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Тема: Українське національно – державне відродження 1917 – 1920 років.  Встановлення влади 

Директорії УНР 

Мета уроку: ознайомитись із причинами падіння влади гетьмана її. Скоропадського і приходу до 

влади Директорії УНР в умовах збройного конфлікту з радянською Росією; розглянути Другу війну 

Радянської Росії проти УНР; розкрити причини військових поразок УНР з денікінцями та появи 

отаманщини; 

План уроку 

1. Утворення Директорії. Відновлення УНР в умовах збройного конфлікту з радянською Росією. С. 

Петлюра. 

2.Трудовий конгрес. Отаманщина.  

3.Військові поразки УНР.  

4. Боротьба з денікінцями. Об’єднання українських армій.  

5.Психологічний клімат у суспільстві, знецінення людського життя  

Хід уроку 

1.Утворення Директорії. Відновлення УНР в умовах збройного конфлікту з радянською Росією. С. 

Петлюра.  

У серпні 1918 р. в Києві було створено опозиційний до гетьмана Український національний союз 

(УНС) на чолі з В. Винниченком. До нього входили представники п'яти партій: УПСР, УПСФ, УПСС, 

Трудової партії та партії хліборобів-демократів.  

Після оголошення П. Скоропадським 14 листопада 191.8 р. грамоти про федерацію України з не 

більшовицькою Росією УНС оголосило повстання проти влади гетьмана.  

Для керівництва повстанням із метою відновлення УНP у ніч із 13 на 14 листопада 1918 р. на засіданні 

УНС було створено тимчасовий орган — Директорію. 

Д и р е к т о р і я — це тимчасовий революційний орган, створений з декількох осіб (директорів) для 

спільпого керівництва. В УНР верховний державний орган був сформований з п'яти осіб.  

До складу Директорії увійшли представники різних політичних напрямків. Від українських соціал-

демократів були В. Винниченко (голова Директорії), С. Петлюра, А. Макаренко; від українських есерів 

— Ф. Швець; від соціалістів-самостійників — А. Андрієвський. 

Центром антигетьманського повстання стала Біла Церква, а головною ударною силою — січові 

стрільці. У бою 18 листопада 1918 р. біля станції Мотовилівка війська гетьмана зазнали поразки. 

Антигетьманські сили (понад 100 тис. осіб) оточили Київ.  

14 грудня 1918 р. П. Скоропадський зрікся влади і виїхав до Німеччини. 15 грудня Рада міністрів 

Української держави зреклася влади на користь Директорії. Після перемоги анти гетьманського 

повстання влада повинна була перейти до нового складу Центральної Ради. Проте В. Винниченко і С. 

Петлюра вважали, що надзвичайно тяжке внутрішнє і міжнародне становище України потребує не 

парламентської демократії, а диктатури.  

26 грудня 1918 р. Директорія приймає Декларацію, у якій проголошує себе тимчасовою верховною 

владою революційного часу, яка готова передати свої права й уповноваження «лише трудовому народові 

самостійної Української Народної Республіки».Його представником, на думку Директорії, повинен був 

стати Конгрес трудового народу України.  

Політика Директорії докорінно відрізнялася від політики гетьмана Скоропадського:  

- скасовувалися «злочині інституції панівних класів (карні експедиції, жандарми)»;  

- скасовувалися всі закони і постанови гетьманського уряду у сфері робітничої політики;  

- залишалося непорушним дрібне селянське землеволодінпя;  

- відновлювалася національпо-персональна автономія; встановлювався робітничий контроль на 

фабриках і заводах тощо. Але внутрішня політика Директорії була дуже суперечливою.  

Проголошувалася відданість інтересам трудящих селян, поміщицькі маєтки мали експропріювати, але 

термін і порядок поділу землі не були визначені.  

Директорія декларувала захист інтересів робітничого класу, встановлення робітничого контролю у 

промисловості, а фактично придушувала страйки, забороняла робітничі політичні організації, навіть 

розганяла профспілки.  



2. Трудовий конгрес. Отаманщина  

Щоб легітимувати свою владу, Директорія скликала Трудовий конгрес, щось на кшталт Установчих 

зборів чи парламенту. Конгрес (400 делегатів), які засідали 23-28 січня 1918 р., передав вищу владу 

Директорії. Виконавчі функції мала здійснювати Рада Народних Міністрів, підзвітна Трудовому 

конгресу, а в перервах між його засіданнями Директорії. На місцях владу контролювали губернські та 

повітові трудові ради, що обиралися пропорційно від селянства і робітників. Проте рішення Трудового 

Конгресу виявилося безрезультатними, і він припинив свою роботу.  

Реальна влада в країні належала військовим структурам, точніше — виборним отаманам 

напівпартизанських загонів, які вели локальні бої. У суспільстві панували анархія і сваволя, яку назвали 

отаманщиною. О т а м а н щ и н а — це засилля різноманітних селянських збройних формувань, які 

перебирали на себе владу в регіоні за відсутності центрального керівництва (наприклад, Не-стор Махно). 

Розквіт припадає на період визвольних змагань в історії України кінця 1918 — першої половини 1919 р.  

Чи не єдиним важливим здобутком Директорії стало проголошення Акта злуки УНР і ЗУГІР 22 січня 

1919 р. Але головною турботою для Директорії стала війна з Радянською Росією і необхідність створення 

боєздатної регулярної армії. 

3. Військові поразки УНР  

Директорії вже від перших днів свого існування довелося протистояти ворогові практично на усіх 

напрямках: на заході — польській армії 10. Пілсудського, на півночі і сході — більшовицьким військам 

Л. Троїцького, на півдні — армії А. Денікіна.  

Раднарком РСФРР після поразки країн Четверного союзу у Першій світовій війні денонсував умови 

Брестського миру і відмовився від визнання незалежності УНР.  

28 листопада 1918 р. на території Росії більшовики створили Тимчасовий робітпичоселянський уряд 

України на чолі з Г. П'ятаковим. А вже наступного дня уряд видав маніфест про відновлення радянської 

влади в Україні. 

У грудні 1918 р. Перша і Друга українські повстанські дивізії під командуванням В. Антонова - 

Овсеєнка розпочали наступ на Україну. З січня 1919 р. радянські війська зайняли Харків, куди невдовзі 

переїхав Тимчасовий робітпичо-селянський уряд України. А 6 січня 1919 р. тут було проголошено 

створення Української Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР).  

Директорія по була спроможна протидіяти більшовицькій армії. Отамани Зелений (Д. Терпило), М. 

Григор'єв, 10. Тютюнник, С. Савицький вийшли з підпорядкування Директорії і під радянськими гаслами 

розпочали бойові дії проти білогвардійців та військ Антанти на фронті від Бессарабії до Перекопу. Про 

підтримку рад оголосили загони батька Н. Махна у Гуляйполі.  

У підпорядкуванні С. Петлюри залишився Запорізький корпус (отаман П. Балабачан) і корпус січових 

стрільців (командир Є. Коновалець) загальною чисельністю 21 тис. осіб. В. Чехівський, М. Грушевський 

та інші вважали, що необхідно укласти союз з Радянською Росією за умов пропорційного представництва 

в радах селян і робітників, укладення економічного союзу з РСФРР та організації оборони проти армій 

Денікіна, Антанти та Польщі.  

Але Радянська Росія, ведучи переговори, не припинила вторгнення в Україну. Тоді прихильники союзу 

України з Антантою (С. Петлюра, В. Винниченко) 16 січня 1919 р. оголосили війну Радянській Росії. 

Проте уже 5 лютого 1919 р. Богунський полк М. Щорса і Таращанський полк В. Боженка вступили до 

Києва.  

Директорія і уряд переїхали до Вінниці, а в середині березня 1919 р. — до Проскурова (нині 

Хмельницький), де відбулося останнє засідання Директорії у повному складі.  

На початку квітня в Рівному була проведена реорганізація Директорії. Тепер вона складалася з 

Петлюри, Макаренка, представника ЗУНР і двох представників соціалістичних партій. Новий уряд 

очолив Б. Мартос. Він закликав боротися з більшовиками, спираючись не на іноземну допомогу, а на 

українських повстанців. Але фактично Директорія зазнала поразки і могла контролювати лише невелику 

територію на Волині.Успішно діяли більшовики проти Директорії і на південній ділянці фронту. 

Петлюрівці були тут майже повністю розбиті, а залишки їх військ відійшли за румунський кордон. За 

короткий час майже вся територія Правобережної України опинилася під владою більшовиків.У травні 

1919 р. С.Петлюра реформував своє військо. Він викоренив партизанщину і зміцнив дисципліну. Це дало 

Директорії змогу стабілізувати фронт на лінії Старокостянтинів - Проскурів - Кам’янець-Подільський. 

Але перехопити втрачену ініціативу у боротьбі з більшовиками не вдалося. Армія УНР відчувала серйозні 

проблеми з матеріальним постачанням та озброєнням. 

 4. Боротьба з денікінцями. Об’єднання українських армій  

На початку травня 1919 р. денікінці захопили Луганськ, а згодом і весь Донбас. У червні, розвиваючи 

свій наступ, білогвардійці оволоділи Харковом та Катеринославом. Підбадьорений успіхами А.Денікін 



віддав наказ готувати наступ на Москву, органічною складовою стратегії якого вважалося повне 

захоплення України.  

Наприкінці липня білогвардійці встановили свій контроль над Кримом та майже над всім 

Лівобережжям, окрім Чернігівщини. Наступ білогвардійських військ в Україні розгортався у двох 

напрямках: північному – на Київ, та південному – на Одесу. Наприкінці літа денікінці окупували майже 

всю Україну.  

Спільний похід українських військ розпочався наприкінці липня 1919 р. Спочатку він розгортався 

успішно. У серпні від більшовицьких військ було звільнено Вінницю, Житомир, Бердичів, Попельню. 

Радянська армія не могла активно діяти в Україні, оскільки одночасно тримала фронт проти денікінців. 

30 серпня більшовики залишили Київ і до столиці вступили частини УГА. Але наступного дня у місто 

вдерлася кавалерія білогвардійців і захопила значну його частину.  

Командування УГА намагалося порозумітися з денікінцями, маючи на меті створити з ними спільний 

фронт проти більшовиків. Зрештою, галичани підписали угоду, за якою українські війська залишили 

столицю і відійшли на лінію Ігнатівка-Васильків. Втрата Києва негативно позначилася на моральному і 

матеріальному стані збройних сил УНР.  

Більш вдало на початку розгорталися події на одеському напрямку, де діяли війська УНР під 

командуванням О.Удовиченка. Наприкінці серпня вони розгромили більшовицькі частини і успішно 

просувалися на Одесу. Але згодом, їх поступ почав згасати через нестачу зброї та військового 

спорядження. На Одесу просувалися і денікінці. Для С.Петлюри стало очевидним, що уникнути воєнних 

дій проти білогвардійців не вдається. Проте, воювати одночасно з більшовиками і денікінцями для 

виснаженої та погано забезпеченої армії УНР було вкрай небезпечно. Тому С.Петлюра у вересні 1919 р. 

уклав договір з Н.Махно про спільну боротьбу проти армії А.Денікіна.  

Зроблено це було вчасно, оскільки А.Денікін того ж місяця наказав своїм військам захопити територію, 

яку контролювала армія УНР і знищити її війська. Коли денікінці почали виконувати цей наказ, махновці 

здійснили блискавичний рейд по тилах білогвардійців і зірвали їх наступ проти української армії.  

 

Узагальнення.  

На час приходу Директорії до влади зовнішньополітичне і внутрішнє становище України було вкрай 

тяжким. Ситуацію ускладнювала друга війна Радянської Росії з УНР та інтервенція військ Антанти.  

Лідери УНР не змогли запропонувати соціально-економічну програму реформ, здатну стабілізувати 

становище у суспільстві. Ситуацію ще більше погіршувала отаманщина.  

Директорія проголосила про свою відданість інтересам трудящих селян та робітників, але не виконала 

своїх обіцянок. Фактично поміщицька земля залишалась недоторканною. Робочі страйки придушувалися, 

уряд виявився нездатним навести лад у державі.  

Не зумівши впоратися зі складною ситуацією, Директорія врешті-решт зазнала поразки. Владний 

вакуум заповнили більшовики, які вдруге встановили радянську владу в Україні у формі УСРР.  
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Домашнє завдання: 

1. Опрацюйте конспект 

 

Виконані завдання відправте мені на електронну пошту anastasiamegei@ukr.net. У темі листа 

вказати ПІБ, номер групи, номер уроку і дату. 

 

 

mailto:anastasiamegei@ukr.net

