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У новій книзі доктора історичних наук П.П.Гай-Нижника
на основі широкого спектру документальних джерел та
матеріалів, значна частина яких вперше вводиться до
наукового обігу, автор висвітлює підготовку й перебіг
перевороту П.Скоропадського 29 квітня 1918 р., змальовує
життя при дворі й у палаці гетьмана, розкриває структуру
та діяльність Головної Квартири ясновельможного пана
гетьмана
всієї
України
П.Скоропадського,
зокрема
гетьманського Власного Штабу й канцелярії, а також
характеризує його довірених осіб та ад’ютантів за часів
існування Української Держави у формі Гетьманату (29
квітня – 14 грудня 1918 р.).
Переважна більшість старшин та службовців Головної
Квартири були співучасниками гетьманського перевороту,
що привів П.Скоропадського до влади, й мали суттєвий
вплив на диктатора України та його рішення як його
довірені особи чи давні знайомі тощо, а отже й
позалаштунково впливали і на загальні чи окремі політичні
процеси
в
Українській
Державі.
Охарактеризовано
комплектацію
та
повноваження
особистої
охорони
П.Скоропадського та гетьманських спеціальних служб,
проаналізовано їхню діяльність протягом існування Української Держави. Висвітлено перебіг
підготовки
збройного
заколоту
проти
П.Скоропадського
та
хроніку
розгортання
антигетьманського повстання на чолі з Директорією, що призвело до падіння Української Держави
у формі Гетьманату 14 грудня 1918 р.
Для істориків, політологів, дослідників історії державної служби і державного управління, а
також широкого загалу читачів, що цікавляться історією українського державотворення.

ЗМІСТ
Замість передмови. Періодизація політичної історії України поч. ХХ ст.:
визначення термінів і хронологічних меж Національно-визвольної боротьби,
Української революції та державності.
Розділ 1. Державний переворот 29 квітня 1918 р.: підготовка та здійснення.
Розділ 2. Палац пана гетьмана всієї України – резиденція П.Скоропадського та
його Головної Квартири. Життя при дворі.
Розділ 3. Офіційні відвідини гетьманом всієї України П.Скоропадським
Німеччини та його зустріч з кайзером Вільгельмом ІІ.
Розділ 4. Головна Квартира і Власний Штаб гетьмана всієї України.
4. 1. Структура, повноваження та завдання Власного Штабу гетьмана всієї
України.
4. 2. Начальник Власного Штабу гетьмана всієї України.
4. 3. Генеральний (персональний) секретар пана гетьмана.
4. 4. Особи біля гетьмана (гетьманські ад’ютанти).
4. 5. Власна його світлості пана гетьмана всієї України канцелярія.
4. 6. Управління гетьманського господаря.
4. 7. Гетьманська Похідна канцелярія.
4. 8. Управління гетьманського коменданта.
4. 9. Загін осібного призначення та Осібний (Особливий) відділ Власного Штабу
гетьмана всієї України.
Розділ 5. Боротьба гетьманських спецслужб та органів правопорядку з
радикальною політичною опозицією та антидержавним підпіллям (травень–
жовтень 1918 р.).
Розділ 6. Повалення Гетьманату П.Скоропадського: підготовка і здійснення
(жовтень–грудень 1918 р.).

Прикінцеве слово. П.Скоропадський у тектоніці революційної та національнодержавної доби.
Замість післямови. Утвердження тризубу в офіційній символіці Української
Народної Республіки та Української Держави за часів Центральної Ради і Гетьманату
(1917–1918 рр.)
–

