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на Східному фронті, щоб вивести з війни Ро-
сію. У лютому австро-угорська армія примуси-
ла росіян залишити Чернівці. Проте 22 березня 
1915 р. російська армія оволоділа Перемишлем. 
Унаслідок капітуляції гарнізону фортеці в по-
лоні опинилися 120 тис. вояків австро-угор-
ської армії. Ця подія стала останнім успіхом 
російської армії в кампанії 1914–1915 рр.

 X Які підсумки бойових дій на території 
України в 1914 — на початку 1915 рр.?

 � У квітні 1915 р. російський імператор Микола ІІ приїхав до Львова. Його зустрів і ра-
портує генерал-губернатор граф Бобринський. Під час виступу перед мешканцями 
цар заявив: «Нехай буде єдина, могутня, неділима Русь».

2. Російська окупаційна політика в Галичині і на Буковині 
в 1914–1915 рр.

На території окупованих західноукраїнських земель російська влада утворила 
тимчасове військове Галицько-Буковинське генерал-губернаторство. Воно 
проіснувало до червня 1915 р. (евакуйовані окупаційні органи діяли до липня 
1916 р.). Генерал-губернаторство поділялося на чотири губернії — Львівську, Пе-
ремишльську, Тернопільську та Чернівецьку. Керівником окупаційної адміністрації 
став чорносотенець граф Г. Бобринський. Головною метою своєї діяльності на цій 
посаді він вважав швидке включення західноукраїнських земель до складу Росій-
ської імперії за тісної співпраці з місцевими москвофілами та їхніми установами. 
Бобринський заявляв: «Східна Галичина і Лемківщина — споконвічна корінна ча-
стина єдиної великої Русі; у цих землях корінне населення завжди було російським, 
устрій їх через це повинен бути заснований на російських засадах».

Виходячи з таких ідей, окупанти почали 
закривати українську пресу, заборонили ви-
давати книги українською мовою, припини-
ли діяльність українських партій, «Просвіт» 
та інших культурно-освітніх і громадських 
організацій. Розгорнулася реорганізація 
шкіл за російським зразком і переведення їх 
на російську мову навчання. 

Адміністрація генерал-губернаторства 
застосовувала до неблагонадійних осіб де-
портації. У 1914–1915 рр., як стверджував 
Г. Бобринський, за його розпорядженнями 

Російські війська в Перемишлі, 
1914 р.

Російські війська входять у Львів.  
1914 р.

iblishch
Клейка примітка
дія Marked задана користувачем iblishch
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з краю до Сибіру та інших віддалених районів було вислано 10 тис. осіб і переселено 
2364. Також набуло поширення взяття заручників. 

		 Депортація — примусове, за наказом органів державної влади, виселення 
осіб або груп населення, а інколи й народів, із місць постійного проживання.

Так само, як і українських, у генерал-гу-
бернаторстві заборонялася діяльність поль-
ських, єврейських та німецьких культурних 
і громадських організацій. Переслідувань 
зазнала греко-католицька церква. За роз-
порядженнями російської адміністрації 
греко-католицьких священиків заарешто-
вували й висилали до Сибіру. 19 вересня 
1914 р. опинився під вартою і митрополит 
А. Шептицький. Замість греко-католиць-
ких до краю завозили православних свяще-
ників і створювали православні парафії із школами при них. 

Документи розповідають
Зі спогадів М. Грушевського 

«Поголовно виселено українських священиків, або всю інтеліґенцію, цілі маси сві-
домих селян і міщан. Все те робили самим нелюдським способом: в чім застали, 
арештували, волочили по в’язницях і етапами висилали в хапали Сибір, без різниці, 
жінок, дітей, старців, хворих і калік. Скільки таким способом забрано і знищено 
людей, се переходить всяку ймовірність».

1. На яких заходах російської влади акцентує історик? 
2. Якою була мета таких акцій? 
3. Висловіть припущення, чому ці заходи збурили таку емоційну оцінку?

3. Воєнні дії на українських землях навесні—восени 1915 р. Полі-
тика австрійської влади після повернення раніше втрачених 
територій.

30 квітня 1915 р. в районі міст Горліце та Громник німецько-австрійська армія 
розпочала масову артилерійську підготовку, яка тривала майже добу, а після цьо-
го перейшла в наступ. Російські війська не втримали фронт і почали відступати. 
Протягом травня 1915 р. росіяни залишили Перемишль, у червні втратили Львів, 
а на кінець місяця — більшу частину Галичини. Відступ росіян тривав до жовтня 
1915 р., коли через погодні умови австро-німецькі війська були змушені припинити 
свій наступ.  За час наступу вони просунулися до лінії Чернівці—Тернопіль—Дуб-
но—Пінськ—Барановичі—Двінськ—Рига. Австро-німецьке командування не змог-
ло досягти своєї мети й вивести Росію з війни, однак завдало їй відчутних утрат. 

Документи розповідають
Зі «Спогадів» депутата Державної думи, лідера 

партії кадетів Петра Мілюкова

Депортація місцевого населення
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3. Політика Росії та Австро-Угорщини в Західній Україні
На території Західної Волині, Східної Галичини та Північної Буковини, відвойо-

ваних в Австро-Угорщини в результаті «Брусиловського прориву», російська влада 
відновила «Генерал-губернаторство областей Австро-
Угорщини, зайнятих по праву війни», що існувало 
в липні 1916 — лютому 1917 р. та складалося з Чернівецької 
і Тернопільської губерній. Очолював його генерал Ф. Тре-
пов. Головним завданням очолювана ним адміністрація 
вважала забезпечення потреб армії, фронту та «уникнення 
всякої політичної тенденції при управлінні краєм». Щодо 
українства політика в цей період була нейтральною. Без-
перешкодно видавалися дозволи на відкриття українських 
шкіл. Ставлення до інших етнічних груп також було ней-
тральним. У церковній політиці здійснювалася підтримка 
виключно православної церкви.

Пошук винних у воєнних поразках спричинив восени 1916 р. другу хвилю пере-
слідувань австро-угорською владою українського населення. Розгорнулися нові ма-
сові інтернування українців до концентраційних таборів. У вересні 1916 р. лише 
до табору Талергоф прибуло ще 2 тис. заарештованих українців. Вони утримували-
ся в жахливих умовах у дерев’яних бараках, збудованих без дотримання будь-яких 
санітарних норм. Це спричинило епідемію тифу, від якого захворіло понад 1 тис. 
ув’язнених. За 30 місяців свого існування Талергоф постійно вміщував 4–10 тис. 
осіб, переважно українців зі східноавстрійських коронних країв. Українці зазнали 
в Талергофі великих утрат. 

		 Інтернування — затримання однією з воюючих держав громадян ворожої 
сторони, які проживають на її території, до закінчення війни.

Боротьба з москвофільством та інтернування значної кількості українців до кон-
центраційних таборів стали характерною рисою ставлення Австро-Угорщини до 
українства в роки війни. Абсолютно обґрунтовані упереджувальні заходи перетво-
рилися на безконтрольний терор проти всього українського населення. Він супро-
воджувався відвертими зловживаннями військовиків і жандармів, серед яких з осо-
бливою жорстокістю ставилися до українців угорці. Від голоду, холоду та епідемій 
у концентраційних таборах поряд із москвофілами загинули тисячі невинних проав-
стрійськи налаштованих українців. Українська трагедія, організована австро-угор-
ськими урядовцями, тривала до того часу, поки в центрі не усвідомили надмірність 
здійснюваних заходів. За рішенням імператора від 7 травня 1917 р. Талергоф та 
інші концентраційні табори закрилися, а всіх заарештованих звільнили.

X Які зміни відбулись у політиці щодо українства правлячих кіл Росії та Ав-
стро-Угорщини в 1916–1917 рр.?

Федір Трепов
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Привід
Початок Російської революції 1917 р.

Головна мета Рушійні сили
Зробити можливим задоволення політич-
них, соціальних, економічних і національ-
но-культурних потреб українського народу

Національно-свідомі представники різних 
верств тогочасного українського суспіль-
ства

2. Утворення Української Центральної Ради
16–17 березня члени Товариства українських поступовців також скористалися 

інструкціями Тимчасового уряду й стали формувати за зразком міських або губерн-
ських рад представницький орган київських українських громадських організацій — 
Українську Центральну Раду (УЦР) 
для координації національного руху. 20 бе-
резня 1917 р. було сформовано керівниц-
тво УЦР. Ця дата була визнана засновни-
ками ради днем її створення. Головою УЦР 
обрали М. Грушевського. До Української 
Центральної Ради увійшли представники 
ТУП, українських політичних партій, пра-
вославного духівництва, кооперативних, 
студентських, наукових і культурно-освіт-
ніх організацій.

УЦР одразу надіслала телеграму Тимчасовому уряду, де повідомила про свою 
появу та висловила надію, що у вільній Росії будуть поважати права українського 
народу. На початку своєї діяльності Центральна Рада була лише об’єднанням відо-
мих українських громадсько-політичних діячів, однією з-понад 50 організацій, що 
виникли в Києві на початку революції. Із часом вона перетворилася на справжній 
представницький орган народу України. Уже на першому засіданні УЦР, що відбу-
лося під головуванням М. Грушевського, він запропонував зібрати Всеукраїнський 
національний конгрес і обрати на ньому новий склад Ради з представників усіх ре-
гіонів України. 22 березня Українська Центральна Рада звернулася з відозвою до 
українського народу, де було сформульовано її тогочасну політичну програму.

Документи розповідають
Із відозви Української Центральної Ради 

до українського народу від 22 березня 1917 р.
Народе Український!
…Уперше, Український тридцятип’ятимільйонний Народе, Ти будеш мати змогу

сам за себе сказати, хто Ти і як хочеш жити, як окрема нація. З цього часу в дружній 
сім’ї вільних народів могутньою рукою зачнеш сам собі кувати кращу долю.

Будинок, де засідала Центральна Рада
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Впав царський уряд, а тимчасовий оголосив, що незабаром скличе Установчі Збо-
ри (Учредительное Собрание) на основі загального, рівного, прямого й таємного ви-
борчого права… До того часу ми закликаємо спокійно, але рішуче домагатися від 
нового уряду всіх прав, які тобі природно належать і які Ти повинен мати, Великий 
Народе, сам хазяїн на Українській землі. А в найближчім часі права на заведення рідної 
мови по всіх школах, од нижчих до вищих, по судах і всіх урядових інституціях. З та-
ким же спокоєм, але рішуче домагайся, Народе, того ж права для української мови від 
пастирів церкви, земств і всіх неурядових інституцій в Україні…

1. Яке твердження документа свідчить, що УЦР була прибічницею автономії 
України?

2. Які основні завдання для українського народу висуваються у відозві?

		 Національно-територіальна автономія — можливість національної спіль-
ноти здійснювати самоврядування на певній території і самостійно вирішувати 
питання в межах, передбачених загальнодержавним законом (конституцією).

Основна роль в обґрунтуванні ідеї надання Україні на-
ціонально-територіальної автономії в перебудованій на 
федеративну демократичну республіку Російській держа-
ві належала М. Грушевському. Він розглядав національ-
но-територіальну автономію України як територіальне 
об’єднання всіх етнічних українських земель на основі 
широкого демократичного громадського самоврядування. 
Об’єднання самостійно вирішуватиме всі свої справи — 
економічні, культурні, політичні, утримуватиме військо, 
розпоряджатиметься своїми доходами, землями, природ-
ними ресурсами, матиме власне законодавство, адміні-
страцію й суд. У федерації М. Грушевський вбачав об’єд-
нання в одній союзній (федеративній) державі кількох 
національних. До повноважень федерації він відносив зовнішню політику, військові 
справи, прийняття загальнодержавного законодавства. Таким чином, М. Грушев-
ський вважав федералізм можливою й реальною формою впорядкування національ-
но-державного розвитку українського та інших народів Російської держави.

 X Яка програма діяльності була сформульована Українською Центральною Ра-
дою?

3. Політичні партії в боротьбі за вплив на населення
Революція призвела до пожвавлення суспільно-політичного життя в Україні. Ак-

тивізувалася діяльність політичних партій. На українських землях, як і раніше, дія-
ли загальноросійські партії — октябристи, кадети, соціал-демократи (більшовики та 
меншовики), есери, чорносотенні організації. 

Михайло Грушевський
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29 березня в Києві міська влада органі-
зувала «День свята революції» — масову 
маніфестацію, у якій взяли участь понад 
100 тис. осіб. Окремою колоною в ній під 
національними жовто-блакитними прапо-
рами, своїми гаслами й піснями виділялися 
українські організації. 1 квітня в Києві 
була проведена «українська маніфес-
тація» — самостійна акція українських 
громадсько-політичних сил. На площі Свя-
тої Софії відбулося перше публічне україн-
ське віче, що висловилося за територіальну 
автономію України в складі федеративної 
Росії. У виступах учасники віча вимагали, щоби Тимчасовий уряд проголосив де-
кларацію про надання такої автономії, запровадив українську мову в школах, судах 
і державних установах тощо. 

19–21 квітня 1917 р. в Києві працював Український національний кон-
грес (з’їзд), у якому взяли участь 900 (за іншими джерелами — 700 або 1500) пред-
ставників українських політичних, громадських, профспілкових, робітничих, селян-
ських, культурних, військових організацій, дев’яти українських організацій Кубані 
та Галичини. Конгрес поклав в основу тогочасного державного будівництва України 
ідею її національно-територіальної автономії у складі демократичної Російської фе-
дерації. Цю ідею підтримали всі українські політичні партії.

 � Документи розповідають
Із резолюції Українського національного конгресу (з’їзду)

В останній день роботи конгресу було обрано новий склад Української Цен-
тральної Ради. Вона мала складатися зі 150 депутатів. Дві третини мандатів 
надавалися територіям (губерніям і містам), одна — організаціям. На конгресі об-
рали 118 членів УЦР. Головою її, на підставі таємного голосування, став М. Грушев-
ський. Його заступниками стали В. Винниченко та С. Єфремов.

Після Українського національного конгресу Центральна Рада фактично пере-
творилася з київської на загальноукраїнську організацію. Оцінюючи рішення конгре-
су, один з його учасників П. Христюк писав: «Національним конгресом закінчився 
період Української революції — національно-культурницький і підготовчий — і по-
чався другий період національно-політичної боротьби».

 X Який основний підсумок роботи Українського національного конгресу?

5. Початок «українізації» армії. «Вільне козацтво»
Революційне піднесення поширилося на солдатські маси й сприяло зростанню 

їхньої національної свідомості. Зокрема, стала відбуватися «українізація» армії.

Українська маніфестація на 
Софійській площі у Києві. 1 квітня  

(19 березня) 1917 р.
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У квітні 1917 р. в Звенигородському по-
віті на Київщині для охорони громадсько-
го порядку були сформовані перші укра-
їнські добровільні підрозділи, що дістали 
назву «Вільне козацтво». Поступово 
вільнокозачий рух поширився на Київщи-
ну, Чернігівщину, Полтавщину, Катери-
нославщину, Херсонщину й Кубань. Від-
діли «Вільного козацтва» створювалися за 
територіальним принципом із національ-
но свідомих селян і робітників. 

		 «Вільне козацтво» — українські добровільні військо-міліційні формуван-
ня, створені для захисту інтересів народу й охорони правопорядку в Україні 
в 1917–1918 рр.

18–21 травня 1917 р. в Києві відбувся 
I Всеукраїнський військовий з’їзд, скли-
каний за ініціативою УЦР. Понад 700 його 
депутатів від близько 900 тис. військових- 
українців, які висловили підтримку Україн-
ській Центральній Раді, заявили, що вважа-
ють необхідним вимагати від Тимчасового 
уряду й Ради робітничих і солдатських де-
путатів негайного надання національно- 
територіальної автономії Україні, підтрима-

ли подальшу «українізацію» армії та флоту й перетворення українського війська після 
завершення війни на народну міліцію. Для здійснення «українізації» військових частин 
з’їзд створив Український військовий генеральний комітет, очолюваний С. Петлюрою, 
який увійшов до складу Центральної Ради. Завдяки проведенню з’їзду УЦР перебрала 
справу «українізації» армії у свої руки, її вплив у військах став зростати.

 X Чому почалася стрімка «українізація» частин російської армії?

 � Висновки
 Ô Поштовхом до Української революції стало повалення самодержавства. 
 Ô Головним змістом діяльності Української Центральної Ради на початковому 
етапі Української революції стало домагання національно-територіальної ав-
тономії України у складі демократичної федеративної Російської республіки. 

 Ô Курс УЦР здобув підтримку на Українському національному конгресі та І Все-
українському військовому з’їзді.

 Ô Національне піднесення перших місяців революції сприяло розгортанню 
«українізації» армії.

Загін «Вільного козацтва»

Симон Петлюра
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вищували загальноприйняті для того часу межі прав органів управління автономних 
утворень. Не дочекавшись відповіді, українська делегація повернулася до Києва. 
Через деякий час Тимчасовий уряд, відхиливши «Статут», затвердив «Тимчасову 
інструкцію для Генерального Секретаріату Тимчасового правительства 
в Україні», згідно з якою повноваження Генерального Секретаріату поширювали-
ся лише на Київську, Волинську, Подільську, Полтавську й частину Чернігівської 
губерній. Генеральний Секретаріат ставав органом Тимчасового уряду, а не УЦР. 
Із його повноважень вилучалися військові, продовольчі справи, шляхи сполучення, 
пошта, телеграф, право призначення на урядові посади в Україні. Усі ініціативи 
Генерального Секретаріату і кандидати на посади в його складі затверджувалися 
Тимчасовим урядом. Фактично Генеральний Секретаріат мав стати не крайовим 
урядом, а органом центрального уряду для місцевого управління.

Обговорення «Інструкції» на засіданні Української Центральної Ради було досить 
бурхливим: лунали суперечливі оцінки й різні заяви на адресу Тимчасового уряду. 
Прийнятий ним документ розцінили як вияв недовіри українській демократії. Разом 
із тим, більшість депутатів не підтримала пропозиції розриву з Росією. Було виріше-
но не приймати «Інструкцію», а взяти її до відома та чекати подальших подій.

«Статут вищого управління України»
«Тимчасова інструкція для Генерального 
Секретаріату Тимчасового правительства 

в Україні»
Генеральний Секретаріат — вищий орган 
управління Україною, який формується УЦР: 
відповідає перед нею, але затверджується 
Тимчасовим урядом

Генеральний Секретаріат — місцевий орган 
управління Тимчасового уряду, що затверджу-
ється ним за подання УЦР

Генеральний Секретаріат йде у відставку, коли 
УЦР висловлює йому недовіру

УЦР не може відправляти у відставку Гене-
ральний Секретаріат

Повноваження Генерального Секретаріату 
поширюються на 9 губерній

Повноваження Генерального Секретаріату 
поширюються на 5 губерній

До складу Генерального Секретаріату входять 
14 секретарств

З Генерального Секретаріату усуваються 
секретарства продовольчих справ, шляхів спо-
лучення, пошти і телеграфу, військових справ

3. Загальнонаціональна криза
Тимчасовий уряд Росії не зміг налагодити ефективне управління державою після 

повалення царизму. Поразки на фронті, розгул анархії та насильства, самочинне 
захоплення землі селянами, виступи робітників, вимоги надання автономії Укра-
їні, незалежності Польщі та Фінляндії, спроби захоплення влади більшовиками 
в Петрограді, катастрофічний спад виробництва, інфляція тощо — такими були ха-
рактерні риси ситуації, що склалася в країні. Усе це свідчило про наближення за-
гальнонаціональної кризи. Верховний головнокомандувач генерал Л. Корнілов за-
пропонував для наведення порядку в країні встановити воєнний стан і запровадити 
смертну кару в тилу. Не дочекавшись підтримки уряду, той вирішив діяти самостій-
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з’їзд у Києві, то прихильників більшовиків на ньому виявилося лише 127 із 2,5 тис. 
депутатів. Делегати висловили підтримку діям Української Центральної Ради та 
її уряду. Вони засудили телефонограму від Раднаркому Росії з вимогами до УНР. 
Після заяви підтвердження права націй на самовизначення й визнання УНР у ній 
висувалися ультимативні вимоги до Центральної Ради. Більшовики залишили засі-
дання, посилаючись на незаконність складу його учасників.

Генеральний Секретаріат невідкладно дав відповідь на вимоги ультиматуму 
РНК Росії у спеціальній ноті.

 � Документи розповідають
1) Витяги з ультиматуму Ради народних комісарів Центральній Раді

…Рада Народних Комісарів ставить Раді, перед лицем народів Української та 
Російської республік, такі запитання:

1. Чи зобов’язується Рада відмовитись від спроб дезорганізації загального 
фронту?

2. Чи зобов’язується Рада не пропускати надалі без згоди верховного головно-
командувача жодних військових частин, які відправляються на Дон, на Урал або 
в інші місця?

3. Чи зобов’язується Рада надавати допомогу військам у справі їх боротьби 
з контрреволюційним кадетсько-каледінським повстанням?

4. Чи зобов’язується Рада припинити всі свої спроби роззброєння радянських 
полків і робітничої Червоної гвардії в Україні та повернути негайно зброю тим, 
у кого вона була забрана?

В разі неодержання задовільної відповіді на ці питання протягом 48 годин, Рада 
Народних Комісарів вважатиме Раду у стані відкритої війни проти радянської вла-
ди в Росії та в Україні.

2) З ноти Генерального Секретаріату Раді народних комісарів
Єдність фронту визнає і Генеральний Секретаріат УНР, але після того як РНК 

Росії зруйнував цей фронт внесенням у нього повної дезорганізації, після того як 
більшовицькі частини залишають позиції і оголяють фронт, Генеральний Секре-
таріат не вважає можливим утримувати величезну лінію фронту лише силами 
українських частин. Тому він забирає з Північного і Північно-Західного фронтів 
українські війська на Український фронт.

Генеральний Секретаріат… визнає право на самовизначення кожної національ-
ності або області…; тому пов’язувати… своє розуміння політичного управління 
Генеральний Секретаріат вважає нелогічним і неможливим; тим більше не вважає 
правильним допомагати одній області його нав’язати…

З метою запобігання братовбивчий війні, Генеральний Секретаріат пропонує 
відкликати більшовицькі полки з України й не буде перешкоджати цьому. 

 X Порівняйте аргументи ультиматуму РНК Росії і відповіді на нього Генераль-
ного Секретаріату.
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що протистояло агресії. Однак власної армії не було. Лідери УЦР боялися й не ро-
зуміли її значення для захисту революції. Таким чином, перед зовнішньою агресією 
УЦР виявилася фактично беззбройною. 

На захист української справи стала на-
ціонально свідома учнівська та студентська 
молодь. Близько 300 юнаків на чолі із сот-
ником А. Омельченком під станцією Крути 
(на шляху з Чернігова до Києва) 29 січня 
1918 р. вступили в нерівний бій з перева-
жаючими більшовицькими загонами й були 
розбиті. Через недалекоглядну політику лі-
дерів УЦР більшість із них заплатили своїм 
життям, але нічого змінити не змогли. Піс-
ля цього шлях на Київ був відкритий.

 � Бій під Крутами тривав 5 годин. 4-тисячному підрозділу російської Червоної гвардії 
протистояло близько 400 київських курсантів і козаків місцевого «Вільного козац-
тва». Загальні втрати українських сил у бою сягали приблизно 250 осіб. У складі 
студентської сотні було 10–12 вбитих, 35–40 поранених. 27 юнаків-курсантів, що 
потрапили в полон, більшовики розстріляли. Тіла загиблих у березні 1918 р. пере-
поховали в Києві на Аскольдовій могилі. 

У день бою під Крутами у Києві влаштували заколот проти УЦР підрозділи міс-
цевого гарнізону й озброєні робітничі дружини заводу «Арсенал». Його організував 
Київський комітет більшовицької партії. Повстання тривало сім днів і було приду-

Похорон героїв Крут

iblishch
Клейка примітка
дія Marked задана користувачем iblishch

iblishch
Клейка примітка
дія Marked задана користувачем iblishch
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були скасовані. На Україну поширили дію де-
кретів Раднаркому Росії про землю, робітни-
чий контроль й націоналізацію підприємств. 
У сільському господарстві провокована ра-
дянським декретом про землю маса бідного 
селянства стала фактично розграбовувати ве-
ликі сільськогосподарські маєтки. У військо-
вому будівництві радянська УНР створила 
свою армію — Червоне козацтво.

Крім радянської УНР, на українських 
землях більшовики створили інші форми 
радянської державності — Донецько-Криворізьку радянську республіку, Одеську 
радянську республіку і Радянську соціалістичну республіку Тавриди. 

 X Які наслідки мав перший прихід більшовиків до влади в Україні?

		 Реквізиція — примусове вилучення (за певну плату, на відміну від контрибу-
ції) майна громадян, підприємств або установ.

		 Конфіскація — примусовий безоплатний збір матеріальних цінностей з на-
селення окупованої території, який здійснювався переможцями.

		 Експропріація — примусове вилучення незаконно отриманого майна.

 � Висновки
 Ô Станом на кінець 1917 р. боротьба за владу в Україні вилилася у протистоян-
ня Української Народної Республіки, проголошеної УЦР, та радянської Україн-
ської Народної Республіки, створеної з’їздом рад у Харкові.

 Ô Війна з більшовицькою Росією сприяла перегляду керівництвом УЦР своїх 
поглядів на державний статус України, що й обумовило появу IV Універсалу 
УЦР.

 Ô Зміни, що відбувалися після приходу до влади більшовиків в Україні, дозволя-
ють визначити його як більшовицько-російську окупацію.

 � Запитання і завдання
1. Охарактеризуйте початковий етап агресії більшовицької Росії проти УНР.
2. Що таке ультиматум? Які чотири вимоги до УЦР висунув Раднарком Росії 

у своєму «Ультиматумі…»? 
3. Як відбувалася перша війна більшовицької Росії з УНР? Коли відбувся бій під 

Крутами?
4. Охарактеризуйте місце IV Універсалу в державотворенні доби Української ре-

волюції 1917–1921 рр.

Російська більшовицька артилерія 
обстрілює українські позиції.  

Лютий 1918 р.
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Бешкети і анархія продовжуються в Україні, економічна розруха і безроботи-
ця збільшуються і розповсюджуються з кожним днем і врешті для багатющої ко-
лись-то України встає грізна примара голоду.

При такому становищі, яке загрожує новою катастрофою Україні, яке глибоко 
сколихнуло всі трудові маси населення, які виступили з категоричним домаганням 
негайно збудувати таку Державну Владу, яка здібна була б забезпечити населен-
ню спокій, закон і можливість творчої праці.

Як вірний син України, я рішив відкликнутись на цей поклик і взяти на себе тим-
часово всю повноту влади…

 X Чи можна погодитися з наведеною у джерелі аргументацією необхідності змі-
ни влади в Україні? Чому?

Рада Міністрів

Голова Ради Міністрів

Гетьман

Мала Рада Міністрів Секретаріат на чолі  
з Державним секретарем

Старости (губернські)

Органи місцевого самоврядування

Земства Міські зібрання

Система влади за гетьмана П. Скоропадського

		 Гетьманат (Гетьманська держава) — назва, яка використовувалася стосов-
но форми державності, створеної гетьманом П. Скоропадським. Офіційна наз-
ва — Українська Держава. Існувала в Україні з 29 квітня по 14 грудня 1918 р.

 X Які фактори сприяли встановлення гетьманської влади в Україні?

2. Внутрішня політика Української Держави
Внутрішньополітичний курс гетьмана характеризувався широкою реформатор-

ською діяльністю. За час існування Гетьманату було підготовлено понад 400 зако-
нодавчих актів, які торкалися всіх сфер життя. Одним із найважливіших став закон 
про громадянство, котрий набував чинності з 1 липня 1918 р. Згідно з ним, громадя-
нами України визнавалися «всі російські піддані», що перебували на її території на 
час ухвалення документа. 

Уряд Української Держави очолив полтавський поміщик Ф. Лизогуб. Особливість 
цього кабінету полягала в тому, що він формувався не за партійною, а за професій-
ною ознакою, а в своїх діях керувався не програмно-політичними або ідеологічними 
міркуваннями, а реальними потребами часу.
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Крім армії, гетьман намагався віднови-
ти козацький стан, який мав стати голов-
ним резервом армії, опорою режиму. Фор-
мування козацтва відбувалося на основі 
розпущеного «Вільного козацтва». 

У вересні–листопаді 1918 р. 7 суден Чор-
номорського флоту були передані Укра-
їнській Державі, із яких створили україн-
ський флот. Але повністю завершити цю 
процедуру не вдалося. Війська Антанти, 
що прибули до Криму, у листопаді 1918 р. 
перебрали на себе контроль над кораблями.

Більш успішною видається національ-
но-культурна політика П. Скоропадського. 
Хоча не все позитивне, що було зроблено, вдалося зберегти у майбутньому.

 X Що було покладено в основу внутрішньої політики гетьмана?

3. Зовнішня політика Української Держави
У дипломатичний діяльності Українська Держава мала значні обмеження. Не-

зважаючи на це, уряд П. Скоропадського головним завданням зовнішньої політики 
ставив подальше налагодження відносин із державами світу.

Вдаючись до переговорів із сусідніми державами, чимало суперечливих територі-
альних питань вирішено на користь української сторони. Розв’язано було суперечку 
з Донським урядом — до України відійшов Маріуполь з околицями. Налагодився 
українсько-румунський діалог щодо вирішення проблем, пов’язаних з українськими 
землями Бессарабії, окупованими Румунією. Також розроблялися проекти входжен-
ня Кубані до складу Української Держави.

Країни Четверного союзу, Польща, Румунія

Країни Антанти

Напрями зовнішньої  
політики гетьмана  
П. Скоропадського

Радянська Росія Уряди Дону, Кубані, Криму

Напрями зовнішньої політики гетьмана П. Скоропадського

Багато уваги приділялося вирішенню проблеми підпорядкування Криму. Укра-
їнській Державі належала лише північна Таврія. У самому Криму за підтримки ні-
мецького генерала фон Коша був сформований Перший Кримський крайовий уряд, 
очолюваний колишнім генералом російської армії Сулейманом Сулькевичем. Геть-

Сердюки Лубенського кінно- 
козачого полку на параді в Києві. 

Вересень 1918 рік.
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скарбниці. До повстанської армії приєдналися авантюристи та просто грабіжники, 
які хотіли поживитися, скориставшись ситуацією. Він імені Директорії вони здійсню-
вали відверті пограбування. Повна державна скарбниця, що дісталася новій владі 
у спадок від П. Скоропадського, була розкрадена в перші ж місяці.

Своє бачення розвитку України Директорія сформулювала на двох Державних 
нарадах. На першій оприлюднили «Трудовий принцип» державотворення, за яким 
експлуататорські класи усувалися від управління. На другій нараді В. Винниченко 
сформулював три принципи державного будівництва Директорії:

• скликання Трудового конгресу;
• встановлення диктатури пролетаріату у формі рад;
• запровадження військової диктатури.
На виборах до Трудового конгресу виборчі права надавалися лише «трудовим 

верствам» населення. Як результат, права голосу були позбавлені промисловці, по-
міщики, комерсанти, частина інтелігенції (міська), духівництва та інших «нетрудо-
вих» прошарків суспільства.

Трудовий конгрес засідав 23–28 січня 1918 р. та ухвалив такі рішення:
• Вища влада передається Директорії.
• Виконавчі функції має здійснювати Рада народних міністрів, яка підзвітна 

Трудовому конгресу, а спочатку між його засіданнями — Директорії.
• Влада на місцях переходила під контроль губернських і повітових трудових 

рад, що обиралися пропорційно від селянства та робітництва.
• Конгрес доручив Директорії та Раді народних міністрів: а) здійснити земельну 

реформу через передачу землі трудящим селянам без викупу; б) ліквідувати 
безробіття серед пролетарських верств, відновивши роботу промислових під-
приємств; в) організувати оборону незалежності республіки.

Під час роботи Конгресу між його учасниками були серйозні розбіжності, які зреш-
тою й призвели до фактичного провалу його роботи. Так, зверхники Січових стрільців 
запропонували замість Директорії організувати військовий тріумвірат (С. Петлюра, 
С. Коновалець, А. Мельник) і встановити військову диктатуру. Один із лідерів укра-
їнських соціал-демократів М. Порш висловився проти диктатури, як пролетарської, 
так і військової, і обстоював парламентський шлях розвитку. Представник есерів М. 
Шаповал вважав, що в Україні необхідно встановити радянську владу. 

Рада народних міністрівДиректорія Трудовий конгрес

Представники Ради народних міністрів на місцях

Губернські та повітові трудові ради

Структура органів влади УСРР
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розкладки. Фактично відбувалася реквізиція врожаю в селян спеціальними 
продовольчими загонами (продзагонами); 

• Ліквідація приватної власності на засоби виробництва.
• Колективізація селянських господарств. Станом на літо 1919 р. сформовано 

близько 500 колективних господарств — переважно комун).
Запровадження в Україні «воєнного ко-

мунізму» супроводжувалося різким обме-
женням її суверенітету. КП(б)У, профспіл-
ки, Комуністична спілка робітничої молоді 
України фактично були філіями відповід-
них російських організацій та контролю-
валися Москвою. Рада народних комісарів 
України, Українська рада народного госпо-
дарства діяли під безпосереднім керівниц-
твом Ради народних комісарів та Всеросій-
ської ради народного господарства РСФРР.

У травні–червні 1919 р. сформувався військово-політичний союз радянських рес-
публік, у якому об’єднанню під керівництвом вищих державних органів Російської 
Федерації підлягали військова організація та військове командування народного 
господарства, залізниці, фінанси. 14 червня ВУЦВК схвалив декрет РСФРР про 
створення «військово-політичного союзу» України та Росії, який юридично закріпив 
залежність УСРР від радянської Росії у військово-політичній сфері. До всього того 
в Україні лютував і «червоний терор».

Політика більшовиків в Україні в 1919 р. викликала значне невдоволення у бага-
тьох представників селянства, інтелігенції та робітників і спричинила розгортання 
антибільшовицького повстанського руху.

 � Висновки

 Ô Здобуття влади Директорією привело до відновлення УНР й демократичного 
правління в країні.

 Ô Однак на долю Директорії УНР випало багато важких випробувань, пов’яза-
них з боротьбою за незалежність й територіальну цілісність України.

 Ô Встановлення влади більшовиків супроводжувалося формуванням нової ра-
дянської державної системи у формі УСРР та запровадженням політики «во-
єнного комунізму».

 � Запитання і завдання

1. Що таке Директорія? Хто входив до її складу? 
2. Як прийшла до влади Директорія УНР та якого політичного курсу вона дотри-

мувалася?

 � Документ
Російський історик Борис Соколов про «черво-

ний терор в Україні

Продзагін
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Важливе значення для становлення державності мав виданий 15 травня 1919 р. 
закон про вживання мови в органах державної влади, у громадських установах та 
на підприємствах. Відповідно до нього — «державною мовою на Західній області 
Української Народної Республіки є мова українська». При цьому, національним 
меншостям надавалася «свобода вживання, як усно, так і в письмах, їх матірної мови 
в урядових зносинах з державними властями». Для цього було передбачено, що всі 
урядники ЗУНР, крім української, повинні володіти мовами національних меншин.

4 квітня 1919 р. в обіг ввели власну валюту — гривню (дорівнювала одній ав-
стрійській кроні) і карбованець (дорівнював двом австрійським кронам). 

Державний секретаріат

Державний секретар

Прем’ер

Місцеві органи влади

Українська Національна Рада
(на чолі з Є. Петрушевичем)

ВИЩІ ОРГАНИ ВЛАДИ

Президія   
(президент та чотири  

його заступники)

Відділ Української національної Ради   
(президент та дев’ять членів) —  

колегіальний глава держави

Громадські та міські комісари, містичкові, сільські та повітові національні Ради

14 квітня 1919 р. ухвалили земельний закон, котрий передбачав конфіскацію всіх 
монастирських і церковних земель, ділянок, які власники не обробляли своїми си-
лами та площі яких перевищували максимум землеволодіння. У державну власність 
переходили ліси. Із цих земель утворювався земельний фонд області, і з нього мали 
наділяти безземельних та малоземельних громадян у такій послідовності: вояки, які 
беруть участь у теперішній війні за волю України; вояки, які втратили здоров’я у вій-
нах; далі вдови й сироти померлих унаслідок війни; вояки-інваліди світової війни 
1914–1918 рр., сироти та вдови не воєнних; і, нарешті, інші безземельні селяни. 

 � Внутрішня політика Національної Ради хоча й підтримувалася більшістю населен-
ня, але були й розчаровані нею. Найбільше невдоволених було серед робітництва, 
на яке впливали соціалістичні партії. Це виливалося в утворення рад робітничих 
депутатів. З’явилися комуністичні партійні групи. У лютому 1919 р. в Станіславі за-
сновано Комуністичну партію Східної Галичини, яка не визнала утворення ЗУНР. 
У квітні 1919 р. комуністи підняли збройне повстання в Дрогобичі, у ході якого про-
голосили повалення Національної Ради. Але урядові війська придушили заколот.
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Україною та рухалася далі на Київ. У той час інші частини 
армії Денікіна, згідно з директивою від 25 червня 1919 р., 
розгортали наступ на Москву.

У цей час об’єднані збройні сили Армії УНР та УГА 
також успішниой наступили на більшовиків. На початку 
серпня українські частини зайняли Жмеринку та Вінницю.

У серпні уряд УНР, за наполяганням незгодних з його 
курсом, оголосив, що відмовляється від радянськості 
й переходить до курсу на створення парламентської де-
мократії. Новий склад уряду наприкінці серпня очолив 
Ісаак Мазепа.

За досягнутою домовленістю, УГА та Армія УНР розпо-
чали у серпні 1919 р. спільний похід під гаслом: «На Львів 
через Київ!».

Спочатку командування УГА пропонувало йти походом на Одесу для встановлен-
ня зв’язків з Антантою, а потім рушити на Київ. Цей план заперечило командування 
Армії УНР, яке вважало, що становище вимагає передусім заволодіти Києвом. Ухва-
лили компромісне, але не найкраще рішення — одночасно йти і на Одесу, і на Київ.

Кількість об’єднаної армії становила 80 тис. осіб, із яких 50 тис. були галичани. 
На Київ наступали галичани, а на Одесу — частини Армії УНР. Спочатку наступ 
розвивався успішно.

30 серпня 1919 р. з’єднання Армії УНР та УГА під командою генерала А. Крав-
са здобули Київ. Однак скористатися наслідками цієї перемоги українським вій-
ськам не довелося — одночасно з лівого берега Дніпра до міста вступили росій-
ські білогвардійські частини під командуванням генерала М. Бредова. Оскільки 
вони також билися проти більшовиків, частинам Армії УНР й УГА було забороне-
но вступати в бій із білогвардійцями. Але 
через непорозуміння розпочалися сутич-
ки. Спроба знайти компроміс з денікінця-
ми не мала успіху, й українські частини, 
які поступалися білогвардійцям, змуше-
ні були відійти до Василькова. Відступ із 
Києва став рівноцінним поразці. Ця подія 
увійшла в історію як «Київська ката-
строфа». Українці втратили символ не-
залежної держави. До морально-психоло-
гічної поразки додалися й інші негаразди. 
Серед бійців Армії УНР, котрі вважали, 
що командування їх зрадило, поширилося 
дезертирство. 

Ісаак Мазепа

Леонід Перфецький. У відбитому Києві 
скидають з будинку думи російський 

прапор
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До середини вересня 1919 р. тривали жорстокі бої українських частин із більшо-
виками за Житомир. Підтягнувши значні сили, останні примусили українські війсь-
ка відступити. Лише після цього на українсько-більшовицькому фронті запанувало 
затишшя — більшовики перекидали сили проти білогвардійців, що саме в цей час 
наступали на Москву. 

Відносини між урядом УНР і денікінцями також були ворожими. Незважаючи на 
готовність українського керівництва до порозуміння з білогвардійцями задля спіль-
ної боротьби проти більшовиків, Денікін відкидав таку можливість. Він відмовлявся 
визнати право України на незалежність. Однак керівництво ЗУНР та командування 
УГА зволікало з проголошенням війни Денікіну, якого підтримувала Антанта. 

20 вересня командування Армії УНР вирішило укласти 
угоду про спільну боротьбу проти білогвардійців з Рево-
люційною повстанською армією України, створеною 
отаманом Н. Махном. У разі перемоги над денікінцями 
махновцям під владу передавався район Запоріжжя, де 
вони збиралися створити свою автономію. 

22 вересня, після перехоплення наказу А. Денікіна про 
наступ проти української армії, на спільному засіданні 
урядів УНР та ЗОУНР вирішили негайно розпочати вій-
ну з денікінцями. 24 вересня Директорія УНР оголосила 
війну білогвардійським Збройним силам Півдня Росії. Бі-
логвардійці зосередили проти Армії УНР та УГА понад 

17 тис. багнетів і шабель. Упродовж жовтня 1919 р. на українсько-білогвардійському 
фронті тривали запеклі бої. Одночасно з цим активно боролася з денікінцями армія 
Махна. Поразка українських армій, сили яких підкосила епідемія тифу та нестача 
спорядження, створила небезпечну ситуацію для Махна. Тоді махновці переходять 
до партизанських методів боротьби. Вони прорвали фронт і розпочали рейд тилами 
денікінців. Армія Н. Махна, яка налічувала 80 тис. вояків, узяла під свій контроль 
територію з населенням бл. 3 млн осіб. Махно, фактично, зруйнував тил Денікіна 
й позбавив його резервів. 

 � Документи розповідають
Уривок зі спогадів Антона Денікіна

Самостійної України не визнаю… Петлюрівці можуть бути або нейтральни-
ми — тоді вони повинні негайно скласти зброю й розійтися по домівках, або — 
приєднатися до нас, визнавши наші гасла. Якщо петлюрівці не визнають цих умов, 
то їх належить вважати за таких же супротивників, як і більшовиків…

Із відозви А. Денікіна «До населення Малоросії»
Намагання відокремити від Росії малоросійську гілку руського народу не обли-

шені й сьогодні… Колишні ставленики німців — Петлюра та його спільники — про-
довжують і сьогодні творити свою чорну справу створення «Української держави» 

Нестор Махно
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5. Мистецьке життя.
Революція започаткувала зміни у театральному житті. У квітні засновано Ко-

мітет українського національного театру, членами якого стали актор Мар’яненко, 
режисер Лесь Курбас, композитор О. Кошиць, літератори В. Винниченко, О. Олесь, 
Л. Старицька-Черняхівська, публіцисти С. Єфремов, І. Стешенко та ін. Згодом при 
Генеральному Секретаріаті народної освіти створили театральний відділ, яким ке-
рував М. Старицький. 

Найбільших творчих успіхів досягли 
в цей час такі театральні колективи, як 
український національний театр під керів-
ництвом І. Мар’яненка, трупа М. Садов-
ського та започаткований влітку 1917 р. 
Лесем Курбасом «Молодий театр».

Київська міська опера почала підготов-
ку двох вистав українською мовою: «Та-
рас Бульба» М. Лисенка та «Черевички» 
П. Чайковського. У 1918 р. виник молодий 
український театр в Одесі, співзасновником 
якого також був Лесь Курбас. 

Велику увагу театральний відділ Генерального Секретаріату народної освіти 
приділив створенню національного кінематографа. Так, у Києві відкрили перший 
стаціонарний державний кінотеатр. 

Подією великої ваги стало відкриття в листопаді 1917 р. в Києві Української ака-
демії мистецтв, яка отримала державне забезпечення та всіляке сприяння. Першим 
ректором Академії був В. Кричевський. 22 березня 1918 р. Українська Центральна 
Рада затвердила проект герба, розроблений ним на основі Володимирового Тризуба, 
що тепер відроджений як малий Державний Герб України. Академія здобула право 
отримувати з-за кордону книжки, картини й матеріали без оплати мита, а також по 
одному примірнику всіх друкованих в Україні видань у галузі мистецтва. Україн-
ська академія мистецтв готувала спеціалістів із малярства, різьбярства, гравюри, 
художніх промислів, будівництва.

 X Коли була створена Українська академія мистецтв?

6. Церковно-релігійне життя
Релігія в житті українського народу в усі часи відігравала особливу роль — це був 

один із головних чинників формування нації, ментальності, національної самосві-
домості українців. Революція відкрила шлях для оновлення внутрішньоцерковного 
життя, а також взаємин між церквою і державою.

Частина духівництва Російської православної церкви (РПЦ) в Україні вітала 
створення УЦР і навіть делегувала до її складу своїх представників. Проте УЦР не 

Трупа «Молодого театру»
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Раднаркому УСРР Х. Раковський негайно звернувся до Американської органі-
зації допомоги (АРА) — неурядової організації, створеної в США для допомоги 
європейським країнам, що постраждали в Першій світовій війні. У Росії ця орга-
нізація вже діяла від серпня 1921 р. УСРР змогла також скористатися допомогою 
місії Ф. Нансена та Міжнародного комітету допомоги голодуючим Радянської Росії 
(Міжробдоп), створеного за участю Комінтерну. Допомога від усіх цих організацій 
отримувалася Україною від березня 1922 до червня 1923 р. Вона відіграла вагому 
роль у подоланні голоду й уникненні масової смертності

 � Документи розповідають
Лист голови ВУЦВК Г. Петровського члену Центральної комісії допомоги 

голодуючим при ВЦВК О. Винокурову (16 травня 1922 р.)
Згідно з Вашою статтею про голод, у Росії — перелам у кращий бік. В Украї-

ні — навпаки. Херсонські жахи продажу людського м’яса поширюються. У робітни-
чих районах вимирають робітники великої індустрії — у Херсоні, Миколаєві, Марі-
уполі, Нікополі, Таганрозі. На 1 квітня голодуючих — 3 млн. Допомога в більшості 
випадків — одна восьма фунта (один фунт дорівнює 0,41 кг. — Авт.), хліба нада-
ється лише 15 %. Прошу цілковитої згоди залишити всі добровільні збори в Укра-
їні й забороняти вивіз наркомпродівських вантажів у Москву, залишивши ресурси 
компроду Україні.

1. Яким було прохання автора листа?
2. Які факти про ситуацію на Півдні України наводяться в документі?

Восени 1922 р. московське керівництво, маюче гостру потребу у фінансових ре-
сурсах, ігноруючи запити населення країни, здійснило першу спробу (за радянських 
часів) торгівлі хлібом на світовому ринку. З УСРР у цей час вивезли 13,5 млн пудів 
зерна. Вважається, що експорт хліба та його постачання для потреб російських міст 
спричинилися до того, що голод на Півдні України протримався до середини 1923 р.

Також, скориставшись голодом, більшовики здійснили масове пограбування храмів 
під приводом використати культові речі для закупівлі продовольства за кордоном. На-
томість жодної копійки з награбованого на допомогу голодуючим не було витрачено.

Голод 1921–1923 рр. мав значний вплив на антибільшовицький селянський пов-
станський рух в Україні. Саме від другої половини 1921 р. кількість селянських ви-
ступів стрімко зменшилася. Голодуючі не мали можливостей для активної протидії 
владі. При цьому каральні загони здійснювали конфіскацію знайдених у них запасів 
продовольства. Сучасні дослідники вважають, що в цей час уперше застосували те-
рор голодом як засіб придушення опозиційних сил. Кількість померлих від масового 
голоду 1921–1923 рр. в Україні дорівнює 1,5–2 млн осіб, а загальні демографічні 
втрати — 5 млн осіб.

 X Які особливості голоду 1921–1923 рр. в УСРР?
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непом можливостями реалізувати себе, займаючись віль-
ним підприємництвом за досить несприятливих умов па-
нування більшовиків. Влада не приховувала свого нега-
тивного ставлення до непманів, але певний час терпіла 
їх. Проте, коли стало зрозумілим, що відбудова успішно 
завершується, ставлення влади до непманів почало змі-
нюватися на гірше. У 1923–1924 рр. уряд, зіткнувшись із 
так званими «ножицями цін» — зниженням їх на сільсько-
господарську продукцію, кількість якої зростала, і висо-
кими цінами на промислову продукцію, якої не вистача-
ло, — став адміністративним шляхом регулювати вартість. 
Випускати нерентабельну продукцію могли лише держав-
ні підприємства, що перекладали збитки на бюджет. При-
ватні підприємства почали згортати свою діяльність.

У 1926 р. влада запровадила руйнівний одноразовий податок на непманів. Після 
цього приватне підприємництво стало майже неможливим. Подальший наступ на 
непманів призвів до того, що в 1927–1928 рр. приватний капітал фактично зник 
у всіх легальних формах підприємницької діяльності. За допомогою органів держав-
ної безпеки влада стала репресувати колишніх непманів, вилучати в них валюту 
й коштовності. 

Монополія більшовиків на владу

Курс на будівництво соціалізму в 
одній окремо взятій країні

Необхідність здійснення індустрі-
алізації, створення могутнього 

військово-промислового комплексу

Курс на побудову суспільства  
соціальної рівності та соціальної 

справедливості

Плюралізм форм власності  
й господарських укладів

Необхідність активізації  
зовнішньополітичної діяльності,  

посилення контактів із зовнішнім світом

Відсутність інвестицій у промисловість  
з вітчизняних і зарубіжних джерел

Посилення соціальної деференціації.  
Формування «нової буржуазії» (непманів)  

і «нової аристократії»  
(партійно-радянська номенклатура) 

Суперечності непу

 X Які основні заходи непу сприяли відновленню господарства країни?

4. Суспільно-політичне життя
За системи влади, існуючої в тогочасній радянській Україні, вищим носієм її 

проголошувався пролетаріат. Повноту влади від місцевого до загальнодержавно-
го рівня мали, як проголошувалося радянськими конституціями, створювані його 
представниками ради. Між з’їздами рад законодавча, виконавча й судова влада фор-

Карикатура на 
непманів
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мально належали обраним радами органам — виконавчим комітетам (виконкомам). 
В УСРР вищим серед них був Всеукраїнський центральний виконавчий комі-
тет (ВУЦВК). Ради були лише фасадом, що приховував диктатуру комуністичної 
партії, яка повністю контролювала фактично всі сфери суспільного життя. Обійняти 
будь-яку відповідальну посаду в радянських органах могли лише члени компартії. 
Остання поступово втрачала ознаки політичної й перетворювалася на державну ор-
ганізацію, на якій фактично трималася вся система радянської влади.

Всеукраїнський з’їзд рад

Всеукраїнський центральний  
виконавчий комітет рад (ВУЦВК)

Тимчасовий робітничо-селянський  
уряд (із 29 січня — Рада народних  

комісарів (РНК))

Наркомати

Всеукраїнська  
надзвичайна комісія

Українська Рада народного господарства (УРНГ)

Структура органів влади УСРР

Роль верховного органу як РКП(б), так і КП(б)У відігравали партійні з’їзди. На 
них обиралося їхнє вище керівництво — Центральні комітети (ЦК), що складали-
ся з партійно-державних керівників різних рівнів. Саме вони, виконуючи рішення 
партії, під її контролем і від її імені здійснювали більшовицьку політику в державі. 
Оскільки від 1921 р. засідання (пленуми) ЦК в повному складі відбувалися раз на 
два місяці, у перервах між ними вагоме значення мали політбюро та оргбюро. По-
літбюро розглядало політичні питання, а оргбюро готувало їх і розв’язувало менш 
важливі проблеми. У 1922 р. в РКП(б) запровадили посаду Генерального секретаря 
ЦК, яку посів Й. Сталін. Це започаткувало зосередження всієї влади в країні в його 
руках і набуття нею необмеженого диктаторського характеру.

В Україні республіканську партійну організацію очолював перший секретар  
ЦК КП(б)У. 

Вищим виконавчим і розпорядчим органом державної влади в УСРР залишався 
її уряд, що мав назву Рада народних комісарів (Раднарком). 

На початку 20-х рр. в УСРР склалося своєрідне становище, яке було не прита-
манне радянській владі. Тут існувала багатопартійність. Хоча всі існуючі партії 
на той момент сповідували ідеї комунізму, але шляхи й методи побудови такого су-
спільства вони розглядали по-різному. До того ж не було єдності з багатьох питань 
і в самій правлячій партії КП(б)У, вона ділилася на декілька фракцій. Тож процес 
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письменник М. Хвильовий, нарком освіти (з 1924 до 
1926 р.) О. Шумський, економіст М. Волобуєв.

М. Хвильовий звертався до українських письменників 
із закликом виявити національну свідомість, не копіювати 
культурні надбання інших народів, зокрема російського. Він 
відомий своїм гаслом: «Геть від Москви!». О. Шумський до-
водив необхідність прискорення темпів українізації. М. Во-
лобуєв переконував, що економіка України повинна стано-
вити єдиний народногосподарський комплекс, який може 
інтегруватися у світову економіку без посередництва Росії.

Такий розвиток подій не входив у плани більшовиків. 
З початку 1930-х рр. українізація набуває всіляких обме-
жень. Так, розгорнулись репресії проти української інтелі-
генції та інших прошарків суспільства, які вилилися в ге-
ноцид українського народу під час Голодомору 1932–1933 
рр. Постановою ЦК ВКП(б) «Про хлібозаготівлі в Україні, 
Північному Кавказі та у Західній області» від 14 грудня 
1932 р. кампанія українізації була припинена всюди за ме-
жами України. «Хвильовізм», «шумськізм» і «волобуєвщи-
на» були оголошені проявами «буржуазного націоналізму».

Попри наполегливість у здійсненні українізації, у пар-
тійному керівництві було чимало і її противників. 19 квітня 
1927 р. постановою ЦК КП(б)У зобов’язувалося «визнати 
особливе значення російської мови». Починаючи з 1930-го,  
в партійних колах посилюється активне протистояння 
українізації. У 1932–1933 рр. вона була тимчасово припи-
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у листопаді була запроваджено прописку, за неявку на роботу негайно звільняли та 
позбавляли продовольчих карток і виселяли з помешкання.

 � Після завершення «Шахтинської справи» у вересні 1930 р. було розстріляно 48 
керівників харчової промисловості за звинуваченням в організації продоволь-
чих труднощів. У листопаді–грудні в Москві відбувся другий показовий судо-
вий процес над членами неіснуючої «Промпартії», яких звинуватили у шкідниц-
тві за вказівками «імперіалістичних агентів». Також готувався ще один процес 
у справі вигаданої каральними органами «Трудової селянської партії». На лаву 
підсудних мали сісти видатні економісти (М. Кондратьєв, А. Чаянов) та інші 
представники старої інтелігенції. Процес не відбувся, але всі підсудні загинули 
в ув’язненні.

У 1933 р. розгорнулася нова боротьба на виробництві, тепер з «саботаж-
ництвом» — невиконанням планових показників. Поряд з репресивними ме-
тодами, щоб стимулювати виробничу активність робітників, стали активно за-
стосовувати ідеологічну обробку і моральні стимули (нагороди, похвали). Все це 
дало змогу здійснити грандіозні плани з відносно мінімальними фінансовими 
затратами.

Щоб довести тріумф першої п’ятирічки, Сталін маніпулював статистичними 
показниками. Спеціальним рішенням політбюро окремим відомствам було заборо-
нили друкувати підсумки своєї роботи. Зростання промислової продукції подава-
лося не в конкретному обчисленні, а в карбованцях. Це дало змогу оголосити про 
виконання першої п’ятирічки за 4 роки і 3 місяці. Щорічний приріст промислової 
продукції в середньому становив близько 16 %, тобто менше, ніж запланували. Але 
й це були небачені темпи.

 X Як можна оцінити результати першої п’ятирічки?
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виробничого процесу та неминучих зривів, які розглядалися як саботаж або шкід-
ництво. Звинувачувані потрапляли до рук каральних органів. Таким чином, стаха-
новський рух не сприяв підвищенню життєвого рівня робітників.

Друга п’ятирічна теж позначилася вагомими здобутками. В Україні стали до ладу 
гіганти металургійної промисловості — «Запоріжсталь», «Криворіжсталь», «Азов-
сталь», а також Новокраматорський завод важкого машинобудування — один із 
найбільших в Європі.

 � Документи розповідають 
З доповіді голови Раднаркому УСРР Власа Чубаря

«Ми маємо ряд індустріальних велетнів, що їх побудовано…, і першим найліпшим 
є Дніпрельстан… У нас пущено за ці роки дванадцять доменних печей, з яких сім пе-
чей відновлено під час реконструкції, а п’ять доменних печей збудовано нових, з них 
чотири печі великої потужності, яких ніколи не було ні в Україні, ні в Союзі. Наша ма-
шинобудівна промисловість зростає нечуваними кроками. Ми збудували Краматор-
ський машинобудівний завод ... Луганський паротягобудівельний завод... Треба від-
значити побудову Харківського тракторного заводу... Все це переконує нас у тому, 
що боротьба за соціалізм захоплює нечуваним піднесенням мільйони ентузіастів».

1. На яких здобутках перших п’ятирічок наголошував В. Чубар?
2. Якими, на вашу думку, мають бути головні показники розвитку країни? 

4. Підсумки індустріалізації
Незважаючи на те, що жодна з перших довоєнних п’ятирічок не була викона-

на в повному обсязі, все ж індустріалізація вивела Україну на якісно новий рівень 
промислового розвитку, докорінно змінивши структуру економіки: зросла частка 
промисловості в порівнянні з часткою сільського господарства в загальному обсязі 
валової продукції республіки; у валовій продукції самої промисловості дедалі більше 
домінує виробництво засобів виробництва; дрібна промисловість (кустарно-ремісни-
чі підприємства, окремі товаровиробники) витісняється великою індустрією.

Модернізація промислового потенціалу дала змогу Україні випередити за рівнем 
розвитку індустрії кілька західноєвропейських країн. Вона посіла 2-ге місце в Євро-
пі (після Німеччини) за виплавкою чавуну, 
3-тє місце за виробництвом сталі (після Ні-
меччини та Англії), 4-те місце у світі за видо-
бутком вугілля. Модернізація промисловості 
сприяла посиленню процесу урбанізації. 
Якщо до індустріалізації в Україні в містах 
проживав лише кожен п’ятий житель Укра-
їни, то перед Другою світовою війною — ко-
жен третій. Наслідком швидкого процесу 
урбанізації стала певна українізація міст. Доменна піч «Азовсталі»
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партійним організаціям пропонувалося відмовитися від адміністративного тиску 
на селян під час утворення колгоспів. Тоді ж було надруковано Примірний статут 
сільськогосподарської артілі, котрий давав колгоспникам право мати корову, дрібну 
живність, присадибну ділянку. Завдяки такому маневру вдалось утримати ситуацію. 
Почався масовий вихід із колгоспів. Восени 1930 р. в них залишилося менше третини 
селянських дворів, причому переважно незаможницьких. Але вже з наступного року 
суцільна колективізація розгорнулася з новою силою. Cтаном на жовтень 1931 р. 
було усуспільнено 68% селянських господарств та 72% орної землі. Це вдалося до-
сягти завдяки знищенню найкращих селянських господарств, які були визначені як 
куркульські, й депортації за межі УСРР майже мільйона селян та членів їх родин.

 � Документи розповідають
З повідомлення голови ДПУ УСРР В. Балицького (16 березня 1930 р.)

«Вчора приїхав до Тульчинського округу. Весь округ охоплений хвилюванням 
та повстаннями. Із 17 районів округу уражені 15. На сьогодні хвилювання відбува-
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Сталін та його найближче оточення обрали шлях репресій. У першій половині 
1932 р., коли хлібозаготівлі з урожаю 1931 р. завершилися і в селян відібрали все зер-
но, у багатьох районах України спалахнув справжній голод з випадками канібалізму 
і загибеллю десятків тисяч людей. Однак це було лише початком трагедії.

5. Голодомор 1932–1933 рр.
Унаслідок безгосподарності та небажання селян працювати за безцінь на держа-

ву (було засіяно лише половину посівних площ), голоду, що розпочався, у багатьох 
районах кампанія із сівби і збору врожаю 1932 р. фактично була зірвана. З червня 
по жовтень 1932 р. у колгоспів та одноосібників вдалося витиснути 132 млн пудів 
хліба, тобто половину скороченого порівняно з попереднім роком плану. Але сталін-
ське керівництво не вгамовувалося. 7 серпня 1932 р. ВЦВК і РНК СРСР ухвалили 
постанову «Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і коо-
перативів та про зміцнення суспільної (соціалістичної) власності», яка 
була власноручно написана Й. Сталіним. Згідно із нею розкрадання майна колгос-
пів прирівнювалося до розкрадання державного майна і каралося розстрілом, а за 
«пом’якшувальних обставин» — позбавленням волі на строк не менше 10 років. За 
жменю зерна, принесеного з поля голодуючій сім’ї, селянин діставав повний строк 
у концтаборі. За рік дії постанови було засуджено 54 тис, осіб з них 2 тис. — до вищої 
міри покарання. У народі цю постанову прозвали «законом про п’ять колосків». 
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Із метою «виправлення» ситуації з хлібозаготівлею восени 1932 р. в Україну 
спрямовується надзвичайна хлібозаготівельна комісія на чолі з головою 
Раднаркому СРСР В. Молотовим. 

Ця комісія викачала із села весь хліб у рахунок хлібозаготівель (додатково до 
132 млн пудів ще 104,6 млн пудів), але так і не виконала плану (261 млн пудів). На-
прикінці грудня 1932 р. в Україну приїхав Л. Каганович, який привіз нову директи-
ву Й. Сталіна про здачу — в разі невиконання плану хлібозаготівель — насіннєвих 
фондів. Так у республіці не залишилося жодних хлібних запасів.

1930 р. 1931 р. 1932 р. 1933 р. 1934 р. 1935 р. 1936 р. 1937 р. 1938 р. 1939 р. 1940 р.
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Але комісія не обмежилася конфіскацією, для покарання боржників вона запрова-
дила «натуральні штрафи» та занесення районів, сіл, колгоспів на «чорну дошку». 
В усіх регіонах України, за винятком прикордонних, за допомогою комітетів неза-
можників (комнезамів) і відряджених на хлібозаготівлі робітників із міст розпочали-
ся подвірні обшуки. Забирали все продовольство, яким селяни мали харчуватися до 
нового врожаю. Конфіскація продовольства оголошувалася карою за «куркульський 
саботаж». 

 Але державі був потрібний хліб, а не ті 
продукти, що забиралися в селян. Тому такі 
дії тоталітарного режиму можна з певністю 
кваліфікувати як покарання людей за не-
бажання працювати у колгоспах. Практи-
ка «натуральних штрафів» стала свідомою 
розправою голодом. Цей терор голодом, 
як і експропріація заможного (і не тільки 
заможного) селянства під гаслом боротьби 
з «куркульством», можна кваліфікувати як 
геноцид українського народу.

Вилучення хліба. 1932 р.
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		 «Чорна дошка» — це статус села чи району на території Української СРР, 
який передбачав застосування владою репресивних заходів: психологічно-
го, військового та адміністративного терору. Потрапити на «чорну дошку» — 
означало припинення торгівлі й постачання крамом, продовольством.

		 Голодомор — штучно створений голод з метою досягнення певної мети. Голо-
домор 1932–1933 рр. в Україні був визнаний геноцидом українського народу.

		 Геноцид (від грец. genos — рід, племя і латин. Caedo — вбивати) — зни-
щення окремих груп населення за расовими, національними, етнічними або 
релігійними мотивами, а також штучне створення життєвих умов не сумісних 
із життям. 

Голод охопив, крім України, також Кубань, Північний Кавказ, Поволжя, Північ-
ний Казахстан. Але тільки в Україні й на Кубані застосовувався метод «чорних до-
щок» і конфіскація всього продовольства.

Точне число людських смертей від Голодомору 1932–1933 рр. встановити немож-
ливо. Дослідники називають втрати від 3,5 до 12 млн осіб.

1932 р.

сі
че

нь

ли
пе

нь

кв
іт

ен
ь

ж
ов

т
ен

ь

лю
т

ий

се
рп

ен
ь

т
ра

ве
нь

ли
ст

оп
ад

бе
ре

зе
нь

ве
ре

се
нь

че
рв

ен
ь

гр
уд

ен
ь

сі
че

нь

ли
пе

нь

кв
іт

ен
ь

ж
ов

т
ен

ь

лю
т

ий

се
рп

ен
ь

т
ра

ве
нь

ли
ст

оп
ад

бе
ре

зе
нь

ве
ре

се
нь

че
рв

ен
ь

гр
уд

ен
ь

сі
че

нь

ли
пе

нь

кв
іт

ен
ь

ж
ов

т
ен

ь

лю
т

ий

се
рп

ен
ь

т
ра

ве
нь

ли
ст

оп
ад

бе
ре

зе
нь

ве
ре

се
нь

че
рв

ен
ь

гр
уд

ен
ь

1933 р. 1934 р.

400 

кі
ль

кі
ст

ь 
по

м
ер

ли
х,

 т
ис 350 

300 

250 

200 

150 

100

50 
0 

Кількість зареєстрованих померлих в Україні за 1932–1934 рр.

 X На який час припадає пік Голодомору?

 � У березні 1933 р. генеральний секретар ЦК КП(б)У С. Косіор написав Й. Сталіну до-
повідну записку з інформацією про підготовку до весняної сівби. У ній український 
генсек несамохіть ужив фразу, яка пояснювала одну з причин терору голодом: «Те, 
що голодування не навчило ще дуже багатьох колгоспників уму-розуму, показує 
незадовільна підготовка до сівби саме в найбільш неблагополучних районах». Під 
«найбільш неблагополучними» малися на увазі райони з величезною смертністю від 
Голодомору, який лютував в українському селі. 

iblishch
Клейка примітка
дія Marked задана користувачем iblishch
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На багатьох підприємствах для своїх 
працівників створювалися закриті їдальні 
та приміські господарства (городи, ферми, 
сади). Робітники працювали на них у віль-
ний від основної роботи час, а вироблену 
продукцію передавали до заводських за-
кладів харчування або розподіляли у своїх 
колективах.

У період другої п’ятирічки, коли стано-
вище в сільському господарстві дещо поліпшилося, норми видачі товарів за картка-
ми стали збільшувати, а від 1935 р. карткову систему розподілу продовольства було 
ліквідовано. Від наступного року ліквідували її також для промислових товарів.

 X Що впливало на життєвий рівень населення?

4.  Завершення формування тота-
літарного режиму
1929 рік, за власним висловом Й. Ста-

ліна, став «роком великого перелому». 
Можна твердити, що саме в цей рік в СРСР 
остаточно склався тоталітарний режим 
з усіма притаманними йому ознаками. 

Державну владу в Радянському Сою-
зі фактично здійснювала комуністична 
партія (ВКП(б)), в УСРР її республікансь-
ка організація — КП(б)У. Партійні орга-
ни повністю контролювали призначення 

й усунення посадових осіб. Лише члени партії займали всі 
відповідальні посади. Тільки партійні структури могли ви-
сувати кандидатів у депутати рад. Жоден закон не міг бути 
схвалений без санкції Політичного бюро Центрального ко-
мітету ВКП(б) — Політбюро ЦК ВКП(б). Воно вирішувало 
всі питання внутрішньої та зовнішньої політики. Рядові 
члени партії були остаточно усунуті від ухвалення рішень 
і не могли впливати на зміну вищого керівництва. 

Для контролю над суспільством на початку 1930-х рр. 
остаточно сформувалася система масових організацій. 
Письменники, художники були об’єднані у творчі спілки, 
які здійснювали ідеологічний контроль над творчістю чле-
нів. Хто не був членом об’єднання, той не мав права вида-
вати свої твори, влаштовувати виставки тощо. 

Продуктові карточки

Каганович, Сталін, Постишев, 
Ворошилов (1934 р.)

Пропагандистський 
плакат «Піонер! вчись 

боротися за справу 
робітничого класу»
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		Нормалізація — спроба порозуміння між частиною лідерів українського руху 
в Польщі та урядовими колами. 

 � Акція «пацифікації» (умиротворення) — репресивні акції 
польського уряду проти українського населення в Схід-
ній Галичині, що відбувалися 20 вересня — 30 листопа-
да 1930 р. На першому етапі акцію проводила польська 
поліція, до якої згодом долучилися і військові підрозділи. 
Дії поліції та військових підштовхнули до подібних учин-
ків і воєнізовані організації польських «Стшельців». Акція 
охопила територію 30-ти повітів. Поліція пацифікувала 
325 сіл, армія — 168. Було побито 1357 осіб, зґвалтовано 
40 жінок, 13 осіб загинуло (з них керівник крайових УВО 
та ОУН Юліан Головінський). Ще 1739 українців, пере-
важно молоді, заарештували. Ліквідовано й заборонено 
«Пласт», закрито українські гімназії в Тернополі, Рогати-
ні, Станіславові, Дрогобичі, 6-й клас львівської гімназії, 
4-й клас приватної школи в Чорткові. Зазнали нападів 
і греко-католицькі церкви. 

Приводом до «пацифікації» стали саботажні акції радикально налаштованих 
українців, які підпалювали майно польських осадників. Відповідальність за це взя-
ла на себе УВО (ОУН).

Унаслідок «пацифікації» представництво українців у польському сеймі скороти-
лося з 46 послів до 20, з 11 сенаторів до 4. Але водночас вона радикалізувала україн-
ське населення, фактично виправдала в очах світової громадськості дії УВО та ОУН 
проти польських урядовців, установ, осадників. Відбулося понад 200 мітингів у різ-
них державах на підтримку українців. Дії Польщі засудила Ліга Націй.

Але, починаючи з 1937 р., польські правлячі кола знову змінюють курс. Перед за-
грозою Другої світової війни вони боялися, що українське питання стане розмінною 
картою у великій грі, а будь-які поступки українцям стануть сприятливим ґрунтом 
для зростання сепаратизму. Були повністю відкинуті будь-які поступки, прокоти-
лася нова хвиля репресій. У 1938–1939 рр. у прикордонній смузі з СРСР були про-
ведені акції по виселення українців. Польща негативно поставилася до створення 
Карпатської України і доклала зусиль, допомагаючи Угорщині, для її ліквідації (опе-
рація «Лом»). Під час цих подій польська влада вчинила справжній злочин. Без суду 
і слідства польські військові розстрілювали бійців Карпатської Січі, котрі намага-
лися відійти на територію Польщі або були передані угорською владою як польські 
громадяни. На Верецькому, Яблунівському й Ужоцькому перевалах розстріляли 
близько тисячі січовиків.

Із донесення інспектора польської армії генерала Казімежа 
Фабрики на адресу Головному штабові Війська Польського, 17 

березня 1939 року.

Наслідки 
«пацифікації»
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3. Українська кооперація
Важливим елементом протидії польській політиці на західноукраїнських зем-

лях став український кооперативний рух. Кооперативи, діючи під гаслом «Свій до 
свого по своє», стали формою самоврядування та економічного самозахисту україн-
ського населення. Кожне село, кожна місцевість обов’язково створювали в себе ко-
оператив — крамницю, касу, молочарню. На 1925 р. мережу низових кооперативів 
зміцнили повітові об’єднання, що завершилося створенням чотирьох спеціальних 
організацій — «Центросоюзу», «Маслосою-
зу», «Центробанку» і «Народної торгівлі». 
Вони мали свої регіональні відділення по 
всій Галичині. «Маслосоюз» експортував 
власну продукцію до багатьох країн Євро-
пи. Центральною установою, яка керувала 
роботою кооперативів, був Ревізійний союз 
кооператорів. Число українських коопе-
ративів у Східній Гали чині зросло з 580 
у 1921 р. до майже 4000 у 1939 р. Вони 
об’єднували 700 тисяч членів.

Кооперативи сприяли впровадженню но-
вих засобів господарювання та техніки серед українських селян. Ці об’єднання успіш-
но конкурували з польськими господарськими організаціями. Завдяки їм економічний 
стан українського села почав повільно поліпшуватися, сформувався цілий прошарок 
заможного українського селянства. 

Мережа кооперативних організацій разом з мережею українських шкіл, «Про-
світи», молодіжних спортивних організацій, політичних партій утворювали інфра-
структуру українського національного життя в Західній Україні.

 � Стрийський «Маслосоюз» — економічний феномен, створений руками й розумом 
українців, продукція котрого транспортувалась чи не в усі країни Європи, а масло 
власного виробництва, яке раніше називали «галицьким шміром», стало для євро-
пейців бажаним продуктом, еталоном смаку та якості.

 X Яка роль української кооперації у зміцненні національної самосвідомості 
українців?

4. Українські політичні партії та організації
Незважаючи на антиукраїнську політику правлячих кіл Польщі, існуючий по-

літичний режим допускав певну політичну діяльність. Використовуючи цю можли-
вість, українці створили політичні партії, покликані захищати їхні інтереси. Так, 
у Польщі на 1925 р. існувало 12 українських політичних партій, що представляли 
широкий політичний спектр. 

Один з магазинів «Маслосоюзу»
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ники Д. Андрієвський, М. Сціборський, відкидали демократичні ідеали, стверджу-
ючи, що демократична м’якотілість стала причиною поразки визвольних змагань 
1917–1921 рр. Вони проголошували найвищою цінністю національну державу, на 
чолі якої мав стати верховний провідник — вождь. Єдність вождя і народу мали 
забезпечувати корпорації, коаліції, профспілки, виборні ради. А єдиній партії — 
ОУН — належало забезпечити ідеологічний провід держави. Ідеологи інтегрованого 
націоналізму мало приділяли уваги майбутньому соціально-економічному устрою 
держави. Основою теоретичних міркувань було доведення прав українського народу 
на самостійну соборну державу і визначення шляхів здобуття незалежності. Ідеоло-
ги ОУН вважали, що останню можна вибороти способом національної революції — 
всенародного повстання проти окупантів під керівництвом їхньої організації. Для 
підготовки національної революції потрібно всіма можливими засобами розхитува-
ти окупаційний режим (індивідуальний терор, саботаж, напади, демонстрації, акції 
протесту) та одночасно готувати населення до повстання.

Цій законспірованій організації з суворою військовою дисципліною судилося ста-
ти на чолі визвольного руху українців протягом 30–50-х років. 

Головна мета —  
незалежність України

Мета виправдовує всі засоби

Об’єднання всіх  
політичних партій

На чолі держави —  
вождь з необмеженою владою

Рішення соціально- 
економічних питань —  

другорядне

Інтегральний  
націоналізм  

(основні ідеї)

Нація —  
абсолютна цінність

Менше слів —  
більше справи

Економічна основа держави — 
розвинуте сільське  

господарство, кооперація,  
капіталістична промисловість

Інтегральний націоналізм як нова ідеологія

 X Чому саме інтегральний націоналізм став основною ідеологією українського 
руху станом на кінець 1930-х рр.?

6. Діяльність ОУН у 1930-ті роки
У 30-ті роки ОУН розгорнула активну діяльність на західноукраїнських землях. 

Вважаючи терор однією з найдієвіших форм боротьби, ОУН здійснила ряд зама-
хів, які набули широкого розголосу. Загалом УВО і ОУН вчинили протягом 1921–
1939 рр. 63 замахи. Ці акти здійснювалися більше з метою привернути увагу світо-
вої та української громадськості до українського питання. Так, убивство у 1934 р. 
міністра внутрішніх справ Польщі Б. Перацького було, з одного боку, помстою за 
політику «пацифікації», а з іншого — викликом світовій громадськості у зв’язку 
з порушенням Польщею прав національних меншин. Убивство в 1933 р. радянсько-
го дипломата невисокого рангу О. Майлова мало нагадати жахливу трагедію україн-
ського народу — Голодомор 1932–1933 рр. 
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Терор був спрямований не лише проти зовнішніх воро-
гів, а, в основному, проти «внутрішніх» — проти тих укра-
їнців, які йшли, на думку ОУН, на співробітництво з поль-
ською владою. У 1935–1936 рр., після масових арештів 
членів ОУН, відбулись Варшавський, а згодом Львівський 
процеси, під час яких С. Бандеру, М. Лебедя та інших 
провідників засудили до страти, котру по амністії заміни-
ли довічним ув’язненням. Сотні членів ОУН опинились 
у концтаборі Береза-Картузька.

Документ
З виступу С. Бандери на суді

1) «...до вини не почуваюся. Свою революційну діяль-
ність я вважав тільки сповнення мого обов’язку...»

2) «Тому, що в цій залі розглядали атентати, що їх
виконувала Організація, міг би хтось думати, що Організація не числиться (раху-
ється) з життям людини взагалі і навіть з життям своїх членів. Коротко скажу: 
люди, які ввесь час у своїй праці є свідомі, що кожної хвилини самі можуть втрати-
ти життя, такі люди, як ніхто інший, вміють цінити життя. Вони знають його 
вартість. ОУН цінує життя своїх членів, дуже цінує, але наша ідея в нашому по-
нятті є така велична, що коли йдеться про її реалізацію, то не одиниці, не сотні, 
а мільйони жертв треба посвятити, щоб її таки зреалізувати...»

1. Чим аргументував С. Бандера дії членів своєї Організації?
2. Яке ваше ставлення до терористичних актів ОУН?

		Атентат (замах на вбивство) — один з терористичних методів діяльності 
УВО та ОУН (поряд з саботажами та ексами — актами експроприації). Атен-
тати являли собою убивства відповідальних за антиукраїнські дії чиновників 
або українців, що пропагували угодовство (лояльне ставлення до окупацій-
ної влади).

Серйозним ударом по ОУН стало вбивство радянським агентом Судоплатовим 
у травні 1938 р. лідера організації Є. Коновальця. Напередодні вирішальних в іс-
торії Європи та світу подій організація залишилась без керівника. Всередині ОУН 
намітився розкол між її закордонним проводом, на чолі якого був Андрій Мельник, 
і структурою ОУН на західноукраїнських землях, яку очолював з 1933 р. С. Бан-
дера. Перше серйозне розходження між двома лідерами намітилось під час подій 
в Карпатській Україні. А. Мельник, будучи більш обізнаним у справах передвоєн-
ної Європи, категорично заборонив перехід членів ОУН з Галичини до Закарпаття. 
Він знав, що А. Гітлер віддасть цей край Угорщині. Але галицька молодь і провід на 
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Після переговорів та консультацій різних політичних сил краю сформували пер-
ший автономний уряд на чолі з А. Бродієм, який 11 жовтня 1938 р. був затверджений 
Прагою. До нового уряду увійшли представники як Русинського, так і Народовсько-
го блоків. Після затвердження уряду Бродій виступив перед населенням і виклав 
таку програму дій:

• Щоб ЧСР далі називалася Чесько-Словацько-Карпатська Республіка;
• Віддати всі маєтки в краї місцевій владі;
• Чітке визначення кордонів Підкарпатської Русі.

«Етапи національно-визвольної боротьби на Закарпатті у 1920–1938 рр.»
І етап (1920 — початок 1930-х років).

Долучення населення до демократичних інститутів влади (участь у виборах, партійній бо-
ротьбі, в роботі місцевих органах самоврядування тощо). Формування основних течій на-
ціонально-визвольного руху в краї. Вироблення програмних установок, з’ясування позицій 
(«мовна дискусія»: народовці і комуністи стверджували, що населення краю є українським). 
Спроба апелювати до світової громадськості з метою домогтися закріплених у Сен-Жермен-
ському договорі автономних прав для краю (звернення до Ліги Націй 1922 р.).

ІІ етап (початок 1930-х років — 1938 р.).
Формування самостійних українських політичних партій, блоків (Руський блок, Народов-
ський блок). Розгортання безпосередньої боротьби за автономію краю. Об’єднання в цій 
боротьбі всіх течій українського руху. Формування розгалуженої мережі громадсько-полі-
тичних і культурних організацій, їх активна діяльність.

 X Яка течія була домінуючою в українському русі на Закарпатті?

3. Карпатська Україна
26 жовтня 1938 р. прем’єр-міністра автономного уряду А. Бродія заарештували, 

звинувативши в проугорській діяльності. Новим керівником уряду був призначений 
лідер народовців А. Волошин. 

Нова влада, не встигши зіп’ятися на ноги, була поставлена перед фактом І Віден-
ського арбітражу (2 листопада 1938 р.). Згідно з його рішенням, від Закарпаття ві-
дірвали на користь Угорщини територію площею ≈1500 км2 
з містами Берегове, Ужгород, Мукачеве і населенням 173 тис. 
осіб. Це були найбільш економічно розвинуті райони краю.

Незважаючи на це, автономна адміністрація краю взя-
лась до активної державотворчої діяльності. 22 листопада 
1938 р. чехословацький парламент затвердив автономний 
статус Карпатської України та Словаччини.

Не маючи достатньої опори серед населення, уряд А. Во-
лошина починає звертатися до ОУН та численних україн-
ських громад у світі, котрі надали суттєву фінансову допомо-
гу. Частина діячів ОУН вважала автономію краю слушною Андрій Бродій
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нагодою для відновлення Української держави. Переважно з Польщі до Карпатської 
України прибуло чимало української національно свідомої молоді. Вони зайняли 
найважливіші посади в адміністрації краю, взялися до створення збройних форму-
вань.

 � А. Волошин приїхав протестувати до Відня, але не був допущений на переговори. 
У відозві  ‘‘До українського народу Підкарпаття’’ він вимушений був визнати по-
діл Закарпаття (‘‘бо несила боротися зі світовими державами’’), але оптимістично 
додав, що ‘‘границі нашої Підкарпатської Держави тепер забезпечені Німеччиною, 
Італією, Англією та Францією. Польща і Мадярщина прийняли до відома умову, 
в якій зобов’язалися не втручатися до наших внутрішніх справ’’.

Державотворчі процеси в новоутвореній автономії стали розгортатися згідно 
із теорією інтегрального націоналізму. Так, у краї заборонили діяльність усіх по-
літичних партій, крім Українського національного об’єднання (УНО). Всіх незгод-

них ізолювали в концентраційному таборі 
Думен (це не був табір смерті, які згодом 
утворювали нацисти). Вибори до сейму, що 
відбулися в січні 1939 р., сфальсифікували. 
Як підсумок, було оголошено, що за УНО 
проголосували 92,4 % виборців. 

Спроба створити збройні загони «Кар-
патська Січ» спричинила конфлікт із чесь-
кою адміністрацією, котра, з одного боку, 
залучала січовиків до боротьби з угорськими 
і польськими диверсантами, а з іншого — 
не бажала їх озброювати. Так, у ніч із 13 на 
14 березня 1939 р. частини чехословацької 
армії завдали поразки загонам «Карпатської 
Січі», які намагалися оволодіти складами 
зі зброєю (загинули 102 січовики), а згодом 
усунули помірковане керівництво Карпат-
ської України. Цей конфлікт виник напере-
додні вторгнення на територію краю угор-
ських військ. 14 березня 1939 р. 40-тисячне 
угруповання нарядів вдерлося на територію 
краю. Цього ж дня німецькі війська вступи-
ли в Прагу, а також була проголошена неза-
лежність Словаччини. 

Чеські війська, за наказом із Праги, не 
стали чинити опір. Проте боїв з ними уник-

Карпатська Україна. Хуст під 
українськими та чехословацькими 

прапорами

Генерал-чотар УГА, член військової 
референтури Проводу українських на-
ціоналістів В. Курманович на балконі 
будівлі Головної Команди під час про-
ведення ІІ краєвого з’їзду Карпатської 

Січі в Хусті 19 лютого 1939 року
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риство «Рідна школа», що до 1938 р. заснувало близько 40 гімназій, ліцеїв та про-
фесійно-технічних шкіл. Загальнокультурні потреби лишались у царині діяльності 
й товариства «Просвіта», яке в 1939 р. у Галичині мало 83 філії та налічувало понад 
360 тис. членів. Воно утримувало величезну мережу читалень (3214), публікувало 
навчальні матеріали.

Розвиток шкільництва на Волині у 1920–30-ті роки:

Народні школи на Волині
Навчальний рік

1921–1922 1927–1928 1937–1938
Українські 443 8 8
Польські 546 709 1459
Утраквістичні (польсько-українські) 89 421 520

Розвиток шкільництва у Східній Галичині у 1920–30-ті роки:

Народні школи на Волині
Навчальний рік

1921–1922 1937–1938
Українські Близько 2000 360
Польські Близько 2000 Близько 2000
Утраквістичні (польсько-українські) - Понад 2000

 X Які процеси в Західній Україні відображають наведені статистичні дані?

Не краща ситуація спостерігалась у Румунії. До 1927 р. тут було закрито або ру-
мунізовано всі українські школи, ліквідовано українські кафедри в Чернівецькому 
університеті.

Попри досить ліберальне ставлення чехословацької адміністрації до українців, 
певні асиміляційні тенденції все ж таки спостерігалися. 

2. Літературний процес
Провідне місце в розвитку національної культури на західноукраїнських землях 

належало Галичині, особливо Львову. Тут зберігалися яскраві традиції національної 
самобутності, формувалися кадри української інтелігенції.

У суспільному й літературному житті західноукраїнських земель найпомітнішу 
роль відігравали часописи «Діло», «Дзвін», «Літературно-науковий вісник», «Ми», 
«Назустріч» та багато інших. Загалом у Галичині виходило 143 українських періо-
дичних видання. Навколо них гуртувалися найвизначніші постаті — письменники, 
критики, поети, митці. 

У 1920–1930-ті рр. літературний процес на теренах Західної України поєднував 
декілька струменів. З одного боку, продовжували творчу діяльність письменники, 
які стали відомими ще на початку ХХ ст., з іншого — література в цей час збагати-
лася чималою кількістю нових імен. 
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Старше покоління літераторів представляли: В. Сте-
фаник (1871–1936), О. Маковей (1867–1925), М. Черем-
шина (1874–1927), У.  Кравченко (1860–1947), Б. Лепкий 
(1872–1941) та ін. Вони об’єднувались навколо «Товари-
ства письменників і журналістів ім. Івана Франка», яке ді-
яло у Львові в 1925–1939 рр. Тут гутрувалися близько 60 
членів і кандидатів. 

У Чернівцях продовжувала плідно працювати О. Коби-
лянська. У міжвоєнний період письменниця правдиво відо-
бразила події Першої світової війни на території Північної 
Буковини в збірці «Але Господь мовчить» (1926). 

Із Західною Україною тісно була пов’язана твор-
чість емігрантів зі Сходу, які оселились у Празі, Варшаві 
й Львові, — О. Кандиби (псевдонім — Олександр Олесь, 
1878–1944) та його сина, поета, археолога й політичного ді-
яча Олега Ольжича (1907–1944), Є. Маланюка (1897–1968) 
та ін.

Серед молодшого покоління письменників найбіль-
шої популярності набули Богдан-Ігор Антонич (1909–
1937), Ю. Косач (1909–1990) — племінник Лесі Українки, 
І. Вільде (1907–1982), У.  Самчук (1905– 1987) та інші.

Провідною ідеєю творчості письменників як старшого, 
так і молодшого покоління стало осмислення подій 1914–
1920-х рр. До найпомітніших явищ у прозі належали твори 
Уласа Самчука (роман «Волинь» та ін.), трилогія Р. Куп-
чинського «Заметіль», присвячена історії галицького стрі-
лецтва, історичні та інші повісті Богдана Лепкого. 

Для тогочасного літературного процесу була характер-
на значна політизація. Письменники розділилися на три 
основні групи. 

Своєрідним головним об’єднавчим осередком пись-
менників та поетів націоналістичного напряму був «Лі-
тературно-науковий вісник», видання якого відновилось 
у Львові в 1922 р. за редакцією Д. Донцова (1883–1973). 
З 1932 р. літератори націоналістичного напряму об’єдну-
ються навколо видання «Вісник», який виходив до 1939 р. 
До них належали Улас Самчук, Олесь Бабій, Юрій Клен, 
поети — члени так званої квадриги — Євген Маланюк, 
Олег Ольжич, Олена Теліга, Леонід Мосендз. 

Олександр Олесь

Богдан Лепкий

Улас Самчук
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або жевріли на подачки урядів та розвідок окремих держав, приватних осіб. Чима-
ло зусиль для розкладу української еміграції доклала дипломатія та розвідувальні 
органи СРСР. Українська політична еміграція розглядалася як один з головних во-
рогів. Так, радянській дипломатії та спецслужбам вдалося усунути з прикордонних 
держав значні сили української політичної еміграції, внести розкол серед провідних 
діячів (частина їх перейшла на радянофільські позиції), домогтися репатріації на 
територію УСРР великої частки бійців Армії УНР, науковців, серед яких М. Грушев-
ський, С. Єфремов та ін., діячів українського руху в Галичині. У 1926 р. в Парижі 
було вбито С. Петлюру.

 � Симон Петлюра поліг від семи куль у Парижі, просто на вулиці, 25 травня 1926-го. 
Права преса тих років і свідки на суді багато й аргументовано писали, говорили 
про ймовірну спецоперацію московської розвідки. Але й суд, і громадськість пого-
дилися з версією вбивці: буцімто він діяв сам і прагнув помститися за єврейські 
погроми. Його захищав адвокат Анрі Торрес, член Компартії і консул більшовицької 
Росії у Франції. Самуїла Шварцбарда виправдали. У 1945 році про те, що Швар-
цбард був агентом більшовицьких спецслужб, заявив директор ЦРУ Аллен Даллес, 
а в 1990-х роках про це стало відомо з архівних матеріалів, коли виявили лист від 
11 серпня 1930 року, в якому Лаврентій Берія відзначає роль ГПУ у підготовці за-
маху на Петлюру. 

У 1930-ті рр. у середовищі політичної еміграції відбуваються значні зміни. Го-
лодомор в УСРР та політичні репресії остаточно розвіяли радянофільські настрої 
діаспори. Керівну роль у ній переймають сили, котрі сповідували жорсткі антико-
муністичні, націоналістичні погляди. Найбільшу активність у цьому напрямку про-
являла ОУН, прагнучи очолити український національний рух. Проте на процеси 
у середовищі української еміграції стали впливати чинники, пов’язані зі зростанням 
популярності ідей фашизму та піднесенням Німеччини. Частина лідерів української 
еміграції стала вбачати у ІІІ Рейхові ту силу, на яку можна спертися у боротьбі за 
відновлення своєї державності.

Зрештою, станом на кінець 1930-х рр. сформувалися три основні групи україн-
ської еміграції, котрі мали різні політичні орієнтири. Перша — це організації, які 
гуртувалися навколо ідеї відновлення Української Народної Республіки. Вони орієн-
тувалися на підтримку Франції, Англії, Польщі та США і сповідували демократичні 
цінності. Проте їх вплив у 1930-ті рр. на діаспору був доволі обмежений. Друга — це 
прихильники П. Скоропадського, які мали деякі зв’язки у вищих ешелонах влади 
Німеччини. Але їхній авторитет серед іммігрантів був незначний, хоча вони й на-
магалися створити мережі своїх організацій в українській діаспорі США та Канади. 
Третя — це мережа організацій, які перебували під впливом ОУН. Саме вони у той 
час мали найбільшу підтримку.

 X Які течії сформувалися в українській політичній еміграції міжвоєнної доби?
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§ 31. Історія рідного краю в контексті  
загальноукраїнських подій 1914–1939 рр.

Пригадайте:
1.  Основні події історії Украї-

ни 1914–1939 рр.

За цим параграфом ви зможете:
-  характеризувати становище рідного краю 

в 1914–1939 рр.;
-  визначати знакові постаті рідного краю;
-  співвідносити події рідного краю із загально-

українськими та загальноєвропейськими.

До якої імпе-
рії — Російської 
або Австро-Угор-
ської — входив 
регіон, у якому 
ви живете, в роки 
Першої світової 
війни

1. Покажіть на карті населений пункт, у якому ви живете. На тери-
торії якого району, області він розташований.

2. На території якого історико-етнографічного регіону він розташо-
ваний?

3. Охарактеризуйте особливості адміністративно-територіального 
устрою цього регіону на початок ХХ ст.

4. Які населені пункти існували на той час у вашому регіоні? 
Порівняйте їх з тими, що існують сьогодні. Чи зазнали змін їхні 
назви, розміри?

5. Чи є у вашому краї населені пункти, які виникли на початку 
ХХ ст.? Назвіть їх і поясніть походження їхніх назв.

6. Яким був етнічний і соціальний склад населення вашого краю 
на початку ХХ ст.?

7. Чи проходив фронт Першої світової війни через регіон, в якому 
ви проживаєте?

8. Який відбиток мала Перша світова війна на долі вашого населе-
ного пункту?

Українська рево-
люція та боротьба 
за українську 
державність

1. Які події Української революції та боротьби за державність мали 
місце у вашому населеному пункті (регіоні)?

2. Які діячі уславили ваш край?
3. Як змінилася доля вашого краю унаслідок цих подій?

Зміни, що від-
бувались у гос-
подарському 
житті українських 
земель у 1920–
1930-ті рр.

1. Що ви знаєте про особливості розвитку сільського господарства 
краю?

2. Яким був стан промисловості й торгівлі?
3. Визначте спільне й відмінне в господарському житті краю у по-

рівнянні з іншими регіонами України цього періоду.
4. Що вам відомо про соціальне становище в краю і соціальні 

протести населення?
5. Чи мали місце події Голодомору у вашому населеному пункті 

(краї)? Які наслідки цього?
6. Відвідайте місцевий краєзнавчий (історичний) музей і підготуй-

те за його експозицією повідомлення про побут і повсякденне 
життя населення краю в цей період.
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Нові явища 
в культурному та 
духовному житті 
населення.

1. Які події, пов’язані з розвитком української культури, відбували-
ся на території краю?

2. Назвіть імена діячів української культури цього періоду, що 
походили з вашого краю або проживали у ньому. Яким був їхній 
внесок у розвиток культури?

3. Які пам’ятки культури цієї доби розташовані у вашому регіоні. 
Підготуйте розповідь про одну з них.

5. Які церковні споруди у той час збудовані або знищені?
6. Визначте спільне й відмінне в духовній і культурній сферах 

жителів краю у порівнянні з іншими регіонами України цього 
періоду.

7. У яких творах української літератури розповідається про того-
часну історію вашого краю або регіону? Яку інформацію про 
тодішні події і життя населення можна отримати з них?

1. Складіть таблицю «Наш край у 1914–1939 рр.» і, базуючись на ній, порівняйте 
основні події та історичні процеси в краї з подіями і процесами тогочасної віт-
чизняної та європейської історії.

Період
Основні події та історичні процеси

Історія краю Історія України Історія Європи
Наш край у роки Першої 
світової війни
Наш край у роки Укра-
їнської революції та бо-
ротьби за державність
Наш край у 1920-ті рр.
Наш край у 1930-ті рр.

2. Складіть таблицю «Видатні діячі нашого краю 1914–1939 рр.»

Прізвище Роки життя Чим уславився?

Узагальнення знань за розділом V. «Західно-
українські землі у міжвоєнний період»

1. Складіть перелік подій з історії західноукраїнських земель 1921–1939 рр. Які 
з них уважаєте найважливішими. Обґрунтуйте власний вибір.

2. Поясніть значення термінів і понять «асиміляція», «національна коопера-
ція», «осадництво», «східні креси», «пацифікація», «інтегральний націона-
лізм», «український націоналістичний рух», «УВО», «ОУН», «румунізація», 
«русинство», «Карпатська Січ», «Карпатська Україна».
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5. Входження Бессарабії та Північної Буковини до СРСР і УРСР
Радянський Союз ніколи не визнавав приєднання Бессарабії до Румунії. Поча-

ток Другої світової війни створив сприятливі умови для розв’язання «бессарабського 
питання» на користь СРСР. Румунське керівництво намагалося знайти підтримку 
з боку Німеччини. Та остання, будучи зайнятою війною на Заході, заявила, що «про-
блема Бессарабії Німеччину не цікавить — це справа самої Румунії». Початок на-
цистського наступу у Франції прискорив дії радянського керівництва.

Радянський нарком закордонних справ В. Молотов 26 червня 1940 р. вручив ру-
мунському послу ноту ультимативного характеру з вимогою передати СРСР Бесса-
рабію та Північну Буковину. Румунія, яка розуміла безперспективність опору, зму-
шена була погодитися з вимогою. 

28 червня 1940 р. радянські війська Південного фронту під командуванням 
Г. Жукова перейшли Дністер і встановили свій контроль над зазначеними терито-
ріями.

Слід звернути увагу, що Північна Буко-
вина не згадувалась у жодній домовленості 
між СРСР і Німеччиною. Також ця терито-
рія ніколи не входила до складу Російської 
імперії, на відміну від Бессарабії. Тому дії 
Москви у Північній Буковині були сприй-
няті Берліном дуже негативно, і це приско-
рило наближення війни з Радянським Со-
юзом. У середині липня 1940 р. німецький 
генеральний штаб почав розробку плану 
«Барбаросса» — план нападу на СРСР.

Територіальні зміни України в 1939–1940 рр.

Дата Доля українських земель

1939 Закарпаття (Карпатська Україна) — окуповане й приєднане Угорщиною 
Східна Галичина, Західна Волинь — увійшли до складу УРСР
Холмщина, Підляшшя, Посяння, Лемківщина — було встановлено німецьку 
окупаційну владу (увійшли до складу Польського генерал-губернаторства 
Третього Рейху)

1940 Північна Буковина, Хотинщина, Придунайський край (Південна Бессара-
бія) — увійшли до складу УРСР

 X Які території були приєднані до СРСР внаслідок агресії проти Румунії?

Входження радянських військ у 
Бессарабію, червень 1940 р.
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6. Радянізація нових територій
Першочерговим завданням радянського 

режиму стало формування нових органів 
влади та їх узаконення. Попервах у містах 
і селах, де вступала Червона армія, лікві-
довувались польські органи влади і ство-
рювалися тимчасові комітеті з місцевих 
комуністів та прорадянськи налаштова-
них діячів. Заборонялась діяльність партій 
і громадських рухів. Формувались робітни-
чі й селянські дружини, які разом з опера-
тивними групами НКВС здійснювали масо-
ві арешти. Всього заарештували 21 857 осіб 
(державні чиновники, поліцаї, жандарми, осадники, діячі політичних партій, окремі 
представники інтелігенції тощо), котрих вважали небезпечними для нової влади. 
У 1940 р. всі вони були знищені.

Для узаконення радянського режиму в Західній Україні 22 жовтня 1939 р. під 
контролем НКВС провели вибори до Народних Зборів. За офіційними даними, в го-
лосуванні взяло участь 92% виборців. На виборчих дільницях вони отримали вже 
складені безальтернативні списки кандидатів у депутати. Наприкінці жовтня На-
родні Збори прийняли Декларацію про входження Західної України до складу СРСР 
і возз’єднання її з УРСР. 1 листопаді 1939 р. сесії Верховної Ради СРСР, а 15 листо-
пада ВР УРСР ухвалили відповідні закони.

 � Документ
Із Декларації Українських Народних Зборів про прийняття Західної України до 
складу Союзу РСР і включення її до складу Української РСР (жовтень 1939 р.)

Український народ у колишній польській державі був приречений на вимирання. 
Його долею було пригноблення, знищення та грабіж. Польські пани зробили все, 
щоб ополячити українське населення, навіть слово «українець» замінили словами 
«бидло» і «хлоп».

Українських селян позбавляли землі. Робітникам і службовцям, українцям, не да-
вали працювати на фабриках, заводах і в установах. Українців не приймали в на-
вчальні заклади. Викорінювали рідну українську мову. Прагнули знищити українську 
культуру. Усе це не раз викликало бурю протесту, мали місце селянські повстання 
проти колоніального режиму правлячих кіл панської Польщі.

Але скінчився час пригноблення і безправ’я. Волею всього багатонаціонального 
радянського народу, за указом Радянського уряду Червона Армія визволила на віки 
народ Західної України від влади польських поміщиків і капіталістів.

…Українські Народні Збори, як виразник непохитної волі і сподівань народу За-
хідної України, постановляють:

 � Документ
Директива наркома внутрішніх справ СРСР Л. 

Берії про завдання оперативних груп НКВС при 
вступі радянських військ на територію Західної 

України

Президія Народних Зборів Західної 
України
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Просити Верховну Раду Союзу РСР прийняти Західну Україну до складу Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік, включити Західну Україну до складу Україн-
ської Радянської Соціалістичної Республіки з тим, щоб з’єднати український народ 
в єдиній державі, покласти край віковому роз’єднанню українського народу.

1. Якими історичними обставинами в документі аргументовано необхідність вхо-
дження Західної України до складу СРСР?

2. Чому ця історична подія сьогодні по-різному оцінюється істориками?

На території Західної України, що офіційно увійшла до складу УРСР, в грудні 
1939 р. створили шість областей — Львівську, Станіславську, Волинську, Тернопіль-
ську, Рівненську, Дрогобицьку.

Менш ніж через рік законодавчо оформили і включили до складу УРСР території 
Північної Буковини та придунайських земель. 2 серпня 1940 р., за рішенням VII се-
сії Верховної Ради СРСР, було утворено Молдавську РСР, а на території Північної 
Буковини та Хотинського повіту Бессарабії — утворено Чернівецьку область й пере-
дано до складу УРСР. У грудні 1940 р. утворили Ізмаїльську область, до складу якої 
увійшли Аккерманський та Ізмаїльський райони.

У листопаді 1940 р. між Українською РСР і Молдавською РСР було встановлено 
новий кордон. Частину колишньої Молдавської автономної РСР у складі УРСР було 
передано Молдавській РСР. Внаслідок цього від України було відчужено Придні-
стров’я з етнічним українським населенням.

Після включення до складу УРСР Західної України, Північної Буковини й трьох 
повітів Бессарабії населення України збільшилося на 8,8 млн осіб і на середину 
1941 р. становило понад 41,6 млн; її територія розширилася до 565 тис. км2.

Із приєднанням західноукраїнських земель до СРСР розпочався процес радяні-
зації, тобто насадження в усіх сферах життя вироблених за роки радянської влади 
стратегічних напрямків модернізації життя: націоналізація, колективізація, інду-
стріалізація, культурна революція.

Для зміцнення нової влади у Західну Україну направили 86 тис. партійних, ра-
дянських, комсомольських та профспілкових функціонерів. Сюди також послали 
вчителів, культпрацівників, агрономів, медиків тощо. Більшість з прибулих були 
молоді люди без освіти і відповідного досвіду роботи, що викликало чимало конфлік-
тів з місцевим населенням через нерозуміння специфіки регіону. 

Найбільш позитивно українське селянство сприйняло заходи із розподілу по-
міщицьких земель та земель осадників, реманенту, худоби, посівного матеріалу і 
майна. Загалом розподілили близько 2 млн га землі. Позитивне ставлення у селян 
дуже швидко вивітрилося, коли нова влада почала створювати колгоспи. Перші такі 
господарства з’явилися в 1940 р. На 1 червня 1941 р. у 2,6 тисяч колгоспів було об’єд-
нано 140 тисяч селянських господарств, що становило 13%.
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Львівський університет було перейменовано на честь І. Франка, мовою викла-
дання в ньому і Львівській політехніці стала українська. Кількість українських сту-
дентів зросла в 4 рази і становила 50%. 

Пресу перевели на українську мову. Також зі східних областей привезли багато 
книжок українською мовою. Влаштовувалися гастролі театральних труп, хорових 
і музичних колективів зі сходу.

Проте чимдалі населення стало помічати, що через такі дії влада намагається 
нав’язати нові радянські цінності, ліквідуючи стару українську пресу, культурно- 
освітні організації, «Просвіту», НТШ тощо. Українізація була жорстко обмежена 
рамками радянської системи.

 � Документи
1) Зі спогадів селянина з села Вишенька Мала  

Городоцького району Львівської області
«Агітація вступати до колгоспів не мала результатів. Тоді уряд вдався до на-

сильства. У Сибір почали вивозити заможних селян. Депортація проводилась гру-
бо і жорстоко: під’їжджали до селянина, дозволяли взяти з собою необхідні в дорогу 
речі і дещо з продуктів харчування, вантажили на автомашини або фури і вивозили 
на залізничну станцію. Як правило, це відбувалося ночами. На станціях люди мерзли 
по кілька днів у товарних вагонах, доступ до рідних і близьких був заборонений».

1. Якими заходами радянська влада примушувала вступати до колгоспів?
2. Чи відрізнялися ці заходи від тих, що застосовувались при створенні колгоспів 

у Наддніпрянській Україні?
3. Якою, на вашу думку, була реакція селян на такі дії влади?

		 Депортація — примусове, насильницьке переселення людей за межі місць 
їх постійного проживання.

Соціальні перетворення супроводжувалися репресіями. Метою репресивних ак-
цій було якнайшвидше вирішити питання про суспільний лад і утвердити радян-
ську владу в регіоні.

Переслідування, як вже згадувалося, розпочалися відразу після зайняття краю 
Червоною армією, але спочатку вони торкнулися переважно поляків. Серед україн-
ців раніше за інших зазнали репресій активісти політичних партій. 

Широкомасштабні гоніння українців почалися з грудня 1939 р. Репресії здійсню-
валися без суду і слідства, але з метою залякування населення інколи проводилися 
показові процеси. Найпоширенішою формою репресій стала депортація. Загалом 
примусово вивезли 320 тисяч осіб. Смертність серед депортованих становила 16 %.

Єдиною організованою силою опору новій владі була ОУН, яка зберегла свою 
конспіративну мережу. Підпілля розповсюджувало листівки, гуртувало молодь до 
майбутньої боротьби, іноді здійснювало збройні акції проти представників нової 
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чайдушний опір прикордонників та невеликих гарнізонів ще недобудованих і не до 
кінця обладнаних прикордонних укріплених районів «Лінії Молотова». 

 � Велику мужність і героїзм виявили бійці і командири 13-ї застави Володимир-Во-
линського прикордонного загону на чолі з лейтенантом О. Лопатіним, які про-
тягом 11 діб вели бій в оточенні. З 73-х прикордонників залишились живими три. 
Командир одного з полків вермахту згадував: «З витривалістю і дивовижним геро-
їзмом радянських солдатів я зустрівся вперше у червневі дні 1941 р. Ми просува-
лись уперед між Рава-Руською та Львовом і наштовхнулися на низку бетонованих 
маленьких укріплень, які вперто чинили опір. Коли у радянських воїнів не було вже 
жодної можливості утримати укріплений пункт, вони висаджували його в повітря 
і гинули в ньому».

23 червня 1941 р. головні частини німецьких військ були контратаковані радян-
ськими механізованими корпусами в районі міст Луцьк–Рівне–Дубно–Броди. Роз-
горілася перша в Другій світовій війні грандіозна танкова битва, що тривала до 
29 червня. Через погану координацію, відсутність авіаційного та артилерійського 
прикриття Червона армія зазнала нищівної поразки. Однак росування ворога затри-
малося на тиждень. Це зірвало спробу німців з ходу оволодіти Києвом і дало можли-
вість підготувати оборонні рубежі на підступах до міста.

Після поразки у прикордонних боях Червона армія почала відходити на лінію 
укріплень старого кордону («Лінія Сталі-
на»). 5 липня 1941 р. розпочалася Київська 
стратегічна оборонна операція, що тривала 
83 дні. Перший штурм Києва 11–14 липня 
виявився для ворога невдалим. Такими для 
противника були й наступні спроби ово-
лодіти столицею України. Наступ на Київ 
захлинувся. Таким чином, оборона Києва 
змусила нацистів відійти від плану «Барба-
росса» й тимчасово відволікти значні сили 
для розгрому радянських військ в Україні, 
припинивши наступ на Москву.

На початку липня 1941 р. армії Німеч-
чини, Угорщини та Румунії перейшли 
у рішучий наступ проти Південного фрон-
ту радянських військ, які продовжували 
утримувати радянсько-румунський кордон.  
Підрозділи вермахту, прорвавши фронт на 
невеликій ділянці, швидко рушили вперед. 
Спроба командування Південного фронту 

Радянські танки у червні 1941 р.

Львів, червень 1941 року.
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діяли нацистські каральні органи, що мали досвід боротьби з рухами Опору в кра-
їнах Європи. Карателі за перший рік винищили близько 30 тисяч підпільників і 
партизанів. Проте радянський партизанський та підпільний рух проти нацистської 
окупації не вщухав.

Причини розгортання радянської течії руху Опору: окупація батьківщини 
загарбниками; жорстокість окупаційного режиму; цілеспрямована діяльність радян-
ського керівництва із організації руху Опору на окупованих територіях.

Форми боротьби були як пасивними (різноманітна допомога партизанам, від-
мова співпрацювати з окупаційними властями, саботаж заходів окупаційних влас-
тей, випуск бракованої продукції, зрив поставок продовольства для окупаційної 
армії, ухиляння від робіт і відправки до Німеччини тощо), так і активними (парти-
занський рух, диверсійна та пропагандистська діяльність підпілля).

В Україні найбільш сприятливими для таборів партизанів були умови в північ-
них районах. Їхні з’єднання діяли в основному в Чернігівській, Сумській, частково 
Харківській, Київській і Житомирській областях. 

		Партизанський рух — це військові загони, які засилаються в тил ворога і 
діють на окупованій території з диверсійно-розвідувальною метою. 

		Рух Опору — національно-визвольний рух народів, окупованих Німеччиною 
та її союзниками у роки Другої світової війни. 

У травні 1942 р. створено Український штаб партизанського руху, який 
очолив Т. Строкач. Штаб мав координувати дії партизанських загонів з Червною 
армією, забезпечувати партизанів зброєю і продовольством тощо. 

На 1 листопада 1942 р. УШПР підпорядковувалося 55 загонів чисельністю 
6350 бійців. У 1943–1944 рр. число радянських партизанів стрімко зростає.

Зміна чисельності радянських партизанів

Дата Кількість солдатів Кількість загонів

1 жовтня 1941 р. 27,6 тис. бійців 738 загонів

1 листопада 1942 р. 6,35 тис. бійців 55 загонів

1 квітня 1943 р. 15 тис. бійців 74 загони

1 серпня 1943 р. 25,4 тис. бійців 116 загонів

1 лютого 1944 р 50 тис. бійців

12 вересня 1944 р. 15 тис. бійців
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придатні для боротьби (Карпати та Волинь), і розпуск не-
боєздатних формувань. Унаслідок вжитих заходів чисель-
ність УПА скоротилась майже наполовину. З наближен-
ням Червоної армії до районів, контрольованих УПА, вона 
практично припиняє воєнні дії проти німецьких військ. 

У червні 1944 р. з ініціативи ОУН(Б) було засновано 
Українську головну визвольну раду (УГВР) — ор-
ган керівництва повстанським рухом. Вона складалася 
з 25 осіб, 10 з яких були членами ОУН(Б). Виконавчим ор-
ганом УГВР був Генеральний Секретаріат, головою якого 
обрали Р. Шухевича. Президентом УГВР став Кирило 
Осьмак.

Незважаючи на нищівні поразки в ході наступальних 
операцій радянських військ на території України, нацисти 

не змінили свого негативного ставлення до її самостійності. У лютому 1944 р. був за-
арештований А. Мельник, а в травні стратили одного із керівників підпілля ОУН(М) 
Олега Кандибу (Ольжича). Проте у вересні 1944 р. після втрати території України 
німці звільнили з концтаборів лідерів ОУН С. Бандеру, Я. Стецька, А. Мельника та 
інших, сподіваючись, що їхня боротьба проти радянської влади в Україні дасть змо-
гу полегшити становище нацистських військ на фронтах. Лідери ОУН категорично 
відмовилися йти на співробітництво з гітлерівською Німеччиною. Водночас УПА не 
заперечувала можливості поповнити свій збройний потенціал за рахунок німецької 
армії та їхніх союзників, зокрема угорців. 

 � Після звільнення С. Бандери з концтабору 5 жовтня 1944 р. з ним зустрівся німець-
кий генерал Бергер, який мав донести до українського провідника інформацію, що 
Німеччина змінює свою політику щодо УПА і пропонує співробітництво. Але Банде-
ра відмовився від пропозиції. У звіті про зустріч Бергер зазначав: «Бандера — це 
незручний, упертий і фанатичний слов’янин. Своїй ідеї він відданий до останнього. 
На даному етапі надзвичайно цінний для нас, опісля небезпечний. Ненавидить як 
росіян, так і німців».

 � Документи розповідають
З висловлювання командувача УПА Р. Шухевича:

«Домагатися, щоб жодне село не визнало радянської влади. ОУН має діяти так, 
щоб усі, хто визнав радянську владу, були знищені. Не залякувати, а фізично зни-
щувати. Не потрібно боятися, що люди проклянуть нас за жорстокість. Хай із 
40 мільйонів українського населення залишиться половина — нічого страшного 
в цьому немає».

 X Яке ваше ставлення до наказу Р. Шухевича? 

 � Документ
Цілі й завдання УГВР

Кирило Осьмак
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цювали в Саратовській, Куйбишевській, Сталінградській, Новосибірській, Перм-
ській, Свердловській, Омській областях РРФСР та Середній Азії. Тут функціонували 
близько ста загальноосвітніх шкіл з українською мовою навчання.

З початком війни припинили свою діяльність 173 ВНЗ, 700 технікумів, з яких 
лише 72 були евакуйовані у глибинні райони СРСР. Частково відновити їх роботу 
вдалося тільки 1942 р.: у Казахстані розпочав роботу об’єднаний український уні-
верситет у складі Київського та Харківського університетів, Одеський університет 
у Туркменії. Наукові установи України також було перебазовано в східні райони 
СРСР. Більшість підрозділів Академії наук УРСР та її Президія перебували в Уфі 
(з 1943 р. — у Москві). Поєднуючи свої зусилля з вченими і науковцями інших рес-
публік, представники української науки брали активну участь у розробці нових ви-
дів озброєння. У роки війни тематика багатьох інститутів була переведена відповід-
но до потреб воєнного часу.

На оборонні програми працювали 8 лабораторій фізико-технічного інституту 
АН УРСР. Вони розробляли військові прилади для авіації, радіолокації та пелен-
гації. Інститут чорної металургії випробував бойові якості артилерійських систем. 
Інститут будівельної механіки виконував завдання командування ВПС. Інститут 
електрозварювання АН УРСР на чолі з відомим вченим Є. Патоном застосував 
метод автоматичного дугового зварювання під флюсом при складанні корпусів 
танків, що поліпшило якість машин та швидкість їх виробництва. Завдяки цьому 
радянська танкова промисловість випустила танків удвічі більше, ніж Німеччина 
(102 тис. проти 48 тис.).

ІІ Світова війна та її наслідки

СРСР: Близько 16 млн солдат  
та офіцерів загинуло

Німецько-нацистські загарбники  
знищили 4,5 млн мирних жителів

Понад 2,2 млн жителів вивезли  
на каторжні роботи до Німеччини

Станом на 1941 р. в Українській РСР  
проживало 41,7 млн осіб.  

Наприкінці 1945 р. лише 27.4 млн осіб

4 млн — вихідці з України

1,7 млн українців повернулись інвалідами

В українському селі Корюківка понад 7000 
людей було розстріляно і спалено.  

Для порівняння: у чеському селі Лідіце  
було знищено 320 осіб,  

а в білоруській Хатині — 149 осіб

Зруйновано 700 міст, 28000 сіл, понад 5000 
мостів, близько 33000 шкіл і технікумів, понад 

18000 лікарень та інших мед. установ

Покарання за підтримку партизанівМатеріальні втрати
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