
Консультація по темі  22: «Розгортання Української революції.                 

Боротьба за відновлення державності». 

 
29 квітня 1918 р. - З’їзд хліборобів землевласників передав владу генералу 

П.Скоропадському, який проголосив себе гетьманом України, зосередив в 

своїх руках законодавчу, виконавчу та судову владу, керував закордонними 

відносинами, був головнокомандуючим армією та флотом. 

29 квітня були оприлюднені два документи, підписані П. Скоропадським 

«Грамота до всього українського народу» і закони «Про тимчасовий 

державний устрій України» 

 

                Політика гетьмана П. Скоропадського. 

 

 

Галзь Характеристика 

Політичний  

устрій 

Перетворення УНР на Українську Державу монархічного типу на чолі з 

гетьманом.  

Структура влади: гетьман, Рада Міністрів, губернські й повітові старости, 

волосні старшини, у великих містах - градоначальники 

Економічний 

розвиток 

Відновлення приватної власності на землю, повернення конфіскованих 

земель поміщикам,  формування середнього класу землевласників. 

Повернення націоналізованих підприємств попереднім власникам. 

Встановлено 12-годинний робочий день, заборонено страйки, обмежена 

свобода профспілок, зростає безробіття. 

Серед позитивних змін: удосконалення грошової системи, відкриття 

українських банків. 

Відновлено залізничний рух. 

Розвиток зовнішнього ринку. 

Національно-

культурний 

розвиток 

Визнання української мови державною. 

Створено державні українські університети в Києві і Кам’янець-

Подільському, відкрито 150 українських гімназій, засновано Державний 

український архів, Національну галерею мистецтв, Український 

історичний музей, Український театр драми і опери, Українську 

національну бібліотеку, Українську академію наук на чолі з 

В.Вернадським ( 27 листопада 1918 р.). 

Утворено Українську автокефальну православну церкву на чолі з 

митрополитом В. Липківським. 

Військова 

справа 

Переформовано старі й створено нові військові частини: Окрема 

запорозька дивізія, Сердюцька  дивізія, галицький полк Січових стрільців, 

Сірожупанна дивізія. 

Функції поліції і держаної безпеки виконувала Державна варта. 

Реорганізовано державний флот. 

16 жовтня 1918 р. окремим Універсалом П.Скоропадський  

відновив козацтво. 

  

Зовнішні 

відносини 

Установлення дипломатичних відносин з 13 країнами. 

12 червня 1918 р. підписано мирний договір з радянською Росією. 

Гетьманський уряд підтримував відносини з Доном, Кубанню, Кримом. 

Дипломатична боротьба за повернення українських територій, які 

залишилися за межами України. 

Договір з Румунією про передачу Україні Бессарабії. 



В умовах кризи гетьманського режиму, що особливо загострилася восени 1918 р., в 

Україні активізувалися політичні партії, які виступали за відновлення УНР. У серпні 1918 

р. в Києві опозиційні до гетьманату сили  об’єдналися і утворили  Український 

національний союз (УНС), головою якого було обрано В. Винниченка. Союз став в 

опозицію до гетьманського режиму.  14 листопада 1918 р. гетьман опублікував грамоту 

про відновлення федерації з небільшовицькою Росією. Ця подія була розцінена як зрада 

самостійності України. Український національний союз розпочав організацію 

антигетьманського повстання задля відновлення УНР. У ніч з 13 на 14 листопада на 

засіданні УНС було утворено верховний  п’ятиособовий орган - Директорію – для 

керівництва повстанням проти гетьмана, до складу якої ввійшли В. Винниченко (голова, 

член УСДРП), С. Петлюра (член УСДРП), Ф. Швець (Селянська спілка), А. Макаренко 

(представник Об’єднаної ради залізничників України), П. Адрієвський (член УПСР).  

 

       Місцем дислокації Директорії стало м. Біла Церква. Збройні сили Директорії на той 

час нараховували близько 100 тис. чол. Під  Мотовилівкою 18 листопада гетьманські 

війська були вщент розбиті. 14 грудня 1918 р. Скоропадський зрікся влади. 

Гетьманський режим перестав існувати. 19 грудня Директорія, яка перебувала в Білій 

Церкві, переїхала до Києва. З блискавичною швидкістю Директорія встановлювала 

контроль над територією України. 

Директорія проголосила відродження Української Народної Республіки, 

відновила її закони та призначила свій уряд під керівництвом В. Чехівського. 

 

ПолітикаДиректоріїУНР 

Внутрішня політика Аграрна реформа Зовнішня політика 

Скасовувалися всі закони 

гетьманського уряду. 

Відновлювались:                

8-годинний робочий день, 

робочий контроль на 

підприємствах, діяльність 

профспілок, право 

проведення страйків, 

національно-персональна 

автономія. 

Вилучення землі у 

поміщиків без викупу. 

Поміщикам пообіцяли 

компенсації за 

різноманітні 

вдосконалення, 

недоторканість племінної 

худоби, виноградників, 

земель промислових 

підприємств та іноземців 

УНР визнали Угорщина, 

Чехо-Словаччина, Голландія, 

Італія, Ватикан. 

Мета – забезпечити 

міжнародне визнання, здобути 

вихід з міжнародної ізоляції, 

пошук союзників. 

Шляхи реалізації різні: 

В.Винниченко, В. Чехівський 

– за союз з РСФРР; 

С.Петлюра – за союз з 

Антантою. 

 

       Директорія була з самого початку свого правління у стані війни з Радянською Росією, 

яка після анулювання Брестського миру починає  ІІ україно-більшовицьку війну. 

        Для розв’язання проблем організації  влади  Директорія  ініціювала проведення 

Трудового конгресу України, що розпочався у Києві 23 січня 1919 р. Для участі в ньому 

прибули 400 делегатів, 36 із них – посланці західноукраїнського регіону. 

Конгрес висловив політичну довіру Директорії. Їй передавалася законодавча влада в 

країні до скликання наступної сесії Конгресу а Раді народних міністрів – виконавча. 

Конгрес затвердив акт про утворення єдиної соборної України. 

Усі спроби Директорії закріпити за собою владу в Україні не дали результатів. 

 Реальна влада в країні належала виборним отаманам напівпартизанських загонів, з 

яких складалися збройні сили УНР (Н. Махно, М. Григор'єв  та багато інших). 

 Ці загони добре воювали тільки поблизу своїх домівок, а за несприятливих умов 

розпорошувалися без бою. 



 С. Петлюр, ставши головним отаманом не мав можливості створити дієздатну 

армію. На момент падіння гетьманського режиму Директорія мала 100–тисячну армію, а 

через півтора  місяці її збройні сили ледве перевищували 20 тис. бійців.  

 За півтора місяці після приходу до влади Директорія втратила вплив на більшій 

частині України. 

2 лютого 1919 р. Директорія під тиском більшовицьких військ покинула Київ. 5 лютого 

більшовики вступили до Києва і до травня 1919 р. майже на всій території України була 

встановлена радянська влада. 

 

Західноукраїнські землі, як відомо, перебували у складі Австро-Угорської імперії. 

  У жовтні 1918 р. почався розпад Австро-Угорської імперії, яка терпіла поразку у                         

І світовій війні і була охоплена революційно-визвольним рухом. 

18 жовтня 1918 р. українські політичні діячі та церковні ієрархи Східної Галичини і 

Буковини утворили у Львові Українську Національну Раду на чолі з Євгеном 

Петрушевичем. Своєю метою УНРада оголосила об’єднання західноукраїнських 

земель в одне ціле–незалежну Українську державу.  

              З Національною Радою співпрацював Військовий комітет, створений у вересні 

1918 р. офіцерами–українськими австрійської армії та представниками українських 

січових стрільців. 

1 листопада 1918 р. у Львові з ініціативи Військового комітету (Української Генеральної 

Команди) відбувся виступ солдатів–українців, активно підтриманий населенням міста  Ці 

події увійшли в історію під назвою листопадовий зрив. За допомогою 1500 стрільців 

повстанці здійснили переворот. Владу у Львові було передано Українській Національній 

Раді. Незабаром на всій території Східної Галичини була встановлена українська влада.  

  13 листопада 1918 р. було проголошено ЗУНР. Президентом її став                                         

Є. Петрушевич, Законодавча влада належала Українській Національній Раді, виконавча 

– Державному  секретаріату (уряду) на чолі з лідером національно-демократичної партії 

– К. Левицьким 

ОрганивладиЗУНР 

Глава держави  

Президент Євген 

Петрушевич 

Законодавча влада 

Українська 

Національна Рада 

Виконавча влада Державний 

секретаріат на чолі з                     

К. Левицьким 

 

 

             За короткий час урядом ЗУНР була сформована ефективна система управління.  . 

Внутрішня політика ЗУНР 

 Прийнято Закон про громадянство,  українська мова проголошувалася  державною. 

 Проведено довибори до УНРади,  сформована місцева адміністрація. 

 Створено правоохоронні органи. 

 Проголошувалась ліквідація великого землеволодіння і передача землі селянам. 

  Вводилася  національна  валюта - гривня та карбованці.. 

 Прийнято Закон про національні меншини, що гарантував їм  30% місць у 

майбутньому парламенті. 

 Створювалась система народної освіти. 

 Установлена  державна  монополія на продаж найважливіших продуктів. 

 Запроваджено 8-годинний робочий  день. 

 Сформовано  національні  збройні сил  - Українську галицьку  армію, яка 

нараховувала близько 100 тис. чол.. 



Одним із організаторів УГА був Дмитро Вітовський –  державний секретар військових 

справ ЗУНР. 

 

    ЗУНР відразу стала об’єктом агресії з боку Польщі. У листопаді 1918 - липні 1919 р. 

Східна Галичина стала ареною україно-польської війни.  Поляки прагнули включити 

західноукраїнські землі до польської держави. Ситуація ускладнювалась тим, що Польщу 

підтримували країни Антанти – США, Англія, Франція.  

     Значні зусилля уряду ЗУНР були спрямовані на об’єднання з УНР. 

22 січня 1919 р. в Києві проголошено Акт злуки УНР та ЗУНР (Зараз 22 січня 

відзначається як День соборності України). Але Акт Злуки реалізовано не було як через 

складне воєнне та міжнародне становище обох республік так і через значні суперечності 

між урядами ЗУНР та УНР. 

 

  22 листопада1918  року уряд ЗУНР під тиском польських військ змушений був покинути 

Львів, евакуювавшись спочатку до Тернополя, а потім – Станіслава.  

Вища Рада Антанти дала дозвіл Польщі окупувати всю Східну Галичину і вийти на лінію 

р. Збруч.  Щоб стабілізувати ситуацію в державі 9 червня 1919 року УНРада передала 

президенту ЗУНР Є. Петрушевичу  диктаторські повноваження..  

    Новий командувач УГА – О. Греков у червні 1919 р. розпочав підготовку до 

наступальної операції, що увійшла в історію як Чортківська офензива (прорив, наступ). 

25 тис. українських солдатів і офіцерів примусили відступити 100–тисячну армію поляків. 

Цей успіх викликав піднесення і десятки тисяч добровольців згодилися поповнити ряди 

УГА. Однак 28 червня польська армія перейшла в контрнаступ. Протягом першої 

половини липня поляки окупували майже всю Східну Галичину, а  УГА відступила за                       

р. Збруч, перебралася на територію, яку контролювала  Директорія і об’єдналася з 

армією УНР. 

    Уряд ЗУНР  перебрався до Кам’янець - Подільського, а в листопаді до Відня. 

         Україно - польська війна 1918-1919 рр. завершилася окупацією Східної 

Галичини Польщею, у листопаді 1918 року Румунія захопила Бессарабію, а 

Закарпаття у травні 1919 року окупувала Чехословаччина. За Сен-Жерменським 

мирним договором (10 вересня 1919 р) Закарпаття під назвою Підкарпадська Русь була 

визнана частиною Чехословаччини а Північна Буковина – частиною Румунії. 

15 березня 1923 р. Конференція послів Антанти прийняла рішення про приналежність 

Східної Галичини Польщі, припинивши, таким чином, існування ЗУНР 

Самостійність західноукраїнських земель у межах єдиної  української держави 

завершилася поразкою. 

 

   Після поразки німецько-австрійського блоку Антанта спробувала взяти під свій контроль 

всі території, які залишив її противник. Наприкінці листопада 1918 року військові кораблі 

Франції увійшли до Севастополя та Одеси й розпочали наступ в глиб української 

території. Загальна кількість військ Антанти на півдні України і в Криму становила 60 тис. 

чоловік. 

Втручання військ Антанти у війну в Україні не сприяло вирішенню жодного питання, 

навколо яких точилася жорстока боротьба.  

      28 листопада 1918 року з ініціативи КП(б) у м. Суджа було створено Тимчасовий 

робітничо-селянський уряд України на чолі з Г. Пятаковим, а згодом Х. Раковським. 

Саме на допомогу українським більшовикам знову прийшла на допомогу Росія. Протягом 

листопада-грудня 1918 року більшовики відновили владу на значній частині українських 

земель.  3 січня 1919 року радянські війська захопили Харків. Тимчасовий робітничо-

селянський уряд України встановив нову назву держави - Українська Соціалістична 

Радянська Республіка (УСРР). За аналогією з московським уряд УСРР став називатися 

Рада Народних комісарів. Головою уряду став Х. Раковський. У березні 1919 р. 



відбувся ІІІ Всеукраїнський з’їзд рад, який ухвалив першу Конституцію УСРР і обрав 

ЦВК на чолі з Г. Петровським. Економічна політика більшовиків отримала  назву 

«політика воєнного комунізму». Головною її рисою на селі була продовольча 

розкладка,  згідно з якою селяни майже всі плоди своєї праці мали безплатно віддавати 

більшовицьким продовольчим загонам. Це викликало масові селянські повстання. Проти 

повстанців і всіх незадоволених «більшовицьким режимом» влада розгорнула «червоний 

терор».  

 

Опинившись у безвихідному становищі, за відсутності зброї і сильної армії, Директорія 

змушена була розпочати переговори з країнами Антанти,  війська  якої перебували на 

півдні України. 

  Під час зустрічі в Одесі французьке командування в ультимативній формі зажадало 

реорганізації Директорії, вилучення із її складу представників соціалістичних партій, в 

тому числі В. Винниченка і С Петлюри, збільшення армії до 300 тис. та підпорядкування 

її командуванню Антанти. 

У відповідь С. Петлюра заявив про припинення свого членства в УСДРП, а                                  

В. Винниченко вийшов із складу Директорії і передав свої повноваження      С. Петлюрі.        

В. Чехівський – голова Ради мвністрів УНР подав у відставку, а уряд очолив С. Остапенко. 

Таким чином, влада  в Директорії  була зосереджена  в руках С. Петлюри. 

В. Винниченко, М. Грушевський, В. Чехівський емігрували за кордон. Це справило 

негативне враження на армію і державний аппарат. Дезорганізація і розлад посилилися. 

 

         Наприкінці 1918 р. окрім більшовицької Росії в українські справи втрутилися ще дві 

сили - Антанта та Білогвардійський рух (його спочатку очолював Л. Корнілов, а пізніше     

А. Денікін). Білогвардійцями називали противників радянської влади, які стікалися 

на Дон та південь, де за допомогою Антанти почали формувати Добровольчу армію. 

Білогвардійський рух ставив на меті повалення радянської влади та відродження 

«єдиної та неділимої Росії». Це робило неможливим існування незалежної України. 

 Весною 1919 р. денікінські війська  (близько 100 тис. осіб) починають наступ на 

українські землі. 
   Наступу денікінців сприяли виступи селян, допомога зброєю країн Антанти. У травні 

1919 р. спалахнуло одне з найбільших в Україні повстань  на чолі з отаманом                      

М. Григор’євим. 

Радянські війська відступали під натиском Добровольчої армії. 

Одночасно на Київ вели наступ об’єднанні сили українського війська.  30 серпня 1919 р. 

вони вступили до Києва. Наступного дня –денікінці. Білогвардійці діяли рішуче і змусили 

українські війська відступити. С. Петлюра не брав участі у Київському поході, однак 

пізніше назвав його «київською катастрофою». 

Наприкінці літа білогвардійці окупували майже всю Україну. 

Денікінці установили за захопленій території режим терористичної диктатури: 

  - вони не визнавали  УНР, української мови і культури; 

 - закривалися українські  школи, газети і журнали; 

 -  припинила діяльність Українська Академія Наук; 

 - проводилися масові страти, репресії проти української інтелігенції,   єврейського 

населення;  

 - ліквідований 8-й робочий день; 

 -  відновлювалось поміщицьке землеволодіння. 

 

У вересні 1919 року денікінці розгорнули наступ проти армії УНР. Бої тривали протягом 

вересня – жовтня 1919 р. Українські війська були виснажені. воєнними діями. У 

листопаді УГА перейшла на бік Денікіна. С. Петлюра виїхав до Варшави і почав 

переговори з поляками. Ситуація в УНР так  різко погіршилася, що дістала назву 



«листопадової катастрофи». Порятунок із «трикутника смерті» армія  Директорії 

знайшла у партизанській формі боротьби. 

6 грудня 1919 року її армія вирушила в 5-місячний похід ( до травня),  який дістав назву 

«Першого Зимового». Близько 10 тис. бійців Армії УНР  під командуванням генерала 

М.Омеляновича-Павленка здійснили рейд Правобережжям, пройшли з боями 2 тис. км 

тилами денікінської та Червоної армій. Похід Армії УНР, хоч і не мав практичних 

наслідків, сприяв продовженню національно-визвольної боротьби, підтримував віру 

українців у перемогу. 

У жовтні 1919 р. Червона Армія зупинила наступ денікінських військ і розпочала 

контрнаступ. 16 грудня 1919 р. визволено Київ. Продовжуючи наступ на Правобережній 

Україні, Червона Армія в районі Вінниці оточила об’єднану групу військ А. Денікіна та 

УГА  Частини УГА перейшли на бік Радянської влади. 

На початку лютого 1920 року радянська влада в Україні була відновлена. 

 

 21 квітня 1920 р. в результаті тривалих переговорів у Варшаві С. Петлюра та                

Ю. Пілсудський – глава польського уряду уклали Варшавський договір між УНР та 

Польщею. 

Згідно з договором Польща визнавала незалежність УНР і Директорію на чолі з                             

С. Петлюрою як верховну владу в Україні. Між арміями УНР та Польщі укладався союз 

для спільної боротьби проти більшовицької УСРР. Але лідер Директорії змушений був 

погодитися на включення у склад Польщі Холмщини, Підляшшя, Осяння і Лемківщини 

(захоплені Польщею у 1918 р.) Західної Волині і частини Полісся до р. Збруч (окуповані у 

травні 1919 р.) і всієї Східної Галичини (окупована у липні 1919 р.). 

    Наприкінці квітня 1920 р. Україна знову стала ареною війни, цього разу радянсько-

польської . 25 квітня 1920 р. об’єднані польсько-українські війська (понад 55 тис.) 

перейшли Збруч. 6 травня 1920 р. польсько-українські формування увійшли у Київ. 

Та сподівання С. Петлюри на масове антибільшовицьке повстання в Україні не 

виправдалися: населення розглядало поляків як окупантів. Як і під час боротьби з                        

А. Денікіним, більшовики змогли мобілізувати на відсіч польсько-української армії великі 

сили. 14 травня радянські війська почали контрнаступ, який переріс у загальний наступ, 

12 червня було визволено Київ, а на початку серпня Південно-Західний фронт під 

командуванням   О. Єгорова вже вів бої за Львів. Західний фронт на чолі з М.Тухачевським 

підійшли до Варшави.  

    Однак мобілізація польської армії,  допомога країн Антанти, великий відрив радянських 

військ від тилів та значні втрати призвели до поразки Червоної армії під Варшавою.             

12 жовтня 1920 р. Польща та Радянська Росія підписали договір про перемир'я, а  пізніше 

– 18 березня 1921 р. – Ризький мирний договір.  

     За умовами договору до Польщі відходили Східна Галичина, Західна Волинь та Західна 

Білорусія, Ризький договір остаточно поклав край надіям  С. Петлюри на збереження 

державності УНР. 

Закінчення війни з Польщею створило умови для боротьби проти військ  П. Врангеля у 

Криму. Було організовано окремий Південний фронт на чолі з М. Фрунзе. Радянське 

командування уклало угоду з частинами Н. Махно про спільні дії проти врангелівців.                     

16 листопада 1920 року від білогвардійців звільнено увесь Кримський півострів 

     Після цього радянські війська почали боротьбу з формуваннями Н. Махно, який лякав 

їх своєю незалежністю. У серпні 1921 р. славетний отаман, відбиваючись від радянських 

військ покинув територію України. 

У листопад 1921 р. був здійснений   Другий Зимовий похід УНР на чолі з отаманом 

Ю.Тютюнником. 1500 добровольців перейшли польський кордон з метою об’єднати 

розрізнені повстанські загони в боротьбі проти радянської влади. Під містечком Базар 

дивізія Г. Котовського розгромила повстанців. 450 бійців потрапили в полон та були 

розстріляні. Це була остання спроба військ УНР повалити радянську владу в Україні. 



    Ще однією з героїчних сторінок боротьби за незалежність України в 1919-1922 рр. була 

історія Холодного Яру  (Холодноярська  республіка).  

Холодно́ярська респýбліка (1919–1922)  – невизнане державне утворення на території 

України (на той час УНР), у Чигиринському районі Черкаської області, в районі лісового 

урочища Холодний Яр, зі столицею в селі Мельники. Холодноярська республіка кинула 

виклик радянській імперській політиці ще у роки громадянської війни. Повстанці воювали 

з чорним бойовим прапором, на якому срібною ниткою було вишите гасло: «Воля України 

або смерть», а республіка Холодного Яру проіснувала до 1922 року. Сам факт її існування 

спростовує міф про позитивне сприйняття населенням встановлення радянської влади на 

території України. 

    Незважаючи на широкий розмах, боротьба за державну незалежність України 

закінчилась поразкою. Об’єднане ідеєю самостійності, українське суспільство було 

розколоте у питанні про політичний устрій Української держави, про соціально-

економічний лад.  

Таким чином, боротьба за збереження української держави знесилювалася 

жорстокою внутрішньою міжусобицею, кривавою громадянською війною між самими 

українцями, що в кінцевому підсумку й привело до поразки. У цьому проявилась 

недостатня зрілість самостійницьких сил. 

 Це був урок наступним поколінням борців за незалежність України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


