
 

 

Консультація по темі  21:  « Початок Української Революції». 

 

    Перемога Лютневої буржуазно-демократичної революції в Росії               

(23 лютого 1917 р. ) поклала край багатовіковому монархічному 

режиму. 
В ніч з 2 на 3 березня 1917 року цар Микола ІІ зрікся престолу. 

Тимчасовий комітет ІУ державної Думи утворив виконавчий орган 

влади – Тимчасовий уряд, який очолив князь Г. Львов. Це був 
орган влади буржуазії і поміщиків.  

Звістка про революцію в Росії долетіла й до України. Одразу після 

повалення самодержавства розпочинається українська 

національна революція. 

 

 
М.Грушевський 

Причини Української революції 

 Залежне і пригноблене становище України, 

великодержавницька політика що до неї 

правлячих кіл Російської імперії. 
 Важке соціальне становище переважної 

частини населення. 

 Невирішеність аграрного питання. 
 Піднесення українського національного руху, 

організаційне та ідеологічне його 

оформлення. 
 Загострення внутрішніх проблем в 

Російській імперії  унаслідок Першої світової 

війни 

 

 Рушійними силами Української революції  були нечисленна 

національна інтелігенція і багатомільйонне селянство, частково 

вдягнуте в солдатські шинелі. 

 

Почався період формування органів влади. За ініціативи Товариства 
українських поступовців і самостійників 4 березня 1917 року в 

Києві була утворена Українська Центральна Рада. 

 

 

 



 Саме утворення УЦР поклало початок української національно-

демократичної революції (1917-1920 рр.) В її розвитку 

виділяють три етапи: 

-доба УЦР; 
-доба  Гетьманату; 

-доба Директорії УНР. 
 

 Після Лютневої революції розгорнулася легалізація політичної 

діяльності українських національних партій. 

 Політичні партії були одним із важливих чинників 

революційного розвитку 1917 р.  
 Так, провідне становище в ЦР зайняли представники ТУП(згодом 
УПСФ), Української партії соціалістів-революціонерів (УПСР), 

УСДРП, Української народної партії (УНП). 

20 березня Головою УЦР було обрано професора Михайла 

Грушевського.  Його заступниками стали Дмитро Антонович 

(УСДРП) і Дмитро Дорошенко (ТУП). 

Свою діяльність УЦР зосередила на вирішенні національного 
питання – досягнення автономії України у складі Російської 

держави. 

Важливою подією в становленні  ЦР був Всеукраїнський 

Національний Конгрес, що працював 6-8 квітня 1917 р. у Києві. 

У ньому взяли участь понад 900 делегатів від політичних партій і 

громадських організацій. Український національний конгрес надав 
ЦР повноваження представляти народ України, перетворивши її 

таким чином на своєрідний український парламент. Конгрес 

визначив склад та структуру ЦР (Велика рада і Мала рада). Із 
складу конгресу було обрано нову ЦР (115). Головою ЦР було 

обрано М. Грушевського. Конгрес одностайно висловився за 

національну територіальну автономію України. 

Національне піднесення в Україні навесні 1917 р. охопило й 

солдатські маси. 

Серед солдат зростало прагнення до створення національних 

військових частин. 

Ініціаторами утворення українських військових частин були 

самостійники на чолі з М. Міхновським. У березні 1917 р. була 
створена Українська військова рада. 16 березня у Києві створений 

український військовий клуб ім. гетьмана П. Полуботка на чолі з    

М. Міхновським. 



Перша українська військова частина була сформована  в тилу 

у квітні   1917 р. 

3 тис. солдатів-українців вирішили йти на фронт у складі і 

українського полку, що дістав ім’я Б. Хмельницького. 

 

5-8 травня 1917 р. з ініціативи ЦР відбувся І Всеукраїнський 

військовий з’їзд, на який прибули представники військових 

організацій, товариств, військових частин українського складу з 
фронту і тилу. 

З’їзд закликав до українізації армії і створив Генеральний 

український військовий комітет на чолі з С. Петлюрою. 
 У червні 1917 р. відбувся ІІ  Всеукраїнський військовий 

з’їзд, учасники якого підтримали ідею автономії України і  
вимагали від УЦР негайно розпочати організацію самостійних 

державних  і військових структур, а від Тимчасового уряду -  

визнання автономії України. 
    Подальший розвиток революції сприяв відродженню давніх 

козацьких традицій у створенні збройних формувань місцевої 

самооборони. Щоб запобігти нестабільності в суспільстві  
«задля оборони вольностей українського народу» було створено 

Вільне козацтво. 

Перший кіш Вільного козацтва виник у квітні 1917 р. у 
Звенигородському повіті на Київщині. Згодом такі загони 

формували із національно свідомих осіб віком  від 18 років на 

Львівщині, Волині та в інших регіонах України.  Головна мета 
Вільного козацтва – підтримувати демократичний устрій у 

суспільстві. Головою козацьких формувань став                                      

П. Скоропадський. 
 

Спираючись на рішення Українського військового з’їзду, 

Всеукраїнського національного конгресу, виражаючи революційні 
настрої та інтереси українського народу, Центральна Рада вимагала 

визнання і схвалення Тимчасовим урядом автономії України. З 

цією метою в травні 1917 р. до Петрограда виїхала делегація, 
очолювана лідерами найвпливовіших українських партій – 

В.Винниченком, М.Ковалевським, С.Єфремовим. Однак, 

Тимчасовий уряд відхилив вимоги щодо автономії України. 
 



Таке рішення Тимчасового уряду надзвичайно загострило 

українсько-російські відносини. Виступаючи на селянському з’їзді, 
М Грушевський заявив: «Свято революції скінчилось. Настає 

грізний час!» 

 
10 (23)червня Центральна Рада прийняла Перший Універсал, 

 

Причини 
проголошення 

Відхилення Тимчасовим урядом вимог делегації 
УЦР на чолі з В.Винниченком про надання Україні 

автономії. Підтримка ІІ Військовим з’їздом ідеї 

проголошення автономії України. 

Основні 

положення 

1.Проголошення автономії України. 

2. УЦР – вищий державний орган влади в Україні до 

скликання Всенародних Українських зборів. 
3. Створення української державної скарбниці. 

4.Участь представників усіх національностей у 

державотворчих процесах. 

Результати 

та наслідки 

Перетворення УЦР на парламент. 

15 червня 1917 р. був створений перший 

український уряду – Генерального 

Секретаріату, який складався з восьми 

секретарств.  

Голова – В.Винниченко. 

 
У кінці червня 1917 р. в Києві з метою налагодження взаємин 

відбулися переговори між Центральною Радою і представниками 
Тимчасового уряду (О. Керенський, М Терещенко, І. Церетелі). У 

ході переговорів було досягнуто певного компромісу. Центральна 

Рада погодилася зачекати законодавчого затвердження автономії 
України загальноросійськими Установчими зборами у листопаді 

1917 р. Тимчасовий уряд, зі свого боку, визнав Центральну Раду 

представницьким органом українського народу (за умови її 
поповнення представниками національних меншин), а Генеральний 

Секретаріат – органом крайової адміністрації. 

 
 З(16) липня 1917 р., дотримуючись взятих на себе 

зобов’язань, Центральна Рада схвалила Другий Універсал, у якому 

виступила проти «намірів самовільного здійснення автономії 
України». 



 

  

Основні 

положення 

1 Визнання УЦР вищим органом влади в Україні. 

2 Затвердження Тимчасовим урядом складу 

Генерального секретаріату 
3 Відмова від самочинного проголошення  автономії 

4 Поповнення УЦР представниками національних 

меншин 
5 Формування українських військових частин під 

контролем російського командування 

Результати 

та наслідки 

Досягнення компромісу між УЦР та Тимчасовим 

урядом. 
Вихід зі складу Тимчасового уряду кадетів на знак 

протесту проти визнання УЦР. 

4-5 липня 1917 р. –  збройний виступ самостійників 
на чолі з М.Міхновським і Другого українського 

полку ім. П. Полуботка, солдати якого засудили 

зміст  ІІ Універсалу. 

 

 Але Тимчасовий уряд відступився від прийнятих 

домовленостей.  

4 серпня він затвердив «Інструкцію Тимчасового уряду 

Генеральному Секретаріатові», згідно з якою  правочинність 

Генерального Секретаріату поширювалася лише на 5 із 9 
українських губерній: Київську, Волинську, Полтавську, Подільську, 

частково Чернігівську, а його компетенція значно звужувалася. 
 

В 1917 р. на арену політичної боротьби в Росії активно виступає 

найрадикальніша частина соціал–демократії – більшовики.                 

25-26 жовтня (7-8 листопада) 1917 року у Петрограді більшовики  

здійснивши державний переворот, захопили владу і утворили новий 

уряд – Раду Народних Комісарів на чолі з Леніним. 
       ЦР засудила переворот, не визнала владу більшовиків і зайняла 

щодо неї ворожу позицію. 

7 (20 листопада) 1917 р. ЦР прийняла ІІІ Універсал, де 
проголошувалося, що віднині   Україна є Українською Народною 

Республікою (УНР) як автономія в складі Російської республіки, яка 

повинна стати «федерацією рівних народів». 
 



 

  

Основні 

положення 

Проголошення Української Народної Республіки 

(УНР) у складі Російської федерації 

До скликання Установчих зборів України законодавчу 
владу здійснює УЦР, а виконавчу – Генеральний 

секретаріат. 

Включення до УНР дев’яти українських губерній (без 
Криму). 

Земля – власність трудового народу, що має перейти 

до нього без викупу. 
Уведення 8-годинного робочого дня, встановлення 

державного контролю над виробництвом. 

Проголошення демократичних свобод. Скасування 
смертної кари. Упорядкування судової системи. 

Визнання прав національних меншин на національно-

територіальну автономію. 
Заклик до всіх воюючих держав розпочати мирні 

переговори. 

Визначення дня виборів та скликання Установчих 
зборів. 

Результати 

та наслідки 

Положення універсалу викликали неоднозначне 

ставлення різних політичних сил. 
Утворення суперечливого становища: з одного боку, 

УНР залишалася складовою частиною Росії, з іншого 

– УЦР не визнавала РНК. 

 

 

Центральна Рада проявила нерішучість у вирішенні важливих 
соціально-економічних питань. Тому  не дивно, що з Росії в Україну 

почали тікати залишки панівних верств. Україна мимо волі стала 

оплотом антибільшовицьких сил 
Протистояння між ЦР і Раднаркомом вилилось у конфлікт  між 

ними. 4 грудня (17) 1917 р. Раднарком з метою активізації боротьби 

проти Центральної Ради надіслав їй ультиматум. 
ЦР  звинуватили у дезорганізації фронту, у роззброєнні 

більшовицьких частин в Україні, у змові проти проголошеної 

більшовиками радянської влади. Телеграма закінчувалася прямою 



погрозою: у разі неприйняття цих вимог протягом 48 годин 

Раднарком буде вважати ЦР у  стані війни проти радянської влади.  
Голова Генерального Секретаріату В.Винниченко відповів 

Раднаркому одразу: усі його вимоги відхиляються 

 
4-6  (17-19) грудня1917 року в Києві  розпочав роботу                          

І  Всеукраїнський з’їзд  Рад.  Всупереч сподіванням більшовиків, 

більшість делегатів з’їзду висловилася за цілковиту підтримку 
Центральної Ради. 

 

Перебуваючи у значній меншості більшовики покинули Київ і 11-12 

(24-25 грудня) провели альтернативний з’їзд у Харкові, який не був 

правомочним (делегати 89 рад із 300). 
З’їзд проголосив встановлення радянської влади в Україні, створив 

Центральний виконавчий комітет рад України (ЦВК) на чолі з                  

С. Медведєвим. ЦВК затвердив український  радянський уряд – 
Народний Секретаріат. Радянський уряд України  не змінив назви, 

проголошеної Центральною Радою держава – УНР.  

  ЦВК рад заявив про розпуск ЦР та про початок боротьби з 
«контрреволюцією». 

Раднарком визнав новостворену владу і надав їй допомогу у 

боротьбі проти ЦР, надіславши в Україну війська (біля 60 тис. чол..) 

на чолі з В. Антоновим-Овсієнком. 

Таким чином, як бачимо, більшовики нав’язали Україні 

громадянську війну.                   

 

    25 грудня 1917 року починається перша  україно-більшовицька 

війна. Війна більшовиків з УЦР тривала впродовж грудня 1917- 

січня 1918  

16 (29) січня 1918 р. відбувся  бій біля залізничної станції  Крути. 

Бій тривав 5 годин між 4-тисячним підрозділом російської Червоної 

гвардії під проводом  М.Муравйова та загоном добровольців - 
студентів, гімназистів, що становив 300 чол. Всі вони  полягли 

смертю хоробрих. Нечисленні полонені були закатовані. 

 

26 січня (7 лютого) 1918 р.  більшовицькі війська, очолювані                           

М. Муравйовим захопили Київ.  УЦР переїхала до  Житомира. 

 



 Напередодні вирішальних боїв за Київ 9 (22 ) січня 1918 року. 

Центральна Рада ухвалила Четвертий Універсал, яким 

Українська Народна Республіка проголошувалася незалежною 

державою. 

 

Основні 

положення 

Проголошення незалежності УНР. 

Влада належить УЦР до скликання Установчих 

зборів.  
Утворення Ради Народних Міністрів замість 

Генерального секретаріату. 

Початок самостійних мирних переговорів. 
 Заклик до боротьби з більшовиками. 

Підтвердження соціально-економічних реформ та 

демократичних свобод, проголошених в ІІІ 
Універсалі. 

Державний контроль над банками. Державна 

монополія на зовнішню торгівлю. 
Розпуск армії та створення народної міліції. 

Результати 

та наслідки 

Можливість самостійно вирішувати нагальні 

соціально-економічні питання. 
Самостійне ведення переговорів з іншими 

державами 

 
 

13 грудня 1917 р.  в Криму проголошено Кримську Народну 

Республіку. Це була перша в світі мусульманська республіка. 

УЦР у грудні 1917 визнала КНР. 

   Разом з тим Петроградський Раднарком не визнав КНР. За його 

наказом кримські більшовики в ніч на 16 грудня захопили 
Севастополь. Наприкінці січня 1918 року більшовики захопили 

весь Крим. У березні  було проголошено Соціалістичну  Радянську 

Республіку Тавриди. 
 

 Залишивши Київ, ЦР розгорнула активну дипломатичну діяльність, 

спрямовану на збереження незалежності України. 27 січня                         

(9 лютого) 1918 р. в Бресті між ЦР і країнами німецько-

австрійського блоку був підписаний мир (Брестський мир): 

    - Україна вийшла із стану війни із країнами німецько-
австрійського блоку; 



   - Німеччина і Австро-Угорщина зобов’язались надати 

дипломатичну і воєнну допомогу ЦР у боротьбі з більшовиками і 
відновити контроль над усією територією УНР. 

 - ЦР погодилась на введення німецько-австрійських військ в 

Україну; 
 - ЦР взяла на себе зобов’язання поставити союзникам велику 

кількість хліба, м’яса, яєць та інших продуктів.      

 Росія не  мала сил, щоб протистояти Німеччині, а тому 
підписала мир з країнами Четвертого союзу і  змушена була визнати 

незалежність УНР. 

 Брест-Литовський договір, незважаючи на його обтяжливі 

умови, був великим успіхом молодої української дипломатії. Він 

започаткував міжнародно-правове визнання України як 

незалежної держави.  

Брестський договір визначив долю радянської влади в Україні.             

18 лютого розпочався наступ німецько-австрійських військ на 
Східному фронті. На території України ці війська наступали як 

союзні з УЦР. Без бою ЦВК рад і Народний Секретаріат залишили 

Київ.    
     Протягом лютого-квітня 1918 р. німецько-австрійські 

війська (450 тис. чол.) окупували всю Україну. 7 березня в Києві 

повернулась ЦР. 

29 квітня 1918 р. відбулося останнє засідання УЦР, де було 

обрано президентом України М.Грушевського й ухвалено 

Конституцію УНР: 

- Україна мала стати парламентською республікою 

- Гарантувалися демократичні права і свободи 

- Вищу законодавчу владу в мали здійснювати Всенародні 

збори, виконавчу – Рада народних міністрів, судову – 
Генеральний суд 

В середині квітня 1918 року була сформована спеціальна військова 

група армії УНР – перша Запорізька дивізія УНР на чолі з 
підполковником П. Ф. Болбочаном, яка в районі Харкова вирушила 

на Крим з метою повалення там Радянської влади, встановлення 

контролю над півостровом і захоплення Чорноморського флоту, 
який тоді нараховував близько 400 кораблів. Не дивлячись на 

частковий успіх операції – розгром Радянської Соціалістичної 
Республіки Тавриди, її основна мета не була досягнута із-за 



конфлікту з командуванням німецьких військ.  На Крим одночасно з 

українськими  рушили і німецькі війська. 
      Українські війська захопили частину кораблів і утримували їх 

всього одну добу. Частину кораблів захопили німці, частина із яких 

була затоплена. 
     Українські війська були змушені повернутися на материк. 

Кримська операція була кульмінацією у змаганнях УНР за Крим. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


