
Державні символи України  
 

Доба Української революції І 
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В Київській Русі Тризуб був знаком 
князів Рюриковичів 
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Утворення Української Народної Республіки (УНР) у 
1917 році викликало широку дискусію в країні щодо 

державних символів України 



Проектування державних символів 

• За особистою ініціативою Голови Центральної Ради, автора 
фундаментального твору «Історія України – Руси», видатного 
історика України, соціаліста Михайла Грушевського (1866-1934) 
також пропонувались проекти: 

• золоті зорі на синьому тлі (7 – за кількістю букв в слові 
«Україна»; 

• золоті зорі на синьому тлі (30 – за кількістю історичних земель 
України); 

• золота буква «У» (Україна або УНР – Українська Народна 
Республіка) на синьому тлі; 

• золотий плуг на синьому полі, як символ «творчої мирної праці 
в новій Україні», з умовою, що саме цей знак займе основне 
місце на щиті, складеному з історичних українських Гербів. Як 
щитоносці пропонувалися «символи трудящого народу» – жінка 
з серпом з одного боку і робітник з молотом – з іншого.  
 



. 

• Після прийняття 22 січня 1918 р. IV 
Універсалу Центральної Ради про 
проголошення України самостійною 
державою її голова Михайло Грушевський 
виступає з новою пропозицією взяти за Герб 
УНР тисячолітній знак князівської влади 
часів Київської Руси – Золотий Тризуб. 



Державні символи УНР в 1918 р. – Великий Герб, 

Державна печатка, Малий Герб (за В. Кричевським) 



Державний Прапор УНР в 1918 р. (за 
Грушевським) і сучасний Державний 

Прапор України 



Українська Держава 



Прапор Української держави 



зунр 

• Після військового перевороту українців в ніч на 1 
листопада 1918р у Львові повстала Західно-
Українська Народна Республіка (ЗУНР). Над 
столичним королівським містом Лева залопотіли 
синьо-жовті прапори. Стрілець-вістун Степан 
Паньківський зі своїми побратимами підійняв на 
Львівській Ратуші український прапор. 13 листопада 
1918 р Українська Національна Рада затвердила 
синьо-жовтий прапор державним прапором ЗУНР . 
Артикул V,закону наголошує «Гербом Західно – 
Української Народньої Республіки є золотий лев на 
синім полі, обернений у свою праву сторону. 
Державний прапор є синьо-жовтий». 





 З часу утворення незалежної 
Української держави в січні 1918 р 

пісня “Ще не вмерла Україна” 
звучала як національний гімн при 

УНР, ЗУНР, Гетьманаті 
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