІХ-Х ст.
•Формування княжих держав
•Християнізація Русі

ХІ-ХІІ ст.
•Концентрація політичної і військової
влади

•Єдність виконавчої та судової влади
•Зростання ролі народних зборів
•Початок розподілу влади між князями, 
військовими судової влади на світські і

церковні суди

•Підвищення значення місцевих органів
управління.

ХІІ-ХІУ ст.
•Поява тенденцій формування абсолютної
монархії

•Підпорядкування королівською владою

церковної

Формування східнослов’янської державності
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Верховна влада

Великий
київський
князь

Народне

віче

Боярська

Рада

Княжі

з’їзди

Видатні
постаті та
їх внесок у
розвиток
держав-
ності

Держава і управління Київської Русі
(Х-ХІІ ст.)

Володимир

Великий

•Введення християнства
•Адміністративна реформа-приєднання до Києва основних
союзів давньоруських племен-початок династичного
принципу

•Військова реформа-злиття військової системи з феодальним
землеволодінням

•Судова реформа-розмежування єпископського та
громадського(верховного судів)

Ярослав Мудрий •Бурхливий розвиток міст
•Створення “Руської правди”
•Введення принципу старшинства в розподілі влади між
синами

Володимир

Мономах

•Пошанування права, законів
•Підвищення ролі княжого суду
•Відміна принципу сеньйорату (влади найстаршого сина в
роді)
•Об’єднання більшості розпорошених земель
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•Охорона кордонів
•Керівництво військом
•Збір данини
•Судочинство щодо васалів, дружинників, 
вищих посадових осіб

•Дипломатична діяльність
•Охорона торговельних шляхів
•Придушення рухів опору
•Поширення християнства
•Скликання княжих з’ їздів
•Призначення на вищі посади
•Видання уставів та інших законодавчих актів
•Будівництво шляхів
•Патронат над церквою

Компетенція
великого князя

Компетенція віча

•Захист міста від нападу ворогів
•Організація походів за участю ополчення

•Обрання і скинення князя
•Заключення ряду (договору) з князем
•Здійснення суду
•Функції адміністративного порядку(заміна княжих
урядовців)

Місцеве самоврядування : сільська община-верв. Об’єднувала
кілька сіл, мала землю у колективній власності, захищала права
громадян у відносинах з іншими общинами, боярами, 
представниками державної влади.
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Галицько-Волинська держава (ХІІІ-ХІV ст.)

Верховна влада

Князь (король) Боярська дума

Видатні
постаті та
їх внесок у
розвиток
державно-

сті

Роман Мстиславович •Об’єднання Волинського і Галицького
князівств

•Зміцнення верховної влади
•Обмеження сваволі світських і духовних
феодалів

Данило Галицький •Підтримка селян і міщанства, захист їх від
сваволі бояр

•Розвиток спеціалізації управління
•Поширення двірсько- вотчинної системи
управління

•Впровадження Магдебурзького права
•Посилення організації війська(створення
регулярної піхоти)
•Формування волостей

Місцеве
самоврядування

•У містах – німецьке (Магдебурзьке) право - податкова та

судова незалежність, право власності на землю, пільги
ремісникам, торговцям і т. ін.
•У селах - німецьке та волоське право (суб`єкт управління –
староста), громаду подає війт
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Польсько-литовська доба в управлінні українськими землями
(ХІV-ХVІІ ст.)

Польща Річ Посполита

1569р.
Велике

Князівство

Литовське

Верховна влада

Рада (пани -рада, 
господарська рада)

Великий князь

(після 1569 -король)
Сейм (кінець ХVст.)

Місцева адміністрація

Городничий –
відповідальний за

бойовий стан фортеці

Намісник князя (З ХV ст.-
воєвода)

Тіун-помічник намісника.   (З
ХVст. -каштелян)

Староста (у повіті)

Підстарости

Отаман (старшина)
Сільський уряд

Квадрагінтавірат (громадська комісія з 40 мужів)–
(фінансово-господарські функції)

Місцеве самоврядування

М
і

с

т

о

С
е

л

о

магістрат

Лава-судова колегія
у криміналь-
них справах.

Рада-адміністра-
тивні справи і суд

цивільний

війт
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Управління Українською козацькою республікою
(1648 – 1657 рр.)

Г Е Т Ь М А Н

Генеральна старшинаГенеральна старшина

П О Л К О В Н И К

С о т н и к

Генеральні:

Обозний Писар Суддя Підскарбій Хорунжий Бунчужний Осавул

Полкові

Обозний Писар Суддя Хорунжий Осавул

Полкові

Обозний Писар Суддя Хорунжий Осавул

О Л К И

Т Н

П

ОС І
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Цар Петро І
1682-1725рр.

Цар Петро ІІ
1727-1730 рр.

Цариця
Анна Іоанівна
1730-1740 рр.

•При гетьманові засновано посаду царського резидента
з правом контролю

•Цар безпосереднє призначає полковників
•Заборона друкувати книжки української мовою
•Управління українськими справами з колегії
іноземних справ передано по сенату, а потім до
Малоросійської колегії

•Ліквідація Малоросійської колегії, передача
українських справ знову до Колегії іноземних справ

(Гетьман Данило Апостол)
•Відновлення права Гетьмана призначати полковників

•Заборона виборів гетьмана
•Впровадження колегії “Правління гетьманського
уряду”
•Намагання ліквідувати місцеве самоврядування, 
самобутність українців

Державне управління періоду занепаду
казацько-гетьманської держави
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Цариця
Єлизавета

1741-1761 рр.

Цариця
Катерина ІІ
1762-1796 рр.

•Вибори останнього гетьмана Кирила
Розумовського

•Поновлення автономних прав
•Встановлення царського контролю над фінансами

України

•Остаточна ліквідація гетьманства (1764 р.)
•Відродження Малоросійської колегії
•Зруйнування Запорізької Січі (1775 р.)
•Ліквідація полкового устрою (намісництва)
•Введення загального кріпацтва
•Припинення дії місцевого права
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Розподіл України у ХІХ ст.

Малоросія
РОСІЙСЬКА
ІМПЕРІЯ

АВСТРІЙСЬКА
ІМПЕРІЯ

Галичина

18 регіонів (округів)

Буковина

1 регіон

Закарпаття

4 жупа

Лівобережна Україна - Гетьманщина

Слобідська Україна

Південна Україна –Причорномор`я
Новоросія

Правобережна Україна

Південно-західний край

Всього 9 губерній, більш 90 повітів
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Державне управління українськими землями в Австрійській імперії

Галицька надвірна канцелярія

Губернатор

(призначався іимператором)

Урядник

(керував регіоном, призначався центральним урядом)

Становий Сейм (1817 – 1845 рр.)

Крайовий відділ

Цісарський намісник

1774 р

1817 р.

1849 р.

1867 р.

Скасовано губернське правління, створене намісництво в

Галичині, в Буковині – крайове управління (посилення
централізації і єдиноначальності

Друга австрійська конституція – Галичина віддана
Віднем у повне управління польської верхівки (польська
мова стала єдиною в адміністрації та освіті, посаду
намісника мали обіймати лише поляки).
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Місцеве самоврядування в Австрійській імперії

Крайовий маршалок

(призначався імператором)

Крайовий сейм

Крайовий виконавчий комітет

Закон

“Про імперське
представництво”

1861 р.

Закон про

місцеве

самоврядування, 
створення повітових

громад (гмин) 
1862 р.

Повітова рада

Повітовий староста

(затверджувався
імператором)

Повітовий комітет

Громадська рада

Двірник

Громадська старшина
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Управління українськими губерніями в Російській імперії
(XIX – поч. XX ст.)

Віце – губернатор

Казенна палата

(фінансові
питання)

Губернатор

Губернське

правління

Приказ громадської

опіки (школи, 
лікарні, тюрми)

Предводитель

дворянства

губернії

Губернське

дворянське

зібрання
Капітан -
справник

Нижній

земський суд

Предводитель

дворянства повіту

Повітове дворян-
ське зібрання

Повітовий

підскарбій

Київська, Подільська та Волинська губернії мали ще своєрідну надбудову у
вигляді генерал – губернаторської влади з широкими повноваженнями.
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Органи місцевого самоврядування

Губернія Місто

Земства 1864 р. 
(крім Правоберіжжя)

Губернські та повітові земські управи

(обрані голови затверджувалися
відповідно губернатором та

міністром внутрішніх справ)

Міські думи (1870 р.)

Міські управи

1905 р. - Початок діяльності Державної думи (парламенту)
1914 р. - Посилення централізації управління, організація Особливих

нарад
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Управління в Україні періоду Визвольних змагань

Українська Народна Республіка (Листопад 1917 р. –квітень 1918 р.)

Гілки влади

Українська Центральна
Рада

Генеральний Секретаріат

(8міністрів)

Волосні, повітові та міські
думи

Українська гетьманська держава (Квітень 1918 р. – грудень 1918 р.)

Гетьман України

Фінансова Рада Рада

Міністрів

Генеральний Суд
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Українська Народна Республіка (ІІ)
(Грудень 1918 р. – 1920 р.)

Грудень 1918 р. Директорія

Законодавча, виконавча і судова
влади

Трудовий Конгрес України

Директорія Рада

Народних

Міністрів

Січень 1919 р.

Весна 1919 р. Влада перейшла виключно до Симона

Петлюри
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Західноукраїнська Народна Республіка
(Жовтень 1918 р. – 1921 р.)

Українська Національна Рада

Місцеві органи

влади

Громадські, міські та повітові комісари
(призначатиме державний секретар внутрішніх

справ)

Прибічні ради, повітові національні ради (дорадчі
органи)

Уся влада передана уповноваженому

Диктаторові Євгену Петрушевичу
Червень 1919 р.
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Всеукраїнський з`їзд робітничих, селянських та
червоноармійських депутатів

Всеукраїнський

Центральний Виконавчий

Комітет (ВУЦВК)

Рада Народних Комісарів

(РНК)

З`їзд губернської, повітової чи волосної ради

Ради

Виконкоми рад

Українська РСР
Березень 1919 р. – прийняття Конституції УРСР, згідно з якою

Центральними органами влади визначалися:

Органи влади на місцях:

Грудень 1919 р. –рішенням “згори” утворені надзвичайні органи влади –
революційні комітети (ревкоми), як органи державної влади

Всеукраїнський революційний комітет –
законодавча і виконавча влада

Комітети незаможних селян (КНС)
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1920 р. - заключення договору між РСФСР і УССР – подальша
централізація влади

Грудень 1922 р. Створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік

Травень 1929 р. Створення Президії ВУЦВК (право законодавчої ініціативи, 
затвердження та скасування рішень РНК та наркоматів

УСРР).

Січень 1937 р. Затвердження 3 – ї Конституції республіки, згідно з якою:

Верховна Рада України

Президія Верховної Ради

Рада Народних комісарів

Кінець 50-х середина 60 х рр. Функціонування рад народного

господарювання – посилення ролі

територіальних органів влади

70-80-ті роки - посилення централістських тенденцій

1965 р. та 1987 р. - намагання проведення радикальних
економічних реформ

1991 р. Розпад СРСР, створення незалежної
Української держави
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ВИЗНАЧИТИВИЗНАЧИТИ::

негативненегативне іі позитивнепозитивне вв публічноїпублічної владивлади

минулихминулих часівчасів


