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блеми історії національного руху в російській армії та військо-
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На початку 90-х років ХХ ст. українські учені звертаються 
до розробки та вивчення проблем історії Української революції. 
Поряд із поверненням до наукового обігу історіографічної спа-
дщини, готуються до друку та виходять у світ збірники докуме-
нтів, листів, мемуари та інші джерела, що протягом десятиліть 
замовчувалися, або були під ідеологічною забороною. З цього 
часу починається публікація перших розвідок з окремих аспек-
тів історії національно-визвольних змагань. Питому вагу з них 
складають дослідження з питань військового руху та військово-
го будівництва в Україні революційної доби. Однією з перших 
робіт, що «заново відкривала» цю тему для вітчизняної науки, 
стала брошура О. Щусь «Всеукраїнські військові зʼїзди»1, у якій 
висвітлено зародження національного військового руху та ство-
рення перших органів по його керівництву у Києві у березні – 
квітні 1917 р.; аналізується робота трьох всеукраїнських війсь-
кових зʼїздів та ухвалені ними резолюції, що мали значний 
вплив на політику Української Центральної Ради (УЦР). В ціло-
му, за 24 роки було підготовлено та видано досить велику кіль-
кість статей, монографій, збірників, захищено кандидатських та 
докторських дисертацій з цієї проблематики. Цей історіографіч-
ний масив дає цілком конкретне уявлення про роль національ-
ного руху в армії у визвольних змаганнях та етапи створення 
збройних сил України, у тому числі періоду діяльності УЦР. 

Треба зазначити, що у більшості досліджень докладно роз-
глядається проблема ставлення українського політичного про-
воду до військового руху взагалі та до питання створення націо-
нальної армії. У сучасній історіографії превалює думка, що лі-
дери Центральної Ради не мали чіткого уявлення про військо, 
яке мало захищати українську демократію. Так, за твердженням 
В. Лободаєва, С. Грушевський, В. Винниченко та С. Петлюра 
взагалі заперечували необхідність регулярної армії, плануючи у 

                                                           
1 Щусь О.Й. Всеукраїнські військові зʼїзди. Історичні зошити. №7. - Київ, 

1992. 
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перспективі «заведення народної міліції»2. УЦР боялася і не ро-
зуміла значення організованої збройної сили – така думка авто-
рів книги «Військове будівництво в Україні у ХХ столітті…»3. 

Більш категоричний у своїх оцінках В. Голубко. Він твер-
дить, що від самого початку національний рух в армії суперечив 
загальній політиці Центральної Ради: «… вся логіка розвитку 
українського військового руху неминуче прямувала до своєї кі-
нцевої мети – утворення національних Збройних Сил», що озна-
чало відродження самостійної Української держави. Однак, 
український провід не бажав цього помічати, перебуваючи у по-
лоні федералістських ілюзій й не мислячи Україну поза межами 
Російської республіки. Центральна Рада не приділяла військо-
вому рухові належної уваги, не бачила в ньому творення влас-
них збройних сил, на які можна було спертися при розбудові 
української державності4. 

Про відсутність чіткого уявлення ролі національної армії у 
майбутніх змаганнях за власну державу у своїх роботах веде 
мову й В. Солдатенко. Він вказує, що окрім М. Міхновського та 
його прихильників, що стояли на позиції негайного створення 
українських збройних сил, інші політичні течії у Центральній 
Раді дотримувалися поглядів, які уособлював В. Винниченко. 
Останній довгий час вважав творення національної армії спра-
вою непотрібною і, навіть, шкідливою5. 

У своїй статті про збройні сили України дослідник підкрес-
лює, що Центральна Рада не мала чітких планів в галузі націо-
нально-військового будівництва і довгий час безпосередньо 

                                                           
2 Лободаєв В. Революційна стихія. Вільнокозацький рух в Україні 1917-

1918 рр.- Київ, 2010. С. 96. 
3 Військове будівництво в Україні у ХХ столітті: історичний нарис, події, 

портрети.- Київ, 2001. С. 48. 
4 Голубко В. Армія УНР 1917-1918 рр. Утворення та боротьба за держа-

ву.- Львів, 1997. С. 31. 
5 Солдатенко В.Ф. Становлення української державності і проблема 

збройних сил (березень 1917 – квітень 1918 рр.) // Український історичний 
журнал. 1992. № 5. С. 42. 
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повʼязувала його з розвʼязанням головного питання – націона-
льно-територіальної автономії. До того ж, українські лідери ру-
ху виявили страх перед стихійним рухом в армії6. Частину від-
повідальності за те, «що один з найважливіших чинників рево-
люції … не був належно і своєчасно усвідомлений, серйозно 
підтриманий і розвинутий до перетворення на надійного гаранта 
української державності» В. Солдатенко покладає на В. Винни-
ченка7. 

Учений вказує, що Центральна Рада звернулася до мас із 
привабливими лозунгами національного відродження та згурту-
вання, домагаючись легітимізації цього процесу, однак, не зва-
жилася опертися на підтримку населення, більше прислухаю-
чись до позиції Тимчасового уряду8. Більше того, дослідник 
впевнений, що не потурбувавшись про створення власних 
збройних сил, «гаранту досягнення жаданої мети», та прийняв-
ши «Інструкцію» Тимчасового уряду, за якою військове секре-
тарство вилучалося з Генерального секретаріату, державотворчі 
задуми Ради унеможливлювалися9. 

В іншій своїй статті автор, вказуючи на обережність 
Центральної Ради у стосунках з Петроградом, пояснює таку по-
зицію розрахунком на поступовість у процесі легітимізації буді-
вництва власних збройних сил, а також намаганням узгоджувати 
свою політику з Тимчасовим урядом, запобігаючи як напружен-
ня в стосунках, так і за для збереження стабільності в краї і на 
фронті: «Лідери Центральної ради сподівались, що з часом сус-
пільна свідомість буде підготовлена до широкомасштабної укра-
їнізації армії і тоді центральний уряд, який до того ж зможе вже 
переконатися у боєздатності перших українських частин і їх по-

                                                           
6 Солдатенко В.Ф. Збройні сили в Україні (грудень 1917 р. – квітень 

1918 р.) // Український історичний журнал. 1992. № 12. С. 56. 
7 Солдатенко В.Ф. Три Голгофи. Політична доля Володимира Винничен-

ка.- Київ, 2005. С. 79-80. 
8 Солдатенко В.Ф. Центральна рада та українізація армії // Український 

історичний журнал. 1992. № 6. С. 30. 
9 Солдатенко В.Ф. Центральна рада та українізація армії.- С. 32. 
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зитивному внеску у зміцнення фронту, дасть згоду на реалізацію 
планів творення військових формувань на національній осно-
ві»10. 

Протилежну позицію у цьому питанні займає В. Верстюк. 
На його думку, документи переконливо спростовують поширену 
у сучасній історіографії думку про свідоме небажання Центра-
льної Ради займатися військовим питанням. Дослідник цілком 
погоджується з висловом М. Грушевського, що ця проблема бу-
ла постійною складовою частиною української національної по-
літики11. Доказом цього є рішення трьох всеукраїнських війсь-
кових зʼїздів, що не критикували військову політику українсь-
ких лідерів, а підтримували Центральну Раду. Автор звертає 
особливу увагу на ухвалу ІІІ Військового зʼїзду «Про україніза-
цію війська», в якій заперечувалося існування постійного війсь-
ка, яке у федеративній країні мало підлягати федеральній владі, 
та висловлювався за народну міліцію. Ця політика, за його ви-
сновком, давала змогу почати формування національних зброй-
них сил, хоч і названих народною міліцією, та «створювали ле-
гітимні підстави для виведення з України інонаціональних вій-
ськових підрозділів»12. В. Верстюк робить важливе зауваження, 
що необхідно нарешті відкинути голослівну думку про можли-
вість створення окремої української армії, багаточисельної і зда-
тної «на протидію тим російським формуванням, з яких вона 
вийшла»13. 

Поділяє цю точку зору й В. Гоцуляк, наполягаючи, що твер-
дження про те, що Центральна Рада не займалася створенням 
власної армії, не мають під собою ніяких підстав. Автор також 

                                                           
10 Солдатенко В.Ф., Солдатенко І.В. Виступ полуботківців у 1917 р. 

(Спроба хронікально-документальної реконструкції поді) // Український істо-
ричний журнал. 1993. №7-8. С. 21. 

11 Верстюк В.Ф. Український національно-визвольний рух (березень – 
листопад 1917 р.) // Український історичний журнал. 2003. №3. С. 71. 

12 Верстюк В.Ф. Український національно-визвольний рух…- С. 72. 
13 Верстюк В.Ф. Українська Центральна рада й українізація військових 

частин російської армії // Український історичний журнал. 2012. № 3. С. 27. 
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відзначає, що цей процес супроводжувався великими трудно-
щами та помилками14. Однак, слід визнати, що боротьба за вій-
сько була одним з вирішальних напрямків її політичної роботи. 

Про вироблення власної моделі військової політики під 
впливом потужного національного руху йдеться і у 
Г. Гаврилюка. Ця політика, наполягає автор, відповідала авто-
номістській концепції й не суперечила програмним принципам 
українських політичних партій, а також влаштовувала військо-
вий рух і була прийнятна для Тимчасового уряду – реформуван-
ня російської армії на національно-територіальних засадах, що 
знайшло свій вираз у гаслі «українізації війська». Цей принцип, 
вказує автор, мав діяти до закінчення Світової війни, після чого 
армія переходила на міліційну основу відповідно до поглядів 
провідних політичних сил, що вважали збереження постійної 
армії недоцільним і небезпечним. 

Отже, стосовно оцінок ставлення українського проводу до 
питання перспектив творення національної армії позиції дослід-
ників розділилися. Частина авторів дорікає Центральній Раді та 
її діячам за нерозуміння важливості існування власного війська 
та нехтування потужним рухом в армії. Інші стверджують, що 
це питання було вагомою складовою політики українських дія-
чів, які зробили суттєві кроки на шляху формування збройних 
сил та створення легітимного підгрунття для цього процесу. 

Початковому етапу національного військового руху в армії 
та діяльності Установчої Військової Ради у Києві присвячено 
кілька статей Г. Савченка. Як зазначає дослідник, Установча 
рада стала «важливим чинником у формуванні національної 
державної ідеї»15. Вивчається діяльність Організаційного украї-
нського військового комітету, умови його роботи, зусилля по 
організації охочекомонного полку ім. Б. Хмельницького та 
                                                           

14 Гоцуляк В.М. У боротьбі за соборну Україну: Державотворча діяль-
ність Симона Петлюри.- Хмельницький, 2013. С. 73. 

15 Савченко Г. Початки українського військового руху в 1917 році в кон-
тексті ідеї національної державності // Етнічна історія народів Європи. Київ, 
2001. №9. С. 140. 
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складний процес його затвердження з боку російської військової 
влади. Аналізується також проект організації українського вій-
ська – «Положення про український загін усіх родів зброї»16. 

У роботах українських істориків докладно висвітлюється 
проблема українізації військових частин російської армії, яка 
стала однією з найгостріших у стосунках Центральної Ради з 
Тимчасовим урядом. Їй присвячені окремі статті, розділи дисер-
тацій та монографій, сюжети у загальних працях.  

Як вказує В. Верстюк, на початковому етапі діяльності 
Центральної Ради у її документах не було мови про українське 
військо та українізацію, що було повʼязано із невизначеністю 
статусу самої Ради і тим, що національний рух у військах ще 
тільки зароджувався17. Вже новообраний Національним конгре-
сом склад УЦР «включився у справу обʼєднання українців ар-
мії». Серед відповідних заходів автор згадує посилку делегації у 
ставку головнокомандуючого арміями Південно-Західного фро-
нту в справі українізації, яка мала певні позитивні наслідки, за-
значаючи при цьому, що до червня 1917 р. російська влада та 
військове командування робили все, аби формалізувати, чи сер-
йозно заблокувати процес українізації в армії. Вказує дослідник 
і на розбіжності у розумінні змісту цього руху російською вла-
дою і Українським Генеральним Військовим Комітетом (УГВК): 
для Комітету це був процес, спрямований на створення у майбу-
тньому української армії; для командування – один із засобів 
підняття боєздатності військових частин. 

Як твердить В. Верстюк, спочатку рух в армії мав насампе-
ред соціальний і політичний характер, і тільки згодом він набув 
ознак, які, з великими застереженнями, можна розглядати як 
процес складання національної армії. Вказуючи на провал прое-
кту українізації, автор відзначає, що до нього спричинилися пе-
                                                           

16 Савченко Г. Діяльність Організаційного Українського Військового Ко-
мітету по створенню національних військових формувань у 1917 році // Вісник 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія.- Київ, 
2001. Вип.57. С. 30-33. 

17 Верстюк В.Ф. Українська Центральна рада й українізація…- С. 8 
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редусім фактори загального ходу війни та внутрішнього стану 
самої армії - після поразки липневого наступу на фронті процес 
розкладу російської армії та перетворення її на могутню дестру-
ктивну силу став незворотним18. 

Отже, відповідно до висновків В. Верстюка, Тимчасовий 
уряд та російське військове командування навіть не припускали 
думки про якусь окрему українську армію, а без їх санкції зро-
бити щось суттєве у цьому напрямку було неможливо. Тому га-
льмування та нездійсненність справи побудови власних зброй-
них сил, на думку дослідника, обумовлювалися позицією росій-
ського державного і військового керівництва, а не соціалістич-
ністю Центральної Ради19. Адже Петроград усвідомлював, що 
повноцінна українізація армії могла зіграти серйозну роль у пра-
гненні України до автономії. 

В. Солдатенко пояснює позицію Центральної Ради щодо со-
лдатського руху та українізації її загальнополітичним курсом - 
не створювати дистанції з Петроградом, тим самим запобігаючи 
можливого невдоволення Тимчасового уряду. Негативна реакція 
останнього могла загрожувати єдності загальноросійського де-
мократичного фронту, а також викликати репресії з боку уряду 
воюючої держави. Отже, на думку дослідника, поміркована по-
зиція українських провідників мала убезпечити Україну від пе-
редчасного зіткнення з переважаючими силами суперника20. 

Однак, така розважлива та поступлива політика УЦР у пи-
танні українізації, вказує В. Солдатенко в іншій статті, увійшла 
у суперечність з потужністю національного руху в армії. До того 
ж члени УГВК, що були провідниками військового руху, вияви-
лися непідготовленими до цієї ролі - цивільні, або малокваліфі-
ковані у військовій справі діячі21. Отже, стверджує дослідник, 
Центральна Рада втратила слушний момент для оволодіння сти-
                                                           

18 Верстюк В.Ф. Український національно-визвольний рух…- С. 74. 
19 Верстюк В.Ф. Українська Центральна рада й українізація…- С. 17. 
20 Солдатенко В. Україна в революційну добу. Історичні есе-хроніки. У 4-

х т.. Т.1. Рік 1817.- Харків, 2008. С. 250-251. 
21 Солдатенко В.Ф., Солдатенко І.В. Згад. праця.- С. 21-22. 
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хійним рухом в армії для спрямування його в бажане русло. В 
кінцевому результаті українізація «перекрилася» процесом зага-
льного розкладу російської армії22 і, таким чином, восени 
1917 р. «не набрала серйозної сили ні в кількісному, ні в якісно-
му відношенні»23. 

В іншій роботі, монографії Ф. Турченка про М. Міх-
новського, вказується на факт програшу «самостійницької» течії 
військового руху на ІІ Всеукраїнському військовому зʼїзді та 
стверджується, що українізація не могла замінити повноцінної 
національної армії. У кращому випадку вона могла дати окремі 
українські частини під загальним російським військовим керів-
ництвом, що ухвалювали резолюції на підтримку Центральної 
Ради, але при необхідності нічим не могли їй допомогти. Події 
зими 1917-1918 рр., на думку дослідника, цілком це підтверди-
ли. Відмову ж українського проводу від інституту постійної ар-
мії можна назвати утопічною та політично безвідповідально, 
зважаючи на тогочасні реалії24. 

Непослідовними і нерішучими характеризуються дії 
Центральної Ради стосовно українізації у праці «Український 
вибір: політичні системи ХХ століття…». В ній відзначається, 
що влітку 1917 р. Тимчасовий уряд наполягав на вилученні з 
Генерального секретаріату саме військової структури, прагнув-
ши не допустити зміцнення сил, що могли стати реальним під-
грунттям автономії України. З іншого боку, обережна і помірко-
вана політика Ради не дала їй можливості контролювати та 
впливати на процес українізації. Автори дослідження зазнача-
ють, що ані УГВК, ані військове секретарство не реєстрували 
українські відділи, відтак військовий рух розвивався і міцнів без 
контролю української влади25. 

                                                           
22 Солдатенко В.Ф. Збройні сили в Україн…- С. 57. 
23 Солдатенко В.Ф. Центральна рада та українізація армії.- С. 37. 
24 Турченко Ф.Г. Микола Міхновський: життя і слово.- Київ, 2006. С. 234. 
25 Український вибір: політичні системи ХХ століття і пошук власної мо-

делі суспільного розвитку.- Київ, 2007. С. 129. 
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Звертають сучасні дослідники увагу і на такий аспект про-
блеми, як протидія Тимчасового уряду й російського військово-
го командування процесу українізації. Так, Г. Гаврилюк вказує 
на незгоду Петрограду реформувати армію за національно-
територіальним принципом та прийняти план українізації війсь-
кових частин, підготовлений УГВК. У свою чергу, Центральна 
Рада, вважаючи пріоритетом у стосунках з центром збереження 
хиткого балансу, відмовилася від своєї позиції на користь росій-
ського плану створення окремих національних частин у складі 
фронтових зʼєднань. Таким чином, за твердженням автора, укра-
їнізація була залишена без належної підтримки з боку українсь-
ких органів, що призвело до дезорієнтації українських солдатсь-
ких мас. Як вказує учений, повернення до старого принципу 
відбулося лише у листопаді 1917 р. за згодою Ставки, але час 
був втрачений26. 

Ілюстрацією саме такого стану речей є дослідження Г. Сав-
ченка про створення українських маршових рот, що було безпо-
середньо повʼязано із виникненням можливості організації у 
складі російської армії українізованих частин. Автор вказує на 
дозвіл О. Керенського на складання таких рот для трьох корпу-
сів Південно-Західного фронту та масовість руху за їх форму-
вання і направлення на доповнення до діючої армії у серні 
1917 р. Долею українських поповнень опікувався УГВК, що ре-
гулював поповнення українськими резервами фронту, їх конце-
нтрацію у призначених до українізації корпусах. Г. Савченко 
вказує, що Генеральний комітет намагався узгоджувати свою 
позицію з російським командуванням, однак це вдавалося не 
завжди через дії останнього, яке всупереч домовленостям роз-
поряджалося українськими ротами та направляло їх у частини 
на свій розсуд27. 
                                                           

26 Гаврилюк Г.Г. Українська військова політика в 1917-1918 рр. // Авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня к.і.н.- Харків, 1998. С. 12. 

27 Савченко Г. Українські маршеві роти в системі поповнення фронтових 
частин російської армії у 1918 році // Вісник Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка. Історія.- Київ, 2004. Вип.71-72. С. 54-57. 
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Однією з причин гальмування процесу українізації 
В. Солдатенко називає нелегітимність посади С. Петлюри, як 
голови УГВК, який влітку 1917 р. очолив військовий рух. До-
слідник також підкреслює, що здійснювати українізацію у неве-
ликих частинах з неукраїнським командним складом в оточенні 
інших частин, що не симпатизували цьому процесові, було не-
легкою справою. Віддаючи належне першому секретарю війсь-
кових справ, дослідник констатує розуміння С. Петлюрою зале-
жності успішності військового руху від наявності українських 
офіцерів, та відзначає його намагання перевести офіцерів-
українців до частин, призначених для українізації, та отримати 
дозвіл у вересні 1917 р. на відкриття у Києві двох українських 
піхотних шкіл прапорщиків та українських відділів при інжене-
рній та артилерійських школах28. 

Щодо привабливості ідеї українізації для втомлених війною 
солдатів йдеться у дисертації П. Притуляка. На його дімку, вона 
сприяла відродженню національної свідомості українців у лавах 
царської армії. Були зроблені певні кроки у напрямку 
обʼєднання зусиль Центральної Ради та УГВК щодо українізації, 
але чіткого плану дій вироблено не було. Це пояснюється, як 
вказує автор, складною політичною ситуацією та відсутністю 
розуміння завдань і перспектив розвитку армії29. 

В оцінках масштабів та результатів цього руху в історіогра-
фії існують досить суттєві розбіжності. Г. Гаврилюк, з посилан-
ням на роботу О. Удовиченка, подає цифру у 60 тис. військови-
ків, які на кінець жовтня 1917 р. складали ядро української ар-
мії30. Автори політичної історії України31 доводять, що не варто 
перебільшувати кількість українізованого війська. Наводячи 

                                                           
28 Солдатенко В.Ф. Винниченко і Петлюра: політичні портрети револю-

ційної доби.- Київ, 2007. С. 151. 
29 Притуляк П.А. Політика Центральної ради щодо війни, укладення і ре-

алізації Брестського мирного договору (березень 1917 – квітень 1918 рр.) // 
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.і.н.- Запоріжжя, 1999. С. 10. 

30 Голубко В. Армія УНР…- С. 114. 
31 Україна: політична історія ХХ – початок ХХІ століття.- Київ, 2007. 
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цифри у 4 – 4,5 млн. українців, що перебували на фронті, вони 
констатують, що на осінь 1917 р. українізація війська не набула 
серйозної сили ні в кількісному, ні в якісному відношеннях32. 

Повністю узгоджується з попереднім твердженням і позиція 
авторів дослідження про військове будівництво в Україні рево-
люційної доби: «Захоплення українізацією військових частин 
без належного організаційного підкріплення на ділі виявилося 
безрезультатною витратою часу: в перших же зіткненнях із ро-
сійськими частинами українські підрозділи виявилися деморалі-
зованими, розпорошеними і небоєздатними»33. 

Серед причин поразки процесу українізації В. Задунайський 
у своїй дисертації називає стихійність українського руху в армії; 
відсутність справжнього українського уряду, який міг би надати 
йому допомогу; спротив російської державної системи процесу 
українізації, вбачаючи в ньому реальну загрозу свого панування 
в Україні. До цього додалися також несприятливі умови полі-
тичної та економічної кризи в країні34. 

До вищевикладеного можна додати думку В. Литвина, що 
пізніша постанова Центральної Ради про створення армії УНР 
на засадах добровільності та оплати засвідчила провал політики 
українізації окремих зʼєднань російської армії: «Українізовані 
частини, на які покладалися головні надії, виявилися такими ж 
деморалізованими, як і рештки старої російської армії»35. 

На противагу негативній оцінці процесу українізації 
В. Гоцуляк акцентує увагу на тому, що він був на той час необ-
хідним, породженим самим українським рухом. Учений підкре-
слює, що українізація виконувала дуже важливе завдання - «ви-
рвати українських вояків з рук російського командування»36. 

                                                           
32 Там само. - С. 257. 
33 Військове будівництво в Україні у ХХ столітті…- С. 49. 
34 Задунайський В.В. Збройні сили УНР (1917-1920 рр.). Автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня к.і.н.- Донецьк, 1995.- С. 15. 
35 Литвин В. Україна: доба війн і революцій (1914-1920).- Київ, 2003. 

С. 244. 
36 Гоцуляк В.М. Згад. праця.- С. 75. 
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Саме українізовані частини, на його думку, стали згодом осно-
вою національних збройних сил. 

Таким чином, немає однозначності в оцінці цієї важливої 
складової національного руху та політики УЦР стосовно украї-
нізації. Вочевидь, потребують подальшого вивчення його кіль-
кісні та якісні характеристики. 

Не залишилися поза увагою дослідників й події, повʼязані із 
виступом полуботківців (військових Другого українського пол-
ку ім. гетьмана П. Полуботка) у Києві влітку 1917 р. Автори 
статті «М.І. Міхновський: постать на тлі епохи» стверджують, 
що поява самостійницького військового підрозділу, його чисе-
льність сягала коло 5 тисяч осіб, налякала у Києві усіх, в тому 
числі й Центральну Раду37. Метою ж полуботківців було змуси-
ти лідерів українського руху проголосити самостійність Украї-
ни. 

Г. Гаврилюк у своїй дисертації робить акцент на тому, що 
єдиними опонентами Центральної Ради у військовій політиці 
були самостійницькі організації. Саме вони зробили спробу на-
тиснути на українську владу шляхом підняття антиросійського 
збройного повстання у Києві силами полуботківського полку. 
Однак, спільні дії Ради і російської влади призвели до поразки 
полуботківського виступу. З цього моменту, на думку дослідни-
ка, роль самостійницької течії у формуванні військової політики 
різко зменшується і стає малопомітною38. 

В. Голубко у своїй роботі оцінює виступ полуботківців, 
перш за все, як суто політичну акцію, яка мала стати знаряддям 
«своєрідного державного перевороту». Тобто заколотники не 
ставили перед собою завдання усунення УЦР від влади, маючи 
на меті передати їй суверенність влади в Україні. Більше того, 
автор впевнений, що такий розвиток подій був цілком реальним 
вважаючи на провал російського наступу на фронті, через що 

                                                           
37 Курас І.Ф., Турченко Ф.Г., Геращенко Т.С. М.І. Міхновський: постать 
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38 Гаврилюк Г.Г. Згад. праця.- С. 11. 
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петроградський уряд не мав змоги придушити повстання. Проте, 
робить висновок автор, своїми діями Центральна Рада тільки 
гальмувала національний військовий рух та відштовхувала від 
себе найсвідоміший й найактивніший державницький елемент39. 
Отже, нейтралізація виступу полуботківців, стверджує 
В. Голубко, стала серйозною поразкою самостійницької течії 
українського руху. 

Найбільш докладно виступ полуботківців висвітлено у пуб-
лікації І. та В. Солдатенко40. Вона містить опис політичного 
контексту та планів підготовки виступу. Автори наводять свід-
чення та цитують сучасників подій для найбільш повного і точ-
ного зʼясування обставин за яких було вирішено здійснити ви-
ступ; подають докладний перебіг подій. У статті також ретельно 
досліджуються враження, яке справив виступ полуботківців на 
пересічних киян та реакцію політичних кіл на кризу у Києві. 

Всупереч позиції більшості дослідників, які трактують наказ 
Ю. Капкана про взяття у свої руки усієї повноти влади у Києві 
під час цих подій, як пряме свідчення причетності до виступу 
полуботківців, дослідники розглядають його як намагання пе-
решкодити розвитку та поширенню небажаних процесів, «спро-
бу опанувати становищем, звести нанівець те, що встигли запо-
діяти полуботківці, стати на заваді їхніх наступних кроків»41. 
Автори також доводять, що під час спільних заходів Централь-
ної Ради і штабу КВО по нейтралізації заколоту, останні вперше 
дійшли згоди та єдності поглядів і дій, коли керівництво опера-
ціями довірили представнику УГВК. За їх висновками, не підля-
гає сумніву той факт, що основну роль у відносно мирному 
розвʼязанні конфлікту відіграла УЦР та члени УГВК, «які з від-
чайдушним зусиллям в грозовій атмосфері посилення позицій 
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контрреволюційної вояччини добивалися відправки на фронт 
полуботківців»42. 

Отже, в оцінці наслідків виступу 2-го українського полку в 
історіографії існують різні точки зору: від констатації поразки 
самостійницької течії національного військового руху до запобі-
гання розвитку «небажаних процесів» в Україні шляхом мирно-
го вирішення конфлікту. 

Постать першого генерального секретаря військових справ 
С. Петлюри привернула увагу майже усіх дослідників військо-
вого будівництва доби Центральної Ради. Поряд із низкою 
праць, присвячених життю та діяльності С. Петлюри, у роботах, 
повʼязаних із українським військовим рухом, як правило, є 
окремі, досить розлогі, сюжети та окремі розділи, що висвітлю-
ють його роль у створенні збройних сил України. 

Позитивно оцінює працю С. Петлюри на посаді військового 
секретаря автор роботи «Симон Петлюра. Время и судьбы». Ва-
жливою подією він вважає затвердження Генеральним секрета-
ріатом проекту створення Генерального штабу 17 листопада 
1917 р., розробленого С. Петлюрою та генералом Б. Бобров- 
ським, і яким передбачалося використання офіцерів російської 
армії. За даними автора, у кінці листопада 25 тис. офіцерів зго-
лосилися до служби в українській армії. Цьому, однак, завадила 
позиція проводу Центральної Ради, що з недовірою ставився як 
до колишніх російських військовослужбовців, так і до новост-
вореного Генерального штабу43. Серед заходів С. Петлюри до-
слідник виділяє обʼєднання двох фронтів в один Український, 
головнокомандуючим якого, за наполяганням військового сек-
ретаря, стає генерал Д. Щербачов; його позицію по роззброєнню 
усіх більшовицьки налаштованих частин. А також впроваджен-
ня в життя наказу про демобілізацію усіх російських частин 
Українського фронту та офіцерів, що не бажали служити у лавах 
української армії. До заслуг С. Петлюри автор зараховує й запо-
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бігання трьом більшовицьким переворотам – у листопаді, грудні 
1917 р. та у січні 1918 р.44 

На недовіру до старих військових кадрів з боку керівництва 
Центральної Ради та Генерального секретаріату вказує і 
В. Гоцуляк. Майже до всіх офіцерів вищого рангу, що бажали 
взяти участь у побудові національної армії, українські лідери 
ставилися з недовірою, вбачаючи у кожному контрреволюціоне-
ра, що негативно позначилося як на будівництві військових 
одиниць, так і на повноцінному їх функціонуванні45. 

У монографії С. Литвина, присвяченій діяльності С. Пет-
люри, вказується на українізацію Київського і Одеського війсь-
кових округів, призначення до їх штабів комісарів, що сприяло 
процесу формування українських піхотних і спеціальних частин. 
Завдяки цьому, на думку автора, у розпорядження Центральної 
Ради переходили надійні військові частини. До цих кроків до-
слідник додає й започаткування Генерального штабу із фаховим 
військовим складом46. 

Серед заходів, запроваджених військовим секретарством та 
його головою С. Петлюрою одразу після відновлення роботи 
інституції після видання ІІІ Універсалу, В. Верстюк називає 
розпорядження від 2 листопада 1917 р. про виняткову владу 
останньої в тилу та заборону виконувати будь-які інші накази; 
призначення В. Павленка тимчасово виконуючим обовʼязки на-
чальника Київської військової округи (КВО); налагодження 
звʼязку та співпраці зі Ставкою головнокомандуючого й штабом 
Південно-Західного фронту; здобуття права виклику необхідних 
кадрів з фронту для роботи у військовому секретарстві. Вони, на 
думку автора, відкривали прямий шлях до створення національ-
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них збройних сил47. Однак, процес був перерваний вбивством 
М. Духоніна загітованими більшовиками солдатами та захоп-
ленням ними Ставки. 

Рішучі і сміливі дії С. Петлюри в кінці листопада – на поча-
тку грудня 1917 р., за переконанням С. Литвина, зірвали біль-
шовицькі плани стосовно України. У середині грудня, коли уряд 
зволікав з прийняттям адекватних рішень, саме голова військо-
вого відомства передбачив справжню війну з радянською Росі-
єю. На підтвердження цієї тези автор наводить наказ про мобілі-
зацію всього вільного козацтва та відправка у відпустку за міс-
цем проживання всіх тилових і запасних частин на території 
Української Народної Республіки (УНР), після якої солдати-
росіяни зобовʼязувалися повернутися до Росії, а солдати-
українці зводилися у національні військові частини. В результа-
ті, за твердженням С. Литвина, було створено доволі численні 
підрозділи. Формувалися також запасні полки, тилові установи, 
Санітарна управа48. 

Про планомірну працю С. Петлюри на чолі генерального 
секретарства військових справ йдеться в монографії В. Голуб- 
ко49. Автор згадує «Проект організації Військового секретарства 
і Українського військового управління в звʼязку з оголошенням 
Української Республіки» від 17 грудня 1917 р., яким передбача-
лося створення територіальної української армії50; «Наказ Укра-
їнському Війську щодо внутрішнього порядку» - перший статут 
української армії; заходи по переведенню українізованих час-
тин, що перебували за межами України на батьківщину; взяття 
генеральним секретарством на себе функцій забезпечення фрон-
ту. 

В. Верстюк у своїй статті наголошує, що до І Всеукра-
їнського військового зʼїзду С. Петлюра був відомий лише вузь-
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кому колу революційної інтелігенції. З часу його вдалих висту-
пів на форумі він став «публічним політиком, а його імʼя – од-
ним з символів українського національно-визвольного руху»51. 
Автор акцентує увагу на тому факті, що українські соціал-
демократи вміло використали його особу у боротьбі із самостій-
ницькою течією, яку уособлював М. Міхновський, за вплив на 
військових. Наголошує дослідник і на ролі С. Петлюри у процесі 
підготовки та скликання ІІ Всеукраїнського військового зʼїзду, 
участі в його роботі, де ним був виголошений доклад про за-
вдання та структуру УГВК. 

За твердженням В. Верстюка, після проголошення ІІІ Уні-
версалу С. Петлюра вжив усіх можливих заходів для запобіган-
ня остаточного розвалу армії та анархії, для забезпечення фрон-
ту усім необхідним. Серед них автор згадує переговори остан-
нього з командувачами Південно-Західного і Румунського фро-
нтів, організацію Генерального штабу, ініціативу створення з 
цих двох фронтів Українського фронту та підготовку плану роз-
зброєння більшовицьких частин у Києві й по всій Україні. У 
статті досліджуються й зусилля керівника військового відомства 
по забезпеченню оборони України від більшовицької агресії; 
його неодноразові виступи в засіданнях Генерального секретарі-
ату з інформаціями про зростання небезпеки з боку північного 
сусіда. Вказується також на відсутність підтримки позиції 
С. Петлюри головою українського уряду В. Винниченком. Саме 
це, на думку автора, стало однією з головних причин відставки 
С. Петлюри 18 грудня 1917 р., хоча передумови її «в джерелах 
та літературі залишилися недостатньо зʼясованими»52. 

Треба зазначити, що складні взаємини С. Петлюри та 
В. Винниченка наприкінці 1917 р. стали предметом дослідження 
ряду істориків. Особливу увагу їм приділяє В. Сергійчук у своїй 
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роботі «Симон Петлюра»53. Говорячи про намагання військово-
го очільника як найскоріше вивести з території України інонаці-
ональні військові формування, що були одним з факторів внут-
рішньої нестабільності, автор вказує, що ці зусилля зустріли 
опір голови Генерального секретаріату, котрий продовжував, за 
висловом В. Сергійчука, наївно вважати, що з більшовиками 
можна домовитися та взагалі відкидав потребу в українських 
збройних силах. Більш того, В. Винниченко розпочинає кампа-
нію по недовірі діям секретаря військових справ, а коли на засі-
данні соціал-демократичної фракції УЦР 17 грудня С. Петлюру 
знов критикували колеги за одноосібне затвердження «Статуту 
Української Народної армії», його перебування в уряді стало 
принциповим. В. Сергійчук наполягає, що цей «Статут» був на-
правлений, перш за все, на зміцнення військової дисципліни в 
умовах більшовицької агітації. Відтак, на знак протесту, 
С. Петлюра подав у відставку54. 

Перші сутички між двома діячами українського руху, як 
вказує інший дослідник Я. Тинченко, сталися на початку грудня 
1917 р., коли С. Петлюра разом з В. Павленком намагався сфор-
мувати боєздатні Сердюцькі дивізії. Однак, як зазначає автор, 
В. Винниченко разом з іншими членами уряду, залучивши та-
кож партійну пресу, розпочали критику дій військового очіль-
ника, вимагаючи переведення їх до статусу звичайних солдатсь-
ких полків55. 

В роботі В. Савченка «Двенадцать воен за Украину»56 ви-
словлюється думка, що В. Винниченко вважав С. Петлюру від-
повідальним за конфлікт з Радою Народних Комісарів (РНК) та 
гадав, що його відставка з посади військового секретаря дозво-
лить запобігти військового конфлікту з більшовицькою Росією. 
С. Петлюра на противагу позиції голови українського уряду, 
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який виступав за зміну професійної армії народною міліцією, 
стояв на позиції створення національної армії, спроможної вести 
бойові дії на німецькому та більшовицькому фронтах. Автор 
вказує, що з 12 грудня 1917 р. військовий секретар почав пере-
водити українські частини на схід для взяття під контроль важ-
ливих залізничних вузлів та збереження звʼязку з Донським уря-
дом, як із можливим стратегічним союзником. Ці дії, за твер-
дженням дослідника, спонукали більшовиків до активних дій, 
але й у середині грудня премʼєр все ще не вірив у реальність по-
вномасштабної війни57. 

Про ще одну «точку зіткнення» двох провідників українсь-
кого руху йдеться в монографії Я. Тинченка58. Автор вказує, що 
В. Винниченко був проти підтримки Донського уряду та козаків, 
які розпочали збройну боротьбу з більшовиками, вважаючи їх 
контрреволюційною силою. С. Петлюра ж займав державницьку 
позицію, вбачаючи у козаках потенційних союзників. Саме за 
його сприяння Генеральний секретаріат надіслав до уряду Дону 
своїх представників. Протистояння українських лідерів, зазначає 
Я. Тинченко, поглибилося із постанням проблеми переговорів з 
РНК. Український премʼєр вважав помилкою пропуск козацьких 
військ та білогвардійських загонів на Дон та відверто заперечу-
вав доцільність роззброєння більшовицьких формувань за нака-
зом С. Петлюри. В результаті внутрішньоурядової боротьби 
останній подав у відставку, а В. Павленка, як креатуру 
С. Петлюри, було знято з посади командуючого Київською вій-
ськовою округою59. 

Витоком ускладнень у стосунках С. Петлюри та 
В. Винниченка у дослідженні В. Савченка «Симон Петлюра. 
Время и судьбы» називається популярність лідера військового 
руху, що досягла свого апогею у середині грудня 1917 р. Саме 
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це, на думку автора, дуже дратувало В. Винниченка, який вва-
жав себе «правителем» України. У роботі вказується, що 
В. Винниченко намагався втручатися у справи військового сек-
ретарства та призначати на важливі посади своїх людей. До того 
ж голова українського уряду звинувачував С. Петлюру у тому, 
що своїми рішучими, жорсткими та непродуманими заходами 
він спровокував конфлікт з РНК60. Згадується також протиріччя 
у поглядах двох українських лідерів на стосунки з урядом Дону. 
Саме в результаті тиску премʼєра, на думку дослідника, 
С. Петлюра був змушений змістити з посади начальника КВО 
свого однодумця В. Павленка. Останньою крапкою у цьому про-
тистоянні стало затвердження військовим секретарем «Статуту 
Української Народної Армії», необхідного для побудови боєзда-
тної національної армії та збереження крихт дисципліни. В ре-
зультаті 18 грудня військовий секретар був звільнений зі своєї 
посади, на його місце призначений М. Порш, що мало, за пере-
конанням В. Винниченка, сприяти досягненню компромісу з 
РНК61. 

Іншу оцінку дає цим подіям В. Солдатенко, підкреслюючи, 
що військові справи наприкінці 1917 р. зайшли у «глухий кут». І 
хоча дослідник відзначає, що деякі листопадові заходи 
С. Петлюри виявилися ефективними, одночасно зауважує, що 
військовий секретар все більше розходився з лідерами Центра-
льної Ради в поглядах на поточну політику, виявляючи непокору 
та відверто конфліктуючи із ними. Чим більш загрозливою ви-
глядала ситуація у галузі оборони країни, тим більш провокати-
вними ставали публічні виступи С. Петлюри, тим більше він 
дозволяв собі неузгоджені з урядом дії, констатує 
В. Солдатенко. Учений наполягає на тій думці, що у той час, 
коли радянська Росія була готова на дипломатичне розвʼязання 
конфлікту, а український провід відверто остерігався збройного 
протистояння, С. Петлюра вів таємні переговори з генералом 
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О. Каледіним. Всупереч позиції Центральної Ради, що схилялася 
до поміркованості у стосунках з Росією, а однією з ультиматив-
них вимог Раднаркому було припинення перекидання козачих 
частин на Дон, С. Петлюра «демонстративно сприяв передисло-
кації ворожих Петрограду сил»62. «Статут Української народної 
армії» В. Солдатенко характеризує як відверто недосконалий і 
тому незатверджений Генеральним секретаріатом. Однак, війсь-
ковий секретар направив його у військові частини: «Про яку ди-
сципліну в українській армії можна взагалі було вести мову, як-
що її очільник подавав такий приклад підлеглим»,63 - зауважує 
автор. Негативно оцінюються й дії С. Петлюри наприкінці 
1917 р. Дослідник стверджує, що останній нічого не зробив для 
створення оборони країни та намагався перекласти відповідаль-
ність на Генеральний штаб. 

Головною причиною відставки С. Петлюри В. Голубко на-
зиває конфлікт із головою уряду, витоком якого стала конкуре-
нція за вплив всередині уряду та принципові розбіжності у по-
глядах на стосунки із Донським урядом, Радою Народних Комі-
сарів та основні засади створення української армії. 

Іншої позиції дотримується В. Солдатенко, наполягаючи, 
що особисті амбіції та безвідповідальність С. Петлюри, а також 
неефективна робота на чолі секретарства військових справ стали 
причиною його відставки та виходу зі складу уряду 
В. Винниченка. Автор також зауважує, що він не сам вдався до 
демісії, а навпаки його «попросили піти», через втрату автори-
тету й сварки з усіма членами кабінету, а головне – його робота 
по створенню національного війська була практично безрезуль-
татною64. 

Отже, більшість дослідників позитивно оцінюють діяльність 
С. Петлюри як голови УГВК та військового секретарства, від-
значаючи його значний внесок як у розбудову українських 
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збройних сил, так і віддаючи належне його зусиллям по зміц-
ненню обороноздатності країни та підготовки до відсічі більшо-
вицькій агресії, яку він вважав неминучою. В. Голубко у своїх 
висновках йде ще далі, називаючи створення Генерального шта-
бу завершальним етапом організаційного оформлення українсь-
кого військового руху та надання йому форм регулярної армії65. 
Автор стверджує, зважаючи на факти: існування вищих військо-
вих органів влади, українізацію Київського та Одеського війсь-
кових округів, формальне підпорядкування українській владі 
усіх частин російської армії розташованих в Україні; початок 
діяльності національних військових шкіл, – можна стверджува-
ти, що саме у цей час, тобто за секретарювання С. Петлюри, 
зʼявляється Армія УНР66. 

Невиправною помилкою називає С. Литвин відставку 
С. Петлюри і призначення на його місце М. Порша. Дослідник 
характеризує нового військового секретаря нездатним викону-
вати свої функції, втрату ним усіх важелів пливу і в кінцевому 
результаті звинувачує його у зриві роботи військового секретар-
ства, більшість членів якого пішли зі своїх посад. 

На згубному впливі відставки С. Петлюри на керівництво 
військовим будівництвом наполягає й В. Гоцуляк - новий мі-
ністр виявився нездатним оволодіти ситуацією, що призвело до 
низки поразок67. 

Я. Тинченко вказує, що С. Петлюра залишив М. Поршу дві 
військові установи – апарат військового секретарства та Генера-
льний штаб,- за допомогою яких можна було вести успішні опе-
рації і організувати тилову службу. На його думку, у цих інсти-
туціях працювали надзвичайно обдаровані та талановиті люди - 
військові-фахівці, зібрані С. Петлюрою. М. Порш поставився до 
них зневажливо і вирішив покладатися на інших людей, відомих 
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у колах українських есерів та есдеків. Відтак, фахівці фактично 
були усунуті від справи боротьби з більшовиками68. 

За перші два тижні на своїй посаді у грудні 1917 р. 
М. Порш, за переконанням В. Савченка, не видав жодного до-
стойного наказу відносно оборони території УНР. Йому не ви-
стачало твердої волі, військових знань, досвіду, він не був озна-
йомлений із ситуацією у зоні бойових дій та виказав нездатність 
управляти військами69. 

Досить докладно у літературі висвітлено причини першої 
українсько-російської війни зими 1917-1918 рр. Як вказується у 
«Нарисах історії Української революції», після оволодіння бі-
льшовиками Ставкою верховного головнокомандуючого, вони 
«побачили в Центральній Раді одного з реальних суперників у 
боротьбі за владу»70. Відзначаючи намагання керівництва Укра-
їнської Народної Республіки уникнути конфлікту з більшовиць-
кою владою Росії, автори вказують на той факт, що війна розпо-
чалася у дуже несприятливий для України час – її територію за-
полонили частини колишньої російської армії, військові устано-
ви перебували у стані організаційного оформлення. До того ж, 
не було усвідомлення міждержавності цього конфлікту – ще 15 
грудня Генеральний секретаріат не вірив у можливість розгор-
тання війни з радянською Росією. 

Про відсутність намагань Генерального секретаріату знайти 
компроміс з Раднаркомом та одночасне нерозуміння небезпеки з 
боку більшовиків, йдеться у політичній історії України71. До по-
чатку війни провід УНР провів ряд заходів для запобігання агре-
сії. Одночасно автори дослідження зауважують, що зробивши 
певні кроки для опанування військовим апаратом, українська 
влада не ліквідувала «харківський уряд», не заборонила більшо-
вицьку партію, що відігравала роль «пʼятої колони» в середині 
                                                           

68 Тинченко Я. Українські збройні сили…- С. 48. 
69 Савченко В.А. Двенадцать воен за Украину.- С. 30 
70 Нариси історії Української революції 1917–1921 років. Кн.1.- Київ, 

2011. С. 219. 
71 Україна: політична історія…- С. 288. 



Проблеми військового будівництва доби УЦР 

Олескандра Кудлай 

 285 

країни, чим поставила себе та молоду державу у дуже скрутне 
становище. 

Принципово іншим чином трактує причини конфлікту між 
УНР та Росією В. Солдатенко. Услід за В. Винниченком його 
головною підставою він вважає не політику Ради Народних Ко-
місарів (РНК), а дії українських керівників, які зрадили народні 
інтереси. Репресіями називає дослідник роззброєння і висилку 
російських солдат й червоногвардійських загонів за межі Украї-
ни, а також розпуск рад робітничих и солдатських депутатів72. 

Даючи оцінку рішенням Всеукраїнського зʼїзду Рад у Хар-
кові, В. Солдатенко твердить, що у них втілився вибір ліворади-
кальних сил, керованих більшовиками, досить широких кіл тру-
дящих «утверджувати на своїй землі соціалістичний лад, буду-
вати Українську радянську державу в спілці з росіянами, інши-
ми народами»73. Центральна Рада ж лише прагнула повернути 
ситуацію на свою користь, вдаючись до силових методів боро-
тьби – вбивство призначеного РНК комісара Румунського фрон-
ту С. Рошаля, арешт комісара Південно-Західного фронту 
Г. Чудновського, усунення голови київського військово-
революційного комітету Л. Пʼятакова, арешт більшості членів 
армійських і корпусних рад ВРК. 

Однак, не дивлячись на бажання провідних українських по-
літичних сил уникнути конфронтації із керівництвом більшови-
цької Росії, конфлікт все більше поглиблювався, що призвело до 
першої українсько-російської війни. Її початок, як вказується у 
більшості розвідок, був доволі млявий – до середини грудня 
протистояння взагалі не сприймалося як війна між двома краї-
нами, а лише «як сутичка між двома політичними силами» все-
редині однієї країни. 

Розуміння міждержавності цього конфлікту, вказує В. Го- 
лубко, виявив тільки військовий провід на чолі з С. Петлюрою74. 
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Дослідник також зауважує, що цю війну не можна розглядати з 
точки зору класичної війни між двома державами, яка для УНР 
мала оборонний характер. 

Початком війни між УНР та більшовицькою Росією 
В. Солдатенко вважає не дату видання відомого «Маніфесту до 
українського народу з ультимативними вимогами до Українсь-
кої Ради» від 3 грудня 1917 р., а постанову РНК від 30 грудня, 
яка знаменувала зміну у тактиці російського уряду. Незгода 
Центральної Ради розірвати стосунки з О. Каледіним було роз-
цінено, як підстава для розгортання військових дій. Між цими 
двома датами, як вказує дослідник, був місяць дипломатичних 
переговорів та шанс уникнути військового конфлікту з більшо-
виками75. 

Я. Тинченко у своїй монографії твердить, що з кінця грудня 
переговори між Центральною Радою та Раднаркомом були за-
морожені. Обмін інформацією між сторонами відбувався завдя-
ки газетним публікаціям та чуткам. Після останнього ультима-
туму РНК УЦР ніяк не реагувала цілих два тижні. Така позиція 
була вигідна Росії – за цей час у Харкові був створений україн-
ський радянський уряд, організовані перші загони Червоного 
козацтва, а В. Антонов-Овсієнко безкарно підпорядкував собі 
Харківщину та Катеринославщину. Водночас, зауважує автор, 
Центральна Рада нічого не зробила для оборони краю, навіть 
ніяк не зреагувала на кілька серйозних боїв. Відповідальність за 
такий стан речей дослідник покладає на М. Порша як голову 
військового відомства76. 

В. Гоцуляк також вказує на пасивну позицію Центральної 
Ради у грудні 1917 р. Остання не виявила своєї позиції щодо 
прямого військового вторгнення радянських військ. Мовчанка 
замість відповіді на черговий ультиматум РНК дезорієнтували 
національні частини, які не отримували жодних вказівок з Києва 
- частина з них роззброювалася при першій ж вимогі більшови-

                                                           
75 Солдатенко В.Ф. Збройні сили в Україні…- С. 46. 
76 Тинченко Я. Перша українсько-більшовицька війна…- С. 98. 
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цьких загонів. До того ж, М. Порш показав себе некомпетент-
ним та слабким керівником, стверджує дослідник, який навіть 
не володів інформацією про те, що робилося на театрі військо-
вих дій. 

Серед заходів військового секретарства напередодні та на 
початку україно-російської війни науковці називають створення 
Українського фронту, штабів чотирьох армій (за винятком УІІ), 
що дислокувалися в Україні та підпорядковувались Україні; по-
чаток функціонування Генерального штабу. Важливою стала 
також поява у листопаді-грудні регулярних військових підрозді-
лів - сердюцьких, гайдамацьких та Січових стрільців. Саме на 
цей період припадає, як вказує В. Голубко, апогей українізації 
частин старої армії77. 

До них автори роботи «Українські визвольні змагання 1917-
1921 рр.» додають обрання Особливого комітету оборони Укра-
їни у складі М. Порша, С. Петлюри та В. Єщенка; призначення 
полковника Ю. Капкана командувачем українських військ, що 
протистояли радянським частинам; ухвалення рішення про тво-
рення армії УНР на засадах добровільності та грошового утри-
мання. Однак, як зазначають автори, військовий секретаріат 
практичного нічого не зробив для створення боєздатної армії78. 

Про повну безпорадність проводу УЦР у військових справах 
йдеться і на сторінках дослідження «Українська державність у 
1917-1919 рр.» Ю. Павленка та Ю. Храмова. Її протидія нама-
ганням кадрових військових, П. Скоропадському, В. Павленку, 
сформувати боєздатні військові частини, а також «наївні, диле-
тантські розрахунки на «народне ополчення» обернулося катас-
трофою79. 

                                                           
77 Голубко В.Є. Військове будівництво в Україні періоду Центральної ра-

ди // Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.і.н.- Львів, 1998. С. 20. 
78 Рубльов О., Реєнт О. Українські визвольні змагання 191701921 рр.- Ки-

їв, 1999. С. 71-72. 
79 Павленко Ю.¸Храмов Ю. Українська державність у 1017-1919 рр. (істо-

рико-генетичний аналіз).– Київ, 1995. С. 87. 
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Помилкою вважає В. Солдатенко відмову передати коман-
дування всіма українськими частинами Генеральному штабу. 
Замість цього був створений Український фронт та його штаб - 
відсутність владного військового центру створювало плутанину 
всередині військових частин і відбивало бажання зоставатися в 
армії80. 

Детально аналізує дії С. Петлюри на початку військового 
протистояння у грудні 1917 р. В. Голубко. Автор акцентує увагу 
на плані військового секретаря вдарити по Харкову, оплоту бі-
льшовизму, про що було повідомлено уряд. Дослідник також 
звертає увагу на такі заходи - видання наказу про організацію 
мобільних військових загонів в умовах масового дезертирства; 
поділ території України на два райони - Правобережжя (коман-
дувач П. Скоропадський) та Лівобережжя (командувач 
Ю. Капкан) для кращої організації оборони країни. Ситуація 
ускладнювалася російськими гарнізонами, що стояли у більшос-
ті українських міст та розгортанням справжньої ідеологічної 
боротьби за солдатські маси між Україною і Росією. У середині 
грудня було подано на розгляд Всеукраїнської Ради військових 
депутатів «Статут Української Народної Армії», відхилений за 
недемократичність, і який 17 грудня, оминаючи уряд, С. Петлю-
ра затвердив сам. Саме цей документ, як стверджує автор, став 
головним підгрунттям створення армії УНР81. 

До цього треба додати й зауваження В. Савченка, що саме 
С. Петлюра переконував керівництво УНР провести в середині 
грудня наступ на Харків та створити мобільні загони зі старих 
дивізій для використання їх по залізничних лініях. «Фактично 
він оголосив план «ешелонної» війни; саме такий план парале-
льно розробляв у Харкові його ворог – начальник штабу радян-
ських військ Муравйов»82. 

                                                           
80 Солдатенко В.Ф. Україна: 1917 рік.- С. 192-193. 
81 Голубко В. Армія УНР…- С. 145. 
82 Савченко В.А. Двенадцать воен за Украину.- С. 23. 
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Я. Тинченко у своїй роботі зазначає, що в якості превентив-
них дій треба було провести роззброєння збільшовизованих 
військ Південно-Західного і Румунського фронтів. Однак, пояс-
нює автор, для такої операції українізованих сил було замало, до 
того ж замінити ці війська на фронті не було ким. Тому С. Пет-
люра вирішив обмежитися «зачисткою» від більшовизму внут-
рішньої території України83. 

У статті «Збройні сили Центральної ради у лютому – квітні 
1918 р.» Л. Гарчева також наводить превентивні заходи військо-
вої влади перед загрозою більшовицької агресії. 20 грудня 1917 
р. на Південно-Західному і Румунському фронтах розпочалося 
формування загонів добровольців з числа російських солдатів 
«для несення служби на однакових з українцями підставах». Цю 
політику продовжив М. Порш, який 29 грудня вимагав не чини-
ти перешкод росіянам, полякам, євреям та представникам інших 
національностей, які бажають служити Україні. У свою чергу, 
командувач Українського фронту генерал Д. Щербачов всіляко 
сприяв виконанню цих наказів84. 

Каже про важливі кроки, зроблені військовим секретарст-
вом й В. Солдатенко. Однак, вони, за висновком автора, вияви-
лися запізнілими, армія вже була охоплена духом розкладу. Го-
ворить дослідник і про намагання переломити ситуацію на свою 
користь шляхом не українізації існуючих, а створенням нових 
українських частин з привілейованим становищем, сердюцьких 
дивізій85. 

На цьому тлі виглядають безпідставними твердження авто-
рів дослідження «Військове будівництво в Україні у ХХ століт-
ті…», що військовий секретаріат практично нічого не зробив 
для створення боєздатної армії86. Як вказується у дослідженні 

                                                           
83 Тинченко Я. Українські збройні сили…- С. 13. 
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«Нариси історії Української революції», не можна говорити про 
повну пасивність українського уряду, додаючи до переліку вже 
згадуваних заходів певні кроки для опанування військовим апа-
ратом. Проте, «не ліквідувавши харківський «уряд», не заборо-
нивши більшовицьку партію, … УЦР поставила себе й Україн-
ську державу у надзвичайно скрутне становище»87. 

В. Литвин у своїй книзі «Україна: доба війн і революцій 
(1914-1920)» також доводить, що думка про те, що небажання 
Центральної Ради створювати власну армію стало однією з го-
ловних причин успіху більшовицьких військ, є невірною. Нама-
гаючись розвʼязати конфлікт політичним шляхом, Рада одноча-
сно робила кроки для організації оборони країни – утворила 
особливий Комітет оборони України, призначила полковника 
Ю. Капкана командуючим українськими військами; ухвалила 
постанову про створення армії УНР на засадах добровільності і 
оплати88. 

Автор вказує, що у найвідповідальніший момент, коли в 
Україну сунув противник, що мав величезну чисельну перевагу, 
у Ради не вистачило сил, щоб відбити агресію – «… розрахунок 
на мільйони бійців в українізованих частинах старої армії не 
виправдався»89. 

Характеризуючи військову ситуацію в Україні у січні 
1918 р. більшість дослідників відзначають дуже невдалу діяль-
ність М. Порша як голови військового відомства. В. Савченко 
називає безглуздими накази М. Порша від 4 січня 1918 р. про 
негайну демобілізацію українських частин, розпуск частин ста-
рої російської армії, ліквідацію чинів в армії. Науковець вважає, 
що все це робилося для того, аби показати РНК революційність 
та миролюбність уряду УНР. Планування ж переходу армії на 

                                                           
87 Нариси історії Української революції…- С. 228-229. 
88 Литвин В. Вказ. праця…- С. 243-244. 
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міліційну систему в умовах війни було рівноцінно повній капі-
туляції90. 

Серед хибних кроків української влади зимою 1918 р. 
П. Ткачук називає закон «Про утворення Українського Народ-
ного війська» від 3 січня; наказ про правове регулювання внут-
рішнього життя війська від 10 лютого (за яким скасовувалися 
військові ранги, проголошено рівність усіх військових, затвер-
джено виборність старшин)91. 

Вказує на складність впровадження у життя проекту 
М. Порша про міліційну армію В. Сергійчук. Головною пере-
шкодою він вбачає брак кваліфікованих старшин і підстаршин. 
Дослідник характеризує військові підрозділи, створені наприкі-
нці 1917 р., як імпровізовані: «І хоча було чимало відданих 
справі людей, але не було належного загального військового 
керівництва»92. Головною ж помилкою військового секретаря 
дослідник вважає початок демобілізації армії у розпал першого 
нападу більшовиків, що розвалила оборону краю, яку з велики-
ми труднощами будував С. Петлюра. 

До схожих висновків доходить й В. Голубко, відзначаючи, 
що оголошена демобілізація українських частин та скасування 
обовʼязкової служби на флоті, завдали «непоправної шкоди най-
чисельнішим регулярним частинам Армії УНР, якими були 
українізовані формування»93. Ще одним проявом короткозорості 
української влади в особі В. Винниченка, окрім відставки 
С. Петлюри, автор називає наказ реорганізувати сердюцькі пол-
ки (елітні, добре організовані формування армії УНР, створені в 
грудні 1917 р. під керівництвом С. Петлюри) у звичайні бойові 
одиниці. В результаті вони втратили боєздатність, перетворив-
шись на піхотні частини з полковими комітетами94. 

                                                           
90 Савченко В.А. Двенадцать воен за Украину.- С. 31. 
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В. Литвин звертає увагу і на такий важливий момент – війна 
йшла, головним чином, повз залізничні шляхи, поза українсько-
го села, в якому захоплене поділом землі селянство, що мало 
складати головну основу підтримки влади Центральної Ради, 
практично війну не помітило. А от у містах «прихильників і за-
хисників було не так багато, як хотілось б»95. До того ж, про-
стежується закономірність, що при наближенні більшовицьких 
військ до українських міст, місцеві більшовицькі організації 
піднімали збройні повстання - так було у Єлисаветграді, Кате-
ринославі, Миколаєві, Одесі та інших містах96. 

Підтримує цю думку й дослідник Вільного козацтва 
В. Лободаєв. Не заперечуючи участі у бойових діях окремих ві-
льнокозачих загонів, автор констатує, що «загальна маса селян-
козаків не проявила явно помітного бажання воювати з більшо-
виками в грудні 1917 – січні 1918 рр.». Серед причин автор на-
зиває організаційну аморфність, слабкість бойових можливостей 
та відсутність зброї. Він звертає увагу й на особливості свідомо-
сті селян-козаків, яких не обходили події у містах: «До віддале-
них від міст та залізниць сіл більшовицькі загони добратися не 
встигли, а селяни під охороною вільнокозачих загонів жили «ві-
льним» життям» 97. Про партизансько-козацький опір наступу 
більшовицьких загонів йдеться і у «Нарисах історії Української 
революції»: він став «славною сторінкою української військової 
історії, проте не зміг кардинальним чином змінити хід військо-
вої кампанії»98. 

10 січня 1918 р. в умовах, коли фактично під загрозою опи-
нилося існування УНР, подав у відставку премʼєр 
В. Винниченко. За оцінкою В. Савченка, це означало провал йо-
го політики компромісів з радянською Росією. 

                                                           
95 Литвин В. Вказ. праця.- С. 244. 
96 Там само.- С. 254. 
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Отже, більшість дослідників доходять висновку, що УНР 
виявилася неготовою до війни. Відповідальність за це автори 
політичної історії України покладають на В. Винниченка, як го-
лову українського уряду: свою соціалістичну ортодоксію «він 
ставив вище інтересів новопосталої Української держави»99. 
Звинувачує В. Винниченка у неспроможності організувати за-
хист України й В. Гоцуляк, зауважуючи на його протидії нама-
ганням С. Петлюри нейтралізувати більшовицький вплив та змі-
цнити дисципліну в українських частинах100. Ще одним дослід-
ником, який опосередковано вказує на премʼєра, як головного 
фігуранта, який блокував кроки С. Петлюри по підготовці до 
відсічі більшовицькій агресії, є Я. Тинченко. Він стверджує, що 
голова уряду вважав заходи, запропоновані головою військового 
секретарства, занадто серйозними. А звільнення С. Петлюри, 
П. Скоропадського та призначення М. Поршем командувачем 
всіма військами для оборони України Ю. Капкана («боягуза, 
брехуна і пройдисвіта») виявилися фатальними101. 

В. Солдатенко, у свою чергу зазначає, що з голови уряду 
нелогічно скидати відповідальність, вона висока. Але головну 
провину за відсутність боєздатного національного війська до-
слідник цілком покладає на С. Петлюру, який, на його думку, 
провалив справу українізації армії та створення національних 
збройних сил102. 

Таким чином, в українській історіографії останніх десяти-
літь докладно висвітлені основні кроки української влади, в то-
му числі й С. Петлюри, з часу проголошення УНР у галузі вій-
ськового будівництва. Вивчені обставини початку конфлікту з 
РНК, перебіг подій у грудні 1917 р. та зʼясовані головні причини 
військових поразок національних формувань. Головними диску-
сійними питаннями у дослідженнях залишаються проблеми 
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причин неготовності молодої Української держави до війни з 
Росією, витоки збройного протистояння з РНК та невдач у спра-
ві побудови власної армії. 

Невирішеним також є питання кількісних характеристик 
військових сил як українських, так і радянських наприкінці 
1917 р. – на початку 1918 р. Дані дуже суперечливі і викликають 
багато запитань. Так, за підрахунками Я. Тинченка усі наявні 
війська Центральної Ради, що були розташовані уздовж двох 
залізниць – Чернігівської та Полтавської – налічували 4 тисячі 
багнетів (надійних, за визначенням автора, – 2 тисячі). Не всі з 
них взяли участь у боях. Київська залога мала ще 9 тисяч, але 
надійних - не більше 3-х тисяч багнетів. Їм протистояли радян-
ські війська на Чернігівському напрямку – 4280 багнетів та 2000 
червоногвардійців; на Полтавському – 3335 багнетів й місцеві 
більшовицькі частини – 1900. Отже, за чисельністю вони були 
майже рівні, але моральний стан, як зазначає дослідник, був 
принципово різним. Більшовицькі війська мали чітке підпоряд-
кування командуванню В. Антонова-Овсієнка, українські ж пе-
ребували у стані анархії та хаосу103. 

Л. Гарчева у своїх роботах намагається спростувати думку 
про те, що у січні 1918 р. у Центральної Ради не було боєздат-
них частин та наводить дані про запеклі бої на Лівобережжі, Пі-
вденно-Західному та Румунському фронтах. За її даними на Ру-
мунському фронті (у Бессарабії) більшовики у січні зазнали по-
вної поразки, на Піденно-Західному фронті бої точилися з пере-
мінним успіхом і тільки на Лівобережжі України загонам 
В. Антонова-Овсієнка вдалося з боями оволодіти Полтавщиною, 
Чернігівщиною і 22 січня впритул підійти до Києва104. 

Дослідниця називає цифру приблизно у 150 тисяч військо-
вих в українізованих і гайдамацьких частинах тилових гарнізо-

                                                           
103 Тинченко Я. Українські збройні сили…- С. 62, 69. 
104 Гарчева Л.П. Політична конфронтація та збройна боротьба Росії з 
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нів України та 60 тисяч Вільних козаків. За її даними, менше 
половини з них перебувало у губерніях, які зазнали агресії заго-
нів В. Антонова-Овсієнка – у Харківській, Катеринославській, 
Полтавській і Чернігівській. Л. Гарчева також констатує, що до-
бровольчих куренів у цих районах було мало, а українізовані 
частини були у стадії формування. До того ж зброї і боєприпасів 
у тилових гарнізонах було недостатньо, тому українські підроз-
діли були набагато гірше озброєні, ніж більшовицькі доброво-
льчі загони. Найбільшим прорахунком українського уряду автор 
вважає відсутність штабу для управління військами Слобідської 
і Лівобережної України під час боротьби з силами більшови-
ків105. 

У праці В. Гоцуляка вказується, що напередодні українсько-
російського конфлікту армія УНР мала досить значне військо – 
близько 440 тисяч. Теза ж про відсутність військ у Центральної 
Ради «приховує масштабність більшовицької агресії в Україні» 
та «всенародний характер спротиву більшовикам»106. 

За підрахунками В. Солдатенка, цифри кількості українсь-
ких частин коливаються від 70 до 400 тисяч: 180 тисяч солдат і 
офіцерів на Південно-Західному і Румунському фронтах, 150 
тисяч – у тилових гарнізонах, та 60 тисяч Вільного козацтва107. 
Як підкреслює автор, чисельної переваги радянські війська над 
частинами Центральної Ради не мали. Це стосується співвідно-
шення сил як в окремих пунктах, так і по республіці в цілому108. 
Найбільша чисельність частин, що наступали на Київ, не пере-
вищувала 30 тисяч109. 
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Інші дані подає М. Кравчук, стверджуючи, що військ у 
Центральної Ради було не більше 6 тисяч110. В. Мороз взагалі 
стверджує, що взимку Центральна Рада залишилася зовсім без 
війська і не придумала нічого кращого, як кинути у бій з біль-
шовиками студентів, маючи на увазі відомий бій під Крутами111. 

Провалом називає політику українізації, якої Центральна 
Рада продовжувала дотримуватися у листопаді – грудні 1917 р., 
Г. Гаврилюк. Відмова звести українізовані частини у національ-
ну армію, неефективність вищого військового управління, не-
дбале відношення до українських формувань призвели до демо-
ралізації і розпаду українізованих підрозділів і як наслідок – не-
можливість їх використання у протидії більшовицькій агресії, 
зазначає дослідник. У цих умовах українське керівництво ухва-
лило закон «Про утворення Українського Народного Війська», 
що знаменувало відмову від старої політики та перехід до ство-
рення армії з добровольців. Однак, як і раніше, за переконанням 
Г. Гаврилюка, була відсутня українська теорія армії, національні 
військові традиції, а відтак і концепція військової політики112. 

Про зміну урядової політики з військового питання на поча-
тку 1918 р. пише й В. Голубко. Він вказує, що розгортання ро-
сійської агресії змусило УЦР енергійно взятися до організації 
оборони країни, відтак урядові заходи першої половини січня 
засвідчили зміну у військовій політиці, що підтверджується ух-
валенням «Закону про утворення Українського Народного Вій-
ська», а також передачею Вільного козацтва у розпорядження 
військового секретарства та створення на його основі «Реєстро-
вого Вільного козацтва». Згадує автор також «Тимчасовий закон 
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про флот» (від 14 січня 1918 р.), яким оголошував перехід Чор-
номорського флоту під юрисдикцію УНР113. 

В. Задунайський, характеризуючи ухвалені в грудні 1917 – 
січні 1918 рр. закони та документи - про Українське військо, 
військовий статут, присяга на вірність УНР, положення про по-
літичне становище військовослужбовців, констатує закладання 
юридично-правових підвалин військового організму114. 

Отже, частина дослідників відзначає зміни у військовій по-
літиці українського проводу на користь побудови національної 
армії у січні 1918 р. та створення для цього правової бази. 

Однак, як вказує більшість науковців, час було втрачено. 
Відтак поразки українських військ взимку 1917-1918 рр. були 
обумовлені низкою внутрішніх та зовнішніх чинників. 
В. Савченко зауважує відсутність чіткої позиції керівництва 
УНР стосовно оборони - військові підрозділи були дезорієнто-
вані, не знаючи реального стану справ. Це призводило до того, 
що частина республіканських підрозділів, не маючи наказів з 
Києва, складала зброю при першій вимогі більшовиків115. 

Поділяє таку точку зору й Я. Тинченко, який у своїй моно-
графії підкреслює, що причиною поразок була відсутність вій-
ськового керівництва з Києва: «Начальники місцевих залог та 
командири полків не отримували зі столиці жодних вказівок, 
наказів, чи порад, тож мали діяти на власний розсуд»116. 

На думку В. Солдатенка, УЦР розраховувала на широку 
підтримку мас та значний військовий потенціал, який дуже 
швидко розтанув у січні 1918 р. Тож остання виявилася нездат-
ною до протиборства «навіть проти дуже обмежених сил соціа-
лістичної революції»"117. У Генерального штабу, створеного 7 
грудня 1917 р., виявилося недостатньо часу для проведення сер-
йозної роботи по розбудові національних збройних сил, зазначає 
                                                           

113 Голубко В.Є. Військове будівництво в Україні…- С. 21-22. 
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дослідник. В результаті на фронті панували хаос та анархія, «се-
ред яких Генеральний штаб фізично не був в змозі дати собі ра-
ду»118. 

Серед причин поразки В. Голубко називає чисельну перева-
гу більшовицьких регулярних військ над українськими; вичер-
пання мобілізаційного резерву країни, який був використаний в 
ході Світової війни; помилки українського уряду в галузі війсь-
кового будівництва; перевагу ідейного впливу більшовизму; не-
достатній досвід керівництва у сфері військового будівництва та 
в оперуванні наявними збройними силами; брак досвідчених 
військових-патріотів. 

Таким чином, історики одностайні у своїх висновках щодо 
передбачуваності військових поразок УНР взимку 1917-
1918 рр., визначаючи обставини та причини, що призвели до 
такого стану речей. Суперечливими є характеристики чисельно-
сті збройних частин обох, втягнутих у протиборство, сторін. Де-
які дослідники наполягають на чисельній перевазі радянських 
військ, деякі називають останні «обмеженими». Більшість авто-
рів цифри не наводять. Наявні ж в історіографії дані часто по-
даються без відповідних характеристик та пояснень, тому зіста-
вити їх досить складно. Отже, цей аспект проблеми потребує 
свого подальшого ретельного вивчення. 

Діяльність міністерства військових справ та його роботу по 
розбудові національних збройних сил після відходу українських 
частин разом з УЦР й урядом під тиском більшовицьких форму-
вань з Києва у січні 1918 р., більшість дослідників повʼязують із 
працею нового військового міністра О. Жуковського. 

У цей момент, за даними В. Савченка, з девʼяти іменних 
полків УНР залишилося трохи більше 800 бійців. На військовій 
нараді в Ігнатівці був призначений новий військовий міністр та 
начальник Генерального штабу119. Досить докладно перебіг цієї 
наради викладено в роботі О. Бондаренка. Нею розпочалося 
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творення Осібної армії з військ, що проводили операції проти 
радянських військ. Я. Тинченко наводить дані про заходи ново-
го військового міністра з переформування наявних сил та від-
творення роботи військового міністерства і Генерального штабу, 
складання їх внутрішньої структури. 

За твердженням В. Голубко, початок створення регулярної 
національної армії припав на середину лютого 1918 р. Головни-
ми завданнями на цей час було: остаточна демобілізація залиш-
ків частин колишньої російської армії, що перебували на тери-
торії України, та зведення розрізнених українських частин у 
боєздатні військові відділи120. 

Плідна праця по формуванню української армії розгортаєть-
ся навесні 1918 р. Як вказує В. Голубко, 15 березня на засіданні 
уряду О. Жуковський виклав основні напрямки діяльності свого 
відомства – підготовка призову до служби в армії, відкриття ін-
структорської школи для утворення національного офіцерського 
корпусу; заснування Академії Генерального штабу. Військовим 
міністром була проведена реорганізація військового міністерст-
ва; проведена підготовча робота та розпочато складання восьми 
піхотних корпусів й окремої дивізії для Таврії. За даними авто-
ра, загальна чисельність армії УНР на квітень 1918 р. без гарні-
зонів становила біля 40 тисяч солдатів і офіцерів; у гарнізонах – 
20 тисяч121. Таким чином, відбулася докорінна зміна військової 
політики Центральної Ради у бік побудови боєздатної регуляр-
ної армії. 

Відтворюється робота О. Жуковського на посаді військово-
го міністра в монографії Я. Тинченка. Автор зауважує його зу-
силля по створенню апарату губернських і повітових військових 
начальників; формування залізничних сотень для охорони заліз-
ниць; підготовку фахового старшинського складу; впроваджен-
ня нових військових рангів, жорсткої субординації і дисципліни 
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у військах; формування кадрів регулярної армії122. Дослідження 
містить також докладний матеріал про склад та командування 
восьми армійських корпусів, технічні війська, окремий корпус 
кордонної охорони, охоронні сотні, кінноту; українські дивізії 
«синьожупанників»; історію складання та бойові дії Сердюцької 
дивізії, а також інонаціональні частини у складі української ар-
мії. 

Про працю нового очільника військового відомства йдеться 
також у роботі П. Ткачука. Учений звертає увагу на наступні 
заходи – впровадження одно-керівництва, зміцнення авторитету 
командного складу; заснування військового училища й Академії 
Генерального штабу; обгрунтування необхідності збільшення 
армії до 600 тисяч123. Як вказує дослідник, О. Жуковським була 
заснована спеціальна комісія з офіцерів вищого рангу для роз-
робки концепції розбудови української армії – кожна губернія 
мала сформувати армійський корпус шляхом підпорядкування 
дислокованих на її території українізованих відділів та провести 
мобілізацію. За даними автора, на кінець березня 1918 р. регу-
лярна армія УНР нараховувала близько 15 тисяч вояків124. 

Про роботу військового міністерства та Генерального штабу 
над проектом створення української регулярної армії пише 
В. Солдатенко. Автор наводить матеріал про плани реалізації 
територіального принципу комплектування 8 корпусів та 4 диві-
зій кінноти; призначення командувачів корпусів у середині кві-
тня; підготовку планів їх формування, встановлення строків 
призову на службу, визначення збірних пунктів територіальних 
округів, заснування мережи губернських і повітових коменда-
тур125. 

Як стверджує Г. Гаврилюк, за часів керівництва військовим 
відомством О. Жуковським, поступово йде процес відмови від 
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принципу міліційної армії на користь створення регулярної ар-
мії на основі загального військового обовʼязку та на базі частин, 
штабів та управлінь колишніх російських збройних сил. Зазна-
чає дослідник й залучення до служби в українській армії фахів-
ців; українізацію військової верхівки й офіцерського складу; 
впровадження у війську антибільшовицької ідеології. Це, за ви-
сновком автора, означало початок «систематичної практичної 
роботи по розбудові армії УНР»126. 

Докладно аналізує ухвалені Центральною Радою документи, 
що відіграли значну роль в розбудові української армії, з право-
вої точки зору М. Кравчук. Серед них «Статут Осібної Армії 
УНР» та законопроект про політико-правове становище війсь-
кових. За його визначенням, військо поступово стає на тверду 
правову базу. Вже весною 1918 р. було побудовано досить сталу 
і єдину військову організаційну систему, що обʼєднала усі вій-
ськові формування окрім полку Січових стрільців. Позитивним 
моментом дослідник також вважає ту обставину, що розбудова 
війська та утворення вищих військових структур відбувалося 
централізовано, за наказами військового керівництва, та при на-
явності «достатніх людських ресурсів і матеріальних засобів»127. 
Автор стисло подає відомості про військово-санітарну систему, 
військову освіту, мережу комендатур. Треба зауважити, що у 
роботі М. Кравчук викладає матеріал майже без оцінок та пояс-
нень, а у висновках присутня суцільна необгрунтована критика 
Центральної Ради – «не змогла», «не була готова», «не спромог-
лася». 

В. Лободаєв у праці про Вільне козацтво веде мову про те, 
що весною 1918 р. Центральна Рада та Рада Народних Міністрів 
(РНМ) переглянули свою політику стосовно державної безпеки, 
усвідомивши, нарешті, що повноцінно забезпечити її можна 
лише спираючись на державні силові структури. Отже, мініс-
терство військових справ взяло курс на створення регулярної 
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армії, заборонивши організацію місцевих «самочинних» зброй-
них загонів128. 

В. Задунайський, говорячи про військову політику, зазначає, 
що за часів Центральної Ради було пройдено шлях «від повної 
відсутності власних збройних сил і від відсутності розуміння 
потреб у їх існуванні, до поступового закладання реальних під-
валин творення такого державного інституту»129. А В. Голубко у 
своїх висновках йде ще далі, стверджуючи, що Центральній Раді 
«вдалося створити регулярну національну армію, яка відіграла 
провідну роль у становленні суверенної Української держави і 
взяла на себе функції її оборони»130. 

В. Солдатенко, дещо по-іншому інтерпретуючи факти, від-
значає, що із запрошенням в Україну іноземних військ, був 
втрачений шанс на побудову армії нового типу на базі «Окремої 
армії». Відтак був обраний «явно консервативний шлях військо-
вого будівництва»131. Одночасно автор зауважує кардинальні 
зміни у політиці з військового будівництва та початок пошуку 
форм національної армії. 

На противагу більшості дослідників військового будівницт-
ва О. Бондаренко стверджує, що й весною 1918 р. лідери УЦР, 
як і раніше, не бачили необхідності у власній армії, «відкрито 
демонструючи своє негативне ставлення до вищого офіцерсько-
го складу колишньої царської армії»132. 

Предметом дослідження сучасних істориків стало й питання 
кількісного складу української армії наприкінці існування УЦР, 
тобто на кінець квітня 1918 р. За даними Л. Гачевої у лютому – 
квітні 1918 р. у складі регулярної армії УНР налічувалося бли-
зько 60 тисяч солдатів і офіцерів в українізованих частинах; у 
Запорізькому корпусі та полку Січових стрільців Є. Коновальця 
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– до 15 тисяч, у гайдамацьких полках – до 20 тисяч та 30 тисяч у 
«синіх» та «сірій» дивізіях; загалом – 125 тисяч. Якщо ж додати 
до них загони Вільного козацтва, польські формування та загін 
Л. Дроздовського, то в армії УНР у квітні 1918 р., як стверджує 
автор, налічувалося 170-180 тисяч військових133. Слід зауважи-
ти, що підрахунки проведені дослідником без урахування пере-
формування різних військових підрозділів в лютому – квітні 
1918 р., тому й цифра у 180 тисяч є завищеною. 

Більш зважену позицію з приводу чисельності української 
армії навесні 1918 р. займає В. Солдатенко. Автор зараховує до 
неї Запорізьку дивізію, що перебувала на фронті, Січових Стрі-
льців, дивізію Синьожупанників, характеризуючи їх як регуляр-
ні частини збройних сил України. Окремо дослідник відзначає 
відмову С. Петлюри увійти зі своїм кошем Слобідської України 
до української армії. Такі дії він називає сепаратними, що під-
креслювали незалежність від будь-якої влади, в тому числі й 
військового командування134. Отже, за його підрахунками у бе-
резні – квітні 1918 р. українська армія мала біля 15 тисяч війська, 
близько 60 гармат, 250 скорострілів та 12 панцирних самоходів135. 

За даними В. Дмитрука, загальна чисельність збройних під-
розділів, що перейшли від Центральної Ради до гетьмана 
П. Скоропадського, не перевищувала 65 тисяч багнетів та ша-
бель. На початок травня 1918 р. збройні сили гетьмана склада-
лися із Запорізької дивізії з полком гайдамаків, двох дивізій си-
ньожупанників, а також щойно сформованої дивізії сірожупан-
ників136. 

Таким чином, можна стверджувати, що більшість дослідни-
ків, схвально оцінюючи роботу військового міністерства та його 
голови О. Жуковського весною 1918 р., констатують кардиналь-
ні зміни у підходах до військового будівництва з боку УЦР та 
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українського уряду. Не викликає заперечень твердження, що 
зусиллями військових органів були закладені підвалини побудо-
ви національної армії. А В. Голубко наполягає на тезі, що УЦР 
до кінця квітня 1918 р. вдалося створити регулярну армію. Як 
випливає із викладених вище даних, немає одностайності у по-
зиціях щодо визначення кількісного складу військових сил, що 
були у розпорядженні української влади у квітні 1918 р. Розбіж-
ності у цифрах виглядають досить суттєвими і потребують по-
дальшого уточнення. 

 
У січні 1918 р. загони Вільного козацтва відповідним уря-

довим розпорядженням були передані з міністерства внутрішніх 
справ до відання військового міністерства та ухвалено рішення 
про створення на його основі «Реєстрового Вільного козацтва». 
Тому слід вказати на дослідження з проблем вільнокозачого ру-
ху. Найбільш грунтовною та докладною роботою з цієї тематики 
є вище цитована монографія В. Лободаєва «Революційна стихія. 
Вільнокозацький рух в Україні 1917-1918 рр.»137. В ній автор 
переконливо доводить, що ініціаторами вільнокозацького руху 
були політично незаангажовані селянські активісти, тому ані 
«самостійність», ані «антисоціалізм» не були притаманні цьому 
рухові. 

На думку В. Лободаєва, не було принципових суперечнос-
тей між поглядами лідерів Вільного козацтва та Центральної 
Ради на роль армії, а «обережне» ставлення останньої та її вико-
навчого органу до вільнокозацького руху обумовлювалося його 
самоуправством і безконтрольністю. Автор зазначає, що до упе-
редженості українського керівництва додалося те, що протягом 
осені 1917 р. йому неодноразово доводилось займатися конфлік-
тами у Звенигородському повіті між отаманами Вільного козац-
тва та повітовим земством. Тривожним було й намагання керів-
ництва козацтва надати рухові своєрідного військово-
адміністративного спрямування, що його проводив член УГВК 
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І. Полтавець-Остряниця138. Дослідник виправдовує обережність 
українських урядових органів, посилаючись на неорганізова-
ність, некультурність, неосвіченість мас. Однак, зазначає, що 
Вільні козаки були вкрай необхідні для боротьби з анархією і 
безладдям на місцях, тому Генеральний секретаріат продовжу-
вав розробку планів підпорядкування вільнокозачих загонів. 
Вказує автор і на початок роботи відповідного відділу в УГВК. 
Після проведення І Всеукраїнського зʼїзду Вільного козацтва, 
прийняття ним «Інструкції до формування Вільного козацтва на 
Україні», виборів П. Скоропадського його отаманом Секретаріат 
був змушений терміново доопрацювати відповідний Статут, за 
яким вільнокозачий рух підпадав під жорсткий контроль Гене-
рального секретаріату й місцевої адміністрації та ставав добро-
вільним неоплачуваним помічником правоохоронних органів. 

На січень 1918 р., за даними В. Лободаєва, кількість Вільно-
го козацтва була 40-45 тисяч139 (за даними Л. Гарчевої чисель-
ність вільнокозацьких загонів була 30 тисяч)140. Як вказує автор, 
на відміну від більшості українізованих частин, вільнокозачі 
загони намагалися боротися з більшовицькою агресією, у Хар-
кові, Бахмачі, Конотопі, Золотоноші, Кременчузі, Одесі, на Ка-
теринославщині тощо. 

Дослідник також вказує на розпорядження міністра 
О. Жуковського від 6 березня 1918 р. про утворення військових 
губернських та повітових комендатур, яким підпорядковувалися 
військові підрозділи, що знаходилися на території губерній і по-
вітів. У такий спосіб частина вільнокозачих загонів перейшла 
під керівництво військових комендантів у статусі загонів само-
оборони141. 

В. Солдатенко у своїх працях стверджує, що український про-
від не виявив достатньої уваги до Вільного козацтва, яке могло 

                                                           
138 Там само.- С. 101. 
139 Лободаєв В. Революційна стихія.- С. 162. 
140 Гарчева Л. Збройні сили Центральної ради…- С. 106. 
141 Лободаєв В. Революційна стихія.- С. 206. 
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стати серйозною військово-політичною силою. Однак, через упе-
реджене ставлення до П. Скоропадського, обраного головним ота-
маном Вільного козацтва на зʼїзді в Чигирині, не дозволило йому 
«подолати стриманість і щодо явища, яке, за елементарною логі-
кою, мали б лише вітати й усіляко підтримувати, а в разі потреби – 
й спертися на його силу»142. Без належної підтримки, наполягає 
автор, та спрямування його потенційної сили в чітке русло воно не 
знайшло себе у складних подіях і виявилося малоефективним143. У 
кількісній характеристиці В. Солдатенко схиляється до цифри у 60 
тисяч воєнізованих осіб у його складі144. 

Таким чином, у низці робіт українських істориків докладно 
вивчені процеси виникнення, організаційного оформлення та 
діяльності Вільного козацтва, яке наприкінці свого існування 
частково було залучено до лав української армії, що врятувало 
вільнокозачі загони від повної ліквідації. 

Окремою ланкою у дослідженнях з військового питання 
стала історія формування Січових стрільців Наддніпрянщини. 
Цій проблемі присвячена дисертація І. Хоми145, що містить ма-
теріали про діяльність Галицько-Буковинського комітету; його 
контакти з УГВК у середині літа 1917 р. для вступу військово-
полонених українців до українізованих полків та створення з 
них окремої формації. У роботі докладно аналізуються «Прави-
ла, устанавливающие особые льготы для военнопленных чехов, 
словаков и поляков" Тимчасового уряду від 30 червня 1917 р. 
Цей документ не стосувався військовополонених українців. У 
цьому звʼязку, як вказує І. Хома, у липні того ж року УГВК зве-
рнувся до штабу КВО, аби вони були поширені і на українців, 
які перебували у Києві (у Дарницькому таборі) та з проханням, 
щоб їх не висилали за межі України, розмістивши в українських 

                                                           
142 Український вибір: політичні системи ХХ століття…- С. 130. 
143 Солдатенко В.Ф. Збройні сили в Україні…- С. 57. 
144 Солдатенко В.Ф. Центральна рада та українізація армії.- С. 38-39. 
145 Хома І.Я. Військове формування Січових Стрільців Наддніпрянщини в 

боротьбі за державність України в 1917-1919 рр. // Автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня к.і.н.- Львів, 2007. 
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губерніях. Проте, дія цих правил була поширена на полонених-
українців тільки 5 жовтня 1917 р.146. 

Автор вказує, що до ІІІ Універсалу УЦР не розглядала Січо-
вих стрільців у якості потенційної військової сили. Початком 
заснування Галицько-Буковинського куреня Січових стрільців 
слід вважати 12 листопада 1917 р. Він також зауважує, що ку-
рінь на той час нічим не відрізнявся за своїми якостями від ін-
ших українських військових підрозділів. Йому були притаманні 
недостатня боєздатність, брак дисципліни, деморалізація, дезер-
тирство, вразливість перед більшовицькою пропагандою. Спри-
яла дезорганізації й існуюча система військових рад, за якою 
обирався старшинський склад. 

І. Хома зауважує, що саме з приходом Є. Коновальця в яко-
сті командира куреня починається його реорганізація, в резуль-
таті якої із залученням до його особового складу вихідців з Над-
дніпрянщини, Січові стрільці як військова одиниця набувають 
всеукраїнського значення. Автор докладно вивчив структуру, 
чисельність та командний склад частини; проаналізував його 
статут; простежив бойовий шлях під час першої україно-
російської війни та його участь у придушенні більшовицького 
повстання у Києві в січні 1918 р. За наказом О. Жуковського від 
26 березня курінь був перетворений на полк Січових стрільців, 
що ніс гарнізонну службу у Києві. 

Чисельність підрозділу дослідник подає у 700 осіб, з яких на 
кінець квітня 1918 р., коли він набув статусу гвардії, 75% скла-
дали вихідці з Західної України. Історик вказує на їх високі бо-
йові якості та політичну стійкість весною 1918 р., через що вони 
врешті стали «самодостатньою силою у військово-політичному 
середовищі УНР» та першим національним військовим підроз-
ділом української армії147. 

                                                           
146 Хома І. Січові стрільці. Створення, військово-політична діяльність та 
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147 Хома І.Я. Військове формування Січових Стрільців Наддніпрянщини…- 
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Інший дослідник Січових стрільців В. Довбня дорікає укра-
їнському урядові, що замість прийняття рішення про формуван-
ня з галицьких українців військової одиниці, він влітку 1917 р. 
дав вказівку УГВК негайно звільнити з українізованих частин 
усіх галичан, пояснюючи ці дії побоюванням Центральної Ради 
у можливому звинуваченні з боку Тимчасового уряду в австро-
фільстві148. 

Автор підкреслює, що лише у листопаді 1917 р., за дозво-
лом Генерального секретаріату, почалося формування військо-
вого підрозділу з числа військовополонених з Легіону Українсь-
ких січових стрільців, що утримувалися у Дарницькому таборі в 
Києві. За короткий час, за визначенням В. Довбні, він перетво-
рився «на одну з найдисциплінованіших та боєздатніших частин 
Армії УНР»149. Однак, на початковому етапі свого формування 
курінь Січових стрільців зіткнувся з низкою труднощів, серед 
яких були відсутність правових засад діяльності підрозділу, 
брак кваліфікованого старшинського складу, надмірна політиза-
ція, внутрішні суперечки. Як вказує дослідник, рішенням Стрі-
лецької ради від 6 січня 1918 р. було ухвалено перейти у підпо-
рядкування Центральної Ради, доповнити склад добровольцями 
– не галичанами та скасувати солдатські ради150. 

В. Довбня подає докладний опис внутрішньої структури 
підрозділу, висвітлює діяльність Стрілецької ради по зміцненню 
дисципліни та бойового духу. За його даними, на кінець грудня 
1917 р. чисельність куреня зросла до 500 осіб151. Після визнання 
РНМ Січових стрільців гвардією та реорганізації їх у 1-ий полк 
Січових стрільців на 75% він складався з вихідців із західноук-
раїнських земель та на 25% з наддніпрянців, загальна кількість 
полку становила 3 тисячі вояків152. 

                                                           
148 Довбня В. Січові Стрільці київського формування у визвольних змаганнях 
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149 Довбня В. Вказ. праця.- С. 13. 
150 Там само.- С. 21-22. 
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152 Там само.- С. 36-37. 
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Процес формування та бойовий шлях Січових стрільців ви-
світлений також у дослідженні М. Ковальчука153, присвяченій 
діяльності Є. Коновальця. Однак, вміщений у роботі матеріал не 
містить принципово нових даних, а факти подаються за викла-
дом вище цитованих авторів. 

Отже, історики Січових стрільців одностайні у характерис-
тиці етапів їх формування як військової одиниці, ролі у подіях 
січня-квітня 1918 р. та бойових якостей. Мають суттєві розбіж-
ності і потребують подальшого уточнення дані про кількісний 
склад полку. 

Одним з напрямків досліджень стала діяльність військового 
відомства по підготовці національних старшинських кадрів. Цій 
темі присвячена дисертація М. Герасименко. Автор вказує, що 
вперше це питання постало під час роботи І Всеукраїнського 
військового зʼїзду, а в УГВК було створено окремий агітаційно-
просвітницький і організаційний відділи з редакційно-
видавничим підвідділом, що займалися перекладом та виданням 
книжок, статутів та підручників українською мовою, а також 
підготовкою програм з українознавства. Автор вказує, що наве-
сні 1918 р. у військовому міністерстві працював Головний уряд 
військових шкіл (згодом Головна шкільна управа), що мав своїм 
завданням створення мережі військових шкіл різного типу та 
організацію фахових шкіл нового типу – інструкторських. На 
думку М. Герасименка, зусилля Уряду військових шкіл не були 
марними - була відкрита інструкторська школа старшин, розро-
блявся проект «Спільної юнацької школи» та закладалися підва-
лини національної військової освіти154. 

Подає коротенькі відомості про роботу Шкільного управ-
ління військового міністерства весною 1918 р. П.Ткачук. За під-
рахунками автора, цим підрозділом військового відомства у бе-
                                                           

153 Ковальчук М. На чолі Січових стрільців. Військово-політична діяль-
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резні – квітні було розроблено і подано на затвердження план 
утворення чотирьох юнацьких (старшинських) шкіл – загальної 
юнацької на 600 курсантів, кінної, артилерійської та інженерної155. 

Вивченню окремих родів військ збройних сил України - по-
вітряного флоту, кінноти, артилерії, морського флоту, та панци-
рним потягам, присвячені невеликі за обсягом окремі праці та 
розділи у загальних роботах. Панцирні потяги, що були на 
озброєнні української армії, стали предметом дослідження 
Я. Тинченка. Він вказує що перший панцирник зʼявився у роз-
порядженні українських військових у грудні 1917 р. Він взяв 
участь у боях проти більшовиків, втратив команду і був напів-
зруйнований. Ще один знаходився в Одесі. Однак, пізніше оби-
два були використані більшовиками проти українських сил. За 
відомостями автора, зимою 1918 р. було створено два самороб-
них панцирних потяги, що воювали до кінця першої українсько-
більшовицької війни156. Кількома словами згадуються броньова-
ні поїзди періоду Центральної Ради й у роботі П. Ткачука. 

Повітряному флоту України присвячена ще одна праця 
Я. Тинченка157. У ній вказується, що 13 грудня 1917 р. команду-
вачем флоту був призначений підполковник-авіатор Віктор Па-
велко. Згодом на чолі української авіації став В. Баранов. 
Останньому мали підпорядковуватися усі авіаційні частини, що 
оголосили себе українізованими – чотири авіаційні парки в Оде-
сі, Києві, Полтаві. Дослідник зазначає, що на час розбудови на-
ціональної авіації у ній практично не лишилося військовослуж-
бовців-фахівців, тому цінним технічним обладнанням нікому 
було опікуватися. У роботі подано список українізованих диві-
зіонів російської армії, що склали основу національної авіації та 
матеріал про формування 1-го Українського авіаційного загону 
у Києві та 1-го Українського авіаційного гарматного загону. Пе-

                                                           
155 Ткачук П. Вказ праця.- С. 76. 
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рший з них взяв участь у бойових діях зими 1917-1918 рр. Автор 
докладно описує літаки загону, а також публікує списки пілотів. 

В окремий сюжет виділено кінноту у лавах української армії 
у дослідженні П. Ткачука. У ній відзначається, що потенційні 
можливості її створення в українській армії були. Перші кінні 
частини зʼявилися у ході українізації, в результаті якої у підпо-
рядкуванні військово-політичного проводу УНР наприкінці гру-
дня було 16 кінних полків. Однак, під час першої українсько-
більшовицької війни вони майже всі розпалися. Тому, зауважує 
П. Ткачук, навесні 1918 р. міністерство працювало над організа-
ційною схемою української кінноти, за якою при кожному кор-
пусі мали сформуватися кінні полки158. 

У праці П. Ткачука міститься також великий розділ про 
українську артилерію. Стосовно періоду УЦР він майже позбав-
лений фактичного матеріалу. Автор обмежується загальною 
констатацією, що «процес творення гарматних частин в україн-
ському війську доби Центральної Ради засвідчило: гарматні ба-
тареї, дивізіони, з яких пізніше виросли полки і бригади, форму-
валися за ініціативою окремих досвідчених, патріотично налаш-
тованих старшин-наддніпрянців. Щоправда, цьому процесу бра-
кувало єдиного керівництва»159. В інших дослідженнях згадок 
про артилерійські частини відсутні. 

Про український Морський флот йдеться у відповідному 
розділі роботи Я. Тинченка «Українські збройні сили…». Автор 
стверджує, що УНР мала всі можливості стати морською держа-
вою, але ІІІ Універсал обмежив територію України її корінними 
землями. Хоч від претензій на Крим і Севастополь УЦР відмо-
вилась, однак, заходи по створенню українського військово-
морського флоту були зроблені ще наприкінці 1917 р. - 22 груд-
ня був призначений генеральний секретар морських справ 
Д. Антонович; 18 січня 1918 р. Генеральним секретаріатом був 
затверджений «Тимчасовий закон про фльоту УНР», яким про-

                                                           
158 Ткачук П. Вказ. праця.- С. 120-121. 
159 Там само.- С. 120-141. 
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голошувалися українськими торгівельний та військовий Чорно-
морський флот. Останній підпорядковувався військовому мініс-
терству. Навесні 1918 р., вказує автор, морськими справами опі-
кувався товариш міністра морських справ. 27 березня пройшли 
важливі призначення на військово-морські посади, а напередо-
дні вступу до Севастополя німецьких військ керування Чорно-
морським флотом взяв на себе контр-адмірал М. Саблін. За його 
наказом 29 квітня усі кораблі, крім одного міноносця, підняли 
український прапор160. 

Отже, перші кроки у дослідженні спеціальних родів військ 
армії УНР доби УЦР зроблено. 

Регіональні дослідження з військового питання в українсь-
кій історіографії представлені дисертацією В. Пархоменка, що 
вивчає національні військові формування Півдня України. Ав-
тор вказує, що влітку – восени 1917 р. у цьому регіоні відбував-
ся потужний процес створення українських військових частин, 
який зіштовхнувся з несприятливими зовнішньополітичними та 
соціально-економічними чинниками. За висновком дослідника, 
наприкінці 1917 р. місто Одеса стає центром формування націо-
нальної армії Півдня України. Однак, через брак дієвого держа-
вного апарату та відсутність програми створення національної 
армії ця територія у січні–лютому 1918 р. була захоплена радян-
ськими військами161. 

Українізацію сухопутних військ у Криму досліджує у своїй 
статті А. Іванець. Головна увага у ній приділена діяльності 
Ю. Тютюнника на посаді заступника голови комітету Українсь-
кого військового клубу ім. Д. Дорошенка у Сімферополі, як чле-
на Ради Сімферопольської української громади; аналізуються 
процеси українізації у Керчі, Євпаторії та Феодосії. Відзнача-
ється психологічний, ідеологічний та адміністративний тиск на 

                                                           
160 Тинченко Я. Українські збройні сили…- С. 372-374. 
161 Пархоменко В.А. Українські національні військові формування на 
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українських військових; розкладаючий вплив хаосу та анархії 
кінця осені 1917 р. на українські частини, в результаті чого бі-
льшість українізованих підрозділів після жовтневого перевороту 
у Петрограді оголосила нейтралітет у боротьбі між проукраїнсь-
кими силами і більшовиками162. 

Український рух в Симферопольському гарнізоні російської 
армії у 1917 р. вивчається у статті Г. Савченка, у якій висвітлено 
заснування симферопольської Української громади, комітету 
Українського військового клубу; аналізується розвиток україні-
зації запасних частин на Кримському півострові163. 

Дослідженню одностроїв Збройних сил України революцій-
ного періоду присвячена дисертація К. Анісімова, в якій пода-
ється докладний опис тимчасового однострою, впровадженого 
С. Петлюрою 17 грудня 1917 р. для усіх родів військ. А також їх 
зміна, оголошена 1 квітня 1918 р., яка, однак, не була впрова-
джена у життя через гетьманський переворот164. 

Таким чином, протягом останніх десятиліть склався серйоз-
ний історіографічний доробок з вивчення питань національного 
руху в армії та військового будівництва доби Центральної Ради. 
Розроблено питання ставлення українського проводу до війсь-
кового питання. Вивчено події, повʼязані із виступом Другого 
українського полку ім. гетьмана П. Полуботка влітку 1917 р., в 
наслідок якого, як констатує більшість учених, самостійницька 
течія військового руху була усунута від впливу на формування 
військової політики УЦР. Докладно висвітлено національний 
рух в російській армії та процес українізації військових частин. 
Серед істориків існують суттєві розбіжності у кількісних даних 

                                                           
162 Іванець А.В. Українізація сухопутних військових частин у Криму 
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українізованих підрозділів, а також характеристиці результатів 
самого процесу українізації. Аналізуються причини та наслідки 
конфлікту між В. Винниченком та С. Петлюрою; заходи остан-
нього по розбудові української армії, його кроки по зміцненню 
обороноздатності України й підготовці до відсічі більшовицької 
агресії в листопаді-грудні 1917 р. Досліджуються причини та 
обставини початку першої українсько-російської війни; а також 
заходи української влади у галузі військового будівництва. Бі-
льшість істориків, зауважуючи неготовність Української Народ-
ної Республіки до війни, дискутує навколо її причин, витоків 
цього конфлікту та невдачі у справі побудови національної ар-
мії. До кінця не зʼясованою залишається чисельність втягнутих 
у протистояння сторін. Дані, що наводять дослідники, є дуже 
суперечливими. 

Схвально оцінюючи роботу військового міністра 
О. Жуковського навесні 1918 р., більшість фахівців відзначає 
зміну у політиці українського проводу на користь побудови на-
ціональних збройних сил. Проте, нема єдності у визначення кі-
лькості військових у лавах української армії на кінець квітня 
1918 р. Цифри коливаються від 15 до 180 тисяч, а отже, ця пози-
ція потребує подальшої грунтовної розробки. Таким чином, за-
лишається невизначеною та потребує подальшого ретельного 
вивчення низка проблем з історії військового будівництва, че-
кають на суттєве уточнення спірні та дискусійні питання. 
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