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25.01.2023 

Група № 14 

Мегей А.В. 

Історія України  

Урок № 23-24 

Тема: ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ У 1919 р. 

1. Опрацюйте конспект уроку 

6 січня 1919 р. була утворена Українська соціалістична радянська республіка (УСРР). 

10 березня 1919 р. ІІІ Всеукраїнський з’їзд рад прийняв Конституцію УСРР, у якій проголошувалося розбудова соціалізму в Україні. 

Владу в УСРР мали: Всеукраїнський з’їзд рад, Всеукраїнський центральний виконавчий комітет (ВУЦВК, очолив Г.Петровський), Раднарком 

(РНК, очолив Х.Раковський). 

Політика «воєнного комунізму» 

«Воєнний комунізм» - це соціально-економічна політика більшовиків в УСРР у 1919-1920 рр., що була реакцією більшовиків на умови громадянської 

війни, тому являла собою вимушені, тимчасові, насильницькі заходи з метою переходу до комунізму.  

Сільське 

господарство 

- продрозкладка (вилучення надлишків продовольства); 

- державна монополія на хліб; 

- формування продзагонів для вилучення продовольства у селян. 

 

Промисловість 

- націоналізація підприємств; 

- встановлення державного контролю над виробництвом; 

- загальна трудова повинність; 

- мілітаризація (для військових потреб) праці. 

Торгівля та 

фінанси 

- заборона вільної торгівлі; 

- спроба ліквідації грошової системи і перехід до прямого товарообміну; 

- встановлення твердих цін на товари; 

- запровадження карткової системи; 

- скасування платні за комунальні послуги. 

Політична 

сфера 

- запровадження диктатури пролетаріату; 

- репресії проти «класових ворогів»; 

- «червоний терор». 

Наслідки «воєнного комунізму»: 

- економічна криза; 

- погіршення умов життя народу; 

- розгортання повстанського руху проти більшовиків. Зокрема, у травні 1919 р. в українських степах розгорнувся антибільшовицький повстанський 

селянський рух на чолі з отаманом М.Григор’євим. 

ПРИХІД ДО ВЛАДИ В УКРАЇНІ БІЛОГО ГЕНЕРАЛА А. ДЕНІКІНА 

Весною 1919 р. з південного-сходу розпочали наступ війська Добровольчої армії А.Денікіна, які захопили до кінця червня Донбас, Харків, 

Катеринослав, Одесу, Миколаїв. 

А.Денікін – царський генерал, керівник Добровольчої армії (білогвардійського руху). 
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30 серпня 1919 р. Київ здобули українські війська Директорії УНР та УГА. 

31 серпня 1919 р. до Києва вступили війська А.Денікіна, що призвело до сутичок з українцями. 

УНР оголосила війну А.Денікіну, але наступ був невдалий, оскільки епідемія тифу послабила військо УНР. 6 листопада 1919 р. УГА приєдналася до 

армії А.Денікіна. 

4 грудня 1919 р. УНР приймає рішення про перехід до партизанської боротьби. 

6 грудня 1919 – 6 травня 1920 рр. – Перший зимовий похід українських військ УНР по тилах Добровольчої армії А.Денікіна та Червоної армії. 

 
Політика А.Денікіна в Україні 

- невизнання УНР, поділ України на області, на чолі з російськими генералами; 

- повернення приватної власності, повернення націоналізованих підприємств власникам; 

- скасування 8 годинного робочого дня; 

- створення каральних загонів для повернення націоналізованого майна; 

- відновлення вільної торгівля; 

- русифікація; 

- єврейські погроми; 

- «білий терор»; 

- відновлення єдиної Росії. 

Політика А.Денікіна спричинила опір українського населення. 

ТРЕТЄ ВСТАНОВЛЕННЯ ВЛАДИ БІЛЬШОВИКІВ В УКРАЇНІ 

16 грудня 1919 р. Київ знову зайняли більшовики, УГА увійшла до складу Червоної армії. Добровольча армія А.Денікіна відступила в Крим. 

Більшовики створили Всеукраїнський революційний комітет (Всеукрревком) – тимчасовий вищий законодавчий та виконавчий орган на чолі з 

Г.Петровським. З часом відновлено ВУЦВК та РНК України. Створено комітети незаможних селян (комнезамів), які стали опорою радянської влади на 

селі. 

Було формально визнано незалежність УСРР від Росії, відмова від русифікації. 

Але більшовики відновили політику «воєнного комунізму», що призвело до невдоволення українського населення. 
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ВАРШАВСЬКА УГОДА МІЖ ПОЛЬЩЕЮ ТА УНР 

21-24 квітня 1920 р. – укладення Варшавської угоди між представниками УНР (С.Петлюрою) та Польщі. 

Умови Варшавської угоди: 

- Польща визнає незалежність УНР на чолі з Директорією. 

- Згода УНР на передачу Польщі західноукраїнських земель. 

- Домовленість про спільні військові дії проти більшовиків. 

- Підпорядкованість військ УНР польському командуванню. 

- Згода УНР на спільну валюту. 

- Зобов’язання українського уряду утримувати польські війська на території УНР. 

2. Виконайте самостійну роботу 

1.УСРР було утворено у: 

А) січні 1919  

Б) березні 1919 

В) грудні 1919    

Г) грудні 1918 

2. Коли ухвалено першу Конституцію УСРР? 

А) березні 1919  

Б) квітні 1919 

В) січні 1919    

Г) лютому 1919 

3.Як називався уряд УСРР у 1919 р.? 
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А) Рада народних комісарів 

Б) Народний секретаріат 

В) Всеукраїнська надзвичайна комісія 

Г) Всеукраїнський ценральний виконавчий комітет 

4.Головою Раднаркому було обрано: 

А) Г.Петровського 

Б) Х.Раковський 

В) С.Петлюра 

Г) В.Винниченко 

5.Політика “воєнного комунізму” включала : 

А) привласнення державою засобів виробництва у промисловості і сільському господарстві 

Б) ліквідація товарно-грошових відносин, впровадження прямого товарообміну 

В) дозвіл оренди і приватної власності на дрібні підприємства 

Г) конфіскація землі у поміщиків і церкви 

Д) білий терор 

6. Назвіть складові денікінського режиму в Україні. 

А) Визнання права українців на утворення власної держави 

Б) Видання указу про зняття портретів Т.Шевченка в установах  

В) Встановлення 9,5 годинного робочого дня 

Г)   дозвіл на діяльність профспілок 

Д)  заборона страйків  

Е) Повернення землі поміщикам  

Є) Запровадження українознавчих предметів у школах 

3. Домашнє завдання 

1. Опрацювати конспект уроку 

2. Виконати самостійну роботу 

 

Виконані  завдання відправте мені на електронну пошту anastasiamegei@ukr.net. У темі листа вказати номер групи, назва предмету, номер уроку, 

прізвище та ім’я. 
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