
«Українська революція 1917-1921 рр. 

До 100-річчя подій» 

Велична і свята, моя ти Україно,  

Лише тобі карать нас і судить.  

Нам берегти тебе, Соборну і єдину,  

І нам твою історію творить! 

  

                                       Ліна Костенко 



Розділ 1. Україна у боротьбі за державність 

Національно-визвольні змагання 1917-1921 

років (або Українська революція - сучасна 

вітчизняна історіографія дедалі частіше 

вживає саме цей термін) є й залишиться 

героїчною сторінкою історії нашого народу. 

Лише в чотири роки (з березня 1917-го - цю 

«точку відліку» приймають практично всі 

історики - і, за різними версіями, аж до весни 

або до другої половини 1921-го) вмістилося 

стільки людських сподівань, гарячих надій, 

полум’яних промов, кривавих битв, 

безмежних насильств, лицарських чеснот, 

готовності стояти за вільну Україну аж до 

смерті, до кінця - і стільки брехні, демагогії, 

цинічного обману, непереборного 

владолюбства, стільки всього, що ця доба є 

воістину незабутньою для нових  поколінь 

українських патріотів. 

Народе Український!  

   

Впали вікові пута. Прийшла воля всьому 

пригніченому людові, всім поневоленим націям 

Росії. Настав час і Твоєї волі й пробудження до 

нового, вільного, творчого життя, після більш 

як двохсотлітнього сну.  

Уперше, Український тридцятипятиміліонний 

Народе, Ти будеш мати змогу сам за себе 

сказати, хто Ти і як хочеш жити, як окрема 

нація. З цього часу в дружній сім'ї вільних 

народів могутньою рукою зачнеш сам собі 

кувати кращу долю.  

 

Відозва Української Центральної Ради до українського 

народу 9 березня 1917 року 



Політична історія України. XX століття: У 6 т. / редкол.: І. Ф. Курас (голова) та 

ін. — К.: Генеза, 2002-2003. 

Т. 2: Революція в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917-1920) / В. Ф. 

Солдатенко (кер.), В. Ф. Верстюк. — К.: Генеза, 2003. — 488 с. 

 

 

Другий том «Політичної історії України. XX 

століття» присвячений подіям революційної 

доби - 1917-1920-х років. На широкій 

документальній основі відтворено складні, 

суперечливі процеси здійснення соціальних і 

національно-визвольних революцій, що 

склали стрижень життя і розвитку нації, 

розкрито пошук теоретико-правових моделей 

національнодержавної організації та 

результати спроб їх втілення у суспільну 

практику. 

На основі порівняльного аналізу головних 

напрямів державотворення, запровадження 

різних форм політичних систем з'ясовано 

домінантні орієнтації українства, що 

виявились визначальними для всього його 

наступного історичного поступу. 

 



  Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття /  

І. Нагаєвський. – К.: Укр. письменник, 1993. – 413 с. 

 

 

Книга доктора Ісидора Нагаєвського, яка була 

написана в еміграції, висвітлює події в Україні 

часів Центральної ради, Гетьманату, 

Директорії (1917-1921 рр.). На основі 

документів, свідчень сучасників, на тлі 

тогочасних подій в Європі, автор розгортає 

картину боротьби за державність України в 

усій її складності і суперечливості. 



  Рубльов О. С. Українські визвольні змагання 1917 - 1921 рр. Том 10 

/ О. С.  Рубльов,  О. П. Реєнт. - К.: Альтернативи, 1999. - 320 с. –  

( Україна крізь віки) 

 

Десятий том 15-томного видання "Україна 

крізь віки" присвячений буремним подіям 

1917-1921 рр., коли Україна вперше в ХХ ст. 

намагалася вибороти незалежність.  

1917-1921 рр. – один із найдраматичніших 

періодів вітчизняної історії – дають 

сприятливу можливість мільйонам громадян 

сучасної України дізнатися, як минулі 

покоління нашого народу виборювали 

незалежність своїй Батьківщині, склавши на 

вівтар її прийдешної свободи незлічені 

жертви. 



   Гонський В. В. Людина і нація. Час воїнів / В. В. Гонський. - К. : 

Основа, 2012. - 264 с. 

До книги увійшли історичні та політологічні 

матеріали на актуальні для нашого часу теми: 

про національну ідею як рушій прогресу, про 

героїв національно-визвольної боротьби 

українського народу, зокрема, велич воїнів 

УНР, Холодного Яру, УПА, про мову як чинник 

формування людини і нації, про геноцид 

українського народу і його етапи, про політику 

і політиків.  У книзі «Людина і нація. Час 

воїнів» ожили 320 фото героїв національно-

визвольної боротьби за Україну 1917-2021 рр. 

Про двох братів-велетнів Петра й Віктора 

Дяченків і Чорних запорожців, що нищили 

ворога й перемагали. Про 16-річну Сашу 

Соколовську – отамана Марусю та її братів. 

Про магічний Холодний Яр і його героїв. 



   Іванченко Р. П. Історія без міфів: бесіди з історії української 

державності: навчальний посібник / Р. П. Іванченко. - 2-ге вид. 

випр. і допов. - К.: МАУП, 2007. - 624 с. 

1917–1920 рр. позначені боротьбою 

більшовицького російського уряду та його 

армії проти відродженої української держави. 

Більше того, він розпочав в Україні низку акцій 

для знищення проголошеної Української 

Народної Республіки. ХХ століття засвідчило, 

що наша нація спроможна подолати опір 

ворожих сил і відновити національну державу, 

яка прагне розірвати штучну прив’язаність до 

Росії й повернутися до традицій великої 

європейської родини цивілізованих націй. 



   Винниченко В. Відродження нації (Історія української революції 

(марець 1917р. – грудень 1919 р.) / В. Винниченко. - К.: Політвидав 

України, 1990. ( Репринтне відтворення видання 1920 року) 

 

У трьохтомнику автор розкриває чотири доби 

відродження української нації: добу 

Центральної Ради, добу Гетьманщини, добу 

Директорії та добу Отаманщини. 



Розділ 2.  Українська ідея: Постаті на тлі 

революції 1917-1921 р. 



Великий українець: матеріали з життя та діяльності М. С. Грушевського / 

упоряд. і підготовка текстів та фотоматеріалів А. П. Демиденко, редкол.: О. Т. 

Гончар, Я. П. Гоян, Ю. П. Дяченко . - К.: Веселка, 2002. – 551 с.: іл. 

 

17 березня 1917 року в Києві постала 

Центральна Рада як репрезентація інтересів 

українства перед російським Тимчасовим 

урядом. Її головою було обрано професора 

Михайла Грушевського.  М. С. Грушевський як 

політик пройшов шлях від засновника 

національно-демократичної партії Галичини і 

Товариства українських поступовців у Києві до 

творця засад української незалежної 

держави. Він був головою Центральної Ради, 

а згодом визнав Радянську владу в Україні і 

висловив готовність служити їй. Змінювалися 

його погляди, еволюціонували суспільно-

політичні концепції, філософське сприйняття 

життя. Але любов до свого народу і до 

історичної істини для нього завжди були 

вищим мірилом в науковій творчості і 

політичній діяльності. Він був сином своєї 

епохи, тому в житті та діяльності М. С. 

Грушевського, як і багатьох інших визначних 

діячів України, з усією глибиною відбилася 

трагічна історична доля розчленованих 

політичними кордонами українських земель, 

що були позбавлені власної державності.  



Кульчицький С. Володимир Винниченко / С. Кульчицький, В. 

Солдатенко. - К.: Альтернативи, 2005. - 376 с. – (Особистість і доба) 

Перший у ХХ ст. український уряд очолив В. 

Винниченко.  Він же взяв  на себе  обов’язки  

генерального секретаря внутрішніх справ. У 

травні-червні 1917 р. очолював українську 

делегацію, яка передала Тимчасовому 

урядові вимогу Центральної Ради про 

надання Україні національно-територіальної 

автономії. Володимир Винниченко – 

неординарний політик, блискучий оратор, 

автор трьох перших Універсалів Центральної 

Ради, голова уряду УНР, потім голова 

Директорії і при цьому видатний письменник і 

драматург, який вніс неоціненний вклад у 

розвиток української літератури XX ст. 

 



Савченко В. А. Павло Скоропадський / В. А. Савченко. - Х.: ПЕТ, 2013. 

– 128 с. 

 

29 квітня 1918 р. Всеукраїнський 

хліборобський з’їзд проголосив Павла 

Скоропадського гетьманом України. Замість 

УНР було проголошено Українську державу, 

республіканську форму правління замінено на 

монархічну (гетьманат). Гетьман зосередив у 

своїх руках усю повноту влади – законодавчу, 

виконавчу, судову. Сучасники Павла 

Скоропадського та історики констатують факт 

певного економічного піднесення України 

періоду гетьманату. Цьому сприяли 

відновлення приватної власності, підтримка 

гетьманом вільного підприємництва та 

можливість промислових і торговельних кіл 

суттєво впливати на економічну політику 

влади, широкий збут товарів до Австро-

Угорщини та Німеччини. У цей час було 

налагоджено грошовий обіг, вдосконалено 

грошову систему, створено державний 

бюджет, відкрито кілька українських банків, 

засновано нові акціонерні компанії, 

відроджено промислові підприємства та біржі. 

Поступово було відновлено залізничний рух, 

реорганізовано і зміцнено державний флот. 

 



Савченко В. А. Симон Петлюра / В. А. Савченко. -  Харьков: Фолио, 2011. - 415 с. 

– (Время и судьба) 

Сергійчук В. І. Симон Петлюра / В. І. Сергійчук. - К.: Україна, 2004. - 448 с. –  

( Українські державники) 

 

 

 

В історії національно-визвольної боротьби та 

української державності ім’я Симона Петлюри 

займає почесне місце. Його внесок в справу 

національного та соціального визволення 

українського народу досить показний, хоч з 

цього приводу збереглося багато 

діаметрально протилежних тверджень. 

Інакше, мабуть, і не могло бути, бо по-різному 

бачилися сучасникам С. Петлюри майбутнє 

України та шляхи її визволення. А тому вони, 

залежно від своїх політичних уподобань, або 

гаряче схвалювали його діяльність, або ж 

гостро засуджували. 



Литвин М. Р. Українські січові стрільці: до 500-річчя козацької слави 

/ М. Р. Литвин, К. Є. Науменко – К.: Знання, 1992. – 48 с. 

Нетлінна пам’ять народу зберегла хвилюючі 

спогади і пісні про бойові звитяги легіону 

Українських Січових Стрільців у битвах з 

царськими військами на Прикарпатті і 

Надзбруччі, про трагедію Окремого полку на 

Наддніпрянщині. Ці події знайшли своє 

відображення в цій брошурі, написаній на 

основі маловідомих архівних матеріалів. 



Донцов Д. І. Рік 1918, Київ / Д. І. Донцов, упоряд. К. Ю. Галушко. - К.: 

Темпора, 2002. - 208 с.: іл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київський щоденник Дмитра Донцова (записи 

з 29 травня 1918 р. по 9 лютого 1919 р.) — 

живе і безпосереднє свідчення учасника подій 

одного з найцікавіших періодів української 

історії — Української Держави Гетьмана П. 

Скоропадського. Д. Донцов, який тоді 

очолював Українську Телеграфну Агенцію і 

спілкувався з багатьма політичними, 

громадським та культурними діячами України 

того часу, в своїх коротких нотатках, писаних 

не для широкого загалу, подає надзвичайно 

глибоку і змістовну характеристику життя 

Києва в 1918 році. 



Розділ 3.  Черкащина в добу Української 

революції 

 

Черкащина — батьківщина багатьох видатних державних і військових 

діячів Української революції 1917-1921 років. Серед уродженців краю 

— міністр закордонних справ і міністр юстиції, голова уряду УНР, 

заступник голови Директорії, президент УНР в екзилі А. М. Лівицький, 

міністр морських справ УНР контр-адмірал М. І. Білинський,  посол 

УНР у Греції Ф. П. Матушевський, заступник головнокомандувача Армії 

УНР  О. О. Загродський, генерали Армії  УНР Ю. Й. Тютюнник, А. М. 

Вовк, Г. М. Базильський та багато інших визначних постатей революції. 



Шатайло О. Спадкоємці козацької слави: біографії генералів Армії 

Української Народної Республіки – уродженців Черкащини /  

О. Шатайло. - Дрогобич: Відродження, 2009. - 192 с.: іл.  

 

 

Книга розповідає про життєвий та бойовий 

шлях генералів Армії Української Народної 

Республіки – уродженців тих міст і сіл 

Київської та Полтавської губерній, що згодом 

стали основою Черкаської області. Їх долі 

об’єднані однією метою – здобути єдину 

соборну незалежну Українську Державу. 

Видання розраховане на всіх, хто цікавиться 

внеском Черкащини у національно-визвольну 

боротьбу українців першої половини ХХ 

століття. 



Черкащина в період становлення української держави : 1917-1919рр. : до 90-

річчя утворення УНР та проголошення Акта Злуки / авт. упоряд.: Т. В. 

Клименко, Е. А. Левицька, П. М. Жук. – Черкаси: Видавець  Ю. Чабаненко , 

2008. - 152 с. 

Черкащани пишаються тим, що значний 

вклад на важкому шляху державотворення 

України в ті буремні роки визвольної 

боротьби внесли уродженці Шевченкового 

краю. Саме на Черкащині з'явилась така 

могутня державотворча сила, як товариство 

«Вільне козацтво», а коріння найвидатніших  

державотворців виходять з нашої 

благословенної землі – Михайло 

Грушевський, Сергій Єфремов, Юрко 

Тютюнник, Василь Липківський. Андрій Вовк, 

Євген Чикаленко та інші. Дослідження 

авторів доповнюється численним 

ілюстративним матеріалом: цінними 

архівними    документами і матеріалами, 

фото провідних борців за волю і 

незалежність України.  



Мельниченко В. М. Черкащина в добу української революції 1917-

1921 рр.: навчальний посібник / В. М. Мельниченко. - Черкаси: 

Вертикаль, 2016. -  200 с. 

Черкаський край із давніх часів відігравав важливу 

роль у державотворчих процесах на землях України. 

Особливе місце в історії краю, як і всієї України, 

посідають події Української революції 1917-1921 

років, життя і діяльність наших видатних земляків 

цього та попередніх періодів утвердження 

державності та історичної єдності українських земель. 

Під час революційних подій 1917-1921 років 

Черкащина була одним із регіонів розгортання 

національно-визвольної боротьби за відновлення 

української державності. У квітні 1917 року у 

Звенигородському повіті було створено перший загін 

Вільного козацтва, на повітовому з’їзді затверджено 

його організаційну структуру. Загони Вільного 

козацтва сформувалися у Канівському, Уманському 

та Черкаському повітах і згодом набули поширення в 

Україні. У жовтні 1917 року в Чигирині відбувся 

Всеукраїнський з’їзд Вільного козацтва. У 

подальшому козаки Черкащини брали активну участь 

у повстаннях проти радянської влади, входили до 

складу Армії УНР. У червні 1918 року за участі козаків 

Вільного козацтва розпочалося Звенигородське 

збройне повстання. 



Розділ 4. Вільне козацтво та Холодноярська 

Республіка крізь призму художньої літератури 

Книги : 
Михайло Іванченко роман «Дума про 
вільних козаків» 
Холодноярська Республіка як вияв 
стійкості до волі  за книгами -   
Юрій Горліс – Горський «Холодний Яр» 
та Василь  Шкляр «Чорний      ворон». 



Іванченко М. Г.  Дума про вільних козаків: роман - хроніка / М. Г. 

Іванченко. - К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2006. - 336 с.: іл. 

 

 

Роман-хроніка створений на основі записів 

автора розповідей вільних козаків та 

досліджень документів. Змальовані події 

Української Революції 1917—1921 pp., 

зокрема Вільне Козацтво, започатковане 1917 

року у селі Гусаковому на Шевченковій 

Звенигородщині і поширене по всій Україні, 

яке прославилось боротьбою за самостійність 

України: антикайзерівським повстанням 1918 

pоку, розгромом загонів більшовицького 

карателя Муравйова. Матеріали про 

маловідому донині формацію Вільного 

Козацтва проілюстровано фотографіями.  

 

 

«Вслухаюсь у минуле. Чую брязкіт шабель. У 

хвилях грив лопотить вітер. Ніби то я встаю 

також у дзвінких стременах. Для розмаху. А 

може то наші нащадки? Боронити себе.» 

М. Іванченко «Дума про вільних козаків» 

 



Горліс - Горський Ю. Холодний яр: роман у двох частинах / Ю. 

Горліс- Горський. - Львів: Червона калина, 1994. - 342 с. 

 

Осередком боротьби за державність України 

та антирадянського руху став Холодний Яр, 

де повстанські загони під гаслом «Воля або 

смерть» у 1918-1922 роках утримували 

незалежність проголошеної ними 

Холодноярської  республіки. 

Книга розповідає про збройну боротьбу за 

Українську державу під жовто-блакитним 

прапором УНР та чорним прапором 

Холодного Яру, на якому було написано: 

"Воля України – або смерть!" Події 

відбуваються на теренах сучасних 

Черкаської, Кіровоградської та Вінницької 

областей, у Києві, Полтаві й на території 

тодішньої Польщі. 

«Коли я впаду… мою кров вип'є рідна земля,  

щоб виростити з неї траву для коня того,  

хто стане на моє місце...» 

Юрій Горліс-Горський 

 



Шкляр В. М. Чорний ворон: роман / В. М. Шкляр. - К.: Ярославів вал, 

2009. - 356 с. - (Українська кліо) 

 

Їх називали бандитами, розбійниками, 

головорізами й навіть у прокльонах-анафемах 

забороняли згадувати їхні імена. Щоб вбити у 

пам`яті упокореної маси ту ідею, за яку 

повстанці жертвували свої молоді життя. 

Авжеж, вони стріляли, вішали, палили, 

нищили — але кого? На їхньому бойовому 

чорному прапорі напис: «Воля України або 

смерть». Вони не вийшли з лісу навіть тоді, 

коли навкруги запанувала чужа влада і вже не 

було надії на визволення. Вони — залишенці 

— обрали собі смерть. 

«Отаман, котрий дозволяє ворогові вести 

пропаганду в своєму таборі, заслуговує 

розстрілу.» 

Василь Шкляр «Чорний ворон» 



Запропонована література на віртуальній книжковій виставці 

«Українська революція 1917-1921 рр. До 100-річчя подій» допоможе  

глибше зрозуміти перебіг  подій 100-літньої давності, передасть  дух 

самозреченості героїв в ім’я створення Незалежної держави.  

 

 
 

 

 

 

 

Ознайомитись з представленою літературою можна в Черкаському відділенні наукової бібліотеки 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 




