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Український Національний союз

18 вересня 1918 р. Володимир Винниченко

УПСР

УСДРП

Учительська Спілка, Правниче Товариство,

Союз Залізничників,Селянська Спілка 

Лікарська Спілка, централя «Просвіти» та ін.

УПСФ

УПСС

УНС-

координаційний 

осередок українських 

політичних партій і 

громадських 

організацій. 



УНС

Директорія-
• верховний орган для керівництва повстанням проти 

Гетьманату, 

альтернативний орган влади в Україні,

• найвищий орган державної 

влади відродженої Української Народної 

Республіки.

діяв з 14 листопада 1918 року до 10 

листопада 1920 року. 



УСДРП

УСДРП

УПСР

УПСС

УСДРП



Бій під Мотовилівкою
• відбувся 18 листопада 1918 року між військами Директорії 

та гетьмана Скоропадського. Бій не був великим. Після  
перемоги у Мотовилівських лісах війська Директорії УНР 
розпочали наступ на Київ і після вуличних боїв зайняли 
його. У день заняття Києва військами Директорії, 14 
грудня, гетьман Павло Скоропадський зрікся  влади.

Сердюцька 

дивізія

Січові 

стрільці



19 грудня відбувся урочистий в’їзд Директорії в 

Київ. 

26 грудня було проголошено відновлення УНР.

Проголошення декларацій Директорії



Скликаний

з метою 

визначення

форми

державного 

правління. 

Проходив 

у Києві 22-

28 

січня 1919р



Аграрна реформа

• 26 грудня 1918 року Директорія видала 
Декларацію, з прийнятям якої почалася 
аграрна реформа.

• Директорія УНР заявила про намір 
експропріювати державні, церковні та 
великі приватні землеволодіння для 
перерозподілу їх серед селян.

• Було задекларовано про вилучення 
землі у поміщиків без викупу.



Але…

• …щоб  заспокоїти поміщиків, їм було обіцяно: 
компенсацію затрат;

• … оголошено про недоторканність земель 
промислових підприємств і цукрових заводів; 

• …земельний закон Директорії, виданий 8 
січня 1919 року, згідно з яким земля залишалася у 
власності держави; 

• … реалізація земельного закону Директорії могла 
бути здійснена лише на дуже обмеженій території 
України, оскільки на більшості території республіки 
велася війна з більшовиками, Денікіним і Польщею.

Більшовики закликали селянство забирати землю в 
свої руки негайно, бо, мовляв, Директорія передасть 
землю  «куркулям».



Економічна ситуація

• По причині критичного політичного та військового становища в 
республіці Директорії не вдалося налагодити управління 
економікою. Великі економічні втрати, яких зазнало 
господарство України в результаті першої світової війни та 
революційних подій, були катастрофічними. Значно знизився 
рівень видобутку вугілля. У 1918 році було видобуто 34,8 % 
вугілля порівняно з 1913, а в 1919 — лише 20,5 %. 
Загострювався паливний голод. Залізо-рудна і марганцева 
промисловість у 1919 році майже повністю припинила свою 
діяльність. Різко скоротила виробництво машинобудівна 
промисловість України. Істотно зменшилося виробництво цукру. 
В поганому становищі перебували й інші галузі харчової 
промисловості. Все це негативно відбивалося на матеріальному 
становищі населення, особливо міського. Тисячі робітників, 
рятуючись від голодної смерті, тікали з міст у село. Торгівля 
набула спотворених форм. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
https://uk.wikipedia.org/wiki/1913
https://uk.wikipedia.org/wiki/1919
https://uk.wikipedia.org/wiki/1919


Економічна ситуація

Залізо-рудна і 

марганцева 

промисловість, 

вугільна, 

машинобудівна,

цукрова, 

харчова 

промисловість.



ДИРЕКТОРІЯ УНР

Отаманщина

В умовах  послаблення контролю 

Директорії над Україною, 

розгортається отаманщина –

панування місцевих військових 

командирів над значними 

територіями.

Посилення влади окремих отаманів 

(Махна, Зеленого) призводить до 

поглиблення анархії в країні, з чим 

Директорія хоч і намагалась 

боротися, але не змогла 

справитися. 

Н. Махно



Отаманщина

• Отаман Зелений (Данило 

Терпило) став главою 

“Придніпровської республіки” під 

контролем якої були Київський, 

Сквирський, Таращанський, 

Васильківський та інші повіти, а 

згодом і частина Полтавщини.

• У січні 1919 р. заявив його устрімлення розійшлися з 
політикою Директорії і він вступає з нею в конфронтацію. 

• Співпрацює  з червоними, проте після спроби 
більшовиків реформувати загони Зеленого на 
зразок Червоної Армії, змінює рішення. 

• У жовтні 1919 р. загинув у бою із денікінцями. 



Отаманщина

• Літківську республіку 
очолив Трохим Король. 

• «Махно мав свою армію, 
Зелений мав свої загони, 
Григор'єв мав свої збройні 
сили, але ми через те не 
мали повноцінної 
армії УНР… була 
Гуляйпільська республіка, 
була Медвинська республіка, 
була Літківська республіка, 
але ми не одержали 
незалежної Української 
Народної Республіки» -
український історик 
Володимир Сергійчук



Холодноярська Республіка

• (1919–1922) —
самопроголошене державне 
утворення на 
землях Української Народної 
Республіки (УНР), у 
Чигиринському повіті 
Київської губернії, в районі 
лісового урочища Холодний 
Яр, зі столицею в 
селі Мельники.

• Деякі  події боротьби  
холодноярців проти 
більшовицької влади 
художньо описані у 
романі Василя 
Шкляра «Чорний Ворон».  



Зовнішня політика

Визнали УНР Не  вдалося 

налагодити 

нормальних стосунків

Угорщина, 

Чехословаччина, 

Голландія, Ватикан, 

Італія і ряд інших 

держав.

з радянською Росією, 

державами Антанти 

та Польщею.



Війська Антанти на півдні України

Антанта спробувала взяти під свій контроль території, які 

залишали німецькі війська. В  кінці листопада 1918 року

війська Антанти висадилися на півдні України і звідти 

спробували розгорнути наступ на центральні райони України, 

але під тиском більшовицьких військ Антанта вимушена була 

евакуювати своїх солдат з території країни в квітні 1919 р. 



Директорія



Директорія

• 9 травня 1919 р. оримав 
практично диктаторські повноважен
ня.

• Симон Петлюра — Головний 
Отаман; голова Директорії (13 
лютого 1919 року — 10 листопада 
1920 року).

• В. Винниченко

• Федір Швець

• Панас Андрієвський

• Андрій Макаренко —

• Євген Петрушевич — як Президент 
та уповноважений Диктатор ЗО 
УНР з 22 січня 1919 до кінця червня 
1919 р.

• Симон Петлюра





Анулювання РСФРР Брестського миру та 

наслідки цієї акції для України

• Але 13 листопада 1918р. РСФРР, скориставшись 
ослабленням Німеччини, анулювала 
Берестейський договір, зокрема ті його пункти, 
що стосувалися українсько-російських відносин і 
визнання самостійності УНР.

• 28 листопада 1918р. У Курську було утворено 
Тимчасовий робітничо-селянський уряд України.

• На кінець листопада 1918р. Розпочався наступ в 
Україну більшовицьких військ під командуванням 
В. Антонова - Овсієнка з північного сходу України 
(“нейтральні зони”). 



Зовнішня політика

• 31 грудня 1918 року Директорія запропонувала Раді 
Народних Комісарів РСФРР переговори про мир.

• Раднарком не визнавав Директорію представницьким 
органом українського народу і заявив, що справжнім 
виразником інтересів українського народу є Тимчасовий 
робітничо-селянський уряд України.

• Під час переговорів радянська сторона відкинула 
звинувачення у веденні неоголошеної війни, заявивши, 
що ніяких регулярних російських військ в Україні немає і 
воєнні дії ведуться між військами українського 
радянського уряду та військами Директорії.

• Зі свого боку, Директорія не погодилася на об'єднання 
Директорії з українським радянським урядом і 
відмовилася прийняти інші вимоги, що означали 
самоліквідацію УНР.



5-6 лютого 1919 р.- більшовики захоплюють 

Київ. Директорія УНР залишає столицю



смуга 40-50 км на Зх.Волині

в районі Дубно-Бродів. 

Другий прихід більшовиків до влади в Україні



Контрнаступ військ УНР і ЗУНР

30 серпня 

1919р.



“Київська катастрофа”

• 30 серпня 1919р. Армія УНР 
вибила більшовиків із Києва. 
Проте 31 серпня до Києва 
увійшли частини 
Добровольчої армії Денікіна.

За спільною домовленістю 

українська армія  відступила з 

Києва до Василькова.

"Сором, який ми пережили в 

Києві, не має собі рівного в 

нашій історії", - писалося в 

газеті УГА "Стрілець".



Контрнаступ військ УНР і ЗУНР

5 листопада 1919р. 

–УГА переходить 

на бік А. Денікіна

31 серпня 

1919р.

Денікінські війська на території України



11 жовтня 1919р.- 20 березня 1920р.- контрнаступ радянських військ 

Третій прихід більшовиків на територію України

УГА в лютому 

1920 р. 

перейшли на бік 

більшовиків-під 

назвою Червона 

Українська 

Галицька армія 

(ЧУГА).

Запорізька, 

Київська, 

Волинська



Перший зимовий похід

- це бойовий рейд військових 
з’єднань армії УНР по тилах 
більшовицьких та денікінських 
військ;

• тривав з 6 грудня 1919 року по 6 
травня 1920 року. 

• Бойова група була сформована із 
3 дивізій: Запорізької, Київської, 
Волинської;

• Загальна кількість бійців сягала 
близько 10 тис. бійців;

• У 1920 р.- перейшли на польську 
територію і приєдналися до 
Київської операції війська 
польського.

• Генерал Михайло Омелянович-
Павленко очолив рейд частин 
військ УНР. 



Варшавська угода

Угода укладена між УНР та Польщею у квітні 1920р.у
Варшаві

Вона складалася із трьох конвенцій: загальної, торгово-
економічної та військової;

• Польща визнала незалежність УНР та Директорію на 
чолі з С. Петлюрою;

• Угода передбачала спільні українсько-польських 
воєнних дій проти більшовицьких військ на території 
України;

• Україна визнавала за Польщею Східну Галичину, 
Західну Волинь, частину  Полісся, Лемківщину, 
Посяння, Холмщину і Підляшшя;

• Польща зобов’язалася не укладати міжнародні угоди, 
спрямовані проти України;



Варшавська угода квітень 1920 р.



6 травня 1920р.

поляки

11 липня 

1920р.

Київська операція війська польського

Поляки на території України



Політика польської військової 

адміністрації в Україні
• Однак польський режим 

одразу ж викликав 
незадоволення. До Польщі 
вивозилися промислове 
устаткування, товари та 
сировина, і головне –
відновлювалося поміщицьке 
землеволодіння. Повернення 
поміщикам землі й маєтків 
супроводжувалося 
репресіями проти 
українського населення і 
викликало сплеск селянських 
повстань. 



Варшавське диво

Серпень 1920р

Семен Будьонний 

травень 

1929



Лінія Керзона
• умовна демаркаційна лінія, 

запропонована міністром 
закордонних справ Англії 
Джорджом Керзоном у 
1919 р. як можливий 
кордон перемир'я у війні 
між більшовицькою Росією і 
Польщею під час польсько-
радянської війни 1919—
1920 року.

• Лінія Керзона залишала за 
Польщею українські землі: 
Посяння, Підляшшя, 
Холмщину й Лемківщину.

• Східна Галичина, Волинь, 
Поділля визнавалися за 
більшовиками.



Варшавське диво

Серпень 1920р

Жовтень 1920 р.



Ризький мир
Підписаний 18 березня 1921 року між РСФРР 

і УСРР з одного боку та Польщею – з 
іншого.

Згідно з його умовами сторони припиняли військові 
дії;

Анульовувався Варшавський договір 1920 року між 
Польщею та УНР;

Польща визнавала УСРР;

Більшовики дозволили анексувати Польщі 
Холмщину, Підляшшя,Лемківщину,

Західну Волинь, Західне Полісся,

Східну Галичину.



Четвертий прихід більшовиків в Україну 

На цей раз більшовики прийшли до влади, щоб  залишитися надовго...

Подільська

Волинська 

Григорій Котовський



Остання спроба відвоювати 

незалежність

Другий

Зимовий похід

листопад 1921 р.

Повстанська армія

Волинська група 

800 чол.

Ю. Тютюнника

Бессарабська група

300 бійців,

А. Гулий-Гуленко

Румунія

Подільська група 

400 бійців 

М. Палій, 

С. Чорний.

Польща

Волинська група була 

оточена та знищена 

біля Базару 17 

листопада 1921 р.

силами більшовиками 

Григорія Котовського.

Юрій Тютюнник



• Окремі загони українських повстанців 
боролися проти радянської влади до 
кінця 1920-х років.

• Холодноярська республіка
продовжувала чинити опір 
більшовикам.У вересні 1922 року 
більшовики, агенти яких замаскувалися 
під представників уряду УНР, вийшли 
на контакт з отаманами Холодного Яру 
і знищили холодноярських повстанців.

• Літківська республіка на чолі з 
Трохимом Королем існувала до 1923 р. 

• 12 червня 1925 було ліквідовано 
українське повстанське військове 
угруповання на чолі з Марусею 
Бессарабовою, що діяло в 
Білоцерківському та Бердичівському 
округах Київської губернії.

• Козаки  під проводом отаманів Андрія 
та Степана Блажевських воювали 
до 1930-го року, поки обидва брати не 
загинули від рук чекістів. 



Уряд УНР в екзилі

• Симон Петлюра з 
листопада 1920 року керував 
роботою екзильного уряду 
УНР у Польщі

• 31 грудня 1923 року виїхав до 
Австрії, згодом — до Угорщини, 
Швейцарії.

• У жовтні 1924 року оселився 
в Парижі, де організував 
видання тижневика «Тризуб» і 
продовжував виконувати 
обов'язки голови Директорії 
УНР і Головного Отамана УНР.

• Симон Петлюра був убитий 25 
травня 1926 року агентом біль
шовицьких спецслужб.



ДИРЕКТОРІЯ УНР

Причини поразки Директорії:

- Невдала аграрна політика.

- Несприятливі зовнішні обставини:Антанта не 
підтримала ідеї створення української 
незалежної держави, “міжнародна ізоляція”

- Особисте протистояння лідерів Директорії 
через різні погляди та інтереси.

- погано організована та підготовлена армія.


