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100 років Українській Центральній Раді: до 100-річчя з часу початку Української 
революції 1917 – 1921 років та з дня утворення Української Центральної Ради: методико-
бібліографічні матеріали / уклад. Л. О. Соколовська;  Київська обласна бібліотека для 
юнацтва. – К., 2017. – 27 с.  

Методико-бібліографічні матеріали містять інформацію про утворення, структуру, 
компетенцію та діяльність Української Центральної Ради, а також дослідження науковців 
щодо подальшої долі членів Центральної Ради, та організації молоді Київщини в період 
діяльності Центральної Ради. Також, бібліотекарям запропоновані методичні рекомендації 
щодо відзначення 100-річчя з часу початку Української революції та з дня утворення УЦР. 
Видання містить, за даною темою, рекомендаційні списки літератури та статей у 
періодичних виданнях наявних у фондах бібліотеки. 

Видання адресоване бібліотечним працівникам, викладачам, вчителям, студентам та 
всім зацікавленим. 

 

 

Укладач: Л. О. Соколовська 

Відповідальний за випуск: Г. Й. Сорока 
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УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

№17/2016 

Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років 

З метою вшанування традицій боротьби за незалежність і соборність України та 
військової звитяги захисників рідної землі, творців національної державності, тисячолітньої 
історії державотворення нашого народу, визнання історичного значення подій, пов’язаних із 
визвольною боротьбою початку XX століття та утвердженням української державності у 
формі Української Народної Республіки, Української Держави і Західноукраїнської Народної 
Республіки, їх значення для відновлення Україною незалежності у 1991 році, утвердження 
історичної єдності земель, консолідації суспільства, зміцнення міжнародного авторитету 
України та у зв’язку зі 100-річчям подій Української революції 1917 – 1921 років 
постановляю: 

1. Проголосити 2017 рік Роком Української революції 1917 – 1921 років. 

2. Визначити вшанування подій та видатних учасників Української революції 1917 – 1921 
років одним із пріоритетів діяльності органів державної влади на 2017 – 2021 роки. 

3. Кабінету Міністрів України: 

1) утворити в місячний строк Організаційний комітет з підготовки і проведення заходів із 
відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років та вшанування пам’яті її 
учасників (далі — Організаційний комітет), визначивши його співголовами Прем’єр-міністра 
України і Главу Адміністрації Президента України та включивши до складу Організаційного 
комітету науковців, представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, 
територіальних громад, громадських об’єднань, членів Ради з питань національної єдності; 

2) забезпечити підготовку в двомісячний строк Українським інститутом національної 
пам’яті разом із Національною академією наук України та представниками громадськості 
Переліку найважливіших пам’ятних дат і визначних діячів Української революції 1917 – 1921 
років; 

3) розробити відповідно до Переліку найважливіших пам’ятних дат і визначних діячів 
Української революції 1917 – 1921 років, на основі пропозицій Організаційного комітету, 
науковців, представників громадськості, затвердити у тримісячний строк і забезпечити 
виконання плану заходів на 2017 – 2021 роки щодо відзначення 100-річчя подій Української 
революції 1917 – 1921 років та вшанування пам’яті її учасників, передбачивши, зокрема: 

проведення відповідних урочистих та інших державних заходів у зв’язку із 100-річчям 
подій Української революції 1917 – 1921 років та вшанування пам’яті її учасників; 

підготовку та публікацію наукових праць, збірок документів і матеріалів, 
енциклопедичних, довідкових та інших видань, присвячених 100-річчю подій Української 
революції 1917 – 1921 років, її ролі в історії України та Європи, а також життю і діяльності 
учасників українського визвольного руху початку XX століття; 

проведення у місті Києві та інших населених пунктах України тематичних міжнародних 
наукових конференцій, науково-практичних конференцій, круглих столів; 

організацію тематичних інформаційних, навчально-виховних, культурно-мистецьких, 
інших заходів у навчальних закладах та закладах культури, спрямованих на донесення 
інформації про події Української революції 1917 – 1921 років, виховання патріотизму та 
підвищення у громадян, передусім учнівської та студентської молоді, інтересу до історії 
України; 
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проведення тематичних виставок архівних документів, речових пам’яток і 
фотоматеріалів, а також оновлення діючих експозицій музеїв, зокрема краєзнавчих, кімнат-
музеїв визначних подій та діячів Української революції 1917 – 1921 років; 

створення та демонстрацію на загальнонаціональних і регіональних каналах 
телебачення документальних фільмів, присвячених подіям Української революції 1917 – 
1921 років; 

забезпечення разом із Національним банком України виготовлення та випуску в обіг у 
встановленому порядку серії ювілейних монет на відзнаку 100-річчя подій Української 
революції 1917 – 1921 років; 

випуск в обіг серії поштових марок і конвертів, присвячених 100-річчю подій Української 
революції 1917 – 1921 років, здійснення спецпогашення поштових марок; 

всебічне сприяння науковим, краєзнавчим дослідженням з історії українського 
державотворення та українського визвольного руху, їх популяризації; 

сприяння реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на збереження та відновлення 
національної пам’яті, популяризацію української історії та культури, консолідацію на цій 
основі суспільства; 

4) забезпечити опрацювання заінтересованими центральними та місцевими органами 
виконавчої влади, Київською міською державною адміністрацією, органами місцевого 
самоврядування за участю Національної академії наук України питань: 

меморіалізації подій та визначних постатей Української революції 1917 – 1921 років; 

створення всеукраїнської туристичної програми «Шляхами Української революції 1917 – 
1921 років»; 

дальшого розвитку Музею Української революції 1917 – 1921 років Національного музею 
історії України, зокрема щодо розширення сучасної експозиції та можливого відтворення 
меморіальних кабінетів Голови Центральної Ради Української Народної Республіки 
М. Грушевського та першого голови уряду Української Народної Республіки В. Винниченка в 
історичній будівлі Української Центральної Ради (м. Київ, вул. Володимирська, 57); 

5) забезпечити підготовку інформаційних матеріалів про Українську революцію 1917 – 
1921 років та її роль у європейській і світовій історії, організацію роботи із розповсюдження 
згаданих матеріалів в іноземних державах; 

6) забезпечити проведення конкурсу громадських проектів щодо створення 
інформаційно-просвітницького інтернет-порталу «Українська революція 1917 – 1921 років», 
а також мультимедійних та інших високотехнологічних проектів, залучивши до реалізації 
зазначених завдань фахівців наукових установ та вищих навчальних закладів; 

7) забезпечити реалізацію заінтересованими центральними та місцевими органами 
виконавчої влади, Київською міською державною адміністрацією, органами місцевого 
самоврядування за участю Національної академії наук України всеукраїнського проекту 
«Місця пам’яті Української революції 1917 – 1921 років»; 

8) вжити заходів з метою завершення проектування та спорудження у місті Києві 
монумента Соборності України та його урочистого відкриття до 100-річчя проголошення 
Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки (22 
січня 2019 року); 

9) опрацювати за участю Київської міської державної адміністрації, інших 
заінтересованих органів виконавчої влади питання віднесення території урочища 
Аскольдова могила у місті Києві до заповідної території, а також збереження історичної 
спадщини у місцях, пов’язаних з подіями українського державотворення та українського 
визвольного руху; 

10) забезпечити за участю Черкаської обласної державної адміністрації облаштування 
та благоустрій на території філії «Холодний Яр» Національного історико-культурного 
заповідника «Чигирин» місць, пов’язаних із подіями Української революції 1917 – 1921 років. 
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4. Обласним, Київській міській державним адміністраціям: 

розробити та затвердити регіональні плани заходів щодо відзначення 

100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років та вшанування пам’яті її 
учасників, забезпечити їх виконання; 

вжити в установленому порядку заходів щодо увічнення пам’яті про звитяги українських 
військових доби Української революції 1917 – 1921 років, зокрема, шляхом спорудження 
меморіалів, пам’ятників, встановлення пам’ятних знаків, меморіальних дощок, 
упорядкування поховань загиблих воїнів українських збройних формувань, учасників 
Української революції 1917 – 1921 років, відповідного найменування/перейменування 
вулиць, навчальних закладів, проведення заходів військово-патріотичного характеру із 
залученням учасників антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях, 
громадських об’єднань, що займаються військово-історичною реконструкцією. 

5. Міністерству інформаційної політики України, разом із Українським інститутом 
національної пам’яті, іншими заінтересованими органами виконавчої влади, за участю 
Національної академії наук України, громадськості, забезпечити розроблення та реалізацію 
медіа-плану на 2017 – 2021 роки щодо інформування суспільства про Українську революцію 
1917 – 1921 років як один із визначальних етапів у процесі національного державотворення 
та про її значення для розбудови новітньої Української держави, а також із забезпечення 
належного інформаційного супроводу заходів з відзначення 100-річчя подій Української 
революції 1917 – 1921 років та вшанування пам’яті її учасників. 

6. Міністерству закордонних справ України: 

1) забезпечити: 

проведення закордонними дипломатичними установами України за участю 
представників української громадськості за кордоном заходів з відзначення 100-річчя подій 
Української революції 1917 -1921 років, зокрема, у місцях на території іноземних держав, 
пов’язаних із життям і діяльністю видатних діячів українського визвольного руху початку XX 
століття та діяльністю державних установ і формувань Української революції 1917 – 1921 
років; 

надання сприяння недержавним організаціям за кордоном, які популяризують події та 
учасників Української революції 1917 – 1921 років; 

організацію роботи із розповсюдження в іноземних державах інформаційних матеріалів 
про Українську революцію 1917 – 1921 років та її роль у європейській та світовій історії; 

2) вжити заходів щодо: 

організації робіт із впорядкування місць поховань на території іноземних держав діячів 
Української революції 1917 – 1921 років; 

залучення представників іноземних держав та дипломатичного корпусу, акредитованого 
в Україні, до участі у державних заходах з відзначення 100-річчя подій Української революції 
1917 – 1921 років. 

7. Державному комітету телебачення і радіомовлення України забезпечити широке 
висвітлення заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років, 
організувати серію тематичних теле- і радіопередач. 

8. Цей Указ набуває чинності з дня його опублікування. 

Президент України П.ПОРОШЕНКО 

22 січня 2016 року 
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Утворення Української Центральної Ради 

Українська Центральна Рада (УЦР), –  спочатку український представницький 
орган політичних, громадських, культурних та професійних організацій; згодом, після 
Всеукраїнського Національного Конгресу – революційний парламент України, який 
керував українським національним рухом.  

Період дії: 4 (17) березня 1917 р. – 28 квітня 1918 р. 

Російська революція, що почалася в лютому 1917 р., була поштовхом для 
піднесення національно-визвольного руху українського народу. В Україну звістка про 
повалення самодержавства прийшла на початку березня 1917 р. За ініціативою 
Товариства українських поступовців (ТУП) і Української соціал-демократичної 
робітничої партії (УСДРП) в Києві 3 (16) березня 1917 р. було скликано 
представників політичних, громадських, культурних та професійних організацій. 
Цього ж дня, на засіданні делегатів, було оголошено про створення громадського 
комітету. 

В новоутвореному комітеті не 
було єдиної думки щодо майбутнього 
статусу України. Самостійники на 
чолі з М. Міхновським виступали за 
негайне проголошення незалежності. 
Автономісти (В. Винниченко, Д. 
Дорошенко і їх прихильники з ТУПу) 
бачили Україну автономною 
республікою у федеративному союзі 
з Росією. 

Таким чином, сформувалися два 
центри національних сил з різними 
поглядами на державно-політичну 
організацію. Прагнучи уникнути 
розколу в національному русі, 
керівники обох організацій 

погодилися на створення об'єднаної організації, яка дістала назву Української 
Центральної Ради. Самостійники пішли на об'єднання з федералістами, бо 
сподівалися, що розвиток революції приведе останніх до визнання необхідності 
незалежності України. Але ці сповідання збулися не скоро. 

4 (17) березня 1917 р. у Києві на Володимирській 42, в приміщенні українського 
клубу «Родина» з ініціативи Товариства українських поступовців за участю 
українських політичних партій, українських військовиків, робітників, духовенства, 
кооператорів, студентства, громадських і культурних організацій (Українське Наукове 
Товариство, Українське Педагогічне Товариство, Товариство українських техніків і 
аґрономів тощо) було оголошено про утворення Української Центральної Ради. 
Головою УЦР заочно обрано Михайла Грушевського, якого тимчасово заступав 
Володимир Науменко, а товаришами голови: Дмитра Антоновича і Дмитра 
Дорошенка. 

Цього ж дня, 4 березня, УЦР телеграмою повідомила керівників Тимчасового 
Уряду Г.Львова і О.Керенського про своє утворення. Офіційне діловодство УЦР 
розпочалося 9 березня, коли обговорювалось питання про виготовлення печатки 
УЦР, передачу УЦР будинку Педагогічного музею, утворення агітаційної школи та ін. 
З часом Рада мала скликати український парламент і сформувати звітний перед ним 
уряд.  

 

Перший Генеральний Секретаріат Української 
Центральної Ради. 1917 р. С. Петлюра, О. Єфремов, В. 
Винниченко, Х. Барановський, І. Стеценко, Б. Мартос, 

М. Стасюк, П. Христюк 
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22 березня 1917 р. УЦР видала першу 
відозву «До українського народу», а коли 27 
березня 1917 р. керування перебрав М. 
Грушевський, стала дійсним дійовим центром 
українського національного руху. Але щойно 
після скликання Всеукраїнського Національного 
Конгресу УЦР перетворилася на своєрідний 
парламент, складений з 150 чоловік, обраних від 
українських політичних партій, професійних і 
культурних організацій та делегатів від губерній. 
На конгресі обрано нову президію УЦР: голова – 
М. Грушевський, заступники голови – С. 
Єфремов і В. Винниченко. 

Наприкінці липня 1917 р. УЦР нараховувала формально 822 депутатів (за 
інформацією П.Христюка; за даними мандатної комісії VI Загальних зборів УЦР – 
798, І.Нагаєвський називає цифру 848). 

Члени УЦР належали до таких груп: Всеукраїнська Рада сільських депутатів – 
212, Всеукраїнська Рада військових депутатів – 158, Всеукраїнська Рада робітничих 
депутатів – 100, представники неукраїнських рад робітничих і солдатських депутатів 
– 50, Української соціалістичної партії – 20, Російської соціалістичної партії – 40, 
Єврейської соціалістичної партії – 35, Польської соціалістичної партії – 15, 
представники від міст і губерній – 84, представники професійних, просвітніх, 
економічних і громадських організацій та інших меншостей (молдаван, німців, татар, 
білорусів) – 108. З цих 822 чоловік обрано Малу Раду в числі 58 чоловік, в якій 
національні меншості здобули 18 місць. 

З ініціативи УЦР у Києві відбувся з 21 вересня по 28 вересня 1917 р. З'їзд 
народів Росії. 

29 квітня 1918 р. за підтримкою німецьких військ відбувся переворот, який 
проголосив генерала П. Скоропадського гетьманом Української Держави. Своєю 
грамотою гетьман Скоропадський розпустив УЦР і Малу Раду, а видані ними закони 
скасував. 

За весь час існування УЦР її головою був М. Грушевський, а у 1918 р. його 
заступниками були С. Веселовський, М. Шраг, А. Ніковський, Ф. Крижанівський, 
секретарями М. Єреміїв, М. Чечель, А. Постоловський, Я. Левченко, Є. Онацький, Л. 
Чикаленко. За час УЦР діяли кількакратно змінені уряди під проводом В. Винниченка 
(28 червня 1917 р. – 30 січня 1918 р.) і В. Голубовича (30 січня 1918 р. – 29 квітня 
1918 р.). 

Засідання УЦР (Малої Ради) відбувалися у будинку Педагогічного Музею на 
Велико-Володимирській вулиці, а пленарні сесії УЦР у Троїцькому Народному Домі 
(театрі М. Садовського). Органом УЦР були «Вісті з Української Центральної Ради»; 
а уряду УНР «Вісник Генерального Секретаріату УНР» (виходив з листопада 1917 
р.). 
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Універсали Центральної Ради 

Наприкінці травня 1917 р. Центральна Рада вислала до Петрограду делегацію 
на чолі з В. Винниченком, М. Ковалевським, С.Єфремовим – лідерами 
найвпливовіших українських партій. Делегація домагалася українізації війська, 
адміністрації, шкільництва, а також щоб Тимчасовий Уряд висловив своє 
принципове ставлення до можливості надання автономії України. 

У відповідь на відмову Тимчасового уряду 
Центральна Рада видала свій Перший 
Універсал, ухвалений 10 (23) червня та 
проголошений на Другому Військовому з'їзді. 
В ньому заявлялося: "Хай буде Україна 
вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не 
розриваючи з державою російською, хай 
народ український на своїй Землі має право 
сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і 
лад на Вкраїні дають – вибрані вселюдним, 
рівним, прямим і тайним голосуванням 
Всенародні Українські Збори (Сейм). Всі 
закони, що повинні дати той лад тут у нас, на 
Вкраїні, мають право видавати тільки наші 
Українські Збори". В Універсалі 
наголошувалось, що Центральна Рада буде 
"творити новий лад вільної автономної 
України". 

Прийняття 1-го Універсалу змусило 
Тимчасовий Уряд вислати до Києва свою 

делегацію в складі міністрів Терещенка та Церетелі. Пізніше до них приєднався 
міністр юстиції Керенський. З українського боку участь в переговорах брали: М. 
Грушевський, В.Винниченко, С.Петлюра. Результатом стало визнання Центральної 
Ради крайовим органом управління на Україні. 

Шовіністичні кола Росії були шоковані «нахабством» українців – 1 Універсалом. 
Тимчасовий уряд та преса наввипередки змагалися у звинуваченнях України у 
«зраді», «сепаратизмі», «прориві фронту» та інших смертних гріхах. Лише 
абсолютна меншість російського суспільства виявляла об'єктивність і спокій. І все ж, 
1 Універсал дав багато – хоч би те, що ТУ не посмів сліпо, за висловлюванням В. 
Винниченка, піти «за голосом чорної сотні, – це вже була перша перемога 
українства». Тимчасовий уряд, спостерігаючи, як Україна здобувала атрибути 
державності, почав виявляти деяке розуміння українських домагань, що відбилося у 
спеціальній його відозві до українського народу.  Петроградські міністри погодилися, 
щоб УЦР виробила статут автономії України з умовою, що його буде подано на 
остаточне затвердження Всеросійських установчих зборів. Отже, було вироблено 
текст нового Універсалу, який мав бути оголошений одночасно з Декларацією ТУ в 
один і той же день. 

У Петрограді відбулося бурхливе засідання ТУ, на якому М. Терещенко й І. 
Церетелі звітували про свою поїздку до Києва. Противники угоди з УЦР 
переконували, що вже сама поїздка була «помилкою», оскільки, мовляв, вона 
відкриє шляхи для здійснення української автономії законним шляхом. Але більшість 
ТУ все ж проголосувала за угоду з Україною. Текст угоди був телеграфований В. 
Винниченку 3 (16) липня. Телеграма підтверджувала повноваження Генерального 
Секретаріату як крайового уряду з розширенням його складу за рахунок 

 
Перший універсал  Української 

Центральної Ради. 10 червня 1917 р. 
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представників меншин. ТУ також підтвердив свою прихильність до «розроблення 
Центральною радою проекту національно-політичного статусу України у такому 
розумінні, в якому сама Рада буде вважати це відповідним інтересам краю». Не 
погодився ТУ лише з одним – українізацією війська: «Що торкається військових 
українських комітетів на місцях, то вони здійснюють свої повноваження на загальних 
основах», «Тимчасове Правительство... уважає недопустимими заходи, котрі б 
могли порушити єдність організації й управління армією». У відповідь на телеграму 
ТУ УЦР 3(16) липня 1917 р. видала свій II Універсал.  

Того ж дня у залі Педагогічного музею на 
урочистому засіданні УЦР В. Винниченко 
оголосив II Універсал і Декларацію ТУ. Основні 
положення Універсалу: 1. ТУ визнавав право 
України на автономію; 2. ТУ визнавав УЦР та 
Генеральний секретаріат як органи державної 
влади в Україні; 3. УЦР змушена була 
погодитися на те, що остаточно питання про 
форму автономії буде вирішено Всеросійськими 
Установчими зборами; 4. УЦР ще раз 
наголосила, що Україна не претендує на повну 
державну незалежність; 5. УЦР приймала умови 
ТУ про розширення її складу за рахунок 
представників національних меншин України й 
розробить проекти законів про українську 
автономію для їх розгляду Установчими зборами 
Росії; 6. Щодо армії, то в Універсалі було 
зазначено: «Що ж торкається комплектування 
українських військових частин, Центральна 
Українська Рада матиме своїх представників при 
кабінеті міністрів війки, в генеральнім штабі й 
при верховному головнокомандувачу для участі 
при комплектуванні окремих частин виключно 
українцями». 

II Універсал був неоднозначне зустрінутий 
українцями. Чимало з них розцінили його як зраду, назвавши «другим Пере-
яславом». Гострій, почасти справедливій, критиці піддав його лідер українських 
націоналістів М. Міхновський. Більше користі з українсько-російського договору (а 
саме таким були II Універсал у поєднанні з Декларацією ТУ) отримали росіяни. 
Визнаючи право українців на автономію, ТУ не давав їм нічого зверх того, що вони 
вже і без його благословення здобули. Більше того, УЦР навіть відмовилася від 
певної свободи дій. Отже, у політичному розумінні це був крок назад у розвитку 
української революції. Водночас це був компроміс. 

Вперше ідею проголошення УЦР було висунуто М. Грушевським у вступній 
промові у день відкриття з'їзду. Майже тиждень після збройної перемоги українців 
над Тимчасовим урядом та більшовиками УЦР працювала над текстом III Універ-
салу, який мав оповістити світ про народження нової держави – УНР. Де-факто 
Україна вже відійшла від Росії, зберігаючи з нею лише формальний федеративний 
зв'язок, і завдання полягало лише в тому, щоб юридичне оформити цей факт. 

III Універсал було прийнято 7 (20) листопада. М. Грушевський відкрив урочисте 
засідання УЦР і після вступного слова зачитав текст Універсалу: 1. Заявлялося, що 
Україна не відокремлюється від Росії, але вся влада в Україні відтепер належить 
лише УЦР та Генеральному Секретаріату; 2. Україна стає Українською Народною 

 
Другий універсал Української 
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Республікою; 3. До її території належать землі, населені здебільшого українцями: 
Київщина, Поділля, Волинь, Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина, 
Катеринославщина, Херсонщина, Таврія (без Криму). Остаточно питання про 
приєднання до України Курщини, Холмщини, Вороніжчини та інших суміжних з Украї-
ною територій з переважаючим українським населенням мало вирішуватися шляхом 
переговорів; 4. На території УНР поміщицьке землеволодіння, право власності на 
удільні, монастирські, кабінетські та церковні землі скасовувалося. Генеральний 
Секретаріат зобов'язувався негайно прийняти закон про розпорядження цими 
землями земельними комітетами до Українських Установчих Зборів; 5. В Україні 
проголошувався 8-годинний робочий день; 6. Запроваджувався державний контроль 
над виробництвом; 7. Україна виступає за негайне укладення миру між воюючими 
сторонами; 8. Скасовувалася смертна кара й оголошувалася амністія; 9. В Україні 
повинен бути створений дійсно незалежний суд; 10. Україна визнає національно-
персональну автономію для меншин; 11. На 27 грудня (9 січня за новим стилем) 
призначалися вибори до Всеукраїнських Установчих Зборів, які планувалося 
скликати 9 (22) січня 1918 р. 

Після зачитання тексту III Універсал було 
поставлено на поіменне голосування в 
Центральній раді. Це було вперше. З 50 членів 
Малої Ради (Комітет Центральної Ради) у залі 
були присутні 46. З них за Універсал 
проголосували 42, проти – жоден, утрималися 
– 4 члени Ради: 2 російські есери, 1 – 
меншовик, 1 – представник польського 
Централу. Після голосування було виголошено 
привітальні промови та заяви представників 
фракцій з мотивів голосування. Закриваючи 
далеко за північ засідання, М. Грушевський 
сповістив, що у четвер 9 листопада о 12-й 
годині дня на Софійському майдані має бути 
проголошено III Універсал УНР всьому 
народові.  

Близько 2-ї години дня на Софійському 
майдані вдарили у дзвони. На майдан вийшло 
духовенство з хоругвами на чолі з 

преподобним Олексієм та чотирма архієреями. З трибуни біля пам'ятника Б. 
Хмельницькому М. Грушевський виголосив промову, в якій сказав, що ЦР у повному 
порозумінні з меншинами вирішила проголосити УНР і зачитав III Універсал. Після 
хвилі схвалення духовенство почало правити молебень (українською мовою) і 
виголосило многоліття «христолюбивому війську», Республіці Українські, 
Центральній раді та Генеральному Секретаріатові. На закінчення відбувся 
військовий парад, який приймали Винниченко і Петлюра. 

Центральна рада ні організаційно, ні психологічно виявилася не готовою до 
відбиття агресії радянської Росії після відомого ультиматуму Леніна-Грецького від 3 
грудня 1917 р. За умов загального наступу більшовицьких військ, підривної дія-
льності не заборонених Центральною радою харківського «уряду» й більшовицької 
партії потрібно було підняти загальнонаціональний пафос народу, націлити його на 
боротьбу за свою державність. Зробити це було непросто, оскільки національній рух 
на той час переживав не піднесення, а навпаки спад. 

На початку 1918 р. Центральна рада стала схилятися до ідеї проголошення 
повної незалежності України. Зробити це варто було також у зв'язку з необхідністю 

 
Третій універсал Української 

Центральної Ради. 7 листопада 1917 р. 
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підписання мирного договору з Центральними державами. Впродовж грудня 1917 р. 
за проголошення незалежності неодноразово виступали М. Ковалевський, М. 
Шаповал, С. Шелухін та інші лідери української революції. В січні 1918 р. 
представник Одеси на засіданні Малої Ради, наголосивши, що «більшовизм росте, 
як пошесть», запропонував безвідкладно проголосити самостійність УНР. 

У вступному слові перед читанням тексту IV 
Універсалу в Малій Раді М. Грушевський 
виокремив два мотиви прийняття цього 
документа: «Дати нашому правительству змогу 
довести справу миру до кінця і захистити від 
усяких замахів нашу країну». IV Універсал було 
датовано 9 (22) січня, а проголошено – 11 (24) 
січня 1918р. На його початку зазначалися 
проблеми, з якими зіткнулася УНР (економічна 
криза, злочинність, зрив виборів до Українських 
Установчих Зборів, російська інтервенція, що 
призвела до вбивств, руйнувань та пограбунку 
держави, а також потреба в укладенні миру). 
Щоб зняти ці проблеми, УЦР проголошує: 
«Віднині Українська Народна Республіка стає 
самостійною, від нікого не залежною, вільною, 
суверенною державою Українського Народу». 

Україна заявляла про готовність жити у 
злагоді з усіма сусідніми державами за умови їх 
невтручання у внутрішні справи УНР. Раді 
Народних Міністрів (Генеральний Секретаріат 
було перейменовано) доручалось 
якнайшвидше завершити мирні переговори, очистити Україну від російських військ. 
Після війни ставилося завдання розбудови місцевого самоврядування й розробки 
закону про передачу землі народу без викупу, «прийнявши за основу скасування 
власності й соціалізацію землі». Передбачалося, що вже з початком весняних робіт 
земельні комітети передадуть землю селянам. Раді Міністрів також доручалося 
перевести підприємства на випуск мирної продукції й ліквідувати безробіття. 
Оголошувалася державна монополія й контроль за торгівлею. Над усіма банками 
мав бути встановлений державний контроль. Також уряд мав боротися з усіма 
антиукраїнськими й антидержавними силами, насамперед тими, хто намагається 
«знову піддати усі вольні народи під одно царське ярмо – Росії». IV Універсал 
підтверджував усі демократичні права та свободи, проголошені у III Універсалі, 
доповнивши їх правом меншин на національно-персональну автономію. 

Історичне значення IV Універсалу полягає в тому, що він проголосив Україну 
незалежною державою, завершував важливий етап складного й суперечливого 
розвитку українського національно-визвольного руху, що відтепер вирвався з ілюзор-
ного сподівання на можливість існування Української держави на засадах автономії 
чи федералізму. IV Універсал відкрив нову сторінку змагань українського народу за 
свободу, який відтепер рішуче заявив, що метою його боротьби є незалежна 
держава, яка стоїть на сторожі інтересів народу. 

 

 

 

 
Четвертий універсал Української 
Центральної Ради. 9 січня 1918 р. 
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Періодизація діяльності Центральної Ради 

І. Становлення УЦР, формування її 
складу, боротьба за демократизацію й 
українізацію, співробітництво з Тимчасовим 
урядом, кристалізація ідеї автономії України в 
складі Росії (березень – початок червня 1917 
p.). 

ІІ. Поглиблення процесу державного 
будівництва в Україні на засадах автономно-
федеративного принципу, легітимізація 
автономії в умовах досягнення тимчасового 
компромісу з Тимчасовим урядом (кінець 
червня – початок жовтня 1917 p.). 

ІІІ. Боротьба за владу з центральним 
більшовицьким урядом (жовтень 1917 р. – 
січень 1918 p.).  

ІV. Існування формально самостійної 
Української Народної Республіки під 
протекторатом Німеччини й Австро-Угорщини 
(березень – 28 квітня 1918 p.). 

 

 

Здобутки і прорахунки Української Центральної Ради 

Здобутки: Створено передумови для національно-культурного розвитку 
України. Національні меншини отримали право національно-персональної автономії. 
Були продовжені державотворчі традиції українського народу. Залучення до 
політичного життя великих мас українства, набуття досвіду політичної боротьби. 
Пробудження національної самосвідомості. Розпочато процес соціально-
економічних перетворень. Демократизація суспільно-політичного життя. Було 
закладено основи мирної зовнішньої політики України. Отже, УЦР домоглася 
визнання прав українського народу на власну державу, культуру, мову. Незалежність 
УНР дипломатично визнали європейські країни. Центральна Рада зуміла перемогти 
більшовиків; була прийнята Конституція Української Народної Республіки. 

Прорахунки: Ігнорування такого чинника в державотворчому процесі, як армія. 
Не вдалося налагодити рівноправні відносини із сусідніми і великими державами, 
домогтися справжнього міжнародного визнання. Непослідовність у реалізації 
соціально-економічної політики. Сліпе слідування соціалістичній доктрині. Не 
вдалося сформувати дієвого державного апарату, налагодити постачання міст 
продовольством, забезпечити порядок і законність. Не вдалося нейтралізувати 
соціальну демагогію більшовиків. Захопленість ідеєю федералізму, намагання 
втілити її в життя за будь-яких обставин. Таким чином, Центральна Рада свідомо 
ухилялась від вирішення гострих соціально-економічних питань, не зуміла 
налагодити ефективного керівництва в Україні, забезпечити міста продовольством, 
домогтися порядку й законності. УЦР не змогла організувати українську армію. 

 

 

 

Приміщення Центральної Ради 
Нині Будинок вчителя у Києві 
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Гроші Центральної Ради Української Народної Республіки 

25 карбованців Центральної Ради 
Української Народної  Республіки 

 Матеріал: Папір 
 Номінал: 25 карбованців 
 Рік: 1918 
 Опис: Знак Державного Казначейства 

Центральної Ради Народної Української 
Республіки (20.XI.1917 – 29.IV.1918 рр..). 

 Автор проекту: Олександр Красовський. 
 Розміри: 132 х 75 мм. Без водяних знаків. 
 Л.С.: Зліва: селянин з лопатою, праворуч – 

селянка зі снопом. 
 Дата випуску: 06.04.1918 року. Випускалися 

друкарнею Василя Кульженко (м. Київ). 
 Країна або місто: Україна. 

 

50 карбованців Центральної Ради 
Української Народної  Республіки 

 Матеріал: Папір 
 Номінал: 50 карбованців 
 Рік: 1918 
 Опис: Знак Державного Казначейства 

Центральної Ради Народної Української 
Республіки (20.XI.1917 – 29.IV.1918 рр..).  

 Автор проекту: Олександр Красовський. 
 Розміри: 132 х 75 мм. Без водяних знаків.  
 Л.С.: Зліва: селянин з лопатою, праворуч – 

селянка зі снопом.  
 Дата випуску: 09.09.1918 року. Випускалися 

друкарнею Василя Кульженко (м. Київ) до 26 
березня 1919 року. 

 Країна або місто: Україна 

Проекти еталонних зразків 25 і 50 карбованців виготовив художник А.Красовскій. 
Спочатку випустили знаки номіналом 25 карб. (Київ), пізніше – 50 карб.  У народі ці 
гроші отримали назву «лопатки» та «берізки». Обидва знаки містили один і той же 
малюнок і відрізнялися тільки номіналом і кольором – зелений і синій. На лицьовій 
стороні, на тлі сітки з хрестоподібним малюнком, узятим з мотивів українських 
народних вишивок, розміщені дві символічні фігури: праворуч – українського 
селянина на весь зріст, який тримає в лівій руці лопату, ліворуч – сидить селянки зі 
снопом пшениці в одній руці і серпом – в інший. Обидві фігури – в українському 
національному одязі, навколо них – орнамент з української стилізованої флори. 
Простір між фігурами заповнено малюнком у стилі українського бароко. Вгорі 
розташований герб України – тризуб. На звороті купюри в центрі – картуш, в 
середині – два профілі – чоловічий і жіночий. Вони символізують історичного 
попередника держави – козацьку Україну й нове, відродженя держави. Навколо 
картуша – розкішний рослинний орнамент.  Особливо добре вписується в загальну 
картину застережлива фраза «За фальшування карається тюрмою», літери якої 
виконані в техніці Писарський розчерків, згідно давньої української поліграфічної 
традиції, що створює враження витіюватого орнаменту.  

http://korysniporady.com.ua/wp-content/uploads/2014/05/25-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2.jpg
http://korysniporady.com.ua/wp-content/uploads/2014/05/25-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2-2.jpg
http://korysniporady.com.ua/wp-content/uploads/2014/05/50-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2.jpg
http://korysniporady.com.ua/wp-content/uploads/2014/05/50-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2-2.jpg
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100 карбованців  Центральної Ради Української Народної  Республіки 

 Матеріал: Папір 
 Номінал: 100 карбованців 
 Рік: 1917 
 Опис: Знак Державного Казначейства 

Центральної Ради Народної Української 
Республіки (20.XI.1917 – 29.IV.1918 рр..).  
 Автор проекту: Георгій Нарбут. Без водяних 

знаків.  
 Зворотний бік перевернута на 180°. Напис 

«сто карбованців» виконана на трьох мовах: 
російській, польській, івриті. 
 Дата емісії: 05.01.1917 року. 
 Розміри: 169 х 105 мм.  
 Випускалися друкарнею Василя Кульженко 

(м. Київ). 
 Країна або місто: Україна.   

Банкнота 100 карбованців була першим офіційним платіжним засобом 
Української Народної Республіки, проголошеної Центральною Радою 20 листопада 
1917 року. Бона була введена в обіг 5 січня 1918-го і офіційно називалася 
державним кредитним білетом. Автор проекту – художник-графік, професор-
засновник і майбутній ректор Української Академії мистецтв Георгій Нарбут (1886-
1920). Банкнота була видрукувана в Києві, в друкарні «С. В. Кульженка». Офіційний 
тираж – 55 тисяч на загальну суму 5,5 мільйонів карбованців. Бони віддруковані на 
білому щільному папері 170х105 мм, без водяного знаку, з перевернутої орієнтацією 
лицьового та зворотного боків. Чому «100 карбованців» були виконані саме в такому 
вигляді, поки залишається загадкою. Це – незвичайне явище в історії виготовлення 
грошових знаків як в Україні, так і в Росії.  

 Аверс банкноти виконаний у стилі українського бароко. Жовтий фон являє 
собою ромбоподібну сітку, в центрі розташований картуш у вигляді обрамленого 
прикрасами рівностороннього восьмикутника з тризубом посередині, його середній 
зуб увінчаний зверху хрестом. Внизу під картушем – букви Г і Н, відповідні ініціалами 
автора. У написах вказані емітент, назва і номінал банкноти, рік випуску і 
забезпечення золотом (1 карбованець містив 17,424 частки чистого золота, тобто 
стільки ж, як і російський рубль). На аверсі – підписи директора Державного банку 
УНР М. Кривецького і скарбника В. Войнилова. Підписи та серійний номер виконані 
чорним кольором. Через яскраво-жовтий колір грошового знака ці бони отримали у 
населення прізвисько «яєчня». Серед колекціонерів ця назва збереглася до 
теперішнього часу. Фон зворотного боку має світло-фіолетовий колір і виконаний у 
вигляді захисної сітки з переплітаються хвилястих ліній і кілець з числом 100. У 
центрі реверсу великі стилізовані, прикрашені орнаментом цифри 100 зеленого 
кольору. Вгорі зліва вказаний номінал російською мовою, угорі праворуч – 
польською. Внизу в центрі – номінал на ідиш, через що ці бони в народі інколи 
називали єврейськими грошима. Незабаром після випуску «100 карбованців» в обігу 
з’явилися фальшиві купюри, що мали досить високу якість. Основна відмінність 
підроблених банкнот полягало в тому, що підписи і серія надруковані коричневою 
фарбою, і це дозволяє сучасним колекціонерам легко їх ідентифікувати. Певний 
інтерес представляють «народні» підробки, виконані від руки на підходящому папері. 
Стояло завдання досягти лише загальної схожості. Таких підробок збереглося 
небагато, у колекціонерів вони користуються певним попитом. 

 

http://korysniporady.com.ua/wp-content/uploads/2014/05/100-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-2.jpg
http://korysniporady.com.ua/wp-content/uploads/2014/05/100-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2.jpg
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Подальша доля членів Центральної Ради 

З падінням Української Державності персональний склад Центральної Ради розпався на дві 

частини – одні залишились на Батьківщині, інші вийшли на еміграцію, причому дехто з останніх 

повернувся. Побувши тиждень в ув’язненні у травні 1919 року, уже наступного року виїхав на 

еміграцію Христофор Барановський. Помер у Бразилії 1941 року. Вважається, що в УСРР померли 

Зіновій Висоцький (псевдонім Степовий), Олександр Жуковський, Йосип Маєвський, Прокіп Понятенко 

та Віктор Поплавко. 

Криваву різанину, подібної до якої місто не бачило з часів Андрія Боголюбського, Батия та 

Менґлі-Гірея, влаштували на початку 1918 року війська Муравйова в Золотоверхому Києві. 

Підійшовши 15 січня ст.ст. до міста, аж до 25-го дня вони піддавали його інтенсивному 

бомбардуванню. У присвяченому крутянам оповіданні Богдан Рубчак відтворював перекази про 

муравйовців: «Це була збиранина голоти – недобитків царської кавалерії, царської морської 

фльоти, розбишак і «босяків» із вулиць міст, під командуванням колишнього царського жандарма 

Муравйова». Ці люди й справили в українській столиці свою криваву оргію. У листі до брата – 

археолога Миколи Ернста від 15 червня 1918 року історик мистецтв Федір Ернст оповідав: «Трупы 

расстрелянных везли на площадках ломовики через весь город – прямо наваленные грудами по 10-

15 человек на площадку, неприкрытыми, в искривленных позах, залитые кровью – целыми 

вереницами. И пока эта сволочь не убралась из Киева, я, признаюсь, ежеминутно дрожал за свою 

жизнь и не раз удирал под пулями». Серед них було багато кримінальників, – лютнева революція 

розкрила тюремні брами для всіх. З-поміж красногвардійців особливою люттю відзначалися матроси. 

Але ж було й чимало селян. 

Важливе питання – як пощастило більшовикам збурити психіку цих людей, які перед війною були 

начебто соціально безпечні. Цікаве спостереження зробив білий контррозвідник українського 

походження Микола Сигида про червоних кінця 1917 – початку 1918 року: «Вожди отряда были 

звери, расстрелы и самые кошмарные издевательства были спутниками их похода, имея целью 

своеобразное настраивание этой толпы, которая носила название войск. Ни одной минуты 

отдыха человеку, через кровь идущего к крови, ни одной минуты сна человеку, пьяному от крови 

брата своего, не давали эти люди, дабы угар не мог пройти раньше, чем будет достигнута цель. 

Понимание психологии масс, чисто звериное». Голова армійського комітету 1-ої революційної армії 

С.Мойсеєв, котрий знав Муравйова зблизька, під час слідства згадував київську епопею: «Когда на 

место расстрелов приехал Муравьев и увидел, что его окружает толпа озверевших 

красногвардейцев с награбленным имуществом, то он ничего не сказал о том, чтоб не грабили, а 

наоборот, стал призывать к дальнейшим расстрелам, говоря, что главное теперь быть 

беспощадным». 

У Києві тоді загинули члени Центральної Ради Леонард Бочковський, Олександр-Богдан 

Зарудний та Ісаак Пугач (редактор «Народної волі»). Назвавши лише імена Зарудного й Пугача, 

Павло Христюк пояснив їхню загибель непоінформованістю про виїзд уряду. Так само й Дорошенко, 

зазначаючи, що з українських діячів «загинуло лиш кілька людей, здебільшого випадково», пояснив 

це тим, що «у більшовиків ще не було добре поставленої розвідки». 

Жертвою одного з таємничих убивств тих років став генеральний секретар освіти Іван Стешенко 

(30 липня 1918, Полтава). Відповідальна й «резонансна», як тепер кажуть, посада притягувала до 

нього пильну увагу людей різних настроїв. «Всім відомо, – читаємо в одному з некрологів, – скільки 

образ прийняв І.М. від ворогів України і «чорносотенців», і «соціалістів», і – сором згадати – від декого 

з «свідомих» українців за свою щиру діяльність. Ім’я його не сходило з уст доброчинних російських 

учителів. Коли прийшли «більшовики» Муравйова, вони кинулись розшукувати І.М., щоб повести його 

під розстріл. Зимою, в страшну завірюху подався І.М. пішки з Києва… і врятувався на той раз від 

більшовицьких куль…». Невідомі злочинці настигли його пізніше і в іншому місці. Двома пострілами з 

револьвера його було смертельно поранено пізно ввечері 31 липня 1918 року в Полтаві на 

Куракінській вулиці. Не знайшовши візника, він ішов з вокзалу разом із сином до знайомих на ніч. На 

другий день вранці Стешенко помер у лікарні, не прийшовши до пам’яті. 

Згадуючи померлих тоді Мочульського й Нарбута, письменниця Галина Журба казала: «Це було 

особливо боляче після недавнього вбивства Олександра Мурашка, що загинув з рук «невідомих» 
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бандитів. В дійсності московсько-більшовицька рука нищила планово українських діячів культури, як-

от Стешенка та інш.». Ще на початку квітня 1918 року лікар з Одеси, член ЦК партії соціалістів-

самостійників Іван Луценко виступив на Малій Раді у справі розстрілу Євгена Нероновича. Він не 

сподівався тоді, що невдовзі загине й сам. Обставини його загибелі розповів його товариш з 

Українського генерального військового комітету Володимир Кедровський. 

Наступного, 1919 року, відходячи під ударами червоної та денікінської армій, Українська армія 

опинилась у «чотирикутнику смерті». Бракувало набоїв. Недалеко Старо-Костянтинова, коли Луценків 

гайдамацький загін атакував більшовицький панцерний потяг, налетіла більшовицька кіннота. Мало 

хто з українців вирвався з залізного кільця кіннотників. «Тяжко поранений Луценко сховався поміж 

палями, зложеними біля залізниці, але більшовики знайшли його і порубали на шматки». 

«Енциклопедія українознавства» інформує про смерть Луценка інакше: «Загинув літом 1919 на посту 

військ. лікаря під час боїв за зал. станцію Антоніни на Волині». Англомовна енциклопедія Кубійовича-

Струка датує цю подію 25 березня 1919 року, м.Полонне Новоград-Волинського повіту. 

Що стосується самого Нероновича, то ще 1995 року В.Ф.Верстюк зі своїми співавторами звернув 

увагу на те, що заарештували його у Великих Сорочинцях, де він перебував у родичів дружини, і 

розстріляли без суду як члена Народного секретаріату, яким на той час він по суті уже не був. 

Невдовзі «в порядку червоного терору» загинув Володимир Науменко (8 липня 1919). ВУЧК 

заарештувало Науменка 7 липня 1919 року, а вже наступного дня Лаціс, Яковлев, Вітліцький та 

Іванов, члени колегії ВУЧК, вирішили: «Расстрелять, приговор привести в исполнение в 24 часа». 

Дев’ятого числа Президент УАН В.Вернадський та неодмінний секретар УАН А.Кримський звернулись 

до комісара Наркомосу з клопотанням про його звільнення, але вони запізнилися. Перебуваючи під 

домашнім арештом більшовиків, 11 квітня 1919 року у Чернігові помер Ілля Шраґ (11 квітня 1919, 

Чернігів). У серпні 1919 року в Києві був розстріляний ЧК Кузьма Корж як «один з головних керівників 

петлюрівської змови». 

Дуже характерно склалась доля Всеволода Голубовича. Лише 1919 року більшовики забирали 

його двічі, а у серпні 1920 року його арештувала кам’янець-подільська ЧК. Засуджено його на п’ять 

років примусової праці в концтаборах, але у зв’язку з амністією ВУЦВК 6 жовтня 1921 року його 

звільнили, зобов’язавши щотижня приходити на реєстрацію до міліції. Якийсь час він поневірявся, не 

мав роботи. Нарешті став завідуючим відділу капітального будівництва ВРНГ, але був ув’язнений 

знову у справі «Українського Національного Центру». 2 січня 1932 року року Голубович був 

засуджений на десять років позбавлення волі у концтаборах. 7 лютого 1932 року колегія ОГПУ СРСР 

зменшила строк покарання до шести років. З урахуванням попереднього ув’язнення влітку 1937 року 

строк закінчився. 2 червня НКВД порушило клопотання перед Президією ЦВК СРСР про продовження 

ув’язнення, – йому додали ще п’ять років. 16 травня 1939 року він загинув у ярославльській тюрмі. 

Пустити його на свободу більшовики ніяк не могли, кінець строку для них ще нічого не означав. 

1924 року у справі «Центру дій» проходили двоє членів Центральної Ради, двоє масонів – брати 

академік УАН Микола Прокопович та Костянтин Прокопович Василенки. Микола Прокопович хворів, 

тому його узяли останнім – 24 вересня 1923 року. Внаслідок різних клопотань 14 жовтня його 

випустили, але знову взяли під варту у перший день процесу – 17 березня 1924 року. 8 квітня було 

оголошено вирок. Обох Василенків було засуджено на 10 років позбавлення свободи. 24 листопада 

Миколу Прокоповича звільнили, і він помер 3 жовтня 1935 року в Києві. Його молодший брат лишався 

в ув’язненні. 1930 року у справі «РДО» було притягнуто Г.Косткевича. 5 березня 1957 року, під час 

посмертних реабілітацій, його було викликано й запитано: «Существовала ли в Киеве 

контрреволюционная организация «Центр действия»?». Він відповів: «Да, существовала». Протягом 

дальших років як підневільний К.Василенко працював по різних установах. 1937 року його 

заарештували вдруге у Вінниці. Коли почалась війна, Костянтина Прокоповича Василенка 

розстріляли як політичного (кримінальних випущено). 

Справа «Спілки Визволення України» захопила сімох членів Центральної Ради. 21 липня 1929 

року був ув’язнений Сергій Єфремов, 17 липня Володимир Чехівський, 23 липня Андрій Ніковський, 

27 липня Йосип Гермайзе, 17 серпня Григорій Голоскевич, 26 серпня Валентин Отамановський, і 

остання з цієї групи – 15 січня 1930 року – Людмила Старицька-Черняхівська. Ніковський відбував 

строк у Соловецьких таборах. Вийшовши на волю 21 квітня 1940 року, він приїхав до Ленінграду до 

своєї дочки. Ю. Меженко оповідав, що на початку війни Ніковський приходив до нього, просив 
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допомогти влаштуватись на службу. Меженко вважав, що Ніковський помер на початках блокади. 

Дмитро Нитченко занотував розповідь Сергія Титаренка про долю Г. Голоскевича – його заслання до 

Тобольська після ярославльської в’язниці та кількох років табору: «Його дружина збиралась відвідати 

його, але незабаром дістала від нього пакунки з речами чоловіка. А потім дістала й телеграму про те, 

що Голоскевич помер від хвороби серця. Це було, як розповідав Титаренко, восени 1934 року. Згодом 

дружина Голоскевича поїхала сама до Тобольська, щоб упорядкувати могилу. Там вона довідалась, 

що речі й телеграму надіслав їй сам Голоскевич і що в день смерти його запросили були знайомі до 

театру, але він відмовився. А увечері, розрахувавшись з господарями за мешкання, він лишив якийсь 

лист для НКВД, куди він мусив трохи не щодня ходити на реєстрацію, й пішов з дому. Вночі він 

повісився в міському парку». 

За справою «Українського Національного Центру» було заарештовано 50 осіб. Членів 

Центральної Ради ця справа забрала найбільше: 2 березня 1931 року «одномоментно» узяли 

чотирьох – Всеволода Голубовича, Василя Мазуренка, Павла Христюка й Миколу Чечеля, 1 квітня 

1931 року арештовано правника Миколу Григоровича Левитського (не плутати з кооператором 

Миколою Васильовичем Левитським), який від імені УНР підписав мир у Бресті, 27 квітня – Аркадія 

Степаненка. Заарештували також Дмитра Коліуха (бл. 1937), Миколу Любінського (1930-ті), Миколу 

Стасюка й Миколу Шраґа (1 лютого 1970), сина згаданого вище Іллі Шраґа. Строк ув’язнення давали 

всім невеликий – від трьох до шести років. У дальші роки 33 душі, що проходили у справі «УНЦ», було 

знову ув’язнено за «антирадянську діяльність» і «шпигунство». Із них двадцять одного було 

розстріляно, а решта 12 одержали нові строки. Тепер стало відомо, що Микола Левитський 1935 року 

помер в одному з концтаборів Красноярського краю, Миколу Чечеля розстріляли 9 вересня 1937 року 

в Суздалі, Василя Мазуренка у неділю 21 листопада 1937 року в Алма-Аті, Аркадія Степаненка 5 

вересня 1938 року в Києві. Всеволод Голубович, як уже сказано, 16 травня 1939 року помер у 

Ярославльській тюрмі, а Павло Христюк – 19 вересня 1941 року – в одному з концтаборів 

Севвостлаґу. Є відомості, що Микола Стасюк зацілів у Маріуполі. До приходу німців під час Другої 

Світової війни він працював як сторож у міському парку. За німецької окупації став редактором 

«Маріюпільської газети», одного з найкраще редагованих у ті роки часописів. 

Поза цими великими групами багато хто загинув поодинці. Член Центральної й Малої Рад, 

міністр внутрішніх справ УНР Михайло Ткаченко був інтернований у Росії, перебував у московському 

таборі, де 1920 року й загинув. Після коротких років еміграції 1922 року повернувся до України 

Олександр Степаненко. 1924 року його вислано до РСФСР, де він відразу й помер. По-різному 

оповідають про обставини загибелі Миколи Міхновського. Як писав Петро Мірчук, «під кінець квітня 

[1924 року] Міхновський попав знову до казематів ГПУ. По кількох днях переслухань Міхновського 

звільнено. Він перейшов з тюрми на приватну квартиру, але вже другого дня вранці, 3-го травня 1924 

року Міхновського знайдено мертвим, повішеним в садку. Про обставини смерті Миколи Міхновського 

не подав ніхто ніколи якогось точнішого звідомлення. Не було ніколи й можливості довідатись якось 

про те опісля, ми вважаємо потрібним насамперед звернути увагу на те, що не існувало ніколи й не 

існує ніякого доказу, що Микола Міхновський покінчив самогубством. Ніякої записки про свій 

самогубчий замір Міхновський не залишив, перед ніким ніколи думки про самогубство не 

висловлював. Сам факт, що його знайдено повішеним в приватному саді, аж ніяк не можна вважати 

якимсь доказом самогубства. Навпаки, знаючи методи ГПУ, мусимо прийняти за безсумнівний факт, 

що ГПУ зліквідувало фізично Міхновського, повісивши його ніччю в «приватному» саду, щоб цим 

заінсценізувати версію про самогубство». 

Трагічно загинув генерал-хорунжий УНР Юрій Тютюнник. Спровокованого ГПУ до повернення в 

Україну, 1929 року його було заарештовано й розстріляно у Москві. 1930 року ув’язнено Федора 

Крижанівського. Відбувши три роки, він повернувся 1933 року до Києва. 1938 року був заарештований 

вдруге й 28 квітня розстріляний. Повернувшись з еміграції, під час голодомору 1932 року на Кубані 

помер авіатор, генерал-хорунжий Віктор Павленко. Неподалік, у Сухумі, уночі проти 14 квітня 1933 

року помер Степан Ерастов. У 1933-34 роках були ув’язнені Сергій Вікул, Михайло Полоз (3 

листопада 1937, Соловки), Олександр Шумський (18 вересня 1946, Саратов) та Микола Вороний (7 

червня 1938, Одеса). 1938 року загинули Євген Касьяненко – не раніше 30 грудня та Олександр Янко 

– 22 вересня. Постанову про початок слідства у справі М.Вороного М.Акімов-Еґідес виніс 28 березня 

1934 року. Того самого дня заповнено анкету обвинуваченого, допитано і Вороного, і свідків – Івана 

Ле, Петра Колесника, Аркадія Добровольського та Любомира Дмитерка. За кілька днів, 31 березня 
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Окрема нарада визначила йому три роки ИТЛ з заміною на заслання до Казахстану на такий самий 

строк. Виїхавши «одиночним порядком» через Харків, Вороний спробував зустрітися з Балицьким, а 

оскільки зарозумілий сатрап його не прийняв, передав на його ім’я письмове клопотання. 9 червня 

судова трійка несподівано замінила трирічне заслання до Казахстану на висилку із забороною 

проживати в Україні, Білорусії, Московській та Ленінградській областях. Він мешкав у Воронежі, потім 

у Бєжиці, а влітку 1937 року переїхав до Піщанобрідського району Одеської області, де 14 квітня 1938 

року його арештували. Особлива трійка при УНКВД Одеської області 29 квітня 1938 року ухвалила 

розстріляти і поета, і ще 12 його посправників-селян. М.Вороний загинув 7 червня 1938 року. 

Хроніку репресій проти колишнього члена Центральної Ради, колишнього наркома освіти України 

Олександра Шумського відтворив Ю.Шаповал. Як показав дослідник, його було заарештовано 13 

травня 1933 року на станції Толмачово біля Ленінграда в будинку відпочинку. Формальною причиною 

арешту стали свідчення Ф.Бея-Орловського, К.Максимовича та кількох інших осіб, притягнутих у 

справі «УВО», щодо його участі в цій організації. Одержавши 10 років, він опинився у Суздальському 

політізоляторі ОГПУ, а тоді на Соловках, де його утримували в одиночці кремлівського спецізолятора. 

Як не дивно, його життєвий шлях тривав до осені 1946 року. Щодо Шумського довгий час вважалося, 

що він покінчив життя самогубством. Певний час побутувала версія про його самогубство, поки в 

газеті «Московские новости» не було опубліковано (1992. № 31) свідчення Павла Судоплатова, 

згодом розгорнуті у його мемуарах: «Абакумов также сказал, что направит в Саратов спецгруппу, 

чтобы ликвидировать Шумского, а в мою задачу входит устроить так, чтобы его сторонники не 

догадались, что его ликвидировали. Майрановский, в то время начальник токсикологической 

лаборатории МГБ, был срочно вызван в Саратов, где в больнице лежал Шумский. Яд из его 

лаборатории сделал свое дело: официально считалось, что Шумский умер от сердечной 

недостаточности. В Москве этой операции придали небывалое значение». 

Усі, хто пише про обставини смерті академіка Михайла Грушевського (25 листопада 1934, 

Кисловодськ), базуються на спогадах його учениці Оксани Степанишиної. Вона оповіла, що 15 жовтня 

1934 року Грушевський з дружиною й дочкою приїхав до Кисловодська, де вони спинились у санаторії 

Комітету сприяння ученим. Тут на початку листопада в нього раптом від інфекції з’явився на спині 

карбункул. Для потрібної операції його відвезли до хірургічного відділу міської лікарні. Марія 

Сильвестрівна попрохала його дозволити запросити на операцію лікаря Григоровського, але 

завідувач лікарні Хургін не дозволив і поспішно зробив операцію сам. Після цієї операції, замість 

полегшення, хворому стало гірше. Хургін зробив нову операцію, але самопочуття стало ще гірше. У 

цей час у Кисловодську відпочивав відомий московський лікар Бурденко, але Грушевська довідалась 

про це запізно. Все ж таки 24 листопада вона запросила його до Михайла Сергійовича. Оглянувши 

хворого, він вийшов з палати обурений: «Що це мене покликали до вмираючої людини?». Марія 

Сильвестрівна почула ці слова зовсім випадково, проходячи повз, – вони її приголомшили, оскільки 

були цілковитою несподіванкою. Ніщо ніби не вістувало кінця. 25 листопада (О.Степанишина пише, – 

24) о 5 годині вечора Михайло Грушевський помер. В українській некомуністичній історіографії 

встановилась однозначна думка, що таким способом його штучно усунуто з життя. 

Те, що дехто з членів Центральної Ради лишався за кордоном, більшовиків непокоїло. 1926 року 

від кулі терориста загинув у Парижі Симон Петлюра (25 травня, Париж). Після війни чотирьох діячів 

було за кордоном викрадено, – вони загинули в СРСР в ув’язненні. Першим, у березні 1945 року в 

Катовіцах заарештовано Івана Фещенка-Чопівського. Він загинув у Абезі Кожвинського району Комі 

АРСР 2 вересня 1952 року. У травні 1945 року радянська контррозвідка вивезла з Праги до Києва 

Миколу Галагана. Його життєвий шлях скінчився у Лук’янівській в’язниці. За свідченням Ірини Нітефор 

(Торонто), дочки члена Центральної Ради економіста Валентина Садовського, його було забрано 12 

травня 1945 року. Він загинув у київській Лук’янівській тюрмі 24 листопада 1947 року. 27 травня 1945 

року ОКР «Смерш» 4 гвардійської танкової армії заарештувало старенького Максима Славінського. 

Він помер у тюрмі № 1 УНКВД Київської області 23 листопада 1945 року. 

Виходить, із тих членів Центральної Ради, що лишались на території СРСР, з усіма 

розправилися ще до війни. З новоприбулих – четвірки викрадених – найдовше прожив (до 2 вересня 

1952 року) Іван Фещенко-Чопівський. Подивімось, хто був живий за кордоном на момент його смерті. 

Наприкінці 1953 року на еміграції віднайшлося 12 колишніх членів українського парламенту, що 

підтримували між собою стосунки й спромоглися на спільну акцію. Никифор Григоріїв-Наш склав від 
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їхнього імені спільну «Декларацію», яку вони підписали, підсумувавши свою державотворчу 

діяльність із 35-річної дистанції та з позиції набутого досвіту. Насправді за кордоном жило їх більше, 

тільки вони, певно, втратили контакти. Так, Никифор Григоріїв помер 5 серпня 1953 року, Михайло 

Єреміїв – 16 вересня 1975 року (Женева), Павло Зайцев – 2 вересня 1965 року (Мюнхен), Володимир 

Кедровський – 13 березня 1970 року (Нью-Йорк), Микола Ковалевський – 18 серпня 1957 року, Андрій 

Лівицький – 17 січня 1954 року (Карлсруе), Борис Мартос – 19 жовтня 1977 року (Юніон, Нью-Джерсі), 

Дмитро Чижевський – 18 квітня 1977 року (Гайдельберґ), Євген Онацький – 27 жовтня 1979 року 

(Буенос-Айрес), Олександр Сливинський – 1956 року (Канада), Левко Чикаленко – 7 березня 1965 

року (Нью-Йорк), Олександр Шульгин – 14 березня 1960 року (Париж), Андрій Яковлів – 14 травня 

1955 року (Нью-Йорк). Стільки членів Центральної Ради лишалося ще на чужині, коли в СРСР «це 

питання» було вже давно вичерпане. Але це навіть не повний список. Крім перелічених, за кордоном 

померли відсутні у словнику В.Верстюка-Т.Осташко Соломон Ґольдельман (3 січня 1974, Єрусалим), 

Андрій Ліхнякевич, Корнель (Корній) Ніщеменко (помер наприкінці червня 1966 року в Детройті), 

Тиміш Олесіюк (14 вересня 1978), Віктор Приходько (6 лютого 1982, Нью-Йорк), Кость Туркало (17 

жовтня 1979, Нью-Йорк), Панас Феденко (10 вересня 1981, Мюнхен). Останнім відійшов 12 серпня 

1990 року Антін Постоловський. Виходить, фізичною межею покоління можна вважати сімдесяті роки.  

Як бачимо, за кордоном члени Центральної Ради до 70-х років дожили доволі масово. Навпаки, 

перегляд численних біограм показує, що в умовах більшовизму визначним українським діячам жити 

не випадало. Їх зводили зі світу безжально, і процес їхньої ліквідації відбувався планово й 

систематично. 

Існує невеличка група членів Центральної Ради, доля яких начебто ставить під сумнів цю 

побудову. Склалося так, що дев’ятеро членів Центральної Ради померли своєю смертю в Україні. 

Розглянемо ці випадки. Так, спершу помер від голоду Петро Стебницький (14 березня 1923, Київ), за 

ним – академік Микола Біляшівський (21 квітня 1926, Київ). Олександр Волошин та Володимир Шемет 

(14 травня 1933) – обидва – померли 1933 року, а кооператор Микола Васильович Левитський – 1 

грудня 1936 року. Вони встигли відійти до початку Великого Терору. Той вир, що засмоктував 

насмерть, пощастило обминути географічно Дмитрові Ісаєвичу. У найгостріші роки він жив на Волині, 

себто поза УРСР, у Польщі (помер він у Стрию 17 січня 1973 року.  

19 листопада 1948 року померла зтероризована подружжям Плотичерів, що вселились у кабінет 

Михайла Сергійовича і напередодні цього фатального дня її брутально пограбували, Марія 

Сильвестрівна Грушевська. Після загибелі чоловіка НКВД заарештувало їхню дочку Катерину 

Михайлівну, чоловікового брата Олександра Сергійовича Грушевського, сина чоловікової сестри 

Ганни Сергіївни Сергія Вікторовича Шамрая й чоловіка сестри останнього – Ольги Вікторівни. Дочку 

незмінного Голови Центральної Ради Катерину Грушевську було ув’язнено 10 липня 1938 року. 

Спочатку її утримували на Інститутській, де випробуваними методами домоглися неймовірних 

самообмов. 15 серпня її змусили написати заяву наркомові НКВД А.І.Успенському, у якій вона 

визнала себе членом націоналістичної організації з 1918 року. 7 вересня датується зведений 

протокол допиту – наслідок трудів заступника начальника 2 відділення 4 відділу 1 управління НКВД 

УРСР Хаєта – 48 сторінок машинопису. Одержавши потрібні визнання, її перевели до Лук’янівської 

тюрми. 15-16 квітня 1939 року відбувся суд. Дальші шляхи вченої вивчено не досить. Відомо, що вона 

працювала у радгоспі Сусуман біля Магадану, потім у радгоспі Ельген (якутською означає 

«мертвий»). Останній лист дістався до рук її матері у листопаді 1941 року. К.М. померла 30 березня 

1943 року в Темлазі. Марія Сильвестрівна померла ніби у власному домі і у власнім помешканні, але 

ж у самісінькім епіцентрі терору, що її, можливо, якоюсь мірою захистив. 

Отже, перегляд і цих персоналій лишає в силі головний висновок. У Радянському Союзі члени 

Центральної Ради підлягали ліквідації. Частково вони погинули під час воєнних дій у роки Визвольних 

Змагань. Решту вбито в мирні часи, причому багатьох було арештовано ще до початку Великого 

Терору. Вони одержували тоді порівняно невеликі строки ув’язнення, але, як правило, на волю їх 

більше ніколи не пускали. До речі, фіксований ніби у вироці кінець строку не мав вирішального 

значення для звільнення. Це питання щоразу підлягало перегляду.  

Джерело: Білокінь С. Доля членів Центральної Ради в СССР // Визвольний шлях. 2000. Кн. 1 (622). С. 14-26. 
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Організації молоді Київщини в період діяльності Центральної Ради 

Молодіжний рух як організована сила вперше виходить на історичну арену на початку 

XX ст.. коли розпочинається політизація національно-визвольного руху, виникають перші 

політичні партії та молодіжні парамілітарні організації, а в роки Першої світової війни 

створюються перші національні військові формування. В Українській революції 1917-1921 

рр.. на етапі, коли її розвиток спрямовувала Центральна Рада, українська молодь стала 

найактивнішим соціальним елементом, політичним завданням якого було здобуття 

національної незалежності і створення Української держави. 

Парамілітарна діяльність учнів старших класів Наддніпрянської України розпочалася 

навесні 1917 р. У Києві було організовано товариство шкільної молоді ―Січ‖. Товариство 

мало військово-спортивний характер та ставило за мету … ширити національну свідомість, 

учити товариського життя й дисципліни, плекати любов до України й українського народу й, 

виходячи з засади «в здоровому тілі - здоровий дух‖, дбати про тілесні виховання через 

гімнастику і вправи‖. Радикальне студентство також розпочало творення своїх воєнізованих 

формувань. Так, 21 квітня 1917 р. для збереження порядку в Києві була організована 

українська міліція (поліційна сторожа) з українців-студентів Київського університету. Такі ж 

організації навесні 1917 р. виникли в Одесі, Харкові, Сімферополі.  

Прикладом активної участі військової молоді в українському національно-визвольному 

русі був Окремий український полк ім. М. Грушевського, що укомплектовувався з учнів 

вищих та середніх навчальних закладів. Полк відзначався дисциплінованістю та добрим 

вишколом. На початку липня, перед від’їздом на фронт, полк прибув до Києва у кількості 

близько 3500 осіб і з’явився біля будинку Центральної Ради, засвідчуючи цим свою 

підтримку українським домаганням. 19 липня 1917 року газета «Нова Рада» повідомляла 

про те. що на Київському розподільному пункті зібралося близько 120 жінок-вояків. То були 

українські студентки і курсистки, які прибули до Києва з різних міст України. У середині липня 

вони звернулися до Українського Генерального Військового Комітету з проханням, щоб він 

утворив з них окремий жіночий «Курінь смерті» і негайно відправив на фронт або ж 

приєднав їх до якогось українського полку як окрему жіночу сотню. 

Навесні-влітку 1917 р. досить організовано та рішуче виступила в обороні української 

національної ідеї сільська молодь. Вже у березні зародилася і впродовж усього 1917 року 

щораз більше зростала на Україні особлива народна воєнізована організація - Вільне 

козацтво. Виникненню цього руху сприяли антивоєнні настрої населення і війська, з одного 

боку, та негативне ставлення провідників української революції до організації української 

армії взагалі. - з іншого. Вільнокозачий рух ставив за мету згуртувати національно творчі 

елементи сільського населення України у місцеві військові частини, які стали б рушіями 

відбудови української державності на селі. У березні зародився вільнокозачий рух у 

Звенигородському повіті на Київщині. Селяни, а насамперед сільська молодь, з великим 

запалом взялися творити нову владу, що спиралася на свою нову національну силову 

організацію. У першій половині квітня відбувся повітовий з’їзд представників Вільного 

козацтва. Результатом його роботи була така постанова: ―1. Вільне Козацтво 

організовується для оборони вольностей українського народу та охорони ладу. 2. Воно є 

територіальною військовою організацією, в яку мають право вступати громадяни повіту не 

молодші за 18 років. 3. Не приймаються до організації люди, вороже налаштовані до 

України, та люди, покарані судом за кримінальні злочини. 4. Усіма справами організації 

відають командири з радами козацької старшини. 5. На командні посади старшина 

вибирається. Вибрана старшина призначає собі помічників‖. Після з’їзду організація 

Вільного козацтва на Звенигородщині прискорилась. У квітні 1917 р. ідея Вільного козацтва 

перекинулась із Звенигородщини на сусідні повіти Київщини, а згодом охопила лівий берег 

Дніпра - Чернігівщину і Полтавщину.  
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На Київщині восени 1917 р. Вільне козацтво також комплектувалося передусім з молоді. 

Так. у м. Трипілля Київської губернії до цієї військової формації записалося 85 осіб. Більшу 

половину становили хлопці 17-24 років. У списку Вільного козацтва с. Скибинець 

Таращанського повіту на Київщині 76 осіб були хлопцями 17-18 років, усього ж у списку 

числилось 111 осіб. Найбільшою популярністю серед Вільного козацтва користувалися 

самостійники, позиції яких восени 1917 р. представляла Українська демократично-

хліборобська партія. Українська народна партія та ―Братство самостійників". Останнє 

проводило активну роботу серед студентської, гімназійної і робітничої молоді, пропагуючи 

ідеї українського націоналізму. Восени під впливом самостійницької агітації розпочалося 

формування загонів Вільного козацтва із міського населення. У самому Києві самостійник 

інженер М. Ковенко сформував цілий полк Вільних козаків. Характерно, що полк складався 

виключно з української робітничої молоді київських фабрик. У складі полку було 16 куренів: 

Курінь фабрики Гретера, Курінь двірця Київ І, Курені Демідієвський, Байківський, 

Печорський, Арсенальський, Курінь двірця Київ II, три курені Подольські, два курені 

Шулявські, два куріні Лук’янівські, два Курені Святошинські.  

Загалом Вільне козацтво, що комплектувалося з робітничої молоді, відзначалося не 

тільки різко виявленими націоналістичними настроями, а й мало антибільшовицький 

характер. Тому політичні партії лівого спрямування доволі негативно ставилися до Вільного 

козацтва. Представники меншостей в Центральній Раді Рафес, Балабанов, Крупнов, Фрумін 

та інші за одної згадки про Вільне козацтво втрачали рівновагу. Рафес говорив, що Вільне 

козацтво буде громити євреїв. Він заклинав українську демократію Марксом, знищити ―это 

шовинистическое погромное казачество". 

Взимку 1917 р. рух Вільного козацтва набув величезного розмаху. Складалися цілі 

реєстри, в які вписувалося майже усе чоловіче населення сіл і містечок. У формуванні 

загонів Вільного козацтва провідну роль відігравала українська молодь. Вільне козацтво 

створювалося безпосередньо під керівництвом ―Братства самостійників" через так звані 

―Юнацькі спілки‖, що поширювали свою діяльність серед шкільної, гімназійної і студентської 

молоді. Самостійницькі організації через Вільне козацтво поширювали державну свідомість 

серед сільського населення, а самі загони Вільного козацтва планували перетворити у 

регулярні частини Української Армії. У грудні - січні 1917-1918 рр. формування Вільного 

козацтва взяли участь у боротьбі з більшовицькими частинами у Харкові. Бахмачі, Конотопі, 

Кременчуці, Одесі, Рівному, Катеринославі, у районі Полтави, Чернігова, Глухова. Провідну 

роль у підтриманні правопорядку та боротьбі з більшовицькою загрозою в столиці відіграв 

очолюваний М. Ковенком Робітничий полк Вільного козацтва. Цей підрозділ був 

найчисельнішим серед тих військових частин, які залишились вірними Центральній Раді. М. 

Ковенко як особливий комендант міста провів багато превентивних антибільшовицьких 

заходів, здійснивши, зокрема, арешт кількох членів Центральної Ради - лівих українських 

есерів, які підозрювались у підривній діяльності на користь РНК РСФРР. Київське Вільне 

козацтво взяло активну участь у придушенні більшовицького повстання в столиці (16-22 

січня 1918 р.). 

Підводячи підсумки, зазначимо, що у 1917 р. національна ідея захоплювала собою сотні 

тисяч, а то й мільйони українців. Найактивніше стимулювали цю ідею і активно боролися за 

її втілення в життя молодіжні самостійницькі організації та рухи. Молодіжний радикалізм і 

національна свідомість яскраво виявилися у створенні парамілітарних організацій та 

формацій «Січ», «Українська Національна сотня», «Союз молоді» та ін. Молодь міст і сіл 

масово вступала до загонів Вільного козацтва, що являли собою національно-свідомі 

воєнізовані частини і підрозділи. 

Джерело: Химиця Н. О. Парамілітарні організації української молоді періоду Центральної Ради //  
Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2011. - № 693. - С. 86-89. 
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Методичні рекомендації 

Рекомендуємо, до 100-річчя з часу початку Української революції 1917 – 1921 
років та з дня утворення Української Центральної Ради, проводити: 

 

 тематичні та науково-практичні конференції, круглі столи, історико-правові 
екскурси, історичні уроки, інформаційні години, бесіди;  

До обговорення можна запропонувати теми:  
 революційні події в Росії; утворення Центральної Ради, її політична 

платформа; 
 переговори Центральної Ради з Тимчасовим урядом про надання 

автономії України; 
 Перший і Другий Універсали Центральної Ради; 
 ―Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріату Тимчасового 

уряду в Україні‖. Обмеження прав народу України; 
 більшовицький збройний переворот у Петрограді, ставлення до нього 

Центральної Ради; 
 Третій Універсал Центральної Ради та проголошення Української 

народної республіки; 
 загострення стосунків між Центральною Радою та Петроградським 

Раднаркомом, ультиматум РНК Центральній Раді; 
 агресія більшовицької Росії проти УНР, міжнародне становище і 

дипломатичні контакти УНР на переломі 1917 – 1918 рр.; 
 підписання Брестського миру та його умови; 
 проголошення ІV Універсалом незалежності УНР; 
 розпуск Центральної Ради, причини її поразки, історичне значення та 

уроки діяльності. 
 

 історичні мандрівки, тематичні експозиції та виставки архівних документів, 
речових пам’яток і фотоматеріалів, тижні історії з відвідуванням реальним або 
віртуальним експозицій музеїв, зокрема краєзнавчих, кімнат-музеїв визначних 
подій та діячів Української революції 1917 – 1921 років;  
 

 виставки: історично – патріотичний альбом, виставка-спогад, виставка – 
роздум, виставка – розвідка, виставка – переосмислення,  виставка – досьє, 
виставка – хроніка, виставка – полеміка і т.п.. 
 

 приклади назв заходів та виставок: «Історія, олюднена постатями: творець 
нової української держави – В. Винниченко», «Із спогадів про Українську 
революцію 1917-1921 років», «Центральна Рада – революційний парламент 
України», «Хай буде Україна вільною», «Українська Революція: Доба 
Центральної Ради», «Чотири Універсали української Центральної Ради. 
Значення та уроки цих подій», «Визначні діячі Української революції 1917 – 
1921 років», «Бій за державність 1917 - 1921 років: розвідки, спомини, 
документи», «Ці люди в огні на сталь перекуті: борці за національну ідею 1917 - 
1921», «Минулі події рідної землі: революційні події на Україні в 1917 -1921 
роках», «Це нашої історії рядки: Українська Революція 1917 – 1921 років» 
«Гортаючи сторінки історії: Українська Революція 1917 – 1920 роки», 
«Минувшина і будучина української визвольної боротьби 1917 – 1921 років», 
«Україна в огні 1917-1921 років», «Україна в революційну добу 1917-1921 
років», «Акт Злуки – символ єднання та соборності України», «Видатні постаті 
та їх політичні погляди на Українську революцію 1917–1921 років», «Вірність 
історичній правді: значення Української революції 1917-1921 років», «Перші 
кроки до національної державності: 1917 – 1921 роки», «Уроки Української 
Національної Революції»  
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 також, пропонуємо в бібліотеках що мають відповідне технічне обладнання 
провести перегляди відеофільмів:  
 

«Хроніки української революції» 

Рік виходу: 2008 

Режисер: Сергій Братішко 

Кіностудія: Національна телекомпанія України   

Короткий опис національно-визвольних змагань 
України під час Першої світової війни. Охоплює період 
Центральної Ради, Гетьманату і Директорії. 

 

«Українська революція» 

Рік виходу: 2012, 2013  

Режисер: Іван Канівець 

Кіностудія: KVIDEO 

Документальна екранізація спогадів генерал-
хорунжого Армії УНР Всеволода Петріва. Про 
революційні події в Україні 1917–1918 років та 
участь в них полку імені кошового Костя Гордієнка. 

 

«Апельсинова долька» 

Рік виходу: 2005 

Режисер: Ігор Кобрин  

Кіностудія: Телекон спільно з 1+1 

Розповідає про важливі і драматичні події переломного 
періоду української історії - утворення уряду Центральної 
Ради та участь української делегації в переговорах у 
Бресті. 
 

"Українська революція. Втрачена держава" 

Рік виходу: 2007 

Режисер: Сергій Братішко 

Кіностудія: ТОНІС 

Документальний фільм про події початку ХХ століття 
на Україні. Друга спроба створити незалежну Українську 
державу на уламках Російської та Австро-Угорської 
імперій знову провалилася. Маловідомі історичні факти, 
коментарі, кінохроніка. 
 

«Герої України. Крути. Перша Незалежність» 

Рік виходу: 2014 

Режисер: Сніжана Потапчук 

Кіностудія: Національна телекомпанія України 

Документальний фільм про героїв Крутів, що померли 
за Українську Державу. Створено до 96-ї річниці героїчного 
бою на станції Крути українських захисників з військами 
радянської Росії. 
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