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Тема. ВНУТРІШНЯ ТА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УНР ДОБИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ.  

                                                                                               Пояснення навчального матеріалу 

• Чи можна в житті, мистецтві або політиці досягнути високої мети, удаючись до 
злочинних засобів? 
1. Внутрішня політика УЦР 
Внутрішня політика Української Центральної ради була спрямована на припинення 
класової та міжнаціональної ворожнечі, збереження боєздатності армії, зупинення 
більшовизму, анархії та руйнування країни, відновлення демократичної влади в Росії. 
Для вирішення цих завдань УЦР використовувала тільки демократичні засоби: 
пояснення, переконування, прохання, хоча час вимагав застосування й рішучих 
силових дій. 
Не маючи часу для створення нових органів державної влади, УЦР використовувала 
мережу старих державних органів, працівники яких нерідко саботували процес 
українського державотворення. Краще йшла справа з місцевим самоврядуванням. Тут 
були використані земства, перейменовані на народні ради, а їхні виконавчі органи — 
на народні управи. 
УЦР намагалася зберегти армію, уклавши зі ставкою верховного 
головнокомандування угоду про передислокацію українізованих частин на Південно-
Західний та Румунський фронти та їхнє об’єднання в Українському фронті. 
Найважчою справою стала аграрна реформа. УЦР відмовилася від її негайного 
проведення. Невдовзі після публікації III Універсалу на місця надійшло роз’яснення 
Генерального секретаріату про те, що націоналізована земля має надійти в 
розпорядження громадських комітетів, які будуть здійснювати наділення селян 
землею лише після відповідних рішень Українських установчих зборів. До того ж часу 
самочинне захоплення земельних наділів і реманенту рішуче забороняли. У такий 
спосіб УЦР, в умовах війни й економічної кризи, намагалася зберегти міцні товарні 
господарства (ними тоді найчастіше були поміщицькі господарства) і не допустити в 
містах голоду. Однак цю виправдану, соціально відповідальну політику не сприймали 
селяни, які легко піддавалися на більшовицьку пропаганду. 
Малоефективною виявилася політика УЦР щодо промисловості. Сутності 
встановлення народного контролю над підприємствами робітники не розуміли, а 
промисловці зустріли вороже. 
2. Зовнішня політика УЦР 
Проголосивши себе державою, УНР викликала до себе інтерес європейських держав. 
До Києва переїхали військові місії Англії, Франції, Італії, Японії, Румунії, Бельгії та 
Сербії. Уряди Англії та Франції призначили своїх дипломатичних представників при 
уряді УНР. Україна активно включилася в міжнародну діяльність щодо припинення 
Першої світової війни. Було сформовано першу дипломатичну місію для мирних 
переговорів у Бресті-Литовському (нині м. Брест, Білорусь). Водночас у Швейцарії 
розпочали роботу зі створення постійного представництва України за кордоном. 
Одночасно в місцях компактного проживання українців проводили роботу щодо 
організації консульс країнах Центрального блоку, у нейтральних країнах і Росії. 
Установлення кордонів. III Універсал визначав кордонами УНР кордони 9 українських 
губерній Російської імперії. Зазначалося, зокрема, що «до території Української 
Народної Республіки належать землі, заселені в більшості українцями: Київщина, 
Поділля, Волинь, Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина, Катеринославщина, 
Херсонщина, Таврія (без Криму)». Ураховуючи, що українці проживали й за межами 9 
губерній, остаточне встановлення кордонів УНР шляхом «прилучення частини 
Курщини, Холмшини, Вороніжчини, так і суміжних губерній та областей, де більшість 
населення українська», українські лідери планували вирішити після відповідних 
переговорів із сусідами. 
3. Вільне козацтво. Галицько-Буковинський курінь січових стрільців 



Моральний розлад і поразки царської армії 1917 р. призвели до масового 
дезертирства й грабіжництва. З метою самозахисту українські громади створювали 
загони самооборони, що отримали назву Вільне козацтво. Поступово воно 
перетворювалося на одну з рушійних сил революції. 16-19 жовтня 1917 р. в м. 
Чигирині, давній гетьманській столиці, відбувся Перший з’їзд Вільного козацтва, який 
відображав інтереси 60 тис. козаків України й Кубані. Козацтво обрало Генеральну 
раду з 12 осіб і почесного отамана — командира 1-го Українського корпусу генерала 
П. Скоропадського. З’їзд підтримав Центральну раду щодо її державотворчої 
діяльності, а громадян закликав стояти на сторожі інтересів народу та створювати 
козацькі підрозділи на місцях. 
Роль опори й захисника Української революції відігравали й славнозвісні січові 
стрільці, які опинилися на теренах Російської імперії як військовополонені. 
Революційні події в Києві закликали їх знову взяти до рук зброю. 
Історичне джерело 
Перший історик січових стрільців В. Кучабський розповідав, як вони «здирали 
австрійські відзнаки зі своїх мундирів і, хто як міг, почали втікати з російських 
таборів... І так звідусіль пішли всі найсміливіші, найбільше національно-революційні 
елементи Галичини з таборів полонених, щоб стати на службу Українській 
державі... Ішли з надволжанських степів, з Уралу, Сибіру, ішли з Туркестану й 
пограниччя Китаю й Паміру, навіть із полярних тундр Мурмані йшли. Ішли в 
столицю України обдерті, голодні й босі, без копійки в кишені». 
Так у Києві утворилася ціла колонія західноукраїнських бранців, які активно 
включалися в роботу революційних органів влади. Коли ж над УНР нависла загроза 
війни з більшовицькою Росією, багато з них у листопаді 1917 р. поступили на 
військову службу в Галицько-Буковинський курінь січових стрільців. Початкова 
чисельність куреня становила 600 вояків. Курінь здійснював охорону УЦР, штабу КВО. 
У січні-лютому 1918 р. курінь брав участь у захисті Киева від більшовицьких окупантів і 
придушенні київських більшовицьких повстанців. У березні 1918 р. був 
реорганізований у полк січових стрільців, а восени — у корпус. Командиром полку був 
призначений Є. Коновалець, начальником штабу — А. Мельник. 

 
Українські січові стрільці. 1918 р. 
Внутрішня та зовнішня політика УНР доби Центральної ради 

Зміст внутрішньої політики Зміст зовнішньої політики 

1. Угамування класової та міжнаціональної 
ворожнечі. 

1. Обрання курсу щодо припинення 
Першої світової війни. 

2. Збереження армії та її боєздатності. 2. Відрядження до Бреста-
Литовського дипломатичної місії для 
ведення мирних переговорів. 

3. Створення державної адміністрації на місцях. 3. Ініціювання утворення «уряду 
федерації всіх республік і країв, що 



виникли на території колишньої 
Російської імперії». 

4. Розвиток місцевого самоврядування. 4. Прийняття в Києві військових місій 
Англії, Франції, Італії, Японії, Румунії, 
Бельгії та Сербії; дипломатичних 
представників урядів Англії та 
Франції. 

5. Використання лише демократичних засобів при 
здійсненні політики. 

5. Робота щодо створення постійного 
закордонного представництва 
України у Швейцарії. 

6. Проведення аграрної реформи шляхом 
передавання землі громадським комітетам з 
наступною її соціалізацією — безплатним її 
переданням у користування на засадах 
зрівняльного розподілу й урахування кількості 
членів сім’ї. 

6. Організація консульської служби в 
країнах Центрального блоку, 
нейтральних країнах і Росії. 

7. Запровадження державного контролю над 
промисловим виробництвом. 

7. Початок роботи щодо визначення 
державних кордонів України. 

8. Запровадження 8-годинного робочого дня, 
створення власного трудового законодавства. 

 

   Закріплення матеріалу 
В умовах формування нової державності надзвичайно важливе значення мають відносини з 

іноземними державами, близькими і далекими сусідами. 

Керівники Центральної Ради добивалися офіційного визнання УНР Антантою. Однак Антанта 

стосовно України вела двоїсту політику. Її симпатії були на боці великоруської 

контрреволюції. Разом з тим, прагнучи утримати УНР від переговорів з Німеччиною, Франція 

і Велика Британія у грудні 1917 р. визнали уряд УНР. Та реальну допомогу від цих держав 

Україна в складних умовах світової війни так і не отримала. 

Рада недооцінила можливостей більшовиків, вважаючи, що вони приречені на швидку 

поразку. Тому її лідери звернулися до крайових урядів Кубані, Дону, Сибіру, Криму, Молдавії 

з пропозицією вступити в переговори з метою утворення федерації. Це вело до формування в 

майбутньому нового демократичного уряду федеративної Росії. 

Помилки Центральної Ради, посилення тиску на неї з боку Радянської Росії прискорили 

суспільний розкол в Україні. 
         Домашнє завдвння  

1. Опрацювати §8 підручника 
2. Прочитати ВНУТРІШНЯ ТА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УНР ДОБИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ 

РАДИ. ПЕРША РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА 
https://history.vn.ua/pidruchniki/ukraine-history-10-class-2018-strykevich-standard-

level/9.php 
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