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1.Причини, початок, характер та періодизація української національної 

революції 

 Перша світова війна привела до розвалу двох імперій до складу яких 

входили українські землі: Російської – Романових та Австро-Угорської – 

Габсбургів. Народи, які входили до них, отримали шанс створити свої 

національні держави, в т. ч. такий шанс отримали українці. Як же скористалися 



вони наданою можливістю? Щоб відповісти на це запитання слід насамперед 

проаналізувати причини, початок, характер та періодизацію української 

національної революції 1917–1921 р. 

 Отже, в лютому 1917 р. в Російській імперії відбулася революція в 

результаті якої впало самодержавство і фактично в країні встановився 

республіканський лад. Перемога революції сприяла створенню на теренах 

колишньої імперії нової політичної ситуації та суспільної атмосфери. Формально 

влада перебувала в руках Тимчасового уряду, водночас виникли альтернативні 

органи влади – Ради робітничих, солдатських і селянських депутатів, в т. ч. в 

Україні, де в середині 1917 р. їх налічувалося 252. У Радах домінували 

загальноросійські соціалістичні партії есерів та соціал-демократів. Поступово в 

Радах взяли гору радикальні елементи – більшовики, лідер яких – Володимир 

Ленін проголошував лозунг «Вся влада – Радам!» і взяв курс на підготовку 

збройного повстання. 

 Після повалення царського самодержавства на теренах колишньої імперії 

активізувався національний рух. Особливо бурхливим він був в Україні, яка 

опинилася в епіцентрі політичної боротьби. Величезна територія, матеріальні й 

людські ресурси, природні багатства притягували до неї увагу різних імперських 

політичних сил. Крім того, специфіка української ситуації полягала в тому, що 

тут у 1917–1921 рр. одночасно розвивалося кілька конфліктів:  

 До пізньої осені 1918 р. продовжувалася Перша світова війна й Україна 

залишалася одним з головних театрів воєнних дій;  

 Тривав конфлікт між тимчасовим урядом і Радами, який після повалення 

уряду більшовиками набрав форми громадянської війни між т. зв. 

«білими» та «червоними», під час якого, особливо в час денікінського 

наступу влітку 1919 р. Україна була тереном, де вирішувалася доля цього 

конфлікту;  



 Визрів і набрав великої сили Український національний рух, який 

виступав за політичне самовизначення України аж до державного 

відокремлення від Росії, проти чого були як «білі», так і «червоні»;  

 Врешті, в самій Україні була розв’язана «власна» громадянська війна між 

лівими і правими силами, яка привела до поразки української 

національної революції й падіння національної державності. 

 Головними причинами революції став кризовий стан Російської імперії 

викликаний світовою війною, зокрема загостренням політичних, соціально-

економічних та національних проблем. Невирішеність національного питання 

особливо гостро відчувалася саме в Україні, де на 1917 р. український рух мав 

свою політичну програму, певні політичні структури, деякий досвід агітаційно-

пропагандистської роботи серед народних мас, а отже, міг розраховувати на їх 

підтримку. Щоправда, початок революції був наслідком не стільки широкого 

національного руху, як, швидше, природною реакцією на розпад центральної 

влади Російської імперії, тобто її ініціювали не так внутрішні причини, а 

передовсім зовнішні чинники. 

 Визначаючи характер революційних подій 1917–1921 рр. в Україні, слід 

мати на увазі, що тут фактично одночасно відбувалося дві революції - 

національна і соціальна, які представляли й очолювали різні політичні сили: 

першу – національно-демократичні сили правої і лівої орієнтації, при 

домінуванні останніх; й другу – крайні ліві (більшовики), які були противниками 

національної державності. 

 В Українській національній революції 1917–1921 рр. можна виділити 

такі періоди:  

I. Доба Української Центральної Ради та Першої Української Народної 

Республіки (березень 1917 – квітень 1918 рр.); 

II. Доба гетьманської монархічної держави (квітень 1918 – грудень 1918 рр.);  



III. Друга Українська Народна Республіка часів Директорії (грудень 1918 – 

листопад 1920 рр.); 

IV. Доба Західно-Української Народної Республіки (листопад 1918 – липень 

1919 рр.). 

 При цьому слід мати на увазі, що сама національна революція тривала до 

листопада 1921 р., тобто до поразки Другого Зимового походу армії УНР й 

трагедії під Базаром. І лише рішення Сен-Жерменського мирного договору 

(вересень 1919 р.) про передачу Буковини Румунії; Тріанонського мирного 

договору (червень 1920 р.) про передачу Закарпаття Чехословаччині та ради 

послів Антанти (березень 1923 р.) про приєднання Галичини до Польщі, 

поставили останню крапку в поразці Другої Української Національної Революції. 

2. Утворення Української Центральної Ради, її склад, внутрішня і зовнішня 

політика. Проголошення УНР 

 Піднесення українського національно-визвольного руху, яке проявлялося 

в численних маніфестаціях, мітингах, демонстраціях, відродженні старих та 

створенні нових громадських організацій, політичних партій, появі української 

преси диктувало необхідність створення єдиного координаційного українського 

центру. Ним стала Українська Центральна Рада, що постала 4 березня 1917 р. 

До її складу увійшли члени Товариства українських поступовців, представники 

української соціал-демократії, українських військових, робітників, кооператорів, 

студентства, духовенства, різних товариств, громад і т. д. 

 Роз’яснюючи необхідність створення Центральної Ради, М. Грушевський 

писав: «Треба було забезпечити волю України, відновити її старе народовластя, 

право народу правити самому всіма своїми справами. Для цього, як упав старий 

режим, українці усіх партій і напрямків постановили об’єднатись у спільній, 

одностайній політичній організації на весь час, поки буде досягнена спільна 

широка національно-територіальна автономія України в федеративній 



російській республіці» (Докл. див.: Грушевський М. Хто такі українці і чого вони 

хочуть. – С. 6). 

 М. Грушевський був головним ідеологом української революції, творцем її 

концепції. Його праці, написані в 1917–1918 рр., обґрунтовували стратегію, 

визначали нагальні тактичні гасла боротьби. Цій меті були підпорядковані 

брошури і статті: «Хто такі українці і чого вони хочуть», «Звідки пішло українство 

і до чого воно йде», «Якої автономії і федерації хочуть українці», «Українська 

самостійність і її історична необхідність», «На порозі нової України» та ін. 

 Центральна Рада стала яскравим свідченням інтенсивного зростання 

національної свідомості українського народу. Як зазначає Я. Грицак, весна-літо 

1917 р. в Україні пройшли під знаком «українізації» суспільно-політичного 

життя. 19–21 квітня 1917 р. був скликаний Всеукраїнський національний 

конгрес, майже 900 делегатів якого представляли різні політичні партії, 

культурно-просвітні, селянські, професійні організації, земства та ін. Конгрес 

проголосив Центральну Раду верховною національною владою, затвердив М. 

Грушевського її головою й поставив метою здобуття національно-

територіальної автономії України. Вимогу національно-територіальної автономії 

підтримали з’їзди найбільших соціальних верств українського суспільства – 

селян, робітників і військових. Щоправда, слід звернути увагу, що водночас на 

з’їздах лунали голоси, яких не задовольняла автономія, тому вони вимагали 

політичної самостійності України, але голоси самостійників були ледь чутними в 

«хорі» автономістів. Чим же пояснити, що в Україні тоді переважали 

автономістські, а не самостійницькі настрої? О. Бойко пояснює дану ситуацію 

так: програмними документами більшості політичних партій та сил Центральної 

ради була саме політична автономія; ідея самостійності ще не набула 

поширення, визнання та популярності в масах; серед української політичної 

еліти поширеними були ілюзорне сподівання на справедливе і раціональне 

вирішення національного питання революційною демократією Росії; 

вважалося, що в межах Росії в України був реальний шанс вибороти бодай 



автономію, а проголошення самостійності залишило б її самотньою в епіцентрі 

Першої світової війни, фактично без державних структур, без армії і т.д.

 Тому, Центральна Рада активно вимагала визнання і схвалення 

Тимчасовим урядом автономії України. Поклавши в основу своєї тактичної лінії 

принцип «ні бунту, ні покірності», Центральна Рада поставила Тимчасовий уряд 

перед доконаним фактом: 23 червня 1917 р. вона прийняла І Універсал, в 

якому проголошувала: «Народе Український! …Волею своєю ти поставив нас, 

українську Центральну Раду, на сторожі прав і вольностей української землі. 

…Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від усієї Росії, не розриваючи з 

державою російською, хай народ український на своїй землі, має право сам 

порядкувати своїм життям. …Народе Український! У твоїх руках доля  твоя. В 

цей трудний час всесвітнього безладдя й розпаду докажи своєю одностайністю 

й державним розумом, що ти, народ робітників, народ хліборобів, можеш 

гордо й достойно стати поруч з кожним організованим, державним народом, як 

рівний з рівним». 

 Так, поступово Українська Центральна Рада з координаційного центру 

національним рухом перетворювалася на державну структуру, законодавчий 

орган влади, своєрідний парламент. В ній мали своє представництво всі 

тогочасні політичні сили, всі соціальні верстви та національності. 15 червня 1917 

р. було створено Генеральний секретаріат – виконавчий орган, свого роду уряд, 

який очолив Володимир Винниченко. Вони провели значну державотворчу 

роботу, яка, щоправда гальмувалася невизначеністю взаємин з Тимчасовим 

урядом, його негативним ставленням до національних процесів в Україні, з 

одного боку й таким самим негативним ставленням до цих процесів 

російськомовного населення та лідерів правих і лівих партій, що діяли в Україні. 

Так, наприклад, чільний діяч київських більшовиків Георгій П’ятаков закликав 

«боротися з шовіністичними устремліннями українців», бо «Росія без 

української цукрової промисловості не може існувати, те саме можна сказати й 

щодо вугілля (Донбас), хліба і т. д.». А голова виконкому ради робітничих 



депутатів у Києві меншовик Незлобін погрожував, що російська революційна 

демократія «багнетами відповість на проголошення автономії України». 

 В таких умовах Центральна Рада проголосила 3 липня 1917 р. свій ІІ 

Універсал, основою якого була угода між тимчасовим урядом і Центральною 

Радою, за якою перший змушений був визнати автономні права України, щоб 

«вдержати все, що можна вдержати». В ІІ Універсалі були такі рядки: «Ми, 

Центральна Українська Рада, стоячи, як все, за тим, щоб не відривати України 

від Росії та щоб разом з усіма її народами змагати до піднесення й розвитку 

цілої Росії та до єдності її демократичних сил, з задоволенням приймаємо 

заклик правительства до єдности….». 

 Звичайно, ІІ Універсал був кроком назад у порівнянні з І Універсалом, мав 

компромісний характер й не задовольняв обидві сторони. Юрисдикція 

української влади уточнювалася «Тимчасовою інструкцією», виданою 

Тимчасовим урядом в серпні 1917 р., яка суттєво обмежувала права України. 

Адже згідно з нею, Генеральний секретаріат визнавався виконавчим органом 

Тимчасового уряду, а не Центральної Ради. Варто також зазначити, що 

Центральна Рада пішла на розширення свого складу за рахунок представників 

національних меншин, що проживали в Україні. Причому відсоток наданих їм 

місць (30%),перевищував їх процентну частку серед жителів України (не більше 

20%). Цікаво, яким є процентне співвідношення національного складу вищих 

законодавчих та виконавчих органів влади нинішньої України? Такими були 

зовнішньополітичні конфронтації зароджуваної української державності, які 

ускладнювалися рядом внутрішніх проблем. Спроба прихильників державної 

самостійності здійснити переворот в ніч на 17 липня 1917 р. закінчилася 

невдачею й Україна надалі йшла у фарватері тих подій, що відбувалися в Росії. 

 До того ж, не маючи змоги обсадити адміністративний апарат людьми, які 

могли б проводити її лінію на всіх рівнях влади, Центральна Рада часто не могла 

добитися виконання своїх рішень на місцях. Брак національно свідомих людей, 



які змогли б зайняти місце у механізмі державного управління відчувався не 

лише у провінції, а й у самій столиці. Та, все ж, «наприкінці літа-восени 1917 р. 

українські землі являли собою спокійний острів-оазу серед розбурханого 

російського моря. Панувало загальне враження, що Україна стане опорою 

порядку, законності і зможе краще влаштувати своє життя, аніж Росія». Та цим 

планам, як і багатьом іншим, не судилося здійснитись. 

 Восени 1917 р. боротьба за владу в Україні загострилася й проходила 

між трьома політичними силами:  

1) прибічниками Тимчасового уряду, опорою яких був штаб Київського 

військового округу;  

2) більшовиками, яких підтримували ради робітничих і солдатських 

депутатів; 

3) національними силами, що гуртувалися навколо Центральної Ради.  

 Події поступово набирали надзвичайно гострих і практично 

непередбачуваних форм, за якими, на жаль, не встигали соціалістичні лідери 

Центральної Ради. Так, в Україні значною мірою стихійно наростав процес 

українізації армії. Український національний рух охопив величезну кількість 

військових частин російської армії. Водночас у провінції набирало сили Вільне 

Козацтво. Але ні перших, ні других не зумів використати український уряд, щоб 

створити боєздатну Українську Армію. 

 Тим часом владу у Петрограді 25 жовтня 1917 р. захопили більшовики на 

чолі з В. Леніним. Звістка про події в столиці, змусили Центральну Раду створити 

Крайовий комітет охорони революції в Україні, який у своїй відозві заявив, що 

буде всіма способами протидіяти спробам більшовиків повторити сценарій 

петроградських подій в Києві. Тут одночасно сформувалися три центри, які 

претендували на захоплення влади в Україні: штаб КВО, рада робітничих і 

солдатських депутатів і Українська Центральна Рада. Саме остання вийшла в 

листопаді 1917 р. переможцем із цієї боротьби. 



 7 листопада 1917 р. Центральна Рада ухвалила ІІІ Універсал, в якому 

проголошувалося утворення Української Народної Республіки: «Народе 

український і всі народи України! … Віднині Україна стає Українською Народною 

Республікою. … До території Української Народної Республіки належать землі, 

заселені в більшості українцями: Київщина, Поділля, Волинь, Чернігівщина, 

Полтавщина, Харківщина, Катеринославщина, Херсонщина, Таврія (без 

Криму)». 

 В той же час, ІІІ Універсал містив в собі суттєву суперечність, яка межувала 

з абсурдністю. Визначивши Україну як незалежну державу, він все ж залишив 

федеративний зв’язок з Росією, що як держава вже не існувала. Вчитайтеся, це 

теж рядки із ІІІ Універсалу: «Не відділяючись від Російської Республіки й 

зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими 

помогти всій Росії, щоб уся Російська Республіка стала федерацією рівних і 

вільних народів». 

 Важливо наголосити, що восени 1917 р. український національний рух ще 

йшов по висхідній про що засвідчили вибори до Всеросійських Установчих 

Зборів (Вибори до Українських Установчих Зборів мали відбутися 27 грудня 

1917 р. (за н. ст. – 9 січня 1918 р.). Так от, на виборах до Всеросійських, в Україні 

за більшовиків проголосувало лише 10% виборців, а за українські партії – 

майже 75%! За таких обставин, щоб схилити політичну фортуну на свій бік, 

більшовики різко змінюють тактику своєї боротьби за владу. 

 4 грудня 1917 р. в Києві розпочав роботу Всеукраїнський з’їзд рад, на 

якому більшовики планували здійснити внутрішній переворот і захопити владу. 

Але сил для цього в них виявилося замало, більшість делегатів київського з’їзду 

рад підтримувала Центральну Раду. Тоді більшовики разом з лівими есерами, 

деякими соціал-демократами та кількома безпартійними (всього 127 осіб) 

залишили Всеукраїнський з’їзд рад і перебрались до Харкова, який в той час був 

форпостом більшовизму в Україні. Саме в цьому пролетарському центрі 11–12 



грудня 1917 р. відбувся альтернативний з’їзд Рад, що проголосив 

встановлення радянської влади в УНР та обрав Центральний виконавчий 

комітет рад України – на противагу Генеральному Секретаріату. Незважаючи на 

те, на харківському з’їзді було лише 200 делегатів, які представляли 89 рад, з 

понад 300 існуючих в Україні, його рішення тут же були визнані Радянською 

Росією. 

 Як зазначають сучасні дослідники, аналіз офіційних нормативних актів, 

архівних матеріалів, спогадів учасників української революції, діячів радянських 

установ та більшовицької партії засвідчує, що І Всеукраїнський з’їзд був 

скликаний і проведений із порушеннями встановленої процедури, без 

підтримки й повноправного представництва населення України, тобто не 

виражав волевиявлення українського народу, а тому не був правочинним, а 

створені рішенням нелегітимного з’їзду – органи радянської влади в Україні – 

незаконними. 

 Своєрідним каталізатором українських подій кінця 1917 р. став Маніфест 

Ради народних комісарів з ультимативними вимогами до Центральної Ради від 

3 грудня 1917 р. В ньому більшовицький уряд радянської Росії на чолі з В. 

Леніним вимагав від української влади зупинити пропуск через українську 

територію донських козаків, які поверталися з війни додому і вели на Дону 

воєнні операції проти більшовиків, а також припинити роззброєння 

більшовицьких частин в Україні. Було очевидно, що Раднарком шукає приводу 

для війни з Україною. 

 «Ми обвинувачуємо Раду в тому, – наголошувалося в ультиматумі, – що, 

прикриваючись національними фразами, вона веде двозначну буржуазну 

політику, яка давно вже виражається в невизнанні Радою Рад і Радянської 

влади на Україні. … В разі неодержання задовільної відповіді на ці питання 

протягом 48 годин, Рада Народних Комісарів вважатиме Раду у стані відкритої 

війни проти Радянської влади в Росії та на Україні». Український уряд відкинув 



всі фальшиві, експансіоністські вимоги більшовиків й заявив: «Генеральний 

Секретаріат у заяві народних комісарів про те, що вони визнають Українську 

Республіку, вбачає нещирість, або суперечність самим собі. Не можна 

одночасно визнавати право на самовизначення «аж до відокремлення» і в той 

же час робити грубий замах на це право, накидаючи свої форми політичного 

ладу, як це робить Рада Народних Комісарів щодо Народної Української 

Республіки». 

 Після відхилення ультиматуму Українська Народна Республіка перебувала 

в стані війни з радянською Росією. Це була перша війна більшовиків проти 

України. Більшовики в Україні могли перемогти лише в результаті зовнішньої 

агресії, оскільки тут їм бракувало власних сил для захоплення влади. І така 

агресія з боку радянської Росії розпочалася в грудні 1917 р. захопленням 

Харкова. Вирішальні бої розпочалися наприкінці грудня, коли радянські 

більшовицькі війська почали наступ на столицю УНР – Київ. В складних умовах 

для української влади потрібно було вирішити насамперед такі завдання: 

мобілізувати та організувати український народ на відсіч агресору, офіційно 

відмежуватися від більшовицького режиму, створити передумови для 

переговорів з Німеччиною та її союзниками і, звичайно, створити боєздатну 

армію. 

 Спробою реалізувати ці завдання став IV Універсал (22 січня 1918 р.), 

яким проголошувалася незалежність УНР: «Народе України! Твоєю силою, 

волею, словом утворилась на Українській Землі вільна Українська Народня 

Республіка. Здійснилася давня мрія Твоїх батьків, борців за волю й право 

робочого люду! … Віднині Українська Народня Республіка стає самостійною, від 

нікого незалежною, вільною, суверенною Державою Українського Народу». 

 На жаль, цей важливий акт було проголошено надто пізно, коли 

кульмінаційний пункт української національної революції вже був пройдений. 



Маятник суспільних настроїв все більше відхилявся у лівий бік, до демагогічних 

більшовицьких гасел: «Земля – селянам!», «Мир – народу!» і т. д. 

 Нерішучість, непослідовність Центральної Ради, ігнорування нею 

необхідності створення національної армії привели до трагічної ситуації, коли 

підступи до української столиці змушені були захищати під Крутами студенти, 

гімназисти та юнкери, більшість з яких загинула у нерівному протистоянні. 

«Героїчна смерть цих 300 юнаків стала одним із центральних символів 

українських визвольних змагань». 

 В такій складній ситуації українська влада змушена була піти на 

переговори з Центральними державами, які відбувалися в Брест-Литовську з 

кінця грудня 1917 р. Делегацію УНР представляли: В. Голубович (голова), М. 

Левицький, М. Полоз, О. Севрюк. Мирний договір між УНР з одного боку і 

Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією і Туреччиною, з другого було 

підписано 9 лютого 1918 р. Він передбачав: встановлення кордонів між УНР та 

Австро-Угорщиною по лінії Хотин – Гусятин – Збараж – Броди – Сокаль. Майже 

вся Холмщина і Підляшшя мала повернутись до УНР; відмову від взаємних 

претензій на відшкодування збитків заподіяних війною; взаємний обмін 

військовополоненими; взаємний обмін надлишками промислових та 

сільськогосподарських товарів; встановлення взаємних митних пільг; 

налагодження дипломатичних відносин. Українська делегація звернулася до 

німецької сторони з проханням «надати допомогу українському народові у 

важкій боротьбі за своє існування», розраховуючи на введення на територію 

України двох дивізій – т. зв. «синьожупанників», «сірожупанників» 

сформованих з полонених українців-воїнів російської армії. Проте німецький 

блок, крім них, ввів в Україну ще й власні регулярні війська, а в їх складі полк 

Українських Січових Стрільців. Варто зазначити, що підписання Брестського 

миру стало першим актом визнання УНР як незалежної держави в новітній час. 



 Під тиском армій німецького блоку більшовики вже на початку березня 

1918 р. змушені були залишити Київ, а до травня німецько-австрійські війська 

зайняли майже всю Україну і Крим. При тому, німецькі дислокувалися в 

центральній Україні, а австрійські – Південно-Східній. Але для Центральної Ради 

це була «піррова перемога», тому, що в Україні фактично, було встановлено 

окупаційний режим. 

 Отже, проголошення УНР стало своєрідною реакцією на жовтневе 

більшовицьке повстання в Петрограді. Намагаючись завоювати владу в Україні, 

більшовики розгорнули широку пропагандистську кампанію, підтримували ліві 

елементи українських партій з метою розколу Центральної Ради, чинили 

зовнішній силовий тиск тощо. Їхня спроба легітимним шляхом завоювати 

командні висоти та трансформувати Центральну Раду в «кишеньковий» 

Центральний виконавчий комітет рад України зазнала поразки. 

 Грудневий ультиматум Раднаркому призвів до спалаху війни між 

Раднаркомом і Центральною Радою, яка в критичних умовах своїм IV 

Універсалом проголошує суверенність, незалежність УНР. Проте проголошення 

універсалу не давало змоги зберегти контроль за територією України. Під 

тиском переважаючих сил більшовицьких військ Центральна рада втрачає 

територію, вплив, владу. 

 Брестська мирна угода давала Центральній Раді ще один шанс для 

політичної самореалізації, але її демократизм та республіканізм не стикувалися 

з консерватизмом керівництва окупаційних військ німецького блоку. За цих 

обставин встановлення авторитарного правління в Україні було лише питанням 

часу. 

 

 



3. Українська гетьманська держава Павла Скоропадського: її внутрішня і 

зовнішня політика 

 Розглядаючи питання про Українську гетьманську державу Павла 

Скоропадського, причини її виникнення, внутрішню і зовнішню політику слід 

мати на увазі, що навесні 1918 р. Україна опинилася в складній політичній 

ситуації. Існувала загроза поновлення більшовицької експансії, т. зв. 

«союзники» – Німеччина та Австро-Угорщина, зокрема їх війська в Україні, 

поводили себе швидше як окупанти й прагнули перетворити її в колонію, в той 

час як Центральна Рада дедалі більше втрачала контроль над ситуацією, була 

нездатною досягти нормального рівня розвитку держави в політичній та, 

особливо, економічній сферах. Розчарування Центральною Радою проявлялося 

не лише серед політичної еліти несоціалістичного спрямування, а й широких 

народних мас. 

 29 квітня 1918 р., коли Центральна Рада ухвалила Конституцію УНР, в 

Києві проходив Всеукраїнський з’їзд хліборобів-власників на якому Павла 

Скоропадського було проголошено гетьманом України. Фактично в країні 

відбувся державний переворот і в українських землях виникло нове державне 

утворення – гетьманат «Українська Держава». На зміну республіці фактично 

прийшла монархія. Державний переворот був узгоджений з представниками 

німецької військової адміністрації. Претендентів на гетьманську булаву було 

кілька і серед них: М. Міхновський, В. Габсбург (Василь Вишиваний), але 

зупинилися на кандидатурі Павла Скоропадського – нащадка старовинного 

українського козацького роду, царського генерала, ад’ютанта царя Миколи ІІ, 

одного з найбільших українських землевласників. 

 Як зазначають дослідники, суть перевороту полягала в спробі шляхом 

зміни демократичної парламентської форми державного правління на 

авторитарну створити нову модель української держави, яка була б здатною 

зупинити радикалізацію, дезорганізацію і деградацію суспільства, стала б 



творцем і гарантом стабільного ладу, що ґрунтувався б на приватній власності 

та дотриманні правових норм. 

 У своїх спогадах сам П. Скоропадський так характеризує свою програму: 

«Створити здібний до державної праці сильний уряд; відбудувати армію та 

адміністративний апарат, яких у той час фактично не існувало, і за їх поміччю 

відбудувати порядок, опертий на право; провести необхідні політичні і 

соціальні реформи. Політичну реформу я уявляю собі так: ні диктатура вищого 

класу, ні диктатура пролетаріату, а рівномірна участь усіх класів суспільства в 

політичному житті краю. Соціальні реформи я хотів проводити в напрямі 

збільшення числа самостійних господарств коштом зменшення обширу 

найбільших маєтків». 

 Основними державотворчими документами Української Держави за 

гетьманства П. Скоропадського стали: «Грамота до всього українського 

народу» та «Закони про тимчасовий державний устрій України». В них 

визначалися засади внутрішньої та зовнішньої політики гетьманської держави. 

Так в «Грамоті до всього українського народу» зазначалося: «Бувше Українське 

Правительство не здійснило державного будування України, позаяк було зовсім 

не здатне до цього. Бешкети й анархія продовжуються на Україні, економічна 

розруха і безроботиця збільшуються і розповсюджуються з кожним днем і 

врешті для багатющої колись-то України встає грізна мара голоду. При такому 

становищі, яке загрожує новою катастрофою Україні, глибоко сколихнуло всі 

трудові маси населення, які виступили з категоричним домаганням негайно 

збудувати таку Державну Владу, яка здібна була-б забезпечити населенню 

спокій, закон і можливість творчої праці. Як вірний син України, я рішив 

відкликнутись на цей поклик і взяти на себе тимчасово всю повноту влади. Цією 

грамотою я оголошую себе Гетьманом всієї України. Управління Україною буде 

провадитися через посередництво призначеного мною Кабінету Міністрів і на 

остаточнім обгрунтованні нижче долучених до цього законів про тимчасовий 

державний устрій України». 



 «Закони…» стали конституційною основою нової держави. Вони включали 

в себе такі акти: «Про Гетьманську владу», «Про Віру», «Права і обов’язки 

Українських Козаків і Громадян», «Про закони», «Про Раду Міністрів і про 

Міністрів», «Про Фінансову Раду», «Про Генеральний Суд». 

 Гетьман П. Скоропадський зробив спробу збудувати державу силами всіх 

її громадян, незважаючи на їх соціальне та етнічне походження. В її основу він 

поклав право приватної власності – «як фундаменту культури і цивілізації». 

Першим прем’єром уряду став Ф. Лизогуб. У ньому, як відзначала Н. Полонська-

Василенко: «не було соціалістів, але були солідні українські діячі з цілої України. 

Дванадцять міністрів були українці з походження; були й інші авторитетні діячі, 

що брали участь в українському житті, як земські діячі, професори, правники, 

громадські працівники». Справді, сам Ф. Лизогуб походив з відомого роду 

Лизогубів, близьких приятелів Т. Шевченка; Микола Чубинський – син відомого 

етнографа й автора слів українського національного гімну Павла Чубинського; 

Микола Василенко – український історик і правник, один з фундаторів 

Української Академії Наук; Дмитро Дорошенко – відомий український історик; 

Дмитро Донцов – відомий політичний діяч та інші.  

 Однак лідери українських соціалістичних партій, а за ними ліва преса 

оголосили всіх гетьманських міністрів не українцями та ворогами українського 

народу й його держави. Напевно тому, що в гетьманському уряді також були: 

поляк А.Ржепецький, єврей С. Гутник, німець Ю. Вагнер та росіянин 

Г. Афанасьєв та ін..  

 У травні 1918 р. була опублікована Заява-декларація гетьманського уряду 

в якій наголошувалося, що П. Скоропадський не прагне стати самодержцем, а 

Гетьманство – це здійснення ідеї незалежної і вільної України в історичній та 

національно-державній формі. 

 Але більшість тогочасного українського суспільства не сприйняла приходу 

до влади П. Скоропадського й тієї політики, яку він здійснював. Гетьмана 



підтримували помірковані політичні течії, які займали центристські позиції й не 

мали значного впливу на переважну більшість населення держави. Соціальною 

базою гетьманського режиму були в основному заможні верстви міста і села, 

тобто вона була надто вузькою для його утвердження. Майже весь період свого 

правління гетьман змушений був долати протидію з усіх боків, а це не сприяло 

розбудові національної держави. Хоча навіть за таких умов Українська Держава 

П. Скоропадського досягла помітних успіхів, особливо у сфері національно-

культурного будівництва: було створено понад 150 українських гімназій, 

вийшло з друку кілька мільйонів примірників українських підручників, відкрито 

два державних університети в Києві та Кам’янці-Подільському, засновано 

широку мережу загальнокультурних закладів та установ (Державний 

український архів, Національна галерея мистецтв, Український історичний 

музей, Українська національна бібліотека, Український театр драми та опери, 

Українська державна капела, Державний симфонічний оркестр, відкрито 

Українську Академію Наук тощо). Важливим зрушенням у духовній сфері стало 

утворення Української автокефальної православної церкви на чолі з 

митрополитом Василем Липківським. 

 Значними були успіхи гетьманської держави у сфері зовнішньої політики. 

Посольства Української Держави було поділено на два розряди, до першого 

було віднесено дипломатичні представництва в Німеччині, Австро-Угорщині, 

Туреччині та Болгарії, до другого – в Румунії, Швейцарії, Фінляндії, Польщі та 

Дону. Всі інші місії в Грузії, Кубані, Литві, Іспанії, Данії, Норвегії, Швеції мали 

статус надзвичайних. Головним напрямком зовнішньої політики Гетьманату 

було налагодження дружніх відносин з країнами Четверного Союзу, в першу 

чергу з Німеччиною та Австро-Угорщиною, 450 тис. військ яких перебувало в 

Україні й справляло визначальний вплив на внутрішню і зовнішню політику 

Української Держави. 

 Ще одним напрямом дипломатичної діяльності Гетьманату було 

налагодження відносин з сусідніми державами, зокрема радянською Росією, 



яка воювала з УНР, мала до неї територіальної претензії й звідки Українській 

Державі загрожувала нова агресія. Росія набувала для української зовнішньої 

політики величезної ваги ще й тому, що там проживало кілька мільйонів 

українців, які постійно зазнавали утисків з боку більшовицької влади. 

 На загал, в період Гетьманату спостерігалося певне економічне 

піднесення України. Цьому сприяли відновлення приватної власності, 

підтримка гетьманом вільного підприємництва, можливість промислових і 

торгівельних кіл суттєво впливати на економічну політику влади, широкий збут 

товарів до Німеччини та Австро-Угорщини. У цей час було налагоджено 

грошовий обіг, вдосконалено грошову систему, створено державний бюджет, 

відкрито кілька українських банків, засновано нові акціонерні компанії, 

відроджено промислові підприємства, відновлено рух залізничного транспорту, 

реорганізовано і зміцнено державний флот. 

 З іншого боку, Україна в добу Гетьманату стала своєрідною резервацією 

для консервативних та реакційних сил колишньої Російської імперії. Тут активно 

діяли «Монархический блок», «Союз возрождения России», «Союз русского 

народа» та інші проімперські структури; перебував центр у справі вербування 

до білогвардійської Південної армії; знайшли притулок відомі 

контрреволюційні лідери – Мілюков, Пуришкевич, Шульгін та інші. Як зазначає 

О. Бойко: «Основною опорою гетьманського режиму були поміщики, буржуазія 

та старе чиновництво, значною мірою зрусифіковані, яких насамперед цікавили 

стабільність та звичні норми життя. До національної ідеї вони ставилися 

байдуже». 

 В силу цих обставин, соціально-економічна політика гетьманського уряду 

вела не до консолідації суспільства, а поглиблення розколу. В липні-серпні 

1918 р. піднімається антигетьманська хвиля страйкового руху, активізується 

селянська боротьба проти окупаційних військ та гетьманщини. Використавши їх 

опозиція створила свій координаційний центр – Український національно-



державний союз (УНДС), основними формами діяльності якого стали виступи 

проти дій гетьманського уряду. Згодом він був перетворений в Український 

національний союз, який очолив В. Винниченко. УНС, як і його попередник, 

прагнув не зміцнення державної влади, а соціально-економічних змін у 

державі. Тому, не маючи підтримки українських партій, П. Скоропадський 

змушений був шукати допомоги в неукраїнських політичних сил. В результаті 

загострення соціальних і політичних антагонізмів в Україні помітно зростали 

пробільшовицькі настрої. Та й це не зупинило соціалістичних лідерів опозиції, 

які в листопаді 1918 р. утворили Директорію – тимчасовий орган для 

керівництва повстанням проти гетьмана П. Скоропадського. До її складу 

увійшли: Володимир Винниченко (голова), Симон Петлюра, Федір Швець, 

Опанас Андрієвський, Андрій Макаренко. 

 Тоді ж, в листопаді 1918 р., коли стало зрозуміло, що Німеччина та її 

союзники програли війну, гетьман терміново починає шукати контакти з 

державами Антанти – Англією та Францією. Знаючи про прихильність їх урядів 

до ідеї «єдиної і неподільної Росії», П. Скоропадський робить крок, який 

перекреслив його попередні досягнення в розбудові Української Держави й 

«поставив хрест» на його політичній кар’єрі в Україні – проголошує 

федеративний союз з т. зв. «небільшовицькою» Росією, тобто з державою якої 

вже не існувало. 

 14 листопада 1918 р. Директорія звернулася до народу з відозвою в якій 

закликала до повстання проти гетьманського режиму. Центром повстання стала 

Біла Церква, де дислокувалися Січові Стрільці, які розпочали наступ на Київ. В 

ході його було зайнято Фастів, розбито гетьманські війська під Мотовилівкою. 

На бік Директорії почали переходити рештки гетьманських частин, повсталі 

селянські загони. Гетьманська держава розвалювалася і 14 грудня Павло 

Скоропадський зрікся влади, передав її своєму урядові, а той – Директорії.  



 Розглянутий період був важливим етапом у розбудові української 

державності.  Як зазначають дослідники: «в драматичних умовах, в яких 

опинилася УНР спочатку внаслідок російсько-більшовицької, а згодом 

німецько-австрійської окупації, державний переворот в Україні 29 квітня 1918 р. 

та встановлення Гетьманату – це, по суті, відчайдушна спроба консервативних 

сил припинити анархію, відновити порядок і спокій на українських землях, 

покласти край радикально-економічним реформам Центральної Ради та 

врятувати національну державність, зірвавши плани окупаційних властей, 

спрямовані на її ліквідацію. Як це не парадоксально, але гетьманська 

Українська Держава з більшості засадничих питань успадкувала і продовжила 

те, що було напрацьовано за доби Центральної Ради, відмовившись лише від її 

лівацьких крайнощів і соціалістичних експериментів. 

  За короткий час, в непростих зовнішніх і внутрішніх умовах гетьману 

вдалося сформувати чітку, дієздатну систему управління державою, домогтися 

обмеження повноважень окупаційних військ, налагодити фінансову справу і 

підготувати державний бюджет, розпочати організацію регулярної армії і 

сформувати військово-морський флот. Значними були успіхи в розширенні меж 

Української Держави, осягненні соборності українських земель, в 

зовнішньополітичній сфері. Багато зроблено в галузі освіти, науки й культури. 

На жаль, П. Скоропадському так і не вдалось консолідувати широкі політичні 

кола суспільства навколо ідеї незалежності України. Він легше знаходив спільну 

мову з російськими консервативними організаціями, ніж з українськими 

політичними партіями. Але провина за це лежить не лише на ньому, а й на його 

політичних опонентах». 

4. Українська Народна Республіка доби Директорії: її внутрішня і зовнішня 

політика. 

 Перемога збройного антигетьманського повстання привела до влади 

Директорію – колегіальний управлінський орган, створений лівими 



політичними партіями. Оголошене Директорією повстання проти Української 

Держави Павла Скоропадського засвідчило, що громадянська війна в Україні 

досягла свого апогею. 19 грудня 1918 р. Директорія вступила до Києва й через 

тиждень, тобто 26 грудня 1918 р., видала свій програмний документ – 

«Декларацію», в якій проголошувалося відновлення Української Народної 

Республіки (яку можна вважати 2-ою УНР доби Директорії), скасовувалися всі 

закони Гетьманату в галузі державного управління, землеволодіння, робітничої 

політики. Декларація встановлювала статус самої Директорії як «тимчасової 

верховної влади революційного часу» і т. д. 

 Так, зокрема в ній заявлялося: «Героїчним поривом українського народу 

зметено з лиця Землі Української руйнуюче поміщицько-монархічне панування  

–– гетьманщину. Україну вичищено від карних експедицій, старост, жандармів 

та инших злочинних інституцій пануючих кляс. Відновлено національно-

персональну автономію, що забезпечує право кожної нації на вільне життя. … 

Відновлено восьмигодинний робочий день. …Директорія вважає, що право 

управління й порядкування краєм повинно належати тільки тим клясам, які є 

суть основою громадського життя, які творять матеріальні та духовні цінності… 

Влада в Українській Народній Республіці повинна належати лише клясам 

працюючим – робітництву та селянству, тим клясам, що здобули цю владу 

своєю кров’ю». 

 26 грудня 1918 р. був сформований перший уряд Директорії УНР – Раду 

Народних Міністрів, яку очолив Володимир Чеховський. В подальшому уряд 

очолювали: Сергій Остапенко, Борис Мартос, Ісаак Мазепа. Часті зміни 

урядових кабінетів посилювали політичну нестабільність в республіці, 

призводили до кадрових переміщень на різних рівнях державного апарату й 

заважали формуванню сталого корпусу досвідчених урядовців, яких і так 

бракувало. 

 Якщо Рада Народних Міністрів уособлювала виконавчу гілку влади, то 



законодавчою мав стати Трудовий конгрес України. Напередодні відкриття 

Конгресу сталася визначна подія на шляху відновлення соборності українських 

земель. 22 січня 1919 р. на Софіївському майдані Києва відбувся урочистий Акт 

Злуки – об’єднання УНР і ЗУНР в єдину соборну державу. В Універсалі 

Директорії, з цього приводу, проголошувалося: «3-го січня 1919 року в м. 

Станиславові Українська Національна Рада Західної Української Народньої 

Республіки, як виразник волі всіх українців бувшої Австро-Угорської імперії і як 

найвищий їх законодавчий чинник, торжественно проголосила злуку Західної 

Української Народньої Республіки з Наддніпрянською Народньою Республікою -  

одноцільну, суверенну Народню Республіку. Вітаючи з великою радістю цей 

історичний крок західних братів наших, Директорія Української Народньої 

Республіки ухвалила тую злуку прийняти і здійснити на умовах, які зазначені в 

постанові Західної Української Народньої Республіки від 3-го січня 1919 року. Од 

нині воєдино зливаються століттям одірвані одна від одної частини єдиної 

України – Західно-Українська Народня Республіка (Галичина, Буковина; 

Угорська Русь) і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснились віковічні мрії, 

якими жили і за які умирали кращі сини України». На жаль, Акт Злуки був лише 

продекларований, але до кінця не реалізований через ряд внутрішніх і 

зовнішніх причин. 

 Більше того, початок роботи Трудового Конгресу України (23 січня 1919 р.) 

проходив під звуки артилерійської канонади. Це з північного сходу на УНР 

розпочалася інтервенція російських більшовицьких військ. На південному сході 

діяла т. зв. «біла гвардія» – Добровольча армія А. Денікіна. На півдні 

висадились французькі та англійські війська. А на заході ЗУНР зазнала агресії з 

боку Польщі. По всій території України діяли численні повстанські загони різних 

отаманів, які часто змінювали свої політичні симпатії, переходили з одного 

табору в інший, вносячи і в так нестабільну ситуацію, хаос, анархію, сіяли 

зневіру і т.д. Фактично Друга УНР опинилася у 1919 р. в своєрідному кільці 

фронтів, вирватися з якого, так і не змогла. 



 В той же час, соціальний і національний максималізм Директорії 

відштовхнули від неї розсудливі верстви населення, які однаково боялися як 

російських білогвардійців, так і соціалістів-експерементаторів. Під натиском 

наступаючих радянських військ Директорія, яка зосередила в силу воєнних 

обставин всю повноту законодавчої та виконавчої влади, змушена була на 

початку лютого 1919 р. залишити Київ й переїхала до Вінниці, а далі її шлях 

проліг через Проскурів – Рівне до Кам’янця-Подільського.  

 Недостатня ефективність соціально-економічної (насамперед аграрно-

селянської) політики Директорії та урядів УНР, гострі суперечності серед її 

керівництва щодо внутрішньополітичного устрою та курсу зовнішньої політики 

держави призводили до того, що Директорія виявилася неспроможною 

створити єдиний фронт національно-демократичних сил для конструктивної 

державотворчої праці й гідного опору зовнішнім противникам, для 

підтримання злагоди в суспільстві. Згадані фактори внутрішньополітичного і 

соціального характеру мали катастрофічні наслідки для визвольних змагань в 

Україні. Практично вся доба існування УНР була часом безперервної нерівної 

збройної боротьби проти декількох потужних зовнішніх противників. Тому, ці 

фактори слід мати на увазі характеризуючи ситуацію в Україні доби Другої УНР.  

 Елемент дезорганізації вносило й особисте протистояння лідерів УНР, в 

першу чергу В. Винниченка й С. Петлюри, відсутність єдності щодо 

першочергових завдань та політичної орієнтації. Так, якщо В. Винниченко та 

його прибічники обстоювали «радянську платформу», виступали за союз з 

більшовицькою Росією проти Антанти та пріоритетне вирішення соціальних 

проблем, то С. Петлюра зі своїми соратниками схилявся до зближення з 

Антантою, а першочерговим завданням вважав зміцнення незалежності 

держави через посилення армії та її адміністративних органів. 

 Ще однією проблемою Української національної революції 1917–1921 рр. 

були антиєврейські погроми. Як зазначає Я. Грицак, наймасовіша хвиля 



погромів розгорнулася весною і літом 1919 р. Найбільше погромів вчинили 

самозвані «отамани» і «батьки». На їхню частку припадає 40% погромів. Ще 

20% вчинили банди, які часто не мали жодної політичної прив'язки. До погромів 

вдавалися Добровольча (20%) і навіть Червона (6%) армії. Однак у масовій 

свідомості розправи над євреями пов’язувалися передовсім з Директорією, 

хоча український уряд боровся проти антиєврейських насильств усіма 

можливими засобами. «Українські лідери навесні і влітку 1919 р. являли собою 

нечисленну й позбавлену впливу групу, яка перебувала на самій вершині 

вулкану насильства і анархії. Їхня трагедія полягала в тому, що вони розбудили 

сили, з якими не могли справитись. … Радикалізм та популізм українських  

соціалістів накладався на хвилю народної стихії й взаємно посилювали один 

одного».  

 Ще один аспект, на який звертає увагу історик, це той факт, що у 1919 р. 

жодна сторона, яка вела боротьбу в Україні не мала вирішальної переваги сил. 

За таких умов, результат воєнних дій залежав від того, кому надавало 

підтримку українське селянство. Але його лояльність була дуже мінливою. 

Спочатку воно підтримувало Центральну Раду проти Тимчасового Уряду, 

пізніше більшовиків проти Центральної Ради. Селяни були основною силою у 

боротьбі Директорії проти Скоропадського, а потім, охолонувши до неї, 

дозволили більшовикам відтиснути її з Лівобережної України. Весною 1919 р. 

вони повстали проти більшовиків і вітали Денікіна, щоб через кілька місяців 

виступити проти Денікіна й вітати більшовиків. 

 Одним з найяскравіших прикладів підтвердження цієї тези стала 

махновщина – масовий повстанський селянський рух Півдня України, а також 

повстанський рух на Правобережній Україні. Загальна кількість повстанців 

становила близько 250 тис. чоловік, але єдиного антибільшовицького фронту 

створено не було. 



 Ще одним чинником, який впливав на державотворчі процеси в Україні 

був т. зв. білогвардійський рух, який прийнято вважати антибільшовицьким, 

найвищою метою якого було відновлення Російської монархії. Проте, як 

зазначає Я. Грицак, «найголовнішою метою білогвардійського руху було 

відновлення не монархії, а територіальної єдності Російської імперії – «єдиної і 

неподільної Росії» і російського політичного та культурного панування». 

Виступаючи під гаслом відновлення «Великої Росії», білогвардійці діяли 

здебільшого на неросійських етнічних територіях, в т.ч. Україні. Директорія, 

знаючи про крайні антиукраїнські настрої Денікіна, все більше схилялася до 

союзу з Польщею. Лідери ЗУНР, вважаючи Польщу своїм головним ворогом, не 

йшли на конфронтацію з білогвардійським рухом і розраховували знайти 

спільну мову з Антантою, яка підтримувала Білу гвардію. За її допомогою вони 

сподівалися визволити Галичину з-під польської окупації. Такі 

взаємовиключаючі орієнтації послаблювали український національно-

визвольний рух. 

 Затиснуте між трьома ворогами – російськими білогвардійцями, 

поляками і більшовиками та заблоковане Антантою українське військо восени 

1919 р. зазнало величезних втрат (70% свого складу). Головний отаман 

С. Петлюра, загнаний у безвихідь, 4 грудня 1919 р. приймає рішення про 

припинення регулярних воєнних дій і перехід до партизанської боротьби. З 6 

грудня 1919 р. до 6 травня 1920 р. тривав Перший зимовий похід – військово-

партизанський рейд по тилах Червоної та Добровольчої Армії. Пройшовши з 

боями понад 2500 км по Єлисаветградщині, Київщині, Полтавщині, Одещині, 

похід завершився з’єднанням частин, що брали участь в ньому, з військами УНР, 

які разом з польською армією, у відповідності з Варшавським договором, 

спільно воювали проти більшовиків. 

 Отже, Варшавський договір (квітень 1920 р.) було укладено між 

Українською Народною Республікою і Польщею. За умовами договору 

польський уряд визнавав незалежність УНР й надавав їй військову допомогу у 



спільних польсько-українських діях проти більшовицьких військ в Україні. УНР, 

відповідно, визнавала анексію Польщею Галичини, Західної Волині, частини 

Полісся, Лемківщини, Підляшшя, Посяння і Холмщини. Укладення С. Петлюрою 

Варшавського договору привело до суттєвих розходжень серед українських 

політичних сил, більшість яких, зокрема на західноукраїнських землях, засудили 

його. 

 С. Петлюра так пояснював свій крок: «при тому стані національної 

свідомости нашого народу, його організованости і дисциплінованости, на якому 

застав його 1917 і 1918 роки, лише скоординованою акцією обох частин – 

«наддніпрянців» і «галичан» можна досягнути ідеалу державної самостійности. 

Цієї скоординованости не було в самому початкові боротьби. Обидві частини не 

доросли до визнання єдиної керуючої волі, щодо того пляну і програми, по яких 

ця боротьба мусіла провадитись. Фактично ідея Соборної України була фразою, 

якою користувались для святочних промов, декларацій і з якої не уміли і не 

хотіли витягти обов’язуючих логічних наслідків. Стратегія національної 

боротьби, як і боротьби військової, вимагає: бити в першу чергу по головному 

ворогові, з другорядним потім можна раду дати! В своїй діяльності я керувався 

думкою, що таким ворогом була, є і буде Московщина… Для мене, як для 

реального політика, який базує свою діяльність на підрахункові дійсних сил, як 

своїх, так і ворожих, було ясно вже в кінці 1918 року, що ми свою справу на 

деякий час програли. Я гадав і сподівався, що спільна акція «галицької» і 

«наддніпрянської» армії допоможе її направити: ударом по головному 

ворогові, з тим, щоб потім, зміцнившись, організувавшись, набувши зброї – 

вдарити по інших… Щоб спасти ситуацію, і мені і моїм політичним однодумцям 

нічого не залишалося, як, забезпечити себе від Польщі, спробувати боротись 

проти Москви. Настрій на Україні цьому сприяв… 

 Тільки нечесний демагог може дозволити собі говорити про те, що 

«Петлюра продав» Галичину, Волинь тощо. Петлюра, коли вже говорити 

правду, несе на собі відповідальність за історичні «гріхи» і хиби української 



незорганізованости, малої культурности і не сприяючих обставин в житті 

української нації…  

 Я вірю і певний, що Україна, як держава, буде. Може не зразу такою 

великою як нам хотілось би, але буде. Думаю я, що шлях Української 

Державности стелиться через Київ, а не через Львів. Тільки тоді, коли 

Українська Державність закріпиться на горах Дніпра і біля Чорного моря, тільки 

тоді можна думати, як про реальну річ, про збирання українських земель, 

захоплених сусідами. Інша політика – це мрії, нереальні комбінації, що 

призведуть до того, що ніякої України не буде… У мене немає розчарування ні в 

нашому народі, бо він є такий, яким його зробили обставини, часом сильніші од 

нього, ні в його здатності до самостійного життя, бо ця здатність буде 

розвиватись і зміцняти його. Ситуація, в якій він опинився сьогодні, не є ні 

вічною, ні безнадійною. Змінити її до певної міри залежить і від напруження 

власних сил. Треба працювати над цим всім і кожному – в міру його сил і 

можливостей». 

 У відповідності з договором 25 квітня 1920 р. об’єднанні польсько-

українські війська перейшли Збруч і вступили в боротьбу з Червоною Армією. 7 

травня вони вигнали з Києва більшовиків, але вже через тиждень радянські 

війська розпочали контрнаступ і 11 червня взяли українську столицю, а до 

середини липня Кінна армія Будьонного примусила польсько-українські війська 

відступити за Збруч. Під час наступу Червоної армії на території 20 повітів 

східної Галичини була утворена Галицька Соціалістична Радянська Республіка, 

яка, спираючись на багнети більшовицької армії, протрималася тут близько 

двох місяців. В серпні 1920 р. під Варшавою відбулася битва, в якій радянські 

війська зазнали нищівної поразки. 13 жовтня у Ризі між Польщею і Радянською 

Росією було підписано попередній договір, в якому Польща офіційно зреклася 

від союзу з УНР і визнала УРСР. Натомість радянська сторона відмовилася від 

Галичини. 



  В березні 1921 р. між РРФСР, УРСР з одного боку та Польщею, з другого 

було підписано Ризький мирний договір, згідно з яким сторони припиняли 

воєнні дії, анулювався Варшавський договір, встановлювався новий кордон між 

УРСР та Польщею по р. Збруч. Таким чином, Польща одержувала значну 

частину українських земель. Договір гарантував українській меншині в Польщі 

(тобто на західноукраїнських землях) культурні, мовні та релігійні права, які, 

щоправда, так і не виконувалися польською стороною. «Ризький мир, – пише Я. 

Грицак – поховав самостійницькі плани урядів УНР та ЗУНР й узаконив контроль 

більшовицької Росії над більшістю території України… Однак святкувати 

перемогу було ще рано: проти них в Україні залишалася діяти найчисленніша 

армія, якій нікуди було емігрувати. Йдеться про українське селянство. Воно не 

визнавало радянської влади в Україні і воліло дивитися на неї через приціл 

рушниці». 

 Так, лише в квітні-липні 1919 р. в Україні вибухнуло близько 300 

селянських антибільшовицьких повстань, а в 1921 р. в Україні та Криму діяли 

464 повстанські загони, які налічували від 20 до 500 чол. в кожному. На початку 

1921 року селянськими повстаннями була охоплена майже вся Україна. Селяни 

збройно виступали проти продовольчої та посівної розкладки, за вільну 

торгівлю Як зазначають дослідники, навесні 1921 року «громадянська війна 

плавно переросла в селянську війну». 

 При цьому в селянсько-повстанському русі простежуються дві течії. У 

південних районах і частині Лівобережжя повстанці діяли під анархо-

комуністичними гаслами, які сповідували талановиті селянські ватажки Н. 

Махно та М. Григор’єв. Так, наприклад, з’їзд Військово-революційної Ради в 

Гуляй-Полі прийняв резолюцію, у якій зазначалося: «Визнаємо радянську владу 

на Україні в особі вільно обраних на пропорційній основі з трудящих мас 

найбідніших селян та робітників. Диктатур будь-яких партій не допускаємо, 

вимагаємо негайну заміну «чрезвичаек»…, свободи слова, друку, зборів…». 



 На решті території України діяли повстанські загони, об’єднані 

національними гаслами, які були прихильниками ідеї створення самостійної 

Української держави. За офіційними даними, наприкінці 1920 – на початку 1921 

років лише у великих повстанських загонах налічувалося понад 100 тисяч бійців. 

 Для придушення цього масового селянського руху більшовики розпочали 

червоний терор в Україні. Спеціально створені численні каральні загони, 

надзвичайні комісії, особливі відділи, ревтрибунали, політвідділи, регулярні 

війська й частини особливого призначення, міліція заарештовували, й без суду 

розстрілювали тисячі людей, у тому числі дітей. 

 Тому мають рацію ті дослідники, які підкреслюють, що «… численні 

заходи, здійснювані керівними колами країни і повністю залежними від них 

партійними і державними правителями республік, нагадували спробу врятувати 

від розпаду Російську імперію і подати її суспільству під новим марксистським 

ідеологічним прикриттям і новою – комуністичною назвою… Це був шлях у 

безвихідь, величезний, світового масштабу експеримент над мільйонними 

масами, який силою започаткували більшовики. Диктатура, встановлена після 

перевороту, означала присвоєння ними права ламати життя мільйонам, 

руйнувати народний побут, сім’ї, релігію, національні святині, традиції, права і 

свободи станів, устої приватної власності тощо». 

 В умовах безперервних селянських повстань український еміграційний 

уряд в Польщі виробив відчайдушний план. З інтернованих у польських таборах 

вояків УНР була сформована Українська Повстанська Армія (так вперше в 

новітній історії України прозвучала назва УПА). В листопаді 1921 р. під 

проводом Ю. Тютюнника вона розпочала Другий зимовий похід. Наступ 

проводився у трьох напрямках: на Бессарабію, Поділля і Волинь. З боями 

Волинська група підійшла аж до Києва, але під натиском переважаючих сил 

ворога – червоних, змушена була відступити. Найтрагічніше склалася доля 

Подільської групи очолюваної Ю. Тютюнником. Біля містечка Базар на 



Житомирщині її оточила червона кіннота Г. Котовського. Частина вояків 

загинула, багато потрапило у полон і 359 із них були розстріляні під Базаром. 

Лише невеликій частині вдалося прорватися й відступити на територію Польщі.  

 Трагічна поразка під Базаром символізувала завершення Другої 

української національної революції й перемогу в Україні більшовицького 

режиму. 

 

5. Західно-Українська Народна Республіка: її внутрішня і зовнішня політика 

 Перша світова війна спричинила розпад двох імперій до складу яких 

входили українські землі – Російської й Австро-Угорської, саме ця обставина – 

входження до різних імперій, стало головною причиною появи Української 

Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки. Власне про 

останню – ЗУНР: державу між Сяном і Збручем йтиме мова далі. 

 З виникненням української держави на Наддніпрянщині національно-

визвольний рух на Галичині, крім традиційної для старшого покоління політиків 

орієнтації на Австро-Угорщину, дедалі більше прагнув до державної 

самостійності та об'єднання всього українського народу в одній державі. Так, 

виступаючи на засіданні австрійського парламенту Є. Левицький заявив: 

«Східна Галичина з історичного погляду творить колишнє самостійне 

староукраїнське князівство Галицько-Володимирське, яке довгий час було 

складовою частиною великої всеукраїнської Київської держави. Теперішня 

Східна Галичина… творить… в цілості неподільну… спадщину української нації й 

тому може або в цілості залишитись при Австрії, або так само в цілості бути 

влучена в Українську Народну Республіку, що відповідало би найвищому 

ідеалові української нації». 

 З послабленням і початком розпаду Австро-Угорської монархії восени 

1918 р. в Галичині гостро постало питання: українці чи поляки матимуть 



перевагу у політичному житті краю. Вирішення цього питання багато в чому 

залежало від наявності та організованості національних збройних сил. Тому у 

вересні 1918 р. у Львові було створено Українську Військову Організацію, яка 

сформувала Центральний військовий комітет. Його очолив сотник УСС Дмитро 

Вітовський. Саме військові відіграють вирішальну роль у т. зв. «листопадовому 

зриві» – тобто національно-демократичній революції на західноукраїнських 

землях. 

 Активну участь в цих подіях брали й галицькі політики. Зокрема посли 

(депутати) австрійського парламенту. Так, Євген Петрушевич заявив: «Вже 

сьогодні рекламуємо найсвятіше для нас… право на з’єднання всіх українських 

земель в самостійну українську державу». Аналогічну заяву зробив Кость 

Левицький – шлях українців «не веде до Варшави, але до Києва». Найрішучіше 

виступив Семен Вітик: «Український народ, який в Австрії числить більш 4 

мільйонів, а на Україні більш 40 мільйонів… Тому домагаємося права 

самовизначення також для українського народу… український нарід жадає як 

одинокої умови свойого національного життя між свобідними державами 

Європи, сполучення всіх українських областей Австро-Угорщини, Холмщини, 

Підляшшя і Волині з областями України в Одну самостійну республіканську 

державу, яка є і стане независимою від всіх слов’янських і других сусідніх 

держав…». 

 В таких умовах 18 жовтня 1918 р. в Народному домі у Львові відбулася 

нарада українських послів Австрійського парламенту та Галицького і 

Буковинського крайових сеймів, представників політичних партій, громадських 

організацій, студентства, за участю митрополита Андрея Шептицького та 

єпископа Григорія Хомишина. На зборах було проголошено утворення 

Української Національної Ради – Конституанти (Конституційних Зборів) 

українського народу, що проживав на своїх етнічних землях в Австро-Угорщині, 

яка згодом трансформується у вищий законодавчий орган Західно-Української 

Народної Республіки. Президентом Української Національної Ради обрали Є. 



Петрушевича. 19 жовтня 1918 р. було проголошено створення 

західноукраїнської держави: «Стоячи на становищі самовизначення народів, 

Українська Національна Рада… постановляє: 1. Ціла етнографічна українська 

область в Австро-Угорщині, зокрема Східна Галичина з граничною лінією Сяну з 

влученням Лемківщини, північно-західна Буковина з містами Чернівці, 

Строжинець і Серет та українська полоса північно-східної Угорщини [тобто – 

Закарпаття – О. П.] – творять одноцілу українську територію. 2. Ця українська 

національна територія уконституйовується оцим як українська держава». 

 20 жовтня 1918 р. на площі перед собором св. Юра відбулася політична 

маніфестація українців Львова, де було оголошено про утворення Української 

держави. Але польські політики, а разом з ними й польське громадянство, не 

просто проігнорували створення УНРади та проголошення Української Держави, 

а створили в Кракові т.зв. Ліквідаційну комісію, що мала прибути 1 листопада 

до Львова, зліквідувати всі австрійські установи і замінити їх польськими. 

Борючись за відновлення власної держави, поляки прагнули включити до її 

складу й західноукраїнські землі й не визнавали аналогічного права на свою 

національну державність за українцями. Саме тоді поглибилися передумови 

того польсько-українського конфлікту, що спалахне кривавим протистоянням на 

Волині у 1943 р. 

 Оскільки УНРада орієнтувалася на мирні парламентські методи 

державного будівництва й сподівалася отримати Українську Державу з рук 

австрійського уряду, що було в тих умовах нереально, справу захисту 

проголошеної української держави взяв у свої руки Центральний військовий 

комітет. 31 жовтня 1918 р., виступаючи на засіданні ЦВК, Д. Вітовський заявив: 

«Як цієї ночі ми не візьмемо Львова, то завтра його візьмуть поляки. Наша честь 

вимагає, що ми перші взяли владу в краї хоч би навіть прийшлося зараз її 

втратити». Розпочалася підготовка до взяття влади у Галичині в українські руки. 

Було призначено керівників військових підрозділів, кожен з яких отримав 

конкретне доручення на час повстання. ЦВК реорганізували в Українську 



Генеральну команду. До всіх повітових центрів направили кур’єрів з наказом 

такого змісту: «В ніч з 31 жовтня на 1 листопада ц.р. Українська Національна 

Рада переймає владу над українськими землями Австро-Угорщини. Тієї ночі 

українські військові частини займають Львів. Те саме заряджено по всіх містах 

Східної Галичини. Після одержання цього наказу негайно опанувати містом». 

 Наказ отримали нелегальні окружні військові комітети у Станіславі, 

Чернівцях, Тернополі, Коломиї, Золочеві, Перемишлі, Самборі, Чорткові, Стрию, 

Рава-Руській, а де таких не було – довіреним українським політичним діячам з 

чіткою вимогою «зібрати якнайбільше боєздатних селян і спільно з 

українськими військовими захопити владу у Львові». 

 Як і передбачалося планом, 1 листопада 1918 р. о четвертій годині ранку у 

Львові розпочалося збройне повстання. На ранок 1 листопада 1918 р. були 

зайняті всі урядові будинки та стратегічні пункти міста: намісництво, міська 

ратуша, на якій було встановлено синьо-жовтий прапор, Галицький крайовий 

банк, головний вокзал, пошта, телеграф, військові склади. У відповідності з 

оперативним планом було нейтралізовано австро-угорські частини, а також 

обеззброєно польських солдатів та офіцерів львівського гарнізону, інтерновано 

намісника Гуйна, командуючого військами Галичини і Буковини маршала 

Пфеффера. О 7 год. ранку Д. Вітовський доповів К. Левицькому про взяття 

Львова в українські руки. Звістка про переможне повстання у Львові швидко 

поширилася по всій Галичині. Згідно з планом ЦВК в містах, містечках та селах 

краю протягом одного-двох днів теж було взято владу. 

 Одночасно з подіями в Галичині активізувався національно-визвольний 

рух на Буковині. В Чернівцях, Сторожинецькому, Вижницькому, Вашківському, 

Кіцманському й Заставнівському повітах спалахнули повстання. 2 листопада 

1918 р. в Чернівцях відбулося Всебуковинське віче, яке ухвалило резолюцію про 

возз’єднання краю з Українською державою щойно проголошеною у Львові. 

Але вже 5 листопада румунський уряд віддав наказ своїм військам окупувати 



Буковину. 11 листопада румунські війська зайняли Чернівці і всю Північну 

Буковину, яку було включено до складу Румунії. В травні 1919 р. Паризька 

мирна конференція санкціонувала цю анексію.  

 Населення Закарпаття на своїх вічах і зібраннях теж заявляло про своє 

бажання бути в складі єдиної України. Так, в Хусті на Всекарпатському конгресі  

прийняли таку резолюцію: «Всенародні збори угорських Русинів-Українців з дня 

21 січня 1918 року висказують з’єднання всіх Русинів-Українців… й прилучення 

Русинами-Українцями заселених земель до Соборної України…». Але, на жаль, 

частина політичних лідерів продовжували орієнтуватися на Угорщину, інші – 

Чехословаччину і навіть Румунію. В результаті Сен-Жерменського договору у 

травні 1918 р. Закарпаття увійшло до складу новоствореної Чехословацької 

держави. 

 Сьогодні, з відстані історичної ретроспективи, маємо змогу 

проаналізувати події, що відбувалися в ті листопадові дні 1918-го, зрозуміти 

велич всенародного зриву, врахувати допущені тоді помилки для сучасних 

процесів українського державотворення. Отже, в листопаді 1918 р. в Східній 

Галичині відбулася національно-демократична революція, в ході якої було 

повалено монархічну владу Габсбургів, ліквідовано іноземне поневолення і на 

давніх теренах Галицько-Волинського князівства відродилася Українська 

держава – Західно-Українська Народна Республіка (ЗУНР). 

 Вже вранці 1 листопада 1918 р. у Львові з’явилася відозва Української 

Національної Ради, в якій проголошувалось: «Волею українського народу 

утворилась на українських землях бувшої Австро-Угорської держави Українська 

Держава. Найвищою державною властю Української Держави є Українська 

Національна Рада…». Того ж дня УНРада звернулася до населення Галичини: 

«Український Народе! Голосимо тобі вість про твоє визволення з віковічної 

неволі. Від нині ти господар своєї землі, вільний горожанин Української 

Держави… Заки будуть установлені органи державної влади в законнім 



порядку, українські організації по містах, повітах і селах мають обняти всі 

державні краєві і громадські уряди і в імені Української Національної Ради 

виконувати власть… Всім горожанам української держави без ріжниці 

народности і віросповідання запоручається горожанську, національну і 

віросповідну рівноправність…». 

 5 листопада 1918 р. Українська Національна Рада видала програмну 

Декларацію, в якій зазначалося: «Український Народе! В створеній Тобою 

державі не буде поневолення нації нацією і не сміє бути панування багатших та 

економічно сильніших над бідними й економічно слабшими. В Українській 

Державі всі горожами без різниці мови, віри, роду, стану чи пола будуть справді 

рівні перед законом, а наскрізь демократичний лад, опертий на загальнім, 

рівнім виборчім праві, від громади починаючи і на державі кінчаючи, 

забезпечить верховний голос у державі демосові, масам робочого народу. 

Хлібороб і робітник будуть основними керманичами держави. Український 

парламент, що вибереться і збереться зараз як тільки край успокоїться, проведе 

справедливу земельну реформу, силою котрої земля великих дібр перейде у 

власність малоземельних і безземельних. Робітниче законодавство забезпечить 

робітникам 8-годинний робочий день, дасть обезпеку на старість і нездібнім до 

праці і взагалі повну охорону праці». 

 9 листопада 1918 р. Українська Національна Рада сформувала уряд - 

Державний Секретаріат на чолі з Костем Левицьким. У складі Державного 

Секретаріату було 14 міністерств – Державних Секретаріатів, які очолювали 

державні секретарі. 

 10 листопада Державний Секретаріат склав присягу на вірність 

українському народові і державі. УНРада визначила йому чітку лінію дальшого 

національно-державного будівництва: вжити всіх необхідних заходів «для 

з’єднання всіх українських земель в одну державу». 

 13 листопада 1918 р. були затверджені конституційні основи 



новоствореної держави – «Тимчасовий Основний Закон про державну 

самостійність українських земель бувшої Австро-Угорської монархії». В ньому 

стверджувалося: «Держава , проголошена на підставі права самовизначення 

народів Українською Національною Радою у Львові дня 19 жовтня 1918 року, 

обнимаючи весь простір бувшої австро-угорської монархії, заселений 

переважно українцями, має назву Західно-Українська Народна Республіка. 

Простір Західно-Української Народної Республіки покривається з українською 

суцільною етнографічною областю в межах бувшої Австро-Угорської монархії – 

то є з українською частиною бувших австрійських коронних країв Галичини з 

Володимирією і Буковини та з українськими частинами бувших угорських 

столиць (комітатів): Спиш, Шариш, Земплин, Уг, Берег, Угоча і Мармарош… Отся 

державна територія творить самостійну Західно-Українську Народну 

Республіку… Гербом Західно-Української Народної Республіки є Золотий Лев на 

синім полі Державний прапор є синьо-жовтий». 

 Новостворена українська Держава займала приблизно 70.000 км² 

території з 6.000.000 населення, з яких 71% становили українці, 14% поляки, 

13% євреї і 2% інших національностей. Але, оскільки Буковина була окупована 

Румунією, а Закарпаття увійшло до складу Чехословаччини, фактично ЗУНР 

охопила лише територію Східної Галичини з 4 млн. населення (75% українців, 

12% поляків, 11% євреїв і 2% – інші). З них 62% вважали себе греко-католиками, 

18% – римо-католиками, 11–12% – іудеями, 6% – православними. Вища 

законодавча влада була зосереджена в руках Української Національної Ради, а 

виконавча – Державного Секретаріату. 

 В складних умовах розпочалося відродження національно-державного 

життя. Особлива увага приділялася організації і виведенню з глибокої кризи 

економіки. Активно відбудовувався залізничний транспорт, була запроваджена 

національна валюта – гривні та карбованці. В квітні ухвалено земельний закон, 

яким ліквідоване велике землеволодіння. Запроваджено державність 

української мови, обов’язковість її вживання у державних установах, 



організаціях, громадських інституціях. Закон про вибори передбачав загальні, 

таємні, прямі вибори. Ухвалено закон про громадянство. Розпочалася 

перебудова системи народної освіти. 

 Широкі політичні, національні, релігійні свободи свідчили про 

демократичний характер нової влади, її прагнення творити не просто суверенну 

національну республіку, а й громадянське суспільство. Важливо підкреслити, 

що ці демократичні принципи ЗУНР проголошувала не в мирній, спокійній 

обстановці, а в час воєнного лихоліття. Адже вже з перших днів молода 

республіка змушена була вести важку, кровопролитну боротьбу з польськими 

окупантами, які, дотримуючись шовіністичного гасла «Польща – від моря до 

моря», не визнавали права українського народу на створення своєї 

національної держави. 

 Отже, з самого початку ЗУНР опинилася у надзвичайно складних 

внутрішніх, військово-політичних і міжнародних умовах, які, врешті, стали 

вирішальними в її подальшій долі. Уже в перший день свого існування молода 

Українська держава була втягнена у війну з поляками, яким в Австро-Угорщині 

належала майже вся адміністративна влада на українських землях Галичини і 

яким у їх загарбницькій війні з українцями 1918–1919 рр. допомагала 

морально, матеріально й військово Антанта, особливо Франція і США. 

 В такій складній ситуації керівництво ЗУНР звернулося за допомогою до 

Директорії УНР, яка надіслала в Галичину загін ім. Гонти отамана А. Долуда, 

Козятинську стрілецьку бригаду полковника Кравчука, артилерійську бригаду. 

Якщо б сюди прибули ще Січові Стрільці, доля молодої української держави 

була б , очевидно, іншою. 

 Під час листопадових боїв 1918-го за Львів було допущено ряд серйозних 

прорахунків. Втрата Перемишля, стратегічної ініціативи у Львові, запізнення 

Українських Січових Стрільців, відмова Січових Стрільців прибути в Галичину, 

перемир’я з поляками дозволили їм взяти ініціативу в свої руки. Внаслідок було 



прийнято не зовсім вмотивоване рішення відступити зі Львова. 

 В грудні 1918 р. до Галичини з Наддніпрянщини прибув генерал Михайло 

Омелянович-Павленко, який став головнокомандуючим УГА. Начальником 

штабу армії було затверджено полковника Євгена Мишковського. Саме він став 

автором плану і душею докорінної реорганізації, а фактично створення нової 

сучасної армії, яка була завершена в січні 1919 р. 

 На початку грудня 1918 р., коли генерал М. Омелянович-Павленко очолив 

УГА, вона нараховувала близько 30 тис. старшин і вояків при 40 гарматах (без 

наддніпрянських частин). А в квітні 1919 р. чисельність УГА складала 52 тис. 

вояків і 1412 старшин при 533 кулеметах, 188 польових і 13 важких гарматах. 

Але труднощів вистачало, особливо відчутним був брак командних кадрів 

вищої ланки, зокрема, старшин Генерального штабу. Саме тому до УГА були 

запрошені наддніпрянці, генерали Михайло Омелянович-Павленко, Олександр 

Греков, полковник Євген Мишковський, австрійські старшини Антон Кравс, 

Альфред Шаманек, Альфред Бізанц та інші. 

 Певні тактичні прорахунки, допущені в ході боїв за Львів, втрата 

Перемишля, недостатня кількість військових сил на першому етапі боротьби, а 

також величезна допомога польським бойовикам, що надходила з усієї Польщі, 

дещо пізніше від Антанти, змусили українські частини після важких боїв 22 

листопада 1918 р. залишити Львів. Уряд ЗУНР – Державний Секретаріат  – 

переїхав до Тернополя, де перебував з кінця листопада до кінця грудня 1918 р. 

На початку січня 1919 р., у зв’язку з польським наступом, столицею ЗУНР став 

Станіслав. Спроба наприкінці грудня 1918 р. – на початку січня 1919 р. 

відвоювати Львів закінчилася невдачею. У кровопролитних боях взимку 1919 р., 

реорганізована генералом М. Омеляновичем-Павленком та полковником Є. 

Мишковським, УГА зуміли стримати польський наступ і на кілька місяців 

стабілізувала становище на польсько-українському фронті. 

 На допомогу полякам Антанта перекинула, сформовану у Франції з числа 



польських емігрантів на заході, 80-тисячну армію генерала Й. Галлера. В 

середині травня 1919 р. вони розпочали загальний наступ. На більш як 300-

кілометровому фронті 100-тисячний польській армії протистояло 37 тис. 

стрільців УГА, при 553 скорострілах (кулеметах) і 200 гарматах. 

 Незважаючи на відчайдушний опір стрільців УГА, поляки 23 травня1919 р. 

зайняли Красне, Броди, Буськ, Ходорів, а через два дні Станіслав. 1 червня 

поляки захопили Тернопіль. Відступаючи, УГА опинилася на невеликому 

трикутнику Подільської землі між ріками Дністер – Збруч, залізницею Гусятин – 

Чортків – Заліщики, де зайняла кругову оборону. На допомогу полякам 

прийшла ще й Румунія, яка в цей час зайняла Покуття, а до Збруча зі сходу 

підступила Червона Армія, притиснувши союзну армію УНР в районі Кам’янця-

Подільського. 

 У цій вкрай критичній ситуації група старшин ІІ корпусу під 

командуванням полковника М. Тарнавського, начальника штабу А. Шаманека, 

командира Львівської бригади – отамана А. Бізанца, Бережанської – А. Вольфа, 

сотника Р. Волощука розробила план наступу, який відомий як Чортківська 

офензива, тобто червневий 1919 р. наступ УГА. Тритижневий чортківський 

наступ виснажив стрільців УГА, бракувало боєприпасів. 27 червня до Галичини 

прибув Ю. Пілсудський. Польське командування, підтягнувши резерви, зуміло 

зупинити українські війська і 28 червня по всьому фронту від Бродів до Калуша 

поляки перейшли в контрнаступ. В районі Бережан, Коропця розгорілися 

жорстокі бої. Ведучи ар’єргардні бої, УГА відступила знову на Поділля, де була 

затиснута у т. зв. «трикутнику смерті», що визначався ріками Дністер – Збруч і 

залізницею із Заліщик через Чортків до Гусятина. 

 8 липня 1919 р. до Борщова – місця перебування диктатора ЗУНР Є. 

Петрушевича – прибув головний отаман військ УНР Симон Петлюра. На зустрічі, 

враховуючи безвихідність ситуації, було прийнято рішення про перехід УГА та 

уряду ЗУНР за Збруч. Протягом 16–18 липня 1919 р. Українська Галицька Армія 



(49800 стрільців і старшин при 603 кулеметах і 17 гарматах) перейшла Збруч, де 

об’єдналася з армією Української Народної Республіки.  

 Отже, Західно-Українська Народна Республіка, що постала понад 90 років 

тому, як синтеза національно-визвольних змагань українців впала. Основною 

причиною цього стали надзвичайно складні міжнародні обставини, підтримка 

повоєнною Європою експансіоністських загарбницьких дій щодо 

західноукраїнських земель Польщі, Румунії та Чехословаччини. 

 Та навіть у таких складних обставинах, ЗУНР за короткий час свого 

існування була справді народною, демократичною державою, політичний 

устрій якої являв собою добру модель тогочасної європейської правової 

держави. ЗУНР стала прикладом можливого українського державного 

правопорядку, що ґрунтувався на розумному гуманізмі і поступовому 

утвердженні демократичних засад у суспільстві. Громадянській толерантності і 

шляху до згоди сприяло те, що восени 1918 р. всі основні політичні сили, 

передовсім націонал-демократи і радикали, зуміли об’єднатися в уряд 

національної коаліції. Незважаючи на війну, західноукраїнському урядові 

вдалося налагодити адміністрацію краю, уникнути загрози поширення голоду й 

епідемій, забезпечити функціонування шкіл, пошти, телеграфу й залізниці. 

Доказом зрілості української влади був той факт, що за весь період польсько-

української війни на території ЗУНР не було жодного випадку виступів проти 

цивільного польського населення та антиєврейських погромів. Галичани, на 

відміну від наддніпрянців, не займалися в процесі державотворення 

соціалістичними експериментами, а зуміли забезпечити на своїй території 

стабільність і порядок. Надзвичайно швидке й ефективне створення 

адміністративного апарату, боєздатної армії являло собою досягнення, що його 

могли повторити рідко які з нових східноєвропейських держав, не кажучи про 

уряди УНР. 

 Як зауважує Я. Грицак: «Приклад ЗУНР наочно демонстрував переваги 



австрійської правової школи над російським правовим нігілізмом, в атмосфері 

якого виросли східноукраїнські політики». Акцентуючи на цих же моментах, І. 

Лисяк-Рудницький підкреслював: «В Галичині була здійснена відома своєю 

доцільністю двопартійна система (націонал-демократи й радикали), що обидві 

основні партії (разом з деякими дрібнішими угрупуваннями) зуміли в цей 

вирішальний час об’єднатися в уряді національної коаліції. Галичина 1918–19 

років – єдиний в новій історії приклад українського державного правопорядку» 

(Див.: Полянський О. Західна Україна у двох революціях 1848–1918. – 

Тернопіль: Джура, 1998. – С. 32–49). 

6. Причини поразки та уроки національної революції 1917–1921 рр. 

 В бурхливому морі революцій, іноземної інтервенції та громадянської 

війни, що пронеслась Україною у 1917–1921 рр., незважаючи на національне 

пробудження українського народу, героїчним поривом якого постали 

Українська Народна Республіка часів Центральної Ради та Директорії, а також 

Українська Держава гетьмана Павла Скоропадського, Західно-Українська 

Народна Республіка, національна форма державності не утвердилася на 

українських теренах. Після поразки української національної революції, Україна 

знову була розшматована між державами-окупантами: Росією, Польщею, 

Румунією та Чехословаччиною. Натомість, на більшій частині території України 

закріпилась радянська форма державності – УРСР, яка була повністю 

підпорядкована союзному центру і зберігала власну державність лише 

номінально. Тобто, українці не використали свого історичного шансу й на 

відміну від фінів, поляків, литовців, латишів, естонців, чехів, словаків та ін., не 

створили своєї національної держави і понад сімдесят років перебували в 

складі СРСР. 

 Під цим кутом зору, аналіз причин поразки та уроків української 

національної революції 1917–1921 рр. має не тільки науково-пізнавальне, а й 

практичне значення. Отже, невдача визвольної боротьби українців пояснюється 



цілим рядом як об’єктивних, так і суб’єктивних обставин. Чільне місце серед 

перших посідають, зокрема, несприятливі зовнішні чинники. Однак фатальні 

наслідки мали притаманні самому українському національно-визвольному 

рухові серйозні внутрішні слабкості. Крім того, провідники української 

революції допустилися чимало помилок. На них звернули увагу самі учасники 

революції. Одні з них, зокрема соціалістичної орієнтації, вбачали головною 

причиною поразки низьку національну і політичну свідомість народних мас, які 

у критичні моменти не надали підтримки українській революції. Так, Ісаак 

Мазепа писав: «Двохсотлітня московська неволя скалічила український народ: 

знищила його нормальну соціальну будову, підпорядкувала широкі українські 

маси культурним, господарським і політичним впливам російського суспільства, 

створила з українського народу сиру етнографічну масу несвідомих і 

неорганізованих робітників і селян» (Див.: Грицак Я. Нарис історії України. – С. 

159). Інші перекладали всю вину на тогочасну еліту, зокрема керівників 

Центральної Ради та Директорії, які займалися соціалістичними 

експериментами, не розуміли державних інтересів і т.д. 

 І все ж, одним з вирішальних факторів поразки українських визвольних 

змагань стали несприятливі зовнішні обставини для утвердження національної 

державності: світова війна, в епіцентрі якої опинилась значна частина 

українських земель; гострі суперечності між провідними державами за сфери 

впливу і бази сировини, серед яких помітне місце належало Україні; 

спричинений історичними обставинами розподіл українців по двох ворожих 

імперіалістичних військових блоках, що, по суті, призвів до братовбивчої війни; 

міжнародна ізоляція України, особливо після поразки Німеччини та Австро-

Угорщини, на підтримку яких сподівались спочатку Центральна Рада, а потім 

гетьман П. Скоропадський, оскільки не мали надійного власного війська; 

недооцінка державами Антанти значення українського питання в контексті 

міжнародного розвитку. Нарешті, неодноразові агресії з боку «червоної» і 

«білої» Росії, Польщі, а також деяких інших держав. 



 В цьому контексті привертають до себе увагу безкомпромісні слова С. 

Петлюри: «Логіка розвитку національного руху на Україні веде до повторення 

воєнних подій 1918–1920 рр. Ми хотіли б, щоб неминучість їх була засвоєна 

широкими кругами громадянства, як і той факт, що цей конфлікт матиме місце 

незалежно від форми влади в Росії. Всі вони для нас мають однакову вагу, бо 

однаково не миряться з існуванням державної незалежности України і 

однаково будуть боротися проти неї і з нею, як політичними, так і мілітарними 

засобами. Між царською Росією і сучасною комуністичною для нас немає 

різниці, бо обидві вони являють собою тільки різні форми московської деспотії 

та імперіялізму. Ідеал державности української не може бути втиснутий у вузькі 

межі федерації, конфедерації, тим більше автономії ні з Росією, ні з ким би то 

не було». 

 Однак, було б неправильно говорити лише про поразку Української 

національної революції. Це зважаючи на те, що вона не досягла остаточної мети 

– утвердження самостійної соборної Української держави, її значення важко 

переоцінити. «Наша боротьба в історії українського народу буде записана 

золотими буквами, – говорив С. Петлюра в листопаді 1919 р., – ми виступили на 

арену історії тоді, коли весь світ не знав, що таке Україна. Ніхто не хотів її 

визнати, як самостійну державу, ніхто не вважав нашого народу за окрему 

націю. Єдиною боротьбою, упертою й безкомпромісною, ми показали світові, 

що Україна є, що її народ живе і бореться за своє право, за свою свободу й 

державну незалежність». 

 В такому дусі висловлюється згаданий Ісаак Мазепа: «Революційні роки 

1917–1921 будуть навіки вписані в історію українського народу, як початок 

нової епохи, нового життя. В огні великої революційної бурі з аморфної і майже 

етнографічної маси створилася українська нація». 

 Оригінальну концепцію уроків Української національної революції зробив 

сучасний історик Я. Грицак, який наголошує, що: «без Української Народної 



Республіки не було б і Української Радянської Соціалістичної Республіки. У 

такому сенсі поразка українських сил не була повною. За весь час радянської 

влади, існування хоча і формальної української держави у складі відновленої 

імперії становило поважну проблему для Москви. Витрачаючи величезні 

зусилля для поборення автономістичних і самостійницьких прагнень 

української політичної еліти, вона підривала свої внутрішні сили. Українській 

революції не вдалося утримати свою окремішність. Вона була втягнута у 

водоворот російських подій. Але разом з тим не можна недобачати іншого 

факту, що українська революція стала поворотною віхою в російсько-

українських відносинах. Революція засвідчила вибух національного почуття 

серед раніш несвідомих селян та робітників. Тому цілковиту рацію мав Іван 

Лисяк-Рудницький, коли вважав, що «було б помилково говорити про поразку 

української революції. Вона не досягла своєї остаточної мети, але вона 

внутрішньо переродила суспільство України, вона створила Україну як модерну 

політичну націю. На цьому фундаменті з цього часу розвивається все дальше 

українське життя». … Перемога більшовиків зупинила еволюцію Росії у 

нормальну державу і нормальну націю. Тому їхня перемога була перемогою на 

коротшу мету; на довший часовий засяг їм так і не вдалося створити стабільного 

політичного ладу. … Спроба українських лідерів утвердити свій політичний 

контроль над Україною і збудувати українську державу виявилася невдалою. 

Вони відступили перед більшовиками. Але досвід цієї боротьби не можна 

оцінювати лише з точки зору того, хто виграв і хто програв. «Універсальне 

значення боротьби між УНР та Совєтською Росією в тому, – писав Лисяк-

Рудницький, – що це був не тільки міжнаціональний конфлікт, але також зудар 

двох соціально-політичних систем й ідеологій: устрою вільної, гуманної 

демократії з устроєм тоталітарної диктатури, що в самій основі ворожа до 

свободи й гідності людини. Нема сорому в тому, щоб бути переможеним у 

боротьбі за свободу. Навпаки, така поразка може стати джерелом духовної 



обнови, що з нього черпатимуть силу наступні покоління, продовжники цієї 

самої боротьби на новому історичному етапі». 
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