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Тема: «Українська революція 1917-1921 років як вершина національно — 
визвольної боротьби у відродженні української нації»

Українська революція (також Перші визвольні змагання) — низка 
подій, пов'язаних з національно-визвольною боротьбою українського народу у 
1917— 1921 роках.

Поштовхом до початку Української революції стала Лютнева революція в 
Російській імперії. В Україні утворився альтернативний центр влади — 
Українська Центральна Рада(УЦР), що стала представницьким органом 
українських демократичних сил і очолила національно-демократичну 
революцію в Україні. Керівником УЦР став Михайло Грушевський.

У період 1917— 1921 років Україна пережила різні форми національної 
державності (УНР, Українська держава, ЗУНР), але державну незалежність 
втримати не змогла. Українські етнічні території були розділені 
між СРСР, Польською Республікою, Королівством Румунія та Чехословацькою 
Республікою. Таким чином, Українська національно-демократична революція 
зазнала поразки. Ця поразка була наслідком незгуртованості політичної еліти, 
незавершеності процесу формування нації, відмінностей між національними та 
соціальними завданнями визвольного руху, його обумовленості зовнішніми 
політичними й насамперед військовими факторами. Однак, не досягши своєї 
мети, Українська революція започаткувала процес формування модерної 
політичної нації та відродила традицію української державності.

2017-й рік проголошено Роком Української революції 1917—1921
років

Хід Революції
Лютнева революція. Формування Центральної Ради

Педагогічний музей імені цісаревича Олексія 1909— 1911 роки, де працювала Українська Центральна Рада. 

Фотографія 1911 року

23 лютого (8 березня) 1917 року в Петрограді, столиці Російської 
імперії, почалися масові страйки. У наступні дні Державна дума стала в 
опозицію до уряду, до страйкуючих приєдналися частини столичного 
гарнізону. 27 лютого (12 березня) вся повнота влади зосередилася в руках 
Тимчасового комітету Державної думи. 2(15) березня члени цього комітету 
прийняли від монарха акт про зречення, сформували Тимчасовий уряд. 
Паралельно з Тимчасовим урядом в Петрограді утворилася Рада робітничих



і солдатських депутатів, яка згодом мала вплив на формування та діяльність 
уряду.

На початку березня в Петрограді українці створили Тимчасовий 
український революційний комітет, який 2 (15) березня звернувся до 
українців Петрограда, закликавши їх спрямувати свою енергію «на 
завоювання власних національно-політичних прав», наповнити її 
«свідомістю власних національних інтересів»151. Через десять днів Комітет 
провів багатотисячну маніфестацію в центрі Петрограда.

З—5 (16— 18) березня на території України практично були
ліквідовані органи царської адміністрації, виконавча влада перейшла до 
призначених Тимчасовим урядом губернських та повітових комісарів. Як і в 
Росії, в Україні почали формуватися Ради об'єднаних організацій, а також 
Ради робітничих і солдатських депутатів.

Віче на Софійській площі в Києві 19 березня 1917 року

На початку березня в клубі «Родина» Товариства українських 
поступовців зібралися близько 100 представників українських організацій. 
На цих зборах народилася ідея створення спеціальної організації для 
координації національного руху. Однак принципи її творення викликали ^  
гостру полеміку. Члени ТУП (С. Єфремов, Д. Дорошенко, Л. Старицька-^ 
Черняхівська та інші) вважали, що саме їхня організація мала стати центром 
єднання національних сил. Такий підхід не знайшов підтримки у більшості 
учасників зборів. З ініціативи соціал-демократа Д. Антоновича та інших 
учасників зборів новий орган було вирішено формувати на коаліційній 
основі. 7 березня пройшли вибори керівного ядра Центральної Ради.
Головою УЦР був обраний відомий історик і громадський діяч М. 
Грушевський, який в цей час ще не повернувся до Києва з Москви, де 
добував своє заслання.

У перших декадах березня Центральна Рада була одним з 
лівофлангових гравців у суспільно-політичному житті країни, поступаючись 
ініціативою російським політичним партіям та організаціям. Ситуація 
змінилася, коли в Києві відбулася ініційована Центральною Радою 100- 
тисячна маніфестація, що скінчилася віче, яке підтримало резолюцію про 
автономію України. 6—8 (19—21) квітня в Києві пройшов Всеукраїнський 
національний з'їзд, на якому б



українських політичних, громадських, культурно-освітніх та професійних 
організацій. На з'їзді депутати обговорили різні аспекти національно- 
територіальної автономії України, прийняли рішення про створення 
крайової влади й вироблення проекту автономного статуту України, обрали 
118 членів Української Центральної Ради, у тому числі М. Грушевського — 
головою УЦР, В. Винниченка і С. Єфремова — заступниками голови. 
Мандати членів Ради отримали відомі українські громадські та політичні 
діячі: Д. Дорошенко, М. Міхновський, В. Прокопович, Є. Чикаленко, О. 
Шульгін, А. Ніковський, С. Русова, В. Леонтович, Л. Старицька- 
Черняхівська та ін.
Перший універсал УЦР
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Перший Універсал УЦР

Резолюції Національного конгресу отримали широкий розголос. 
Вимога національно-територіальної автономії Україні містили і 
резолюції Першого Всеукраїнського військового з'їзду (5—8 (18—21) 
травня), на якому були присутні більше 700 делегатів, що представляли 
993 тисяч українців-військових армії і тилу. Військовий з'їзд також 
висловився за реорганізацію армії за національно-територіальним 
принципом, формування української національної армії. Для керівництва 
процесами формування збройних сил при Центральній Раді був 
створений Український Генеральний військовий комітет.

16 (29) травня до Петрограда прибула делегація УЦР на чолі з В. 
Винниченком та С. Єфремовим. Не знайшовши порозуміння з 
Тимчасовим урядом і Петроградською радою робітничих і солдатських 
депутатів щодо справи автономії України, делегація наприкінці травня 
повернулася до Києва.

Невдало завершені переговори в Петрограді, заборона 
проведення Другого Всеукраїнського військового з'їзду підштовхнули 
УЦР до рішучіших дій. З червня на Четвертих загальних зборах 
Центральної Ради було прийнято рішення звернутися до українського 
народу з закликом «організуватися та приступити до негайного 
заложення фундаменту автономного ладу на Україні». 10 (23) червня на 
засіданні Комітету Центральної Ради був ппиш



на Всеукраїнському військовому з'їзді оприлюднений документ, в якому 
говорилося про національно-територіальну автономію України. 15 (28) 
червня Комітет Центральної Ради створив Генеральний секретаріат — 
виконавчий орган Ради. Першим генеральним секретарем був 
обраний Володимир Винниченко.

Володимир Винниченко

Пошук компромісу
29 червня (12 липня) до Києва прибула делегація Тимчасового 

уряду у складі О. Керенського, І. Церетелі, М. Терещенка з ціллю 
налагодити відносини з Центральною Радою. Делегація заявила, що 
уряд не буде заперечувати проти автономії України, однак просить 
утриматися від декларування цього принципу й залишити остаточне 
санкціонування автономії Всеросійським установчим зборам. 2 (15) 
липня з Петрограда до Києва надійшла телеграма з текстом урядової 
декларації, де говорилося про визнання Генерального секретаріату як 
вищого розпорядчого органу України, а також про те, що уряд 
прихильно поставиться до розробки українською Радою проектуй 
національно-політичного статуту України.

У відповідь Центральна Рада 3 (16) липня проголосила Другий 
Універсал, в якому йшлося про прийняття УЦР заклику уряду до 
єдності, про поповнення УЦР представниками національних меншин і 
перетворення її в єдиний вищий орган революційної демократії 
України.

Полуботківці в Києві



На початку липня в Києві близько 5 тисяч солдатів зажадали від влади 
дозволу сформуватися в окрему військову частину, а саме — в полк ім. 
гетьмана П. Полуботка. За свідченням учасників подій, до цього солдатського 
виступу були причетні члени українського військового клубу ім. П. 
Полуботка в Києві, зокрема поручик М. Міхновський1. Солдати, за свідченням 
П. Мілюкова, планували захопити всі найважливіші пункти Києва і «всіх росіян 
і ренегатів, які гальмують українську роботу, скинути з їх постів силою». 
Захопивши в ніч на 5 липня зброю в казармах 1-го запасного Українського 
полку, солдати в Києві захопили штаб міліції, заарештували коменданта міста, 
зайняли інтендантські склади, намагалися захопити казну і банк, затіяли 
перестрілку з юнкерами та солдатами 2-го запасного понтонного батальйону, 
висланими проти них штабом КВО. Уранці 5 (18) липня Генеральний 
військовий комітет вжив рішучих заходів проти полуботківців, а полковник Ю. 
Капкан, мобілізувавши полк ім. Богдана Хмельницького, приступив до 
повернення захоплених повсталими пунктів. Зрештою бунтівні солдати були 
роззброєні і відправлені на фронт.

[ Українська автономія, визнана Російською республікою.

Територіальні претензії Центральної Ради 

Межі проживання українців 

Російська республіка 

[ і  Австро-Угорська імперія 

Ц Румунське королівство 

Сербія

В середині липня українська делегація прибула до Петрограда для 
затвердження складу Генерального секретаріату Тимчасовим урядом. Делегація 
привезла з собою Статут вищого управління Україною (в остаточному 
варіанті — Статут Генерального секретаріату), в преамбулі якого говорилося, 
що Центральна Рада є органом революційної демократії всіх народів України, її 
ціль— остаточне введення автономії України, підготовка Всеукраїнських та 
Всеросійських установчих зборів. Урядова комісія відкинула Статут 
Генерального секретаріату і 4 (17) серпня замінила його на «Тимчасову 
інструкцію», згідно з якою Генеральний секретаріат перетворювався на 
місцевий орган Тимчасового уряду, його повноваження поширювалася лише на 
5 із 9 українських губерній, він втрачав секретарства військових, продовольчих, 
судових справ, шляхів сполучення, пошти і телеграфів. Тиск Тимчасового 
уряду на українську делегацію не обмежився затвердженням урядової 
«Інструкції», так, 26 липня (8 серпня) в Києві донські козаки і кірасирський



полк вчинили збройну провокацію проти полку ім. Богдана Хмельницького, у 
результаті якої було убито 16 і поранено ЗО богданівців.

Статут Генерального Секретаріату, 
підготовлений УНР

■ ~~....... ,, ... І

«Тимчасова інструкція 
Генерального Секретаріату 

Тимчасового уряду»

Генеральний Секретаріат —  вищий орган 
управління в Україні, який формується УНР і 
відповідає перед нею

Генеральний Секретаріат —  
місцевий орган Тимчасового 
уряду, який затверджувався ним 
за поданням Ради

Коли УЦР висловлює недовіру Генеральному 
Секретаріату, він подає у відставку

Центральна рада фактично 
позбавляється законодавчих прав

Влада Генерального Секретаріату поширюється 
на 9 губерній: Київську, Волинську, Полтавську, 
Подільську, Херсонську, Катеринославську, 
Харківську, частину Чернігівської та частину 
Таврійської

Влада Генерального Секретаріату 
поширюється лише на 5 
українських губерній: Київську, 
Волинську, Подільську, 
Полтавську, частину Чернігівської

До складу Генерального Секретаріату входило 
14 секретарств: внутрішніх, фінансових, 
військових, продовольчих, земельних, 
національних справ; юстиції, освіти, торгівлі, 
промисловості, пошти та телеграфу, праці, 
шляхів сполучення

Генеральний Секретаріат втрачає 
секретарства: військових справ, 
продовольчих справ, шляхів 
сполучення, пошти і телеграфу

Утворення Української Народної Республіки
20 жовтня (2 листопада) в Києві розпочав роботу Третій Всеукраїнський 

військовий з'їзд. На з'їзді один з лідерів українських есерів виступив з критикою^ 
з приводу компромісної політики Центральної Ради, а також закликав 
«утворити власними силами Українську Демократичну Республіку» В. 
Винниченко заявив, що генеральні секретарі не є чиновниками Тимчасового 
уряду, а сам Генеральний секретаріат непідзвітний Тимчасовому уряду, а лише 
українській демократії, що його породила.

25 жовтня (7 листопада) в Києві стало відомо про повстання в Петрограді. 
Організаторами повстання були члени Російської соціал-демократичної 
робітничої партії (більшовиків). РСДРП (б) сформувалася навесні 1917 року на 
базі лівоекстремістського крила РСДРП. Керівництво партії влітку 1917 року 
було звинувачено у зв'язках з німецьким урядом. Заклики київських 
більшовиків на спільному засіданні виконкомів рад робітничих і солдатських 
депутатів підняти повстання і захопити владу успіху не мали. 26 жовтня (8 
листопада) на засіданні Малої Ради за участі представників різних політичних 
та громадських організацій був створений Крайовий комітет охорони 
революції, відповідальний перед УЦР. Комітету мали підкорятися всі органи 
влади і всі сили революційної демократії в Україні.



Командування штабу КВО засудило створення Крайового комітету 
охорони революції. 27 жовтня (9 листопада) Центральна Рада прийняла 
резолюцію про владу в країні, де підкреслювалася необхідність переходу влади 
«до рук всієї революційної демократії», але не до Рад робітничих і солдатських 
депутатів, а також засуджувалося повстання в Петрограді. Того ж дня 
більшовики заявили про вихід з Малої Ради і на засіданні Рад робітничих і 
солдатських депутатів створили військово-революційний комітет. 29—31 
жовтня (11— 13 листопада) в Києві в районі Печерська між більшовиками і 
частинами КВО сталося збройне зіткнення, що скінчилося капітуляцією 
більшовиків.

28 жовтня (10 листопада) Центральна рада наділила Генеральний 
секретаріат функціями ліквідованого Крайового комітету охорони революції. 29 
жовтня (11 листопада) Генеральний секретаріат узяв в свої руки справи 
військові, продовольчі та шляхи сполучення. 31 жовтня (13 листопада) загальні 
збори Центральної Ради поширили владу Генерального секретаріату на 
Херсонську, Катеринославську, Харківську, Холмську і частково Таврійську, 
Курську та Воронезьку губернії. 1 листопада Генеральний секретаріат 
призначив на посаду командуючого військами КВО підполковника В. 
Павленка.

В таких умовах Центральна Рада 7 (20) листопада прийняла Третій 
Універсал, в якому йшлося про створення Української Народної Республіки в 
федеративному зв'язку з Російською республікою, націоналізацію землі, 
запровадження 8-годинного робочого дня, встановлення державного контролю 
за виробництвом, розширення місцевого самоврядування, забезпечення свободи 
слова, друку, віросповідання, зборів, союзів, страйків, недоторканості особи та 
житла, скасування смертної кари.

Конфлікт між Центральною радою і більшовиками. 
Проголошення незалежності УНР

У листопаді—грудні 1917 року пройшли вибори до Всеросійських 
установчих зборів, які показали, що есерів підтримують близько 40 % виборців, 
більшовиків — до 25 %; в Україні українські соціалістичні партії зібрали дві 
третини голосів, більшовики — більше 10 %. Однак більшовики продовжували 
утримувати владу в Центральній Росії. Отримавши владу в Петрограді, В. 
Ленін був переконаний, що для її збереження контроль над армією куди 
важливіше результатів виборів в Установчі збори. Хоча, до середини листопада 
на підтримку більшовиків висловилися лише 3 з 15 російських армій1341. 9 (22) 
листопада Раднарком видав наказ про заміну верховного головнокомандуючого 
генерала М. Духоніна, який відмовився підкорятися більшовикам, 
прапорщиком М. Криленком. Одночасно по радіо і телеграфу Раднарком 
звернувся до армії, повідомивши, що надає право полковим та дивізійним 
комітетам вести переговори з супротивником про перемир'я на своїх ділянках 
оборони. Практика «братання» з ворогом швидко поширювалася по лінії 
фронту. Таким чином, повалення більшовиками Тимчасового уряду, вихід зі 
світової війни шляхом «братання» з ворогом підривали правопорядок та 
соціальні устої. А після розгону більшовиками Установчих зборів суспільство



[35чвтратило можливість мирним демократичним шляхом впливати на владу' . 
Отже, виникало питання легітимності влади більшовиків.

Михайло Грушевський на військовому параді в Києві

Уряд УНР засудив політику більшовиків. У заяві Генерального 
секретаріату з ЗО листопада більшовики були названі «безвідповідальними 
людьми, які розуміють революцію як долання всякого організованого життя». 
Центральна Рада і Генеральний секретаріат для стабілізації становища в країні і 
недопущення анархії в армії закликали регіональні уряди створити однорідний 
соціалістичний уряд. 17 листопада було прийнято рішення взяти ініціативу 
формування такого уряду в свої руки, а 23 листопада Південно-Західний і 
Румунський фронти були об'єднані в один — Український.

27 листопада (10 грудня) більшовики в Могилеві при Ставці створили 
революційний польовий штаб для боротьби з «контрреволюційними» військами 
Каледіна, Дугова та Центральної Ради. У відповідь на дії більшовиків 
Генеральний секретаріат наказав розрізненим українізованим частинам, які 
перебували за межами України, передислокуватися на територію УНР, а ЗО 
листопада (13 грудня) роззброїв і вислав з Києва пробільшовицьки налаштовані 
частини міського гарнізону.

4 (17) грудня Раднарком оприлюднив «Маніфест до українського народу з 
ультимативними вимогами до Української ради». Вимоги більшовики^- 
зводилися до того, що УЦР повинна відмовитися від дезорганізації загального 
фронту і пропуску військових частин на Дон, Урал, в інші місця, припинити 
роззброєння радянських, червоногвардійських частин, а також сприяти 
боротьбі з «контрреволюційним кадетсько-каледінським повстанням» 4 (17) 
грудня в Києві відкрився Всеукраїнський з'їзд Рад, в роботі якого взяли участь 
більше 2 тисяч делегатів. З'їзд висловив підтримку Центральній Раді. 
Більшовики, опинившись на з'їзді в значній меншості, наступного дня покинули 
з'їзд. 5 (18) грудня Центральна рада відхилила «ультимативні вимоги» 
більшовиків.

9 (22) грудня до Харкова прибули ешелони з більшовицькими військами. 
У ніч на 10 (23) грудня більшовицькі частини роззброїли українізовані частини. 
У цей же час до Харкова приїхала і група делегатів, що покинула 
Всеукраїнський з'їзд Рад. 11— 13 (24—26) грудня більшовики інсценували 
альтернативний Всеукраїнський з'їзд Рад. На ньому 200 делегатів представляли 
лише 89 рад і військово-революційних комітетів, у той час як в Україні 
існувало тільки рад більше 3 00і 4 0 Цей з'їзд схвалив повстання в Петрограді і



політику Раднаркома, проголосив встановлення радянської влади в УНР й 
обрав Центральний виконавчий комітет рад України, який в свою чергу створив 
Народний секретаріат. 17 (ЗО) грудня ЦВК рад України опублікував маніфест 
про повалення Центральної Ради і Генерального секретаріату, а наступного дня 
створив крайовий комітет боротьби з контрреволюцією. Більшовицькі війська 
почали наступ на Донбас і південь України.

Тим часом Центральна Рада і Генеральний секретаріат вживали заходів 
для припинення більшовицької агресії. 15 (28) грудня був створений Особливий 
комітет оборони України. Генеральний секретаріат 18 (31) грудня призначив 
полковника Ю. Капкана командувачем усіх українських військ для боротьби з 
більшовиками, а 26 грудня (8 січня) прийняв постанову про створення армії 
УНР. Однак при формуванні боєздатних частин уряд УНР зіткнувся з низкою 
проблем. Якщо в кінці листопада— на початку грудня 1917 уряд УНР міг 
розраховувати на близько 400 тис. вояків, то до кінця грудня — січня процеси 
розкладання армії призвели до того, що проти 12-тисячного більшовицького 
війська, що наступало на Київ, уряд УНР спромігся виставити дислоковані в 
різних місцях частини загальною чисельністю близько 15 тисяч бійців.

11 (24) січня 1918 року Мала Рада ухвалила Четвертий Універсал, який 
проголосив незалежність Української Народної Республіки. В документі 
говорилося: «Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від 
кого не залежною, вільною, суверенною державою українського народу». 
Також в Четвертому Універсалі говорилося про формування Ради Народних 
Міністрів, переговори про мир з Центральними державами, розпуск регулярної 
армії і формування «народної міліції», був заклик до боротьби з більшовиками.

У ніч на 16 (29) січня в Києві почався збройний виступ окремих частин 
міського гарнізону та робітників заводу «Арсенал», спрямований проти УЦР. 
22 січня збройні сили УНР придушили цей заколот. Тим часом наступ 
більшовицьких військ на території України тривав. Наприкінці січня члени 
Малої Ради і Ради Народних Міністрів були вимушені перебратися з Києва до 
Житомира. 26 січня більшовицькі війська захопили Київ. У місті 
почався «червоний терор», жертвами якого стали кілька тисяч осіб.


