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Тема: Проголошення у Харкові більшовицької влади та маріонеткової 

квазідержави УНР (Радянської/Совєтської). Початок і перебіг першої російсько-

української війни. Бій під Крутами. 

Мета: визначити причини, привід, основні події та наслідки першої війни 

більшовицької Росії з УНР; характеризувати заходи першої спроби радянізації 

України. 

Хід уроку 

 

Проголошення у Харкові більшовицької влади та маріонеткової 

квазідержави УНР (Радянської/Совєтської). 

ІІІ Універсал ЦР руйнував плани київських більшовиків. 3 (16) листопада 

1917 р. на об’єднаному засіданні виконкому рад робітничих і солдатських 

депутатів більшовики визнали Українську Центральну Раду крайовою владою в 

Україні та сподівалися ближчим часом захопити владу. Так само загрозу від ІІІ 

Універсалу відчували і у Петрограді. Більшовики не припиняли спроб встановити 

контроль над Україною. 

Шляхи усунення УЦР:  

1. Силове усунення 

- Робітничі страйки проти політики УЦР 

- Захоплення загонами Червоної гвардії влади на місцях 

- 29-30 листопада 1917 р. невдала спроба захопити Київ 

2. Мирне усунення  

- 4-6 груня 1917 р. – Всеукраїнський з’їзд Рад у Києві 

- мета: об’єднання всіх невдоволених політикою УЦР, передача всієї влади 

радам шляхом перетворення УЦР на Центральний Виконавчий Комітет рад 

(ЦВК). 

- результат: з’їзд висловив довіру до УЦР. Переїзд делегатів більшовиків до 

Харкова, де проходив обласний з’їзд рад Донецько-Криворізького басейну 

Події у Харкові 

11-12 грудня 1917 р. – Всеукраїнський зїзд рад у Харкові  

На харківському з’їзді була представлена менше ніж третина наявних в 

Україні рад. Делегатів від селянства майже не було, хоч воно становило понад 80 % 

населення. Проте з’їзд оголосив себе представником інтересів усього українського 

народу і 25 (12) грудня 1917 р. проголосив Україну республікою рад робітничих, 

солдатських і селянських депутатів. 

Рішення прийняті на з’їзді 

 Проголошено радянську владу в Україні (назву Українська Народна 

Республіка зберегли, але УНР радянська) 

 Створено радянські органи влади: 

1. Центральний виконавчий комітет рад України (ЦВК рад України) 

2. Народний секретаріат (уряд). . До його складу ввійшли С. Бакинський, Є. 

Бош, В. Затонський, Ю. Коцюбинський, Ф. Сергєєв (Артем), М. Скрипник та 

ін. Назва уряду була калькою не з петроградського Раднаркому, а з 

київського Генерального секретаріату. 



3. Збройна агресія 

 

Передумови та привід до війни Радянської Росії проти УНР 

 Невдоволення керівництва Радянської Росії самостійною політикою УЦР та 

рішучою відсіччю спробам встановлення більшовицької влади. 

 Оприлюднення «Маніфесту до українського народу з ультимативними 

вимогами до Української Ради», підписаного В. Леніним і Л. Троцьким (4 

(17) грудня 1917 р.) 

«Маніфест до українського народу…» 

 

Положення маніфесту Вимоги до УЦР 

Визнання УНР та її права на 

самовизначення аж до відокремлення 

від Росії. Звинувачення УЦР у 

проведенні «двозначної буржуазної 

політики». Невизнання УЦР 

повноважним представником 

українського народу 

Відмовитись від спроб дезорганізувати 

загальний фронт. Припинити 

роззброєння більшовицьких частин. Не 

пропускати на Дон та Урал, де 

розгорнулося антибільшовицьке 

повстання, військові частини. 

Допомагати радянським військам у 

боротьбі з «контрреволюційними» 

повстаннями 

В кінці документу йшлося, що якщо УЦР протягом 48 год. не задовільнить вимоги 

Раднарком вважатиме її в стані відкритої війни з Росією. 

5 (18) грудня 1917 р. – Генеральний Секретаріат відхилив більшовицький 

ультиматум 

За цим документом РНК, з одного боку, визнавала УНР та право 

«національної незалежності українського народу», а з іншого – відмовлялася 

сприймати «Раду як повноважного представника трудящих і експлуатованих мас 

Української республіки», оскільки остання не визнавала радянської влади в Україні. 

Раднарком відповіді не дожидався і вже 5 грудня 1917 р. оголосив УЦР 

війну. 

Перша радянсько-українська війна  

(21 грудня 1917 року до 12 червня 1918 року) 

Причини: 

1. Придушення і ліквідація центрів антибільшовицького опору 

2. Провал спроб більшовиків усунути УЦР від влади, спираючись на внутрішні 

сили в Україні 

3. Прагнення більшовиків встановити контроль над Україною – її ресурсами і 

промисловістю 

 

Сили сторін 

 

Більшовики УЦР 

Частини регулярної армії Російської 

імператорської армії, що перейшла на 

бік більшовиків 

Галицько-Буковинський курінь Січових 

стрільців 

Загони червоної гвардії з  Росії та 

України 

Гайдамацький кіш Слобідської України 

Загони балтійських моряків Підрозділи Вільного козацтва 



Хід війни 

 

8-9 грудня 1917 р. – захоплення Харкова 

11-12 грудня 1917 р. – І Всеукраїнський зїзд рад у Харкові 

25 грудня 1917 р. – початок загального наступу більшовицьких військ 

16 (29) січня 1918 р. – бій під Крутами 

Українське військове командування очікувало основний наступ більшовиків 

не з напрямку Бахмача, а з полтавського напрямку, тому саме туди скерувало свіжі 

та найбільш боєздатні підрозділи чисельністю 500 вояків, а натомість до ст. Крути 

відправлено 300 юнаків 1-ї Української військової школи. 

Цей бій тривав 5 годин між 4-тисячним підрозділом російської Червоної 

гвардії під проводом есера Михайла Муравйова та загоном із київських курсантів і 

козаків «Вільного козацтва», що загалом нараховував близько 500-600 вояків. 

Бій під Крутами був успішним для оборонців української державності – наказ 

командування було виконано, стрімкий наступ ворога було зупинено і здійснено 

організований відступ, руйнуючи за собою колії й мости. Російсько-більшовицькі 

нападники втратили боєздатність на чотири дні. Агресор мусив підтягнути нові 

сили, відремонтувати підірвані й поруйновані мости та залізничні колії, і лише 

після цього продовжувати свій наступ на Київ, не так залізничним шляхом, як на 

реквізованих селянських возах, запряжених кіньми, по розмоклій дорозі. Ця 

затримка ворога дала змогу українській делегації укласти Берестейський мирний 

договір, який врятував молоду українську державність. 

16 січня 2018 р. – більшовицьке повстання на військовому заводі Арсенал. 

26 січня 1918 р. – вступ військ М. Муравйова до Києва. 

На лютий 1918 р. більшовицька влада контролювала вже більшість території 

України. 

Причини поразки УЦР  у війні 

1. Відсутність належної уваги воєнній політиці: небажання і невміння створити 

регулярні збройні сили 

2. Ослаблення соціальної бази УЦР через зволікання та непослідовність у 

здійсненні соціально-економічних реформ 

3. Високий ступінь організованості і боєздатності більшовиків 

4. Недооцінка більшовицької пропаганди 

 

Урок № 12 

Тема: IV Універсал. Мирний договір УНР із Центральними державами. Вигнання 

більшовиків із території УНР. Похід Петра Болбочана на Крим. 

Мета: аналіз положень IV Універсалу; визначити причини, зміст та наслідки 

укладення мирного договору у Брест-Литовську між УНР та її союзниками; 

проаналізувати вступ військ Німеччини та Австро-Угорщини на територію УНР; 

аналіз військового походу П. Болбочана. 

 

Хід уроку 

 

Війна, яку розгорнула проти УНР радянська Росія, спонукала Центральну 

Раду рішуче відмежуватися від режиму більшовицької диктатури. Крім того, треба 

було самостійно виступити на мирних переговорах у Брест-Литовську, які вже 

почалися. 



Закрите засідання Малої Ради, що на ньому обговорювався текст Четвертого 

Універсалу, почалося 22 (9) січня 1918 р. і тривало три дні. У ніч на 25 січня на 

відкритому засіданні в будинку Педагогічного музею М. Грушевський оприлюднив 

останній Універсал Центральної Ради, який проголошував незалежність УНР. 

 

IV Універсал (9 (22) січня 1918 р.). Проголошення незалежності УНР 

 

Причини проголошення Втрата надій на створення федеративної 

демократичної Росії. Загроза захоплення 

більшовиками України; неспроможності УЦР 

самостійно дати їм відсіч. Необхідність офіційно 

відмежуватися від Радянської Росії для проведення 

мирних переговорів з іншими державами. 

Основні положення  УНР проголошується незалежною, вільною 

суверенною державою українського народу; 

 З усіма сусідніми країнами УНР прагне жити у 

мирі та злагоді; 

 Влада в Україні належить народу України, від 

імені якого, допоки не зберуться українські Установчі 

збори, буде правити ЦР; 

 Піддано жорстокій критиці політику 

більшовиків, яка веде до громадянської війни; 

 УЦР зобов'язується вести боротьбу проти 

прибічників більшовиків в Україні; 

 УЦР зобов'язувалась негайно почати мирні 

переговори з Німеччиною; 

 УЦР планує провести земельну реформу в 

інтересах селян; 

 Держава має встановити контроль над 

торгівлею та банками 

Результати Створення самостійної української держави – втілення 

мрій багатьох поколінь. Можливість вирішувати 

нагальні соціально-економічні питання, не очікуючи 

на новий демократичний устрій Росії (9-15 січня були 

прийняті закони про національно-персональну 

автономію, 8-годинний робочий день, земельний 

закон тощо). Самостійне ведення переговорів з 

іншими державами, у тому числі про припинення 

війни та допомогу в боротьбі з більшовиками 

Брестський мир 

УНР потрібно було шукати союзників на міжнародній арені, щоб протистояти 

агресії з боку радянської Росії. Керівники Центральної Ради хотіли заручитися 

підтримкою Франції та Великої Британії, які перемагали у війні з Німеччиною та її 

союзниками. Антанта, однак, була налаштована вороже до УНР, оскільки не 

бажала розчленування Росії, не сумніваючись у недовговічності Раднаркому. 

Німеччина та її союзниця Австро-Угорщина були зацікавлені в укладенні 

миру з УНР, щоб отримати доступ до продовольчих ресурсів українських земель. З 



Брест-Литовська до Києва надійшло повідомлення, що представників УНР чекають 

на мирних переговорах. 

9 лютого (27 січня) 1918 р. було ухвалено перший у світовій війні мирний 

договір між Українською Народною Республікою, з одного боку, і Німеччиною, 

Австро-Угорщиною, Османською імперією та Болгарією з другого. Українська 

делегація більше не приховувала, що Центральна Рада потребує негайної збройної 

допомоги. 

Основні умови договору: 

 Завершення стану війни між воюючими сторонами. 

 Відмова від взаємних територіальних та матеріальних претензій. 

 Налагодження економічних відносин. 

 Відновлення довоєнних кордонів між Україною та Австро-Угорщиною (за 

окремою секретною домовленістю – обіцянка створити зі Східної Галичини й 

Буковини один «коронний край» із широкою автономією) тощо 

 Визнання України на міжнародній арені. 

 Можливість продовжити процес українського державотворення; відновлення 

влади УЦР. 

 Залежність від німецької сторони, яка використала скрутне становище 

України для вирішення власних продовольчих та політичних проблем в обмін на 

непевні обіцянки щодо створення умов для возз’єднання українських етнічних 

територій у складі України. 

 Створення передумов для звільнення України від більшовиків шляхом 

збройного втручання країн Четверного союзу. 

 

Вступ військ Німеччини та Австро-Угорщини на територію УНР 
 

18 лютого 

1918 р. 

Початок наступу 450-тисячної армії Четверного союзу та військ 

УЦР по всьому фронту від Балтійського моря до Карпат 

1 березня 

1918 р. 

Радянські війська залишають Київ 

2 березня 

1918 р. 

Вступ у столицю армії УНР, а наступного дня – німецьких 

військ 

3 березня 

1918 р. 

 

Укладення Брестського миру між РСФРР і Німеччиною та її 

союзниками, згідно з яким Росія зобов’язувалася визнати мирну 

угоду між УЦР та Німеччиною, та зі свого боку, визнати 

незалежність УНР і підписати з нею мирний договір 

7 березня 

1918 р. 

Повернення УЦР до Києва 

Квітень 

1918 р. 

Витіснення радянських військ із Донбасу та Півдня 

України 

 

Похід Петра Болбочана на Крим 

22 квітня 1918 р. – кримська група Армії УНР під командуванням 

полковника Петра Болбочана звільнила Крим від більшовиків.  

Після підписання мирної угоди з Центральними державами в Брест-

Литовську, українське командування планувало ще до підходу австро-німецьких 



військ зайняти Крим (що формально не належав до УНР) і взяти під контроль 

Чорноморський флот.  

10 квітня 1918-го з частин Запорізької дивізії була сформована Кримська 

група на чолі з полковником Петром Болбочаном, яка й вирушила до Кримського 

півострова. Вона мала випередити німців (15-а ландверська дивізія генерала фон 

Коша наступала слідом за групою Болбочана) і заволодіти Таврійським 

півостровом раніше за союзників. 

18 квітня армія УНР взяла Мелітополь, здолавши вперту оборону червоних. 

Українці продовжували безупинно насідати на більшовиків, 21 квітня зайняли 

Новоолексіївку і блискавичною операцією вночі захопили переправи через Сиваш 

Результатом стрімкого наступу стала повна деморалізація більшовицького 

війська: піхота захопила окопи червоних, ворог покинув позиції і панічно 

відступив.  

Аби не дати противнику отямитись, Петро Болбочан не став очікувати 

підходу основних сил і продовжив переслідування більшовиків. 

Надвечір 22 квітня Кримська група розбила більшовицький заслін під 

Джанкоєм, вузловою станцією на півночі півострова, і увійшла в місто, вже зайняте 

німцями. 

До групи Болбочана почали приєднуватися кримськотатарські повстанці. 24 

квітня українські загони зайняли Сімферополь, наступного дня – Бахчисарай. А 

кінний полк гайдамаків імені Костя Гордієнка на чолі з полковником Всеволодом 

Петрівим гірськими стежками просувався у напрямку Севастополя і 28 квітня 

розпочав бої з більшовиками на підходах до міста. Як наслідок, 29 квітня 

Чорноморський флот підняв український прапор і оголосив про підпорядкування 

уряду в Києві. 

Однак успіхи українського війська загострили відносини між союзниками. 26 

квітня німецька дивізія оточила всі місця дислокації українських військ у 

Сімферополі та оголосила ультиматум Петру Болбочану негайно скласти зброю і 

виїхати з Криму. Після напружених перемовин Кримська група 27 квітня 

залишила півострів і зі зброєю, знаменами та значною частиною захопленого майна 

передислокувалася до околиць Мелітополя. 

Попри такий підсумок, кримський похід виявив блискучий талант полковника 

Петра Болбочана і став справжнім тріумфом українського війська, однією з 

найбільш романтичних сторінок нашої історії. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Якими були основні положення IV Універсалу? 

2. Яке значення для Української Центральної Ради мав Брестський мирний 

договір? 

 



Домашнє завдання: 

1. Опрацювати урок № 11 та урок № 12 

2. Написати конспект основних подій у робочий зошит 

3. Письмово дати відповіді на питання для самоперевірки 

 

Виконані завдання відправте мені на електронну пошту 

natasha_poltavets@ukr.net. У темі листа ОБОВ’ЯЗКОВО вказати 

ПІБ, номер групи, номер уроку і дату. 
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