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Лекцiя #5 :  

Часи Гетьманату і Директорії 

 

• Після підписання Берестейського миру, 9 лютого 1918, Київ окуповано 
червоними кадрами, і ЦР виїхало із Києва. 
 

• Більшовики тероризують Київ. 
 

• За договором, Німецькі та Австрійські війська нападають на Україну, та 
до кінця лютого, визволяють Київ від червоних. 

 

• 2 березня, уряд ЦР, вертає в Київ, але нарід вже не зацікавлений 
політикою. 

• Чому населення України не хоче повернення ЦР? 

• Меншості не бачать змін чи приналежності до держави 

• Землевласники бояться пропонованих земних реформ 

• Селяни які хочуть земну реформу, не бачать жодного 
поступу у впроваджені змін 

• Майже усім не подобаються Німці, які просто забирають 
зерно в селян 

• Німцям не подобається що ЦР не має системи як збирати 
та довозити зерно в Німеччину (обіцяних мільйони тон  
харчових продуктів) 

 
Гетьманат 
 

• 28 квітня, німці розвʼязують ЦР, і УНР (без армії, без бюрократії, без 
урядових установ) перестає існувати. 

 

• Німці це зробили в умові із консервативними групами в Україні 
(землевласниками, аристократією, підприємцями, фабрикантами, 
купцями, і т. д. – приблизно 20% населення), та відразу створено уряд 
який очолив ґенерал Павло Скоропадський. 

•  
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• Скоропадський приймає назву Гетьман, і зразу старається 
впровадити правопорядок (law and order), і скасувати ̋ Соціялістичні 
екстерми  ̏ Центральної Ради. 

 

• Між силами та обовʼязками гетьмани були: 

• Видавати всі закони (write all laws) 

• Назначувати кабінет уряду 

• Провадити заграничною політикою 

• Провадити всіма військовими справами 

• Бути верховним суддею держави 

• В уряді знаходилися талановиті адміністратори, але окрім історика 
Дмитра Дорошенка, не було українських націоналістів. 

 

• Досяги: 

• Відновлено армію 

• Відновлено поліцію 

• Створено Чорноморський Флот 

• Відкрито 12 амбасад 

• Підписано мир із Радянською Росією в червні 1918 

• Створено багато шкіл, де викладалося українською мовою 

• Друковано підручники українською мовою 

• Засновано 150 ґімназій (high schools) 

• Засновано новий університет у Камʼянець-Подільському 

• Засновано народний архів та народну бібліотеку 

• 24 листопада 1918, створено Українську Академію Наук 
 

• Але, насправді, державною політикою та економією провадили Німці 
 

• В той сам час, опозиція до Гетьмана зростає: 

• Ненавість до впливів росіян та імперіалістів 

• Опозиція до німецької окупації та експлойтації, особливо 
конфістації продуктів 

• Опозиція до каральних експедицій 

• Повстання збройними силами Петлюри та інших 

• Створення руху отаманів та анархістів 
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• Кінець війни 11.11.11:00. 1918 посилає уряду Гетьмана 
Скоропадського в кризу, і 14 листопада Гетьман проголошує 
Федерацію України із Білою Росією (не комуністичною) 

 

• Винниченко і Петлюра проголошують новий уряд, який називається 
Директорія, і починається широке повстання проти Гетьмана 

 

• До війська Петлюри, долучаються Українські Січові Стрільці під 
проводом Евгена Коновальця та Андрія Мельника, як також  війська 
інших отаманів 

 

• 21 листопада починається облога (siege) Києва, а до 14 грудня, німці 
покидають Київ, і Петлюра проголошує відновлення УНР. 

 

• І на переломі нового року безвластя, анархія, голод, вбивство стають 
щоденним явищем молодої держави – починається громадянська 
війна яка триватиме до 1921 р. 

 

• На території України воює 7 різних армій: українські війська УНР, 
українські комуністи, анархісти, білі росіяни (монархісти), Антанта 
(Англія і Франція), поляки, румуни 

 

• Лиш в 1919 р, Київ переходить 5 нападів, облог і переворотів уряду. 
 

Директорія 
 

• Як і ЦР, Директорія складається із молодих, не зрілих політиків, якими 
провадить Володимир Чехівський 
 

• 26 грудня 1918, Директорія проголошує напрямні (directives) щодо  
правопорядку і революційних реформ в державі 

 

• Уряд підтримують селяни і працівники 
 

• Відразу виринають конфлікти між Винниченком і Петлюрою 
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•  
 

• Франція посилає 60 тисяч війська до Одеси, щоб підтримати білі-анти-
більшовицькі армії. Вони не підтримують українські війська. 

 

• Більшовики нападають на Харків, і вдруге творять Українську 
Радянську Республіку 

 

• 22 січня 1919, УНР і ЗУНР підписують договір злуки усіх земель 
України в одну Державу, але обидва уряди продовжують працювати 
окремо, мати свої війська. 
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•     
 

• Під нападом більшовицьких військ, Директорія покидає Київ 2го 
лютого, і переїжджає до Вінниці. 

 

• Винниченко резигнує з уряду 
 

• Петлюра перебирає обовʼязки голови уряду 
 

• Деякі отамани починають переходити на сторону більшовиків, та 
беруть свої війська з собою. 

 

• В Квітні Франція покидає Одесу 
 

• Літом, Білі росіяни нападають на Україну 
 

• Українська Галицька Армія іде на допомогу Директорії, та під Києвом 
провадять жорстокі бої із білими арміями Денікина. Бої кінчаються 
поразкою, та осінню 1919 р українські війська відступають до 
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Камʼянець-Подільського. Підчас відступу, кидається тиф (typhoid fever) 
і еспанська ґрипа (Spanish flu), яка десяткує українські збройні сили. 

 

• Там, українські війська  попадають під напад більшовиків, поляків та 
румунів, так званий трикутник смерті. 

 

• Петлюра, не бачить виходу із ситуації, іде на договори з 
новоствореною державою Польщею. За це його дуже критикують 
ЗУНР і українці Західної України. Варшавський договір, підписаний 
21го квітня 1920, віддає Польщі Галичину і частини Волині за допомогу 
звільнити Україну від більшовиків. 

 

• В квітні 1920, польські та українські війська ідуть на Київ, та виганяють 
більшовиків та білих із половини України. В той сам час, червоні армії 
нападають на Польщу, перебравши Білорусь.  

 

• Поляки покидають Київ, і вертають рятувати Варшаву. У великому 
бою, польські війська успішно обороняють місто, і тоді проганяють 
Червону Армію аж у Білорусь.  

 

• Перемиря (cease fire) між СРСР і Польщею підписане в жовтні 1920, 
було запечатане договором Польщі та СРСР в березні 1921. Цим 
договором, Україну поділено між Польською Республікою і Радянським 
Союзом. Польща одержала Галичину та велику частину Волині, 
Радянська Союз одержав всі землі на схід від Польщі, Чехословаччна 
одержала Закарпаття і Румунія одержала Буковину, наддністровʼя та 
Басарабію. 
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•  
 

• Виснажена війною, голодом, політичними сварками, Україна закінчила 
етап так званих  ̋Визвольних Змагань  ̏ в 1921 році – поділена між 
чотирьома державами. 


