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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження.  

Робота складається з переліку умовних скорочень, вступу, трьох розділів (6 підрозділів), 

висновків, списку використаних джерел та літератури (248 позицій, 26 с.). 

Загальний обсяг дисертації становить 250 с.  

Вступ. Актуальність теми. У період національно-демократичної 

революції 1917 – 1921 рр. одним з першочергових завдань для українських 

національних урядів була політико-дипломатична боротьба за визнання 

незалежності і суверенітету України (Української Народної Республіки, 

Української Держави) іншими державами світу. Серед них були держави та 

державні утворення Чорноморського регіону – Болгарія, Туреччина, Румунія, 

Кубанська Народна Республіка, Крим і Грузинська Демократична Республіка. 

Дослідження політико-дипломатичних відносин України з сусідами по 

Чорному морю протягом 1917 – 1920 рр. дає можливість прослідкувати 

багатогранний процес подолання міждержавних протиріч і конфліктів, 

створення та функціонування дипломатичних представництв різних рівнів, 

становлення військово-політичної співпраці. На сьогодні цей досвід є 

недостатньо вивченим, хоча він зберігає свою актуальність і має суттєве 

значення для міжнародно-політичної діяльності сучасної України. 

Зв’язок із науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження написане в рамках науково-дослідної програми «Українська нація 

в загальноєвропейському вимірі: історія та сучасність» (державний 

реєстраційний номер 11 БФ 046-01), яка включена до тематичного плану 

історичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

Об’єктом дослідження є Українська Народна Республіка, Українська 

Держава гетьмана П. Скоропадського, їхні органи влади, що впливали на 

визначення і реалізацію зовнішньої політики, а також держави і державні 

утворення Чорноморського регіону та їх відповідні органи влади. 

Предметом дослідження є політико-дипломатичні відносини Української 

Народної Республіки і Української Держави гетьмана П. Скоропадського з 

державами і державними утвореннями басейну Чорного моря. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період з весни 1917 р. до 

листопада 1920 р. Нижня хронологічна межа обумовлена першими зв’язками 

Центральної Ради з різними політичними рухами, які постали в Криму, на 

Кубані, і в Грузії після падіння царизму в Росії. Верхня межа зумовлена 

остаточною втратою урядом УНР контролю над українськими землями і його 

переходом на екзильне становище в листопаді 1920 р. 

Географічні межі дослідження охоплюють Україну в кордонах 

Української Народної Республіки та Української Держави гетьмана Павла 

Скоропадського, а також Болгарію, Туреччину, Румунію, Крим, Кубанську 

Народну Республіку та Грузинську Демократичну Республіку в кордонах на 

1917 – 1920 рр. 
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Мета дослідження – на основі аналізу широкого спектру історичної 

літератури, архівних і опублікованих  документів і матеріалів, мемуарної 

літератури та преси дослідити політико-дипломатичну діяльність українських 

національних урядів у Чорноморському регіоні в 1917 – 1920 рр. 

Для досягнення поставленої мети автором визначені такі завдання: 

–  з'ясувати стан наукової розробки теми та охарактеризувати джерельну  

базу дослідження; 

– розглянути процес становлення та розвитку політико-дипломатичних 

відносин українських національних урядів з найвпливовішими державами 

Чорноморського басейну Болгарією і Туреччиною; 

– встановити причини політико-дипломатичної конфронтації України і 

Румунського королівства та з'ясувати, які дипломатичні і політичні заходи були 

задіяні для її подолання; 

– проаналізувати політико-дипломатичні зв’язки офіційного Києва з 

державними утвореннями Чорноморського регіону, які постали після падіння 

Російської імперії; 

– виявити та оцінити існуючі у досліджуваний період перспективи і 

можливості створення у Чорноморському регіоні військово-політичного союзу 

за участю України; 

– розкрити значення політико-дипломатичних відносин українських 

національних урядів з державами і державними утвореннями Чорноморського 

регіону для утвердження України на міжнародній арені. 

Методологічною основою дисертаційного дослідження є загальнонаукові 

принципи історизму, системності, комплексності та наукової об’єктивності. 

Для розв’язання проблем історичного дослідження використано проблемно-

хронологічний, історико-порівняльний, системно-структурний, логічно-

аналітичний та описовий методи. Поєднання цих методів дало змогу 

реалізувати  поставлену мету та завдання дисертаційного дослідження. 

Наукова новизна дослідження обумовлена поставленими завданнями. 

Вперше запроваджені в науковий обіг нові документальні джерела з фондів 

Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, 

Державного архіву Російської Федерації та Державного архіву Краснодарського 

краю. 

Вперше в українській історіографії зроблено комплексний аналіз політико-

дипломатичної діяльності українських національних урядів у Чорноморському 

регіоні в 1917 – 1920 рр. З нових позицій висвітлено процес становлення і 

розвитку дипломатичних і політичних відносин з ключовими державами 

Чорноморського басейну – Болгарією, Туреччиною та Румунією. Докладно 

проаналізовано політико-дипломатичну діяльність Києва у Північно-Східному 

Причорномор’ї і її вплив на двосторонні відносини України з чорноморськими 

державними утвореннями – Кримом, Кубанню та Грузією. Простежено 

значення цих відносин для міжнародно-політичного утвердження України на 

світовій арені. 

Набуло подальшого розвитку вивчення наукової літератури з обраної теми. 

Отримані результати дисертаційного дослідження дають змогу поглибити 
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історичні знання з проблеми політико-дипломатичної діяльності України в 

регіоні Чорного моря, а також загалом щодо зовнішньої політики України в 

період національно-демократичної революції 1917 – 1921 рр. 

Практичне значення дисертації. Отримані результати дисертаційного 

дослідження можуть бути використані для підготовки наукових робіт, 

навчальних програм і курсів лекцій, присвячених періоду Української 

національно-демократичної революції 1917 – 1921 рр., історії зовнішньої 

політики України, при підготовці узагальнюючих робіт з новітньої історії 

України.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційного 

дослідження оприлюднено на наукових конференціях: «Воєнна історія 

Наддніпрянщини та Донщини» (Дніпропетровськ, 25 травня 2011 р.), «Дні 

науки історичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка» (Київ, 2011 р.), «Українська революція 1917 – 1921 рр.: 

погляд із сьогодення» (Київ, 25 квітня 2012 р.),  «Дні науки історичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка» 

(Київ, 2012 р.), «Павло Скоропадський – останній Гетьман України» (Київ, 29 

квітня 2013 р.), «Дні науки історичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка» (Київ, 2013 р.). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження оприлюднено в 11 наукових 

публікаціях, 5 з них – в українських наукових фахових виданнях ( 1 із них – у виданні, 

яке входить до наукометричних баз даних).  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У першому розділі «Історіографія та джерельна база дослідження» 

розглянуто історію вивчення політико-дипломатичної діяльності українських 

національних урядів у Чорноморському регіоні протягом 1917 – 1920 рр., а 

також охарактеризовано використані джерела. 

Історіографія. Після поразки української національно-демократичної 

революції 1917 – 1921 рр. історія дипломатичної і політичної діяльності урядів 

УНР і Української Держави в Чорноморському регіоні періодично розглядалася 

дослідниками із середовища української еміграції. Означеної теми у своїх 

роботах торкалися представники «проуенерівського» табору  П. Христюк  та 

А. Крижанівський (псевдонім С. Доленґа)
1
. Яскравим прикладом «прогетьманської» 

історіографії є праці Д. Дорошенка, в яких у ключових рисах висвітлюється 

становлення політико-дипломатичних відносин гетьманських урядів з 

Болгарією, Туреччиною, Кубанською Народною Республікою, аналізується 

                                                 
1
 Христюк П. О. Замітки і матеріали до історії української революції 1917 – 

1920 рр. / П. О. Христюк. – К. : Академкнига, 2011. – Т. 1–2. – 358 с.; Т. 3–4. – 

358с. – (Репринт); Доленґа С. Скоропадщина / С. Доленга. – Варшава: 

Накладом Модеста Куницького, 1934. – 176 с. 
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проблема Бессарабії у міждержавних відносинах України з Румунією та процес 

вирішення кримського питання
2
. 

Проблему становлення зовнішньополітичних зв’язків України зі своїми 

сусідами по Чорному морю частково розглянув у своїй статті П. Ковалів
3
. 

Історія політико-дипломатичних відносин України з Болгарією в період 

революції висвітлена на сторінках праць В. Трембіцького та М. Королишина
4
. 

Робота останнього торкається відносин обох держав у гетьманський період і  

фактично дублює інформацію, яка викладена у працях Д. Дорошенка. 

Російська емігрантська історіографія приділила політико-дипломатичним 

відносинам України з державами і державними утвореннями Чорноморського 

регіону незначну увагу. Певний інтерес для нас становить праця російського 

емігрантського автора В. Харламова
5
. Дана робота важлива для нашого дослідження 

в контексті становлення відносин Української Центральної Ради з Кубанню, що 

була безпосереднім ініціатором створення Південно-Східного Союзу, з яким 

Україна прагнула налагодити військово-політичне співробітництво. 

Радянська історична наука, затиснута у жорсткі ідеологічні лещата, 

практично не вивчала історію УНР і Української Держави, у тому числі їх 

політико-дипломатичні відносини з державами і державними утвореннями 

Чорноморського басейну. Великий пласт історичних досліджень в радянський 

період присвячений революційній боротьбі в Бессарабії. Насамперед це роботи 

Н. Ройтмана, В. Лисенка та В. Боєчка
6
. Ці роботи важливі тим, що містять 

                                                 
2
 Дорошенко Д. Дещо про закордонну політику Української Держави в 1918 

році / Д. Дорошенко // Хліборобська Україна. – Відень : Видання УСХД, 1920 – 

1921. – Ч. ІІ–ІV. – С. 49–65; Дорошенко Д. Історія України 1917 – 1923 рр. / 

Д. Дорошенко. – К. : Темпора, 2002. – Т. ІІ. – 352 с. 
3
 Ковалів П. Дипломатична діяльність за часи української держави / П. Ковалів // 

Червона калина: історичний календар-альманах на 1939 рік. – Львів, 1938. – С.131–134. 
4
 Трембіцький В. Україна й Болгарія в 1918 – 1921 роках / В. Трембіцький // 

Новий літопис. – Вінніпег, 1965. – № 14. – С. 71–78; № 15. – С. 9–27; № 16. – 

С. 24–29; Королишин М. Україна й Болгарія 1918 р. й тепер / М. Королишин // 

У 60-річчя відновлення гетьманської Української Держави 29 квітня Р. Б. 1918. – 

Торонто, 1978. – С. 60–61. 
5
 Харламов В. А. Юго-Восточный Союз в 1917 г. / В. А. Харламов // Донская 

Летопись. Сборник материалов по новейшей истории Донского Казачества со 

времени Русской революции 1917 года. – Белград : Издание Донской Исторической 

Комиссии, 1923. – № 2. – С. 284–292.  
6

 Ройтман Н. Д. Из истории совместной борьбы трудящихся Молдавии и 

Украины за власть Советов (конец 1917 – начало 1918 гг.) / Н. Д. Ройтман // 

Вековая дружба. – Кишинев, 1961. – С. 361–374; Лисенко В. Г. Єдність дій 

українських і молдавських трудящих у боротьбі проти іноземної інтервенції та 

внутрішньої контрреволюції (1918 – 1920 рр.) / В. Г. Лисенко // Український 

історичний журнал. – 1974. – № 1. – С. 50–60; Боєчко В. Д. Спільна боротьба 

трудящих України і Молдавії проти інтервенції військ королівської Румунії в 
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згадки про участь Української Центральної Ради в розв’язанні бессарабської 

проблеми та характеризують, хоча й у світлі комуністичної ідеології, 

становище українського і молдавського населення Бессарабії у період 

революції. 

Якісно новий етап у вивченні теми розпочався з набуттям Україною незалежності 

в 1991 році. Значний внесок у її наукову розробку зробив В. Сергійчук. Його роботи 

містять аналіз соціально-економічного, політичного та культурного життя в 

Бессарабії, Криму і на Кубані в досліджуваний період
7
. На основі різноманітних 

документів і спогадів, які у радянський час не були доступні широкому загалу, 

В. Сергійчук розглянув складний процес інкорпорації цих земель до складу 

молодої Української держави, наголошуючи на їх історичній, багатовіковій 

єдності з основним масивом українських земель. У деякій мірі з роботами В.  Сергійчука 

перегукуються дослідження В. Матвієнка, присвячені проблемі взаємовідносин 

українських національних урядів з державними утвореннями, що постали на уламках 

Російської імперії 
8
. 

Я. Дашкевич та Б. Сергійчук дослідили процес налагодження дипломатичних 

і політичних взаємин України з Туреччиною
9

. Проблематика українсько-

болгарських відносин, розгляд контактів України і Болгарії на Брестській 

мирній конференції, аналіз діяльності болгарського посла І. Шишманова в Києві і 

української дипломатичної місії в Софії відображена у працях В. Павленко, І. Манасієвої
10

. 

                                                                                                                                                                  

Бессарабію (грудень 1917 – лютий 1918 рр.) / В. Д. Боєчко // Український 

історичний журнал. – 1988. – № 1. – С. 54–63. 
7
 Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України / В. Сергійчук. – К. : ПП. 

Сергійчук М. І., 2008. – 560 с.; Сергійчук В. Український Крим [Електронний 

ресурс] / В. Сергійчук. – Режим доступу: www.ukrlife.org/main/prosvita/uakrim0.htm 
8
 Матвієнко В. М. Українська дипломатія 1917 – 1921 років : на теренах постімперської 

Росії : Монографія. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 

2002. – 397 с.; Матвієнко В. М. Відносини Української Держави та Кубанської 

Республіки 1918 р. / В. М. Матвієнко // Міжнародні зв’язки України : наукові пошуки і 

знахідки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2002. – Вип. 11. – С. 57–64; Матвієнко В. М. 

Закавказзя у зовнішній політиці Української Держави / В. М. Матвієнко // Науковий 

вісник Дипломатичної академії України. – К., 2002. – Вип. 6. – С. 356–368; Матвієнко В. М. 

Українська дипломатична місія на Кавказі у 1919 – 1920 рр. / В. М. Матвієнко // 

Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2002. – Вип. 34. – Ч. 1. – С. 3–12. 
9
 Дашкевич Я. Українсько-турецькі політичні відносини  в першій половині ХХ ст. : 

національний аспект / Я. Дашкевич // Україна дипломатична : наук. щорічник. – 2010. – 

Вип. 11. – С. 354–383; Сергійчук Б. В. Українсько-турецькі відносини в першій чверті 

ХХ століття : Дис. … канд. іст. наук / Б. В. Сергійчук. – К., 2011. – 208 с. 
10

 Павленко В. Дипломатична місія Української Народної Республіки в Болгарії (1918 –

1920) / В. Павленко // Український історичний журнал. – 1992. –  №12. – С. 18–32; 

Павленко В. Діяльність болгарської дипломатичної місії в Україні (1918 –

1919) / В. Павленко // Проблеми слов'янства. – 1993. – Вип. 45. – С. 3– 14; 

Павленко В. Українсько-болгарські взаємини 1918 – 1939 рр. / В. Павленко – К. : 

Інститут історії України НАН України, 1995. – 224 с.; Манасієва І. Болгарія та 
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Вивченню політико-дипломатичної конфронтації України з Румунією 

через бессарабські землі і пошуки її подолання присвячено  статті В. Кройтора, 

М. Несука, О. Пономарьова
11

.   

Ставлення Центральної Ради до кримського питання, торгово-економічне і 

політичне протистояння Гетьманату і кримського уряду генерала С. Сулькевича 

відображене на сторінках досліджень І. Діденка, Н. Кривця, О. Лупандіна
12

. 

Серед зарубіжної історіографії важливою є робота турецького дослідника 

Хакана Киримли, присвячена становленню дипломатичних відносин Туреччини 

і України в 1918 – 1921 рр., а також праці молдовського історика І. Левіта, які 

частково торкаються участі України в розв’язанні бессарабського питання
13

. 

Джерельною базою дослідження є архівні і опубліковані документи, 

мемуари, щоденники та матеріали преси. Важливими для дослідження є 

документи, що містяться у Центральному Державному архіві вищих органів 

влади та управління України. Насамперед це фонди Ради Народних Міністрів 

УНР (ф. 1063), Ради Міністрів Української Держави (ф. 1064), Міністерства 

торгівлі і промисловості Української Держави (ф. 1118), Народного 

міністерства справ закордонних Української Народної Республіки (ф. 2592), 

Міністерства закордонних справ Української Народної Республіки (ф. 3696),  

                                                                                                                                                                  

Українська Народна Республіка на Брест-Литовській мирній конференції: 

відстоювання національних інтересів / І. Манасієва // Дриновський збірник. – 2011. – 

Т. 4. – С. 230–238.  
11

 Кройтор В. Бессарабська проблема в українсько-румунських політичних 

відносинах 1917 – 1918 рр. / В. Кройтор // Історія в школі. – 2001. – № 1. – С. 4–8; 

Несук М. Д. Бессарабське питання в українсько-румунських відносинах 1917 – 1918 рр. 

/ М. Д. Несук // Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин. – К., 

2007. – С. 153–174; Пономарьов О. Бессарабське питання  в українсько-румунських 

відносинах у 1917 – 1918 роках / О. Пономарьов // Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. – 2007. – № 89–90. – С. 44–49. 
12

 Діденко І. О. Політична боротьба в Криму за приєднання до Української Держави 

(травень-грудень 1918 р.) / І. О. Діденко // Гетьманат Павла Скоропадського : історія, 

постаті, контроверсії. Всеукраїнська наукова конференція 19 – 20 травня 2008 р. 

Збірник. – К. : Видавництво імені Олени Теліги. – 2008. – С. 132–142; Кривець Н. В. 

Кримське питання в політиці Української Держави гетьмана П. Скоропадського / 

Н. В. Кривець // Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин. – К., 

2007. – С. 61–68; Лупандін О. І. Проблема кримської автономії у зовнішній політиці 

Української Держави. 1918 р. [Електронний ресурс] / О. І. Лупандін. – Режим 

доступу : www.vuzlib.com/content/view/1819/52/  
13

 Киримли Хакан. Дипломатичні відносини між Османською імперією і Українською 

Демократичною Республікою, 1918–21 рр. [Електронний ресурс]  / Хакан Киримли. – 

Режим доступу : http://www.ucrainarma.org/forum/viewtopic.php?f=5&t=17&start=20; 

Левит И. Движение за автономию Бессарабии в 1917 г. Образование Сфатул Цэрий. 

Провозглашение Молдавской Демократической Республики / И. Левит. – Кишинев, 

1997. – 312 с.; Левит И. Молдавская республика (ноябрь 1917 – ноябрь 1918) / И. Левит. – 

Кишинев, 2000. – 497 с. 
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Міністерства закордонних справ Української Держави (ф. 3766). Справи цих 

фондів містять значний корпус документів і матеріалів, що торкаються 

призначення українських дипломатичних представників до чорноморських 

країн, створення посольських і консульських установ,  їх особового складу  і 

діяльності. У справах містяться особисті документи і щоденники українських 

послів, їх звіти керівникам українських урядів і урядових відомств, тексти   

торгово-економічних і політичних договорів підписаних між Україною та 

державами і державними утвореннями Чорноморського регіону. 

У фондах Державного архіву Російської Федерації (Політична канцелярія 

особливої наради при головнокомандувачі Збройними силами на Півдні ф. Р-446, 

Посольство Української Народної Республіки в Німеччині ф. Р-5889, 

Міністерство закордонних справ Української Народної Республіки ф. Р-6087) 

виявлено і проаналізовано документи щодо взаємовідносин Добровольчої армії 

та Української Держави гетьмана П. Скоропадського, матеріали щодо 

політичного становища України в період революції, звіт О. Лотоцького до МЗС 

України стосовно його діяльності на посаді посла в Туреччині, журнали 

засідань Ради Народних Міністрів УНР і постанови Директорії відносно 

зовнішньополітичної діяльності. 

Важливими для вивчення насамперед відносин України і Кубані в 1917 – 

1920 рр. є документи Державного архіву Краснодарського Краю, які 

зберігаються у фонді Канцелярії Кубанського крайового уряду (ф. Р-6). 

Відносно невелику кількість документів про політико-дипломатичну 

діяльність українських національних урядів в 1917 – 1920 рр. опубліковано в 

різноманітних виданнях. Д. Дорошенко оприлюднив тексти угод України з 

Кубанською Народною Республікою і Грузією. В роки незалежності України 

низка документів опублікована у роботах В. Сергійчука, В. Власенка, а також у 

збірниках документів
14

. 

У роботі використано масив мемуарів, які належать політичним і 

громадським діячам, котрі мали безпосередній вплив на політико-дипломатичні 

відносини України з державами і державними утвореннями Чорноморського 

                                                 
14

 Сергійчук В. До історії створення Чорноморсько-Балтійського союзу: [огляд док. 

зовніш. політики УНР] / В. Сергійчук // Розбудова держави. – 1994. – № 9. – С. 36–38; 

Сергійчук В. Невідомі документи Військового аташату Посольства України в Туреччині 

в 1918 – 1921 роках / В. Сергійчук // Пам’ять століть. – 2000. – Ч. 6. – С. 3 – 27; 

Сергійчук В. Неусвідомлення України. Ставлення світу до Української державності: 

погляд у 1917 – 1921 роки з аналізом сьогодення / В. Сергійчук. – К. : ПП 

Сергійчук М. І., 2012. – 872 с.; Сергійчук В. Українська соборність. Відродження 

українства в 1917 – 1920 роках / В. Сергійчук. – К., 1999. – 416 с.; Власенко В. 

Документи і матеріали Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Румунії (1919 – 1923 рр.) / 

В. Власенко // Пам’ятки : археографічний щорічник. – 2008. – Т. 8. – С. 129–160; 

Дипломатія УНР та Української Держави в документах і спогадах сучасників. – К. : 

Український письменник, 2008. – Т.1. – 370 с.; Т. 2. – 380 с.; Історія української 

дипломатії : перші кроки на міжнародній арені (1917 – 1924 рр.) : документи і 

матеріали. – К. : Вид-во гуманіт. л-ри, 2010. – 592 с. 
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басейну. Насамперед це спогади гетьмана П. Скоропадського, міністра 

закордонних справ Української Держави Д. Дорошенка, українського делегата 

на Кубань і першого посла в Румунії М. Ґалаґана, отамана Всевеликого Війська 

Донського П. Краснова, очільника уряду Кубанської Народної Республіки  В. Іваниса, 

посла УНР в Туреччині О. Лотоцького
15

. 

Розширюють фактологічну базу дослідження матеріали преси 1917 – 1920 рр. – 

«Нова Рада»,  «Діло», «Народна воля»,  «Відродження». 

Таким чином, широкий спектр джерел дає можливість всебічно дослідити 

політико-дипломатичну діяльність українських національних урядів у регіоні 

Чорного моря у 1917 – 1920 рр. Аналіз архівних матеріалів і опублікованих 

документів, разом з вивченням мемуарів і преси, дали змогу відкрити нові 

факти з проблематики дослідження, доповнити існуючі в науковій літературі 

дані. 

У другому розділі «Становлення політичних і дипломатичних відносин 

України з ключовими державами Чорноморського басейну (1917 – 1920 рр.)» 
аналізується становлення і розвиток політико-дипломатичних відносин 

українських національних урядів з Болгарією, Туреччиною та Румунією.  

У підрозділі 2.1. «Болгарія і Туреччина як головні політико-

дипломатичні партнери України в Чорноморському регіоні» розкрито 

складний і багатогранний процес налагодження політичних і дипломатичних 

зв’язків України з Болгарією і Туреччиною. Прихід до влади в Росії 

більшовиків в жовтні 1917 р. поклав початок тривалому громадянському 

конфлікту на теренах колишньої Російської імперії. Українська Народна 

Республіка опинилася під загрозою військової експансії зі сторони радянської 

Росії. У цих умовах українське політичне керівництво пішло на зближення з 

державами Четверного союзу. 

На Брестській мирній конференції було вперше встановлено політико-

дипломатичні відносини між урядом Української Народної Республіки та 

урядами Болгарії і Османської імперії. 12 лютого 1918 р. на доповнення до 

основного тексту Брестського мирного договору було підписано додаткові 

двосторонні договори України з Болгарією і Туреччиною. 

У березні – квітні 1918 р. Рада Народних Міністрів УНР сформувала і направила 

до Туреччини першу українську дипломатичну місію на чолі з М. Левицьким. За 

нетривалий час свого перебування у турецькій столиці український дипломат зумів 

                                                 
15

 Скоропадський П. Спогади : кінець 1917 – грудень 1918 / П. Скоропадський. – К. – 

Філадельфія, 1995. – 493 с.; Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914 – 

1920) / Д. Дорошенко. – К. : Темпора, 2007. – 632 с.; Ґалаґан М. З моїх споминів 

(1880-ті – 1920 р.) : Документально-художнє видання / М. Ґалаґан. – К. : Темпора, 2005. – 

656 с.; Краснов П. Н. Всевеликое войско Донское / П. Н. Краснов // Белое дело : 

Избранные произведения в 16 книгах. Дон и Добровольческая армия. – М. : Голос, 

1992. – С. 5–209; Іванис В. Стежками життя (спогади) / В. Іванис. – Новий Ульм, 1959. – 

366 с.; Лотоцький О. В Царгороді / Олександр Лотоцький. – Варшава, 1939.  –  248 с. 
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налагодити дружні відносини з багатьма очільниками Високої Порти і створити 

сприятливі умови для роботи наступних українських послів. 

У період існування Української Держави гетьмана П. Скоропадського 

(29 квітня – 14 грудня 1918 р.) відбулося поглиблення політико-дипломатичних 

зв’язків Києва з Болгарією і Туреччиною. У зв’язку з відмовою М. Левицького 

представляти інтереси гетьманського режиму, до Туреччини було направлено 

нове посольство на чолі з М. Суковкіним та вперше організовано і відряджено 

посольство до Болгарії під проводом відомого українського політичного діяча 

О. Шульгина. Працював гетьманський уряд і над заснуванням на території 

Болгарії і Туреччини розгалуженої мережі українських консульств. У свою 

чергу уряди Болгарії і Туреччини акредитували при гетьманському дворі своїх 

послів – І. Шишманова та Ахмед Мухтар Бея. Також султанський уряд 

розмістив свої косульські установи в Києві, Одесі та Харкові. 

За правління гетьмана П. Скоропадського протягом липня – серпня 1918 р. 

вдалося домогтися ратифікації Болгарією і Туреччиною Брестського мирного 

договору, що фактично означало визнання ними незалежної України де-юре. 

За Директорії УНР (14 грудня 1918 – листопад 1920 рр.) відбулося 

послаблення політико-дипломатичних контактів України з Болгарією і 

Туреччиною у зв’язку з втратою останніми міжнародно-політичної ваги в 

результаті поразки в Першій світовій війні і початком нової фази українсько-

більшовицького протистояння. 

У січні – лютому 1919 р. через складну військово-політичну ситуацію в 

Україні припинили свою роботу і залишили Україну болгарський і турецький 

посли. Відбувається зміна керівників українських посольств в Болгарії і 

Туреччині. З січня 1919 р. інтереси України у Софії представляв секретар 

посольства  Ф. Шульга, а в Стамбулі – новий посол О. Лотоцький. 

Незважаючи на несприятливу міжнародно-політичну ситуацію, яка 

склалася навколо України в 1919 – 1920 рр., обидва дипломатичні 

представництва продовжували поглиблювати двосторонні відносини України з 

Болгарією і Туреччиною у різних сферах. Йшла робота по організаціїї допомоги 

полоненим українським воякам як на території Болгарії і Туреччини, так і на 

території інших європейських держав. Посольство УНР в Туреччині вело 

переговори з султанським урядом і Антантою про повернення Україні її 

торгових кораблів. На початку 1920 р. українським посольством і турецьким 

урядом спільно розроблявся консульський протокол, який мав на меті 

прискорити справу торгово-економічного і дипломатичного зближення України 

і Туреччини шляхом відкриття на території одне одного генеральних 

консульств, консульств і віце-консульств. 

Наприкінці 1920 р. фінансово-матеріальне становище українських 

посольств у Болгарії і Туреччині було вкрай складним. З переходом у листопаді 

1920 р. Директорії і уряду УНР на екзильне становище фактично припинили 

свою діяльність і українські дипмісії у Софії і Стамбулі. 

Підрозділ 2.2. «Україна і Румунія: шлях від конфронтації до співпраці» 

присвячено аналізу причин політико-дипломатичної конфронтації України з 

Румунією та простежено шляхи її подолання. 
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Перші політико-дипломатичні контакти України з Румунією розпочалися 

в листопаді 1917 р., коли, у результаті ліквідації більшовиками Ставки 

Верховного головнокомандувача російської армії у Могильові, більшість 

акредитованих при ній військових місій країн-союзниць Росії, у тому числі і 

румунська, перебралися до Києва. 

У листопаді – грудні 1917 р. між Україною і Румунією відбулося 

зближення на ґрунті спільної зацікавленості в торгово-економічних зв’язках та 

боротьбі з поширенням більшовизму. 

Переорієнтація України в січні 1918 р. на Четверний союз і питання 

приналежності Бессарабії, де українці становили біля 20 % населення, призвели 

до погіршення політико-дипломатичних відносин між українським і 

румунським урядами. У січні 1918 р. румунські війська зайняли Бессарабію й 

очистили її від більшовиків, що у свою чергу поставило питання подальшої 

долі Аккерманського, Сорокського, Хотинського та Ізмаїльського повітів, 

населення яких у січні 1918 р. висловилося за приєднання до України. 

На початку квітня 1918 р. Бессарабія в якості автономії була включена до 

складу Румунії, що викликало негативну реакцію офіційного Києва, який надіслав 

до королівського уряду ноти протесту. Для відстоювання українських інтересів до 

Румунії у квітні 1918 р. Центральна Рада направила послом М. Ґалаґана. 

Поглиблення політико-дипломатичного протистояння  України і Румунії 

відбулося за правління гетьмана П. Скоропадського, який фактично розірвав 

контакти з Яссами й протягом травня – вересня 1918 р. проводив торгово-

економічну блокаду Румунії. 

За відсутності українського посла українські інтереси в Румунії з червня 

по листопад 1918 р. частково представляв К. Чоботаренко, котрий обіймав 

посаду генерального консула України в Яссах. 

У вересні – листопаді 1918 р. між українським і румунським урядами 

велися переговори про припинення економічної блокади й налагодження 

дружніх відносин. У жовтні 1918 р. до Румунії було відправлено посольство 

Української Держави на чолі з В. Дашкевичем-Горбацьким. Проте, складна 

внутрішньополітична ситуація в Україні на листопад – грудень 1918 р. й 

програш в Першій світовій війні головного союзника України (Німеччини) 

активізували загарбницькі плани румунського уряду. Його війська в листопаді 

1918 р. захопили Північну Буковину. В грудні 1918 р. бессарабський парламент 

Сфатул Церій ухвалив скасування автономії Бессарабії, яка відтепер увійшла до 

складу Румунії як звичайна провінція. 

Не бажаючи погіршення відносин з Антантою і сподіваючись на 

матеріальну підтримку зі сторони Румунії у війні з більшовиками Директорія і 

уряд УНР вважали за доцільне не піднімати територіальні питання. Стримано 

українське політичне керівництво відреагувало і на захоплення румунами 

військового майна Запорізького корпусу в квітні та окупацію частини Галичини 

в травні 1919 р.   

Активізація українсько-румунських відносин відбулася влітку 1919 р., 

коли українські війська успішно вели наступ на Київ і Одесу. Проте, з поразкою 

української армії восени 1919 р. і остаточною переорієнтацією уряду УНР на 
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союз з Польщею у 1920 р., політико-дипломатичні відносини з Румунією 

фактично втратили свою актуальність. 

У третьому розділі «Політико-дипломатична боротьба українських 

національних урядів за вплив у Північно-Східному Причорномор’ї» 

досліджено політико-дипломатичні відносини України з чорноморськими 

державними утвореннями – Кримом, Кубанню, Грузією та їх співпрацю в 

напрямку спільної боротьби з більшовизмом. 

У підрозділі 3.1. «Проблема Кримського півострова і політико-

дипломатичні заходи урядів України щодо її вирішення» з’ясовано, що одним 

з найбільш болючих питань української зовнішньої політики періоду 

національно-демократичної революції була проблема Кримського півострова. У 

період Української Центральної Ради в листопаді 1917 р. – квітні 1918 р. 

українське політичне керівництво, сповідуючи право народів на 

самовизначення, фактично відмовилося від своїх прав на Крим, що було 

закріплено положеннями ІІІ Універсалу, де зазначалося, що до складу УНР 

входить Таврія без Криму. Також кримське питання не піднімалося 

українською стороною і під час переговорів з державами Четверного союзу в 

Брест-Литовську в січні–лютому 1918 р. 

З приходом до влади в квітні 1918 р. гетьмана П. Скоропадського було 

розпочато політико-дипломатичну боротьбу за включення Криму до складу 

Української Держави. У квітні 1918 р. Кримський півострів зайняли німецькі 

війська, а на початок червня 1918 р. у Криму зі згоди Берліна сформовано 

крайовий уряд на чолі з генералом С. Сулькевичем, котрий стояв на 

проросійських позиціях і був негативно налаштований до ідеї політичного 

об’єднання з материковою Україною. 

У липні – вересні 1918 р. гетьманський уряд здійснював торгово-

економічну блокаду півострова і низку політико-дипломатичних заходів, які у 

вересні 1918 р. змусили уряд С. Сулькевича піти на переговори з офіційним 

Києвом. У вересні – жовтні 1918 р. тривали переговори між кримською і 

українською сторонами щодо вироблення умов входження Криму до складу 

України. 

Поразка у листопаді 1918 р. Німеччини в Першій світовій війні призвела до 

погіршення внутрішньополітичної ситуації в Україні та послаблення 

гетьманської влади. У середині листопада 1918 р. Крим було захоплено 

Добровольчою армією. Це остаточно перекреслило будь-які можливості 

входження у близькому майбутньому півострова до складу України. 

Підрозділ 3.2. «Дипломатична і військово-політична співпраця України 

і Кубанської Народної Республіки» присвячено вивченню процесів, які 

впливали  на зближення Києва і Катеринодара, що розпочалося вже навесні 

1917 р., одразу після падіння російської монархії. 

Восени 1917 р. політичний провід України вів переговори з Південно-

Східним союзом, який об’єднував Дон, Кубань, Терське і Астраханське 

козацькі війська та гірські народи Кавказу щодо спільного протистояння 

більшовикам і створення демократичного загальноросійського федеративного 
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уряду. З цією метою у грудні 1917 р. на Дон і Кубань було направлено 

дипломатичну делегацію від Центральної Ради на чолі з М. Ґалаґаном.  

У січні – квітні 1918 р. політичні контакти України і Кубані були перервані 

у зв’язку зі збройною боротьбою УНР і Кубанської Народної Республіки проти 

агресії більшовицької Росії. Їх відновлення ознаменував приїзд у травні 1918 р. 

кубанської делегації на чолі з М. Рябоволом, яка мала погодити з гетьманом 

надання військової допомоги кубанському уряду і Добровольчій армії, а також 

з’ясувати можливості політичного об’єднання Кубані з Україною. 

Протягом літа 1918 р. уряд Української Держави планував воєнну 

операцію з метою звільнення частини Кубані й Катеринодару від червоних 

військ, з подальшим встановленням там українського впливу. Звільнення 

Катеринодара Добровольчою армією нівелювало плани гетьмана. 

Восени 1918 р. на Кубані діяло українське посольство на чолі з Ф. Боржинським, 

а в Києві перебувала кубанська надзвичайна місія полковника В. Ткачева.  

У листопаді 1918 р. між Україною і Кубанню було погоджено і підписано 

ряд угод щодо банківської діяльності, поштово-телеграфних зв’язків, шляхів 

сполучення, торгівлі, консульських і мореплавних зносин. 

Впродовж 1919 р. відносини України і Кубані як на державному, так і 

громадському рівні майже завмерли через вкрай складну військово-політичну 

ситуацію на теренах України і посилення денікінської диктатури і 

антиукраїнської політики на Кубані.  

Протягом 1920 р. урядам УНР і Кубані вдалося відновити частково 

втрачені відносини і підготувати союзну угоду, спрямовану на боротьбу з 

більшовицькою Росією. Проте, реалізувати її не вдалося у зв’язку із зайняттям 

території УНР і Кубані радянськими військами. 

У підрозділі 3.3. «Українсько-грузинські міждержавні відносини як 

ключовий фактор утвердження українських національних інтересів на 

Кавказі» простежено початок контактів українських і грузинських національно-

демократичних сил після вибуху Лютневої революції і повалення царизму в 

Росії та їх подальший розвиток у 1917 – 1920 рр. У грудні 1917 р. військовим 

комісаром Грузії в Україні було призначено І. Лордкіпанідзе, якого згодом на 

цій посаді змінив Д. Вачеішвілі. 

На початку 1918 р. грузинський комісар і уряд УНР погодили договір щодо 

формування грузинських військових частин на території України та їх 

подальшого направлення до Грузії. Реалізації цих домовленостей перешкодила 

Перша українсько-більшовицька війна. 

Наприкінці травня 1918 р. відбулося проголошення Грузинської 

Демократичної Республіки, яка активно взяла курс на політико-дипломатичне 

зближення з гетьманською Україною. До Києва було направлено грузинського 

дипломатичного представника В. Тевзая, а в Одесі відкрито грузинське 

генеральне консульство, яке проіснувало до вересня 1919 р. Гетьманський уряд 

улітку 1918 р. заснував консульство в столиці Грузії Тифлісі на чолі з О. Кулінським, 

якого з часом змінив П. Лісняк, а також віце-консульство в Батумі. 
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Важливим здобутком українсько-грузинських міждержавних відносин 

стала угода від 5 грудня 1918 р., що стосувалася прав громадян однієї держави 

на території іншої, двосторонньої торгівлі, мореплавства і транзиту. 

У період правління Директорії було створено дипломатичну місію УНР на 

Кавказі зі штаб-квартирою у Тифлісі, яку очолив І. Красковський. Він же мав 

провадити захист українських інтересів і населення на Кубані. Робота 

посольства тривала до жовтня 1920 р., коли під тиском більшовиків уряд Грузії 

змушений був припинити дипломатичні відносини з УНР. 

У підрозділі 3.4. «Участь України у формуванні військово-політичних 

союзів у Північно-Східному Причорномор’ї» аналізується участь України у 

ряді військово-політичних проектів, спрямованих головним чином проти агресії 

більшовицької Росії. За Центральної Ради побутувала ідея організації 

чорноморського уряду автономних країв, які мали виходи до Чорного моря. 

Активно відстоював ідею створення військово-політичного союзу в 

Північно-Східному Причорномор’ї гетьман П. Скоропадський. У цьому 

напрямку гетьман і його уряд тісно співпрацювали з козацьким Доном і його 

очільником отаманом П. Красновим, урядовими колами Кубані й Грузії. Також 

до ідеї союзу намагалися схилити лідерів Добровольчої армії. 

Політику щодо організації дієвого антибільшовицького блоку за участю 

чорноморських державних утворень продовжила Директорія УНР. У січні 1919 р. в 

Одесі відбувалися попередні наради представників України, Кубані, Дону і Білорусії 

щодо вироблення спільної міжнародно-політичної стратегії і плану військового 

протистояння більшовизму.  

Активізація цього процесу відбулася влітку 1919 р., коли уряд УНР 

намагався створити Чорноморський союз із залученням до нього Кубані, Грузії, 

Азербайджану і Вірменії. Відповідний проект союзного договору головним 

завданням визначав спільну боротьбу з радянською Росією, організацію 

спільних збройних сил під началом єдиного союзного головнокомандувача.  

Поразка Армії УНР у протистоянні з Добровольчою армією і 

більшовиками у вересні-грудні 1919 р. унеможливила подальше втілення у 

життя Чорноморського союзу. 

Не врятувало УНР від військово-політичної поразки у 1920 р. і намагання 

долучитися до формування широкої Балто-Чорноморської коаліції, де 

союзники по спільній антибільшовицькій боротьбі Україна і Польща мали 

відігравати ключові позицій. 

У Висновках підбито результати дослідження, сформульовано узагальнені 

положення, які виносяться на захист: 

– Аналіз історіографії свідчить, що ця тема донині не була предметом 

окремого комплексного наукового дослідження. Історики звичайно 

висвітлювали або окремі аспекти політико-дипломатичної діяльності України в 

Чорноморському регіоні, або ж вивчали відносини України з окремо взятою 

державою чи державним утворенням Чорноморського басейну. 

Джерельна база дослідження представлена широким колом різноманітних 

архівних і опублікованих документів і матеріалів, а також мемуарною 

літературою і матеріалами преси. 
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– Встановлено, що впродовж 1917 – 1920 рр. ключовими політико-

дипломатичними партнерами України в Чорноморському регіоні були Болгарія 

і Туреччина, які одні з перших визнали існування незалежної Української 

держави й уклали з нею в лютому 1918 р. мирний договір у Бресті. Саме з 

урядами цих чорноморських держав Україна в першу чергу встановила тісні 

дипломатичні відносини і намагалася проводити жваву політичну співпрацю. 

– Доведено, що непорозуміння і суперечки навколо приналежності різних 

частин Бессарабії стали головним приводом до політико-дипломатичної 

конфронтації між Україною та Румунією. Показано, що зародження кофлікту 

відбувалося за часів перебування при владі в Україні Центральної Ради; його 

кульмінація і поглиблення у формі торгово-економічної і дипломатичної 

«війни» відбувалося за правління гетьмана П.Скоропадського, а процес виходу 

з політичного конфлікту покладено й частково реалізовано Директорією. 

– З’ясовано, що в період Української Центральної Ради було встановлено 

перші зв’язки з національно-політичними рухами Криму, Кубані і Грузії, які заявили 

про себе з падінням російського самодержавства. Уряди гетьмана П. Скоропадського, 

в свою чергу, проводили по відношенню до Криму та Кубані політику спрямовану 

насамперед на їх прилучення до України, а Грузію розглядали як вигідного 

торгово-економічного партнера і перспективного союзника по боротьбі з 

більшовиками. Політика Директорії відносно чорноморських державних 

утворень диктувалася війною з більшовиками і білим рухом, і полягала у 

прагненні залучити їх до спільної боротьби проти цих сил. 

– Досліджено, що впродовж 1917 – 1920 рр. українські національні уряди 

робили багаторазові спроби створити антибільшовицький військово-

політичний союз, до якого офіційний Київ прагнув залучити чорноморські 

державні утворення – Крим, Кубань і Грузію, а також Дон, Терек і гірські 

народи Кавказу. 

– Показано, що політико-дипломатичні відносини українських 

національних урядів з державами і державними утвореннями Чорноморського 

регіону, не в останню чергу, сприяли виходу України на широку міжнародну 

арену та її міжнароднополітичному утвердженню як незалежної держави. 

Яскравим доказом цього є підписання і подальша ратифікація як Україною, так 

і Болгарією і Туреччиною Брестського мирного договору, укладення договорів 

з Грузією, Кубанню, тривалі дипломатичні переговори з Кримом і Румунією. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Петренко Іван Євгенович. Політико-дипломатична діяльність українських 

національних урядів у Чорноморському регіоні (1917 – 1920 рр.). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка. – К., 2016. 

У дисертації на основі аналізу історіографії, архівних і опублікованих 

документів і матеріалів, мемуарної літератури та матеріалів преси здійснено 

комплексне дослідження дипломатичної й політичної діяльності України в 

Чорноморському регіоні в 1917 – 1920 рр. 

Проаналізовано процес становлення і розвитку політико-дипломатичної 

співпраці, вирішення територіальних конфліктів, підготовки, підписання та 

реалізації двосторонніх угод України з державами і державними утвореннями 

Чорноморського регіону. Досліджено участь України у формуванні військово-

політичних союзів у Північно-Східному Причорномор’ї. Показано міжнародно-

політичне значення чорноморської політики українських національних урядів 

для утвердження України як суверенної держави в 1917 – 1920 рр. 

Ключові слова: Чорноморський регіон, Українська Народна Республіка, 

Українська Держава, Болгарія, Туреччина, Кубань, Крим, Грузія, дипломатія, 

політика,  зовнішня політика, Українська революція 1917 – 1921 рр. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Петренко Иван Евгеньевич. Политико-дипломатическая деятельность 

украинских национальных правительств в Черноморском регионе (1917 – 

1920 гг.). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.01 – история Украины. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко. – К., 2016. 

В диссертации на основе анализа историографии, архивных и 

опубликованных документов и материалов, мемуарной литературы и материалов 

прессы осуществлено комплексное исследование дипломатической и 

политической деятельности Украины в Черноморском регионе в 1917 – 1920 гг. 

Прослежены основные аспекты политико-дипломатической деятельности 

Украинской Центральной Рады, Украинской Державы, Директории Украинской 

Народной Республики по отношению к государствам Черноморского региона – 

Болгарии, Турции, Румынии и государственным новообразованиям – Крыму, 

Кубанской Народной Республики и Грузинской Демократической Республики.  

Рассмотрено формирование и деятельность украинских посольств и 

консульств разного уровня на территории черноморских государств и 

соответственно дипломатических представительств и миссий черноморских 

государств и государственных новообразований на территории Украины в 

течении 1917 – 1920 гг. Проанализированы двусторонние соглашения Украины 

с Болгарией и Турцией, которые были подписаны на Брест-Литовской мирной 
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конференции и стали дополнением к основному тексту мирного договора, а 

также с Кубанью и Грузией, касающиеся как торгово-экономических, 

информационно-коммуникационных и финансовых вопросов, так и проблем 

политико-дипломатического характера. 

Раскрыта суть и главные причины территориальных конфликтов Украины 

с Румынией и Крымом в 1917 – 1918 гг. Проанализированы основные пути 

выхода из сложившихся политических ситуаций, задействованных как 

украинскими правительствами, так и правительствами противоборствующих 

сторон. 

Показана борьба украинских национальных правительств за военно-

политическое влияние в Юго-Восточном Причерноморье и попытки утвердить 

дипломатическим и политическим путем украинские национальные интересы 

на Кубани, в Грузии и в целом на Кавказе. 

Исследованы предпосылки возникновения и развития военно-политических 

союзов и коалиций с участием Украины и черноморских государственных 

образований для более эффективного противостояния экспансионистской политике 

Советской России в период с 1917 по 1920 гг. 

Изучено влияние политико-дипломатических отношений Украины с 

государствами и государственными новообразованиями Черноморского бассейна на 

международное утверждение Украины как независимой и суверенной державы в 

период национально-демократической революции. 

Ключевые слова: Черноморский регион, Украинская Народная Республика, 

Украинская Держава, Болгария, Турция, Кубань, Крым, Грузия, дипломатия, 

политика, внешняя политика, Украинская революция 1917 – 1921 гг. 

 

ANNOTATION 

 

Petrenko Ivan. Political and diplomatic activity of Ukrainian national 

governments in the Black Sea region (1917 – 1920). – Manuscript. 

Dissertation on gaining scientific degree of the candidate of historical sciences in 

specialty 07.00.01 – History of Ukraine. – Taras Shevchenko National University of Kyiv. – 

Kyiv, 2016. 

The complex research of diplomatic and political activity of Ukraine in the Black Sea 

region in 1917 – 1920, based on analysis of historiography, archival and published 

documents and materials, memoir literature and press materials, is conducted in the thesis. 

The process of formation and development of political and diplomatic cooperation, the 

resolution of territorial disputes, preparation, signing and implementation of bilateral 

agreements of Ukraine with states and public entities of the region is analyzed. Ukraine's 

participation in the formation of military-political alliances in the North-Eastern 

Mediterranean is studied. This work also shows the international political importance of the 

Black Sea Ukrainian policies of national governments for the establishment of Ukraine as a 

sovereign state in 1917 – 1920. 

Key words: The Black Sea region, Ukrainian National Republic, Ukrainian State, 

Bulgaria, Turkey, Kuban, Crimea, Georgia, diplomacy, politics, foreign policy, Ukrainian 

revolution of 1917 – 1921. 


