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Українська Центральна Рада – громадсько-політичне об’єднання 

українських партій та громадських організацій.                    

Мета створення:
❑ Боротьба за українську 

національно-культурну 
автономію;

❑ впровадження 
української мови  в освіту 
та державний апарат

❑ прагнення не допустити 
розколу українського 
національного руху



Перші заходи УЦР:
19 березня 1917р. –
похід громадськості у Києві

6-8 квітня – Український 

національний конгрес



Рішення Українського національного конгресу:
❑ Забезпечення Україні широкої національно-територіальної автономії
❑ Захист прав національних меншин
❑ Організація Крайової Ради (Мала рада)
❑ Підтримка інших народів Росії в прагненні національно-культурної

автономії
❑ Заява протесту проти претензії на українські землі Польщі
❑ Створення комітету для вироблення проекту автономного статусу

України
❑ Обрано новий склад Центральної Ради

М. Грушевський



Причини зростання авторитету Центральної Ради:

ЦР обстоювала близькі та зрозумілі 
народу ідеї національно-
територіальної автономії

та популярної ідеї соціалізму

Демократичний і всеохоплюючий 
принцип формування ЦР, яка була 

уособленням
трьох начал-національного, соціально-

класового, територіального.



Головні події травня-червня 1917р.

18.05 – I Всеукраїнський військовий  з’їзд

05.06-II Всеукраїнський військовий  з’їзд

I з’їзд селянських депутатів

I з’їзд робітничих депутатів

Відрядження делегації УЦР до Петрограду 
на перемови з Тимчасовим урядом, що не 
дали позитивного результату

Необхідність рішучих дій по 
відновленню української 

державності



Проголошення автономії України

10 червня 1917року УЦР прийняла 
Перший Універсал «До українського 
народу на Україні і поза Україною 
сущого»:

проголошено автономію України 
«Однині будемо самі творити наше 
життя»;

закликано народ до організації нового 
політичного ладу на Україні; оголошено про відмову передавати

податки до центральної казни,
запроваджено одноразовий податок на
«рідну справу».

Документ юридично поклав початок 
розбудові Української національної 

держави в XX ст.



15 червня 1917р. створено Тимчасовий революційний уряд –
Генеральний Секретаріат Центральної Ради

Склад Генерального Секретаріату:

В. Винниченко -(УСДРП) – голова і секретар внутрішніх справ

П. Христюк (УСДРП) – генеральний писар

С. Петлюра (УСДРП) – секретар військових справ

С. Єфремов (УПСФ) – секретар міжнаціональних справ

Х. Барановський (кооператор) – секретар фінансів

Б. Мартос (УСРП) – секретар земельних справ

В. Садовський (УСДРП) – секретар судових справ

І. Тешенко (незалежний соціал-демократ) – секретар освіти

М. Стасюк (УПСР) – секретар продовольчих справ

Б.Мартос

С. Єфремов

С. Петлюра

П. Христюк Х. Барановський

В. Винниченко



Тимчасовий уряд змушений піти на компроміс.

Склад делегації 
Тимчасового уряду:

О. Керенський
М. Некрасов

М. Терещенко
І. Церетелі

3 липня 1917р. – Другий Універсал ЦР, 
компроміс між УЦР та ТУ:

o Визнання ТУ Генерального Секретаріату як 
«найвищого крайового органу управління 
на Україні»;

o Поповнення складу ЦР представниками 
національних меншин;

o Відмова ЦР від самочинного 
запровадження автономії та очікування 
затвердження автономного устрою України  
Всеросійськими Установчими зборами;

o Згода Тимчасового уряду на українізацію 
армії, але під контролем російського 
командування.



Наслідки прийняття Другого Універсалу:

❑криза Тимчасового уряду Росії;
❑новий склад Тимчасового уряду;
❑в Україні до активних дій перейшли самостійники.

4-6 липня – збройний виступ самостійників –
полку ім. Павла Полуботка на чолі

з М. Міхновським

М. Міхновський



«Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріатові 
Тимчасового уряду на Україні»

Генеральний Секретаріат 16 
липня 1917 р. прийняв 
«Статут вищого управління 
України», де визначались 
обов’язки, права та межі 
компетенції ГС. Тимчасовий 
уряд відхилив його.

4 серпня 1917 р. ТУ затвердив
«Тимчасову інструкцію Генеральному
Секретаріатові Тимчасового уряду на
Україні»:
❑ На Україні має існувати не

автономія, а самоврядування;
❑ ГС має стати органом ТУ;
❑ ЦР позбавляється законодавчих

прав;
❑ До складу ГС входять не 14, а лише

7 секретарів;
❑ Компетенція ГС поширюється на 5

губерній: Київську, Волинську,
Подільську, Полтавську,
Чернігівську;

❑ Херсонська губернія та Таврія
залишаються під юрисдикцією ТУ.



Початок українізації армії

Ініціатором українізації армії 
став  Український військовий  
клуб імені Павла Полуботка 
на чолі з М. Міхновським

Етапи українізації армії:

Березень 1917р. створена Чорноморська 
рада.

Квітень – формування 1-го українського 
полку імені Б. Хмельницького

Травень  - I Всеукраїнський військовий з’їзд 
створив Генеральний військовий комітет на 
чолі з С. Петлюрою.

Створення загону Вільного козацтва –
місцевої самооборони

Жовтень 1917р. – I Всеукраїнський з’їзд 
Вільного козацтва у Чигирині,прийнято 
Статут та обрано Генеральну Раду на чолі з
П. Скоропадським.

М. Міхновський

П. Скоропадський



Вплив корніловського заколоту на події в Україні

Серпень 1917р. – спроба 
реакційного державного 

перевороту на чолі з 
генералом Л. Корніловим

Ця подія підштовхнула УЦР до
активних дій:
o у вересні 1917р. відбувся з’їзд

народів Росії, який засудив
державну централізацію.

o УЦР розпочала підготовку до
Українських Установчих зборів.

o міністр юстиції Тимчасового уряду
порушив слідчу справу проти
членів УЦР



Жовтневі події на Україні

25 жовтня 1917 р. в Петрограді до влади

прийшли більшовики та відбувся II

Всеросійський з’їзд Рад, що проголосив

встановлення радянської влади, сформував

перший радянський уряд – Раду народних

комісарів на чолі з В. Леніним, прийняв

Декрет про землю та Декрет про мир.

Більшовицьку владу в Україні почали 
утверджувати  відразу ж після 
державного перевороту в Петрограді. У 
Києві боротьба точилась між трьома 
політичними силами:

КВО
•прибічники Тимчасового уряду

РРД
•більшовики

УЦР
•національні українські сили



29-31 жовтня 1917р. - збройне повстання в Києві

Головним наслідком повстання
було встановлення Центральної
Радою цілковитого контролю
над столицею, роззброєння
більшовицьких загонів у Києві

7 листопада 1917р. – III Універсал УЦР:

❑ юрисдикція УНР поширювалась на 9 
українських губерній;

❑ демократичні права і свободи 
українського народу;

❑ надання національно-культурної 
автономії національним меншинам;

❑ скликання 9 січня 1918р. Українських 
Установчих зборів;

❑ амністія політв’язням;
❑ запровадження 8-годинного робочого 

дня;
❑ утворення Української Народної 

Республіки;
❑ скасування поміщицького 

землеволодіння;
❑ встановлення держконтролю над 

виробництвом;
❑ скасування смертної кари.

Документ засвідчив, що 
український національний 
рух йшов по висхідній лінії, 
але він викликав різку 
критику через багато 
протиріч



Спроба більшовиків здійснити 
мирно державний переворот –

проведення 4 грудня 1917р

Всеукраїнського з’їзду рад у Києві, -
зазнала поразки. 

9 грудня 1917р. в Харкові  
почав роботу з’їзд рад 

Донецького та 
Криворізького басейнів

I Всеукраїнський з’їзд Рад
10 – 12 грудня 1917р.

Проголосив Україну республікою 
Рад робітничих, солдатських і 

селянських депутатів

Обраний ЦВК Рад України на 
чолі з Ю. Медведєвим, потім –
В. Затонським

Утворено перший радянський 
уряд України – Народний 

Секретаріат на чолі з Артемом

(Ф. Сергєєв)

В. Затонський

Ф. Сергєєв (Артем)



Початок війни радянської Росії проти УНР

4 грудня 1917р. у Київ передано телеграфом підписаний керівниками 

Раднаркому В. Леніним та Л. Троцьким «Маніфест до українського 

народу з ультимативними вимогами до Української Ради»:

1. ЦР має визнати владу Раднаркому РСФСР

2. ЦР має не пропускати війська козаків на Дон до отамана О. Каледіна

3. ЦР має «сприяти революційним військам у справі боротьби з 

контрреволюційним кадетсько-каледінським повстанням»

4. ЦР має припинити спроби роззброєння на території України 

радянських полків і робітничої Червоної гвардії».

Термін виконання ультимативних вимог –
48 годин .

УЦР відхилила вимоги Раднаркому.

Почалася війна.



Основні події першої війни Раднаркому з 
УНР

5 грудня Раднарком прийняв рішення «вважати 

Центральну Раду в стані війни з нами». 

Командувачем військами призначено

В. Антонова-Овсиєнко.

8 грудня більшовицькі війська зайняли Харків 

та створили штаб групи військ по боротьбі з 

контрреволюцією на Півдні, який очолив 

підполковник М. Муравйов

6 січня 1918р. почався наступ червоних військ з 

Харкова на Київ. В ньому брали участь українські 

радянські війська під командуванням

Ю. Коцюбинського

Ю. Коцюбинський

В. Антонов-Овсієнко



16 січня 1918р.відбувся бій під Крутами. 500 

студентів, гімназистів та курсантів під 

командуванням Омельченка затримали на добу 

радянські війська.

Загін Омельченка був розгромлений, всі 

полонені розстріляні.

16 січня 1918р. в Києві на заводі «Арсенал» 

почалося  більшовицьке збройне повстання. 

Після п’ятиденних боїв завод взято штурмом, 

війська ЦР зламали опір повстанців.



22 січня 1918р. прийнято IV Універсал УЦР

Причини прийняття Універсалу:
1. Необхідність відокремитись від більшовицького 

режиму.
2. Необхідність самостійно виступати на мирних 

переговорах у Брест-Литовську

Зміст Універсалу:

▪ Проголошено незалежність і суверенність УНР
▪ Покладено завдання на уряд укласти мир з країнами 

Четверного союзу
▪ Гарантовано передачу землі селянам без викупу
▪ Проголошено націоналізацію лісів, вод та природних 

багатств
▪ Запроваджено монополію на торгівлю залізом та іншими 

товарами, встановлено контроль над банками
▪ Заявлено про скликання Українських Установчих зборів, що 

мали затвердити Конституцію УНР

УНР стала самостійною незалежною державою



Підсумки війни Раднаркому з УНР

26 січня війська

М. Муравйова 
ввійшли в Київ

Перша війна 
Раднаркому проти 

УНР закінчилась 
перемогою 
більшовиків

Центральна Рада 
втратила територію, 

вплив, владу

Українська революція завершилась 

поразкою українських національних 

сил



Відновлення влади 
УЦР

Держави Четверного 
союзу визнали УНР як 
незалежну державу, яка 
має право вступати у 
міжнародні  відносини.

27 січня 1918 р. підписано мирний

договір між УНР і Німеччиною, Австро-

Угорщиною, Болгарією та Османською

імперією:

❑ Припинення стану війни між державами

німецько-австрійського блоку й Україною;

❑ Німеччина та Австро-Угорщина зобов’язались

допомогти УНР відновити контроль над усією

територією держави;

❑ Уряд УНР зобов’язувався поставити до

Німеччини й Австро-Угорщини

продовольство та сільськогосподарську

продукцію;

❑ Німеччина та Австро-Угорщина обіцяли

надати Україні сільськогосподарські машини,

вугілля, сіль та інші дефіцитні на території

України товари

❑ Центральні держави погодились на передачу

Україні Холмщини та Підляшшя і на

виокремлення західноукраїнських земель у

складі Австро-Угорщини в окремий коронний

край..



Наслідки підписання Брестського мирного договору

Звільнення теренів 
України від більшовиків 
після першої війни УНР з 
більшовицькою Росією.

Утвердження кордонів 
УНР, сформованих за 

етнографічною ознакою

Встановлення залежності 
від німецької сторони, що 
використовувала Україну 

для рішення власних 
продовольчих проблем

Унеможливлення 
розвитку відносин 
України з країнами 

Антанти, які вийшли 
переможцями у  світовій 

війні



З 21 лютого німецькі війська почали наступ на Україну

3 березня 1918р. 

німці вступили в 

Київ,

а 7 березня туди 

повернулась ЦР.

Радянські війська 
покинули територію 
України

На Україні встановлено окупаційний 
режим, що став головною причиною 
втрати УЦР впливу на політичні події  



29 квітня 1918р. Центральна Рада провела останнє засідання, на 

якому затвердила Конституцію УНР:

❑ Проголошена державна незалежність і 

територіальна цілісність України

❑ Рівноправність 
громадян

❑ Демократичні свободи

❑ Республіка мала бути парламентською, вищий 
законодавчий орган – Всенародні збори

❑ Широке самоврядування в усіх землях

❑ М. С. Грушевський був проголошений президентом 
УНР



Причини поразки Української Центральної Ради

Неспроможність 
лідерів УНР створити 

сильну вертикаль 
влади

Міжпартійні та 
особистісні 

суперечності в
середині керівництва 

УЦР

Відсутність підтримки  
національної 

програми з боку 
політично активного 

населення

Неспроможність УЦР 
створити національну 
українську армію

Недооцінка лідерами УЦР  
Раднаркому та 
сподівання на створення 
демократичної федерації

Недосконала соціальна 
програма УЦР

Недооцінка національної 
програми більшовиків

Відсутність 
міжнародної 

підтримки, особливо з 
боку Антанти
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ій Час існування: 4 березня 1917р. – 29 квітня 1918р.

Політичні лідери: М. Грушевський,

В. Винниченко, С. Петлюра, М. Міхновський,
С. Єфремов

Головні події:
6-8 квітня 1917р. – Всеукраїнський національний 

конгрес

10 червня1917р. – I універсал

15 червня 1917р. – створення уряду

3липня 1917р. – II Універсал

7 листопада 1917р. – III Універсал

22 січня 1918р. – IV Універсал

29 квітня 1918р. – прийняття Конституції УНР



Внутрішня політика:

• Проголошення автономії України
• Придушення збройного виступу самостійників
• Підготовка Всеукраїнських Установчих зборів
• Проголошення політичних прав і свобод
• Запровадження 8-годинного робочого дня
• Скасування поміщицького землеволодіння
• Установлення держконтролю над виробництвом
• Націоналізація вод, лісів, монополія на зовнішню
торгівлю деякими товарами
• Запровадження в Україні григоріанського календаря
• Затвердження державного гербу УНР
• Закон про національну грошову одиницю – гривню
• Закон про громадянство УНР

Зовнішня політика

• Війна з радянською Росією
• Укладення Брестського миру 
• Досягнення міжнародного визнання незалежної 

української  держави
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Причини падіння УЦР:
❑ Поглиблення економічної кризи
❑ Втручання великих країн в українські 

справи
❑ Нівелювання демократичних 

традицій українського суспільства 
російською імперською владою

❑ Помилки, допущені керівництвом 
УЦР:непослідовність стратегії, 
нехтування соціальними 
проблемами. Внутрішні конфлікти 
між демократами, захоплення тільки 
національними ідеями

❑ Розчарування населення в 
українських політичних партіях 
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Головні поняття і терміни: 
автономізація, самостійники, 
Універсали УЦР, Генеральний 
секретаріат. Народний секретаріат, 
українізація армії, націоналізація.

Головні дати:  4 березня 1917р.; 6-8 квітня1917р.; 

10 червня 1917р.; 15 червня 1917р.; 

3 липня 1917р.:4-5 липня 1917р.;

7 листопада 1917р.; 4 Грудня 1917р.;

10-12 грудня 1917р.; 12 грудня 1917р.;

9 січня 1918р.; 16 січня 1918р.;

26 січня 1918р.; 27 січня 1918р.;

7 березня 1918р.; 29 квітня 1918р.
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