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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Структура дисертації зумовлена метою, завданнями і характером 

дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів (8 підрозділів), 

висновків, списку використаних джерел і літератури (357 позицій, 34 с.). 

Загальний обсяг дисертації – 223 с. 

Вступ. Актуальність теми дослідження. Національно-визвольна 

боротьба українського народу 1917 – 1921 рр. займає в новітній історії України 

особливе місце, адже це був період, від якого залежала доля новітньої 

української державності.  

Актуальність теми зумовлена потребою різнобічного вивчення Зимового 

походу Армії УНР 1919 – 1920 рр. як важливої складової процесу еволюції 

українських збройних сил та воєнної справи. Аналіз боєздатності частин Армії 

УНР в зазначений період, співпраці з повстанськими організаціями, взаємодії з 

місцевим населенням, а також досвіду, набутого під час ведення бойових дій в 

умовах епідемій та відсутності постачання, може дозволити детальніше 

дослідити та оцінити роль і місце збройної боротьби за українську державність. 

Досвід воєнних дій українських національних армій початку ХХ ст. – як 

позитивний, так і негативний – може бути актуальним в контексті розбудови та 

оновлення сучасних збройних сил України.  

Актуальність теми посилюється відсутністю сучасних наукових 

комплексних праць про Перший Зимовий похід. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах  науково-дослідної програми «Українська нація в 

загальноєвропейському вимірі: історія та сучасність» історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (державний 

реєстраційний номер № 11 БФ046-01). 

Об'єктом дисертаційного дослідження є Армія УНР (Директорії УНР) в 

період Першого Зимового походу. 

Предметом дослідження є діяльність Армії УНР у Першому Зимовому 

поході, а саме ведення бойових дій в запіллі Добровольчої та Червоної армій, 

співпраця з повстанськими формуваннями та агітаційна робота серед 

українського населення. 

Хронологічні межі дисертації охоплюють період від початку Першого 

Зимового походу Армії УНР по тилах Добровольчої та Червоної армій 6 грудня 

1919 р. до його завершення 6 травня 1920 р., коли  частини Армії УНР під 

командуванням М. Омеляновича-Павленка, з’єдналися з українськими 

військами під проводом С. Петлюри.  

Географічні межі дисертації охоплюють території сучасних 

Житомирської, Київської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, 

Миколаївської, Одеської та Вінницької областей, якими відбувався рух частин 

Армії УНР у Зимовому поході. 

Мета дисертаційного дослідження полягає у висвітленні перебігу 

Першого Зимового походу 1919 – 1920 рр., вивченні та узагальненні на основі 

аналізу історіографії, архівних документів та періодичних видань досвіду 



 

 

будівництва і бойової діяльності Армії УНР.  

 Досягнення мети дослідження передбачає вирішення наступних завдань: 

- проаналізувати стан наукової розробки теми в українській та 

зарубіжній історіографії, а також її джерельну базу; 

- з’ясувати чинники, які спричинили Перший Зимовий похід, та 

виявити причини переходу Армії УНР до партизанських форм 

боротьби; 

- визначити головні завдання Армії УНР та її командування у 

Першому Зимовому поході; 

- розкрити етапи та характер бойової діяльності Армії УНР під час 

Першого Зимового походу; 

- висвітлити ведення агітаційної та просвітницької роботи Армії УНР 

у Першому Зимовому поході; 

- простежити співпрацю Дієвої армії УНР у Зимовому поході з 

повстанськими організаціями, визначити їхній вплив на хід і 

результати походу; 

- дослідити прояви отаманщини у Першому Зимовому поході, 

охарактеризувати вплив цього явища на його перебіг; 

- розглянути взаємодію Армії УНР Першого Зимового походу з 

Українською Галицькою Армією; 

- визначити ступінь успішності виконання поставлених завдань 

Армією УНР у Першому Зимовому поході та з’ясувати його роль в 

національно-визвольній революції 1917 – 1921 рр. 

Методологічною основою дисертації є принципи історизму, 

об’єктивності та комплексності. Для реалізації поставлених завдань 

використано загальнонаукові, історичні та міждисциплінарні методи.  

 Порівняльно-історичний метод дозволив висвітлити бойову діяльність 

Армії УНР, здійснити її періодизацію під час Першого Зимового походу, 

виділити як спільне, так і відмінне у подіях та явищах, що виникали одночасно 

на міжнародній політичній арені, у внутрішньому житті УНР та кількох 

воєнних фронтах. Використання хронологічного методу надало можливість 

детально відтворити бойовий шлях Армії УНР під час Першого Зимового 

походу. Логічний метод надав можливість об’єднати та узагальнити вже 

виявлені історичні факти і визначити концептуальні особливості рішень 

головного командування для керування Дієвою Армією УНР у Зимовому 

поході, їхній вплив на його хід та наслідки. Аналіз і синтез наявних джерел та 

наукових праць допоміг різнобічно вивчити особливості функціонування Армії 

УНР в умовах ведення партизанської війни в запіллі двох ворожих армій.  

 Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає у тому, що 

вперше комплексно досліджено Перший Зимовий похід Армії УНР на основі 

неопублікованих джерел та наявної історіографічної та археографічної бази. 

Зокрема, здійснено поетапний аналіз та систематизацію бойової діяльності 

Армії УНР у Першому Зимовому поході. Введено до наукового обігу і 

проаналізовано новий джерельний матеріал, важливий для розкриття проблеми. 

Поглиблено знання про взаємодію Армії УНР з Українською Галицькою 



 

 

Армією, а також з частиною повстанських формувань, з якими вона 

координувала свої дії в зазначений період. 

Більш докладно висвітлено обставини переходу Армії УНР в запілля 

Червоної Армії, а також її поділу там на Південну та Північну групи. 

Розширено відомості про агітаційну та просвітницьку діяльність Армії УНР 

серед українського населення у цей період. Критично переосмислено підходи, 

оцінки та висновки щодо перебігу та значення Першого Зимового походу, які 

домінували в українській та зарубіжній історіографії і військовій мемуаристиці. 

Практичне значення дисертації визначається тим, що отримані 

результати та висновки можуть бути використані в історичних дослідженнях, 

присвячених подіям Української національно-визвольної революції 1917 – 

1921 рр. Результати дисертаційного дослідження можуть бути застосовані у 

підготовці загальних праць з історії України, навчальних посібників і 

підручників, воєнно-історичних праць, а також доповнити матеріали лекцій та 

практичних занять з української історії. 

Апробація результатів дисертації здійснена при оприлюдненні автором 

основних положень проведеного дослідження у всеукраїнських науково-

теоретичних та практичних конференціях, зокрема: «Дні науки історичного 

факультету» (Київ, 2011, 2012, 2013), XVІІ Міжнародна молодіжна науково-

практична конференція «Європейський шлях розвитку України: плани і реалії» 

(Київ, 7 – 8 квітня 2012 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження 

відображено у 5 наукових публікаціях у фахових виданнях, в тому числі й 

закордонному. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У першому розділі «Історіографія та джерельна база дослідження» 

проаналізовано ступінь наукової розробки теми, охарактеризовано стан 

джерельної бази.  

У підрозділі 1.1 «Стан наукової розробки теми» подається огляд 

історичної літератури, яка так чи інакше торкається означеної теми. 

Історіографічний масив умовно поділяється на зарубіжну українську, 

радянську, сучасну українську та іноземну наукову літературу.  

Видання учасників тих подій мають чітко виражений мемуарний характер. 

Серед них однією з найбільш вагомих праць на тему Першого Зимового походу 

є монографія колишнього ад’ютанта Головного Отамана військ УНР 

О. Доценка. В ній детально описано перебіг Зимового походу (маршрути і стан 

частин армії, тактичні прийоми й завдання командування і т.д.) та  є чимало 

важливих документів
1
. Однак автор висвітлив не всі аспекти взаємодії Армії 

УНР Зимового походу з Українською Галицькою Армією (далі – УГА) та 

повстанськими організаціями. Дані, вміщені в зазначеній монографії, 

                                                           
1
 Доценко О. Зимовий похід (6.XII.1919 – 6.VI.1920) / О. Доценко. – Варшава : 

Праці Українського Наукового Інституту, 1932. – 240 с. 



 

 

зустрічаються в інших публікаціях О. Доценка
2
.  

Ґрунтовний аналіз Першого Зимового походу в контексті соціально-

політичних умов української національно-визвольної революції 1917 – 1921 рр. 

міститься у працях І. Мазепи, О. Удовиченка, П. Самовидця, але в них не 

йдеться про хід бойових операцій
34

. Військовий історик Л. Шанковський стисло 

виклав інформацію про послідовність подій, партизанські маневри, склад і 

чисельність військових груп, проаналізував взаємодію Армії УНР та УГА
5
. 

Розгляд Зимового походу у контексті співпраці Галицької армії з Армією 

УНР наприкінці 1919 – на початку 1920 рр. зробив В. Верига
6
. Його праця 

містить нетипову для української історіографічної думки критику планування 

воєнно-політичних операцій походу. Питання участі Січових Стрільців у 

Першому Зимовому поході порушив М. Курах
7
.  

Після відновлення української незалежності в 1991 р. ґрунтовних 

досліджень, спеціально присвячених Першому Зимовому походу, поки що не 

було. Однак з’явилися публікації В. Солдатенка та М. Стопчака, що містять 

історіографічний аналіз теми
8
. Перший Зимовий похід

 
у контексті 
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8
 Солдатенко В. Ф. Зимовий похід Армії УНР в історіографічному зрізі (грудень 

1919 – травень 1920 рр.) / В. Ф. Солдатенко // Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. 

дослідж. – 2009. – Вип. 43. – С. 135–161; Стопчак М. В. Історіографія Першого 

Зимового походу Армії УНР / М. В. Стопчак // Наукові праці історичного 



 

 

революційних подій 1917 – 1921 рр. так чи інакше фігурує в інших працях 

В. Солдатенка
9
.  

Боротьбу Армії УНР з білогвардійцями (грудень 1919 – січень 1920 рр.), її 

зв’язки з повстанським рухом та прояви отаманщини у Зимовому поході 

дослідив М. Ковальчук
10

. Участь Кінного полку Чорних Запорожців у Першому 

Зимовому поході вмістила праця С. Коваленка, це надало змогу співставити 

дані та відтворити цілісну картину усього походу
11

. Координація дій Армії УНР 

з повстанськими організаціями в ході Першого Зимового походу висвітлюється 

у праці Ю. Кульчицького
12

. 

Дослідження сучасних військових істориків окремих аспектів періоду 

визвольної боротьби 1917 – 1921 рр. корисні інформацією про організаційну 

структуру військових розвідок, чисельність особового складу Армії УНР, УГА, 

Добровольчої та Червоної армій, дію радянських спецслужб щодо ліквідації 

партизанських відділів (зокрема за період 1919 – 1920 рр.) тощо
13

.  

Важливими для теми є дослідження, які висвітлюють роль Ю. Тютюнника у 

                                                                                                                                                                                                 

факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2005. – Вип. 

XIX. – С. 370–376. 
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«Пріоритети», 2012. – 521 с.; Солдатенко В. Ф. Українське повстанство 
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генерала А. Денікіна (червень 1919 р. – лютий 1920 р.) / М. Ковальчук. – К.: 

Стилос, 2012. – 352 с. 
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ім. І. Крип'якевича, 2000. – 260 с. 
13
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1921 рр. (невідомі сторінки історії). – К. : Альтернатива, 1998. – 320 с.; 

Божко О. І. Українці на фронтах громадянської війни. 1917–1921 рр. / 
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подіях 1917 – 1921 рр., маловідомі факти про особисті стосунки у вищому 

політичному та військовому керівництві УНР, та їх прямий чи опосередкований 

вплив на перебіг Першого Зимового походу
14

. 

Перший Зимовий похід згадується в багатьох виданнях науково-

публіцистичного характеру, які можуть містити фактологічні неточності, їх 

розгляд потребує критичного підходу
15

. Публікації, яким притаманний 

фрагментарний огляд теми, становлять невисоку інформативну цінність
16

. 

Праці з суміжних тем містять важливі деталі, що безпосередньо впливали на 

Перший Зимовий похід, наприклад, з політико-економічних факторів
17

. 

У енциклопедичних статтях подається стисла інформація про Перший 

Зимовий похід Армії УНР та його командирів, аналітична частина відсутня
18

. 

Згадки про Перший Зимовий похід в радянській історіографії майже 

відсутні. Армія УНР кінця 1919 р. як регулярне військо з організацією, 

структурою та командним складом у працях радянських істориків не 

згадується
19

. Однак дослідження М. Супруненка містить інформацію про 

чисельність більшовицьких військ на Південному фронті, маршрути їх 

пересування, а також дані про дипломатичні стосунки представників Армії 
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 Кучер В. В. Військова та громадсько-політична діяльність Ю. Тютюнника 

(1914-1930 рр.) : дис. … канд. іст. наук / В. В. Кучер. – Переяслав-

Хмельницький, 2013. – 203 с.; Божко О. І. Генерал-хорунжий Армії УНР. 

Невідома автобіографія Ю. Тютюнника / О. І. Божко // З архівів ВУЧК-ГПУ-

НКВД-КГБ. – К., 1998. – Ч. 1–2 (6–7). – С. 49–50; Шатайло О. Л. Генерал Юрко 

Тютюнник / О. Л. Шатайло. – Л. : Світ, 2000. – 144 с.; Файзулін Я. М. Юрій 

Тютюнник і радянські органи держбезпеки / Я. М. Файзулін // Проблеми 

вивчення історії Української революції 1917 – 1921 рр. – К. : Ін-т історії 

України НАН України, 2013. – № 9. – С. 269–305. 
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 Коваль Р. М. Повернення отаманів Гайдамацького краю / Р. М. Коваль. – К. : Діокор, 

2001. – 288 с.; Середницький Я. Павло Шандрук. Перша світова і три Російсько-

Українські війни / Я. Середницький. – Тернопіль : Мандрівець, 2015. – 224 с. та ін. 
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1919 – 5 травня 1920 pp.). Другий Зимовий похід (4 – 21 листопада 1921 р.) /       

Л. Загороднюк // Військо України. – К., 1999. – № 11/12. – С. 48–49; 

Слюсаренко П. М. Дієва армія Української Народної Республіки в Першому 

Зимовому поході / П. М. Слюсаренко // Воєнна історія. – К., 2002. –  № 5–6. –   

С. 94–99 та ін. 
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 Гай-Нижник П. П. Фінансова політика уряду Директорії Української 

Народної Республіки (грудень 1918 – 1921 рр.) / П. П. Гай-Нижник // Гілея. – 

2013. – Вип. 77. – С. 48–57.  
18
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Української Народної Республіки», «Омелянович-Павленко Михайло 

Володимирович», «Тютюнник Юрій (Юрко) Йосипович», «Отаманщина»: 

Енциклопедія історії України. – Т. 1. – 10. – К., 2003 – 2013. 
19

 История Украинской ССР : в 10 т. / ред. Ю. Ю. Кондуфор. – К. : Наукова 

думка, 1984. – Т. 6. – С. 159–160; 



 

 

УНР з більшовиками та білогвардійцями, хоч і має упереджені оцінки
20

. 

Підходи польських дослідників до вивчення питань польсько-українських 

стосунків та їх висновки здебільшого несуть на собі відбиток упередженості
21

. 

Окремі дослідження об’єктивно висвітлюють історію українських мілітарних 

формацій періоду 1917 – 1921 рр.
22

. 

Західні науковці через брак архівних матеріалів досліджують загальні 

проблеми української історії. Тому їхні праці можуть бути використані для 

узагальнюючого критичного огляду періоду, в який відбувався Перший 

Зимовий похід
23

. 

Таким чином, окремого комплексного дослідження з проблематики Першого 

Зимового походу досі ще не було. 

У підрозділі 1.2. «Джерельна база»  міститься огляд основних груп 

джерел, які висвітлюють Перший Зимовий похід. Вони поділяються на архівні, 

опубліковані, мемуарні та періодичні видання.  

З метою виявлення оптимальної сукупності джерел, необхідної для 

всебічного вивчення поставленої проблеми, були опрацьовані фонди з 

Галузевого державного архіву Служби зовнішньої розвідки України (ГДА СЗР). 

Матеріали цього архіву (Ф. 11012), складають основу дисертаційного 

дослідження. 

Найбільшу цінність становлять накази штабу армії, інструкції командування, 

доповіді, записки, рапорти, списки вояків Армії УНР, донесення агентів 

розвідки та контррозвідки, повідомлення про загальний політичний стан, 

донесення про розташування частин Добровольчої та Червоної армій (т. 12, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27); фінансові чеки і звіти про видатки, 

донесення і відомості про роботу контрольних пунктів військ УНР (т. 14, 28, 

29); листи, рукописи, фото, документи особової справи Ю. Тютюнника (т. 13, 

15, 16, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42) тощо.  

Важливим археографічним відкриттям у ході дослідження стали фрагменти 

неопублікованого рукопису Ю.Тютюнника, які ймовірно є другою і третьою 

частиною книги «Зимовий похід 1919 – 1920 рр.». Воєнного огляду Першого 

Зимового походу та особистих спостережень автора про ці бойові операції 

Армії УНР досі не було виявлено. 
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З матеріалів Центрального державного архіву громадських об’єднань 

(ЦДАГО) України опрацьовано фонди Комісії з історії громадянської війни при 

ЦК КП(б)У (Ф. 5), Галицького організаційного комітету КП(б)У (Ф. 37). Вони 

містять інформацію про методи боротьби радянської влади з українським 

повстанським рухом та висвітлюють обставини переходу УГА до Червоної 

Армії. У колекції документів «Український музей у Празі» (Ф. 269) міститься 

конспект реферату полковника М. Крата «Партизанський Зимовий похід 

6 грудня 1919 р. – 6 травня 1920 р.» (22 травня 1922 р.), який дає змогу 

систематизувати та порівняти інформацію з різних джерел про перебіг 

Зимового походу. 

У фондах Центрального державного архіву вищих органів влади та 

управління (ЦДАВО) України виявлено і проаналізовано матеріали з 

інформацією про бойові дії частин Армії УНР під час Зимового походу. 

Зокрема, у фондах Штабу діючої Армії УНР» (Ф. 3172) і Канцелярії Директорії 

Української Народної Республіки (Ф. 1429) містяться накази, інструкції та 

розпорядження по дивізіях і групах, які частково дублюють дані архіву ГДА 

ЗСР (Ф. 11012). Документи фондів Головного управління Генерального штабу 

УНР (Ф. 1078), Управління преси та інформації УНР (Ф. 1113), Начальної 

команди Галицько-Української армії (Ф. 2188), Штабу Запорізької збірної 

дивізії УНР (Ф. 3217) містять інформацію про передумови Першого Зимового 

походу, матеріальний стан Армії УНР кінця 1919 – початку 1920 рр.,  відомості 

про повстанський рух зазначеного періоду, дані про УГА та її співпрацю з 

Армією УНР Зимового походу тощо. Цікавий політичний аналіз теми в 

контексті революційних подій 1917 – 1921 рр. містить рецензія Д. Донцова на 

книгу Ю. Тютюнника «Зимовий похід 1919 – 1920 роки» (Ф. 3849), зокрема в 

ній проведена оцінка рішень уряду УНР, які стосувалися Першого Зимового 

походу. 

Важливою базою для дослідження є опубліковані документи. Матеріали 

«Денника Начальної Команди УГА» дають змогу ширше дослідити взаємодію 

Армії УНР та УГА під час Першого Зимового походу
24

. «Гражданская война на 

Украине. 1918 – 1920» та «Директивы командования фронтов Красной Армии 

(1917 – 1922)», попри заідеологізований виклад, містять цінну інформацію про 

чисельність збройних формувань більшовиків, денікінців, частин Армії УНР та 

загонів повстанців, що діяли у хронологічних та топографічних рамках 

Зимового походу тощо.
25

 Корисними для дослідження стали видання, які 

містять інформацію про воєнно-політичну ситуацію на українських територіях, 

якими здійснювався Перший Зимовий похід
26

.  
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Цінними є матеріали і спогади учасників Першого Зимового походу. Праці 

командуючого Армією УНР у Першому Зимовому поході М. Омеляновича-

Павленка, незважаючи на окремі неточності, дають змогу узагальнити перебіг 

як воєнних так і політичних подій періоду національно-визвольної боротьби 

1917 – 1921 рр.
27

. Спогади командира Київської дивізії Ю. Тютюнника містять 

дані про бойові дії та організацію Армії УНР у Першому Зимовому поході, 

особисті спостереження та оцінку подій автора
28

. Різноманітні подробиці 

воєнних дій Армії УНР в період 1919 – 1920 рр. містить збірка спогадів, в яку 

увійшли листи, фотографії та інші важливі для дослідження документи
29

.  

Праці О. Вишнівського та спогади вояків УГА є важливим джерелом для 

вивчення відносин між двома українськими арміями під час Зимового походу, 

перспектив їхньої співпраці та втрачених можливостей об’єднання
30

. 

Мемуари П. Дяченка цінні відомостями про бойовий шлях полку Чорних 

Запорожців у Першому Зимовому поході
31

. Праці Г. Чижевського, 

Б. Монкевича, Д. Паліїва, О. Левицького, І. Козака та ін. висвітлюють різні 

етапи Першого Зимового походу, розкривають його перебіг, подають перелік 

військових формувань та їх командирів, в  них присутній детальний опис 

окремих формувань Армії УНР Зимового походу, таких як Третя Залізна 

стрілецька дивізія та 1-й Кінний полк Чорних Запорожців
32
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 Чижевський Г. П. Коротка історія 3-ї Залізної дивізії 1919 – 1920 р. / 



 

 

Документація військового міністра та генерал-хорунжого Армії УНР 

В. Петріва, який  взяв участь у плануванні Зимового походу, містить опис 

передумов рейду та розкриває причини, які до нього призвели
33

. В. Сергійчук у 

передмові до цих видань дав оцінку подіям періоду 1917 – 1921 рр. 

Праці радянських політичних та військових діячів, попри однобічність 

висвітлення ідеологічних питань, містять важливі для дослідження воєнно-

оперативні дані, зокрема спогади радянських командирів Й. Якіра та 

О. Городовикова
34

. Мемуари В. Антонова-Овсієнка стали ґрунтовним джерелом 

до історії визвольних змагань 1917 – 1921 рр.
35

. У збірнику документів, що 

висвітлює діяльність Г. Котовського, наявна інформація про сутички бойових 

з’єднань Червоної Армії з частинами Армії УНР під час Зимового походу
36

. 

Мемуари білогвардійців надають детальний опис відходу Добровольчої 

армії на південь України в кінці 1919 р., дані про розташування більшовицьких 

військ та воєнно-політичну ситуацію на території України зазначеного 

періоду
37
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Отже, джерельна база є достатньою для комплексного дослідження 

перебігу Першого Зимового походу Армії УНР. 

Другий розділ «Боротьба Армії УНР з військами Денікіна 

(6 грудня 1919 – 21 січня 1920 рр.)» складається з трьох підрозділів.  

У підрозділі 2.1. «Причини Першого Зимового походу Армії УНР»  

охарактеризовано воєнно-політичну ситуацію, яка призвела до реформування 

Армії УНР та прийняття рішення щодо її подальшого шляху в якості 

партизанських формувань. 

Втрата Армією УНР влітку 1919 р. Києва та впевнених позицій на фронті, 

блокування країнами Антанти кордонів УНР, суттєві порушення постачання та 

наближення холодної пори року спричинили масове поширення епідемії тифу. 

Уряд УНР намагався впоратися зі складним економічним становищем, але 

очікуваного відгуку серед населення не отримав. Восени 1919 р. Армія УНР 

втратила західну частину Поділля й опинилася в оточенні Червоної Армії, 

білогвардійських, польських та румунських військ. Ситуацію ускладнило 

злиття УГА з Добровольчою армією генерала А. Денікіна. Після наступу 

радянських військ більшу частину українських вояків було інтерновано до польських 

таборів. Внутрішньополітичну ситуацію ускладнював розлад між урядами УНР 

та ЗУНР.   

 На початку грудня 1919 р. Армія УНР налічувала біля 10 000 чол., з них 

близько 2000 були боєздатними. Після численних нарад, військове та політичне 

керівництво українського уряду прийняло рішення реформувати залишки 

українського війська, яке на чолі з М. Омеляновичем-Павленком мало 

вирушити у запілля Добровольчої та Червоної армій. Армію було поділено на 

чотири збірні групи: Київську, Запорізьку, Волинську та 3-тю Стрілецьку 

дивізію, які перейшли до партизанських форм боротьби.  

У підрозділі 2.2. «Рейд частин Армії УНР запіллям  Добровольчої армії» 

висвітлено умови бойових дій українських збройних сил у Зимовому поході з 

денікінцями.  

 Армія УНР, здійснивши прорив у запілля Добровольчої армії (район 

Козятин – Вінниця – Хмільник),  мала план об’єднання з УГА. Але союз не 

відбувся, у січні 1920 р. галичани влилися до Червоної Армії.  

 Опинившись між двома фронтами – білогвардійським і більшовицьким, 

Армія УНР продовжила рух трьома окремими групами – Київською 

(Ю. Тютюнник),  Волинською (О. Загродський) та Запорізькою 

(М. Омелянович-Павленко), це вберегло частини від великих втрат. Армія УНР 

просувалася в район Звенигородка – Тальне – Умань, уникаючи прямого 

зіткнення з ворогом та шукаючи шляхи поліпшення матеріального становища. 

Зв’язку з урядом на той час не було. Підтримку у постачанні надавало місцеве 

населення. 26 грудня 1919 р. у сутичці з білогвардійцями Армія УНР втратила 

3-тю Залізну Стрілецьку дивізію майже у повному складі. До 12 січня 1920 р. 

тривала операція Армії УНР по утриманню району Умань – Тальне, під час якої 

групи армії було переформовано в дивізії, які відповідали умовам партизанської 

боротьби з можливістю надання їм регулярного характеру.  

 Під загрозою наступу Червоної Армії, в умовах відступу денікінців, 



 

 

Армія УНР передислокувалася в район Голованівськ – Новоархангельськ. 

У кінці грудня 1919 р. – на початку січня 1920 р. спроби денікінців встановити 

співпрацю з Армією УНР не мали впливу на характер українсько-

білогвардійських відносин. Командування Армії УНР було зосереджене на 

взаємодії з повстанцями (отаманами А. Волинцем, Я. Шепелем, Д. Цвітковським, 

Х. Сидоренком, П. Дерещуком та ін.). Поразки денікінців були спричинені не 

тільки наступом більшовиків, але й діями Армії УНР та повстанців. 

21 січня 1920 р. командування Армії УНР ухвалило рішення переходити в 

запілля Червоної Армії. М. Омелянович-Павленко вивів свої частини у район 

Черкаси – Чигирин – Канів, поділивши армію Зимового походу на дві групи – 

Південну (Запорізька дивізія, 3-й кінний полк і штаб армії) та Північну 

(Волинська і Київська дивізії). Армія відразу розпочала бойові дії проти 

більшовиків.  

У підрозділі 2.3. «Прояви отаманщини під час Зимового походу, вплив 

цього явища на розвиток подій кінця 1919 – початку 1920 рр.» йдеться про 

вплив на перебіг Першого Зимового походу окремих українських повстанських 

формувань та їх ватажків-отаманів. Термін «отаманщина» в історіографії 

вживається як визначення негативного явища роздробленості українських сил у 

вигляді повстанських угрупувань на чолі з отаманами, які діяли розрізнено, 

нерідко співпрацюючи з більшовиками, боротьбистами, білогвардійцями чи 

діючи зовсім одноосібно, і воюючи проти всіх. Цими діями вони нанесли 

непоправної шкоди національно-визвольній революції українського народу. 

 Найбільш деструктивного впливу Армії УНР Першого Зимового походу 

завдали такі отамани, як О. Волох, Ю. Божко та М. Данченко. О. Волох зі 

своїми спільниками під час Зимового походу 1919 – 1920 рр. вступали з 

українськими частинами у бойові сутички, проводили активну агітацію серед 

селян проти Армії УНР за радянську владу. Хоча їхня діяльність і мала 

негативний вплив, але суттєво не позначилася на кінцевому результаті Першого 

Зимового походу. 

Третій розділ «Боротьба Армії УНР з Червоною Армією (21 січня – 

6 травня 1920 рр.)» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі  3.1. «Перехід в запілля Червоної Армії. Рух роз’єднаними 

дивізіями» висвітлено характер і методи боротьби Армії УНР у запіллі Червоної 

Армії. 

Головне командування Армії УНР у Зимовому поході планувало 

зосередити свої дивізії в районі Черкаси – Чигирин – Канів. В зазначеному 

районі не було великого скупчення регулярних частин Червоної Армії, у 

населених пунктах знаходилася місцева більшовицька охорона. Армія УНР 

перебувала в складному матеріальному становищі, перед нею стояло завдання 

уникати прямих зіткнень з ворогом, поширювати революційні настрої серед 

населення та інформувати його про існування збройних сил УНР. 

У лютому Північна група зайняла Канів, Черкаси та Смілу, вийшовши у 

Чигиринський район. Південна група зосередилася в районі Новомиргород – 

Мала Виска. 24 січня, внаслідок невдалих боїв з білогвардійцями, вона 

розділилась на дві колони і з боями просунулась в бік Чигирина, об’єднавшись 



 

 

8 лютого в запіллі Червоної Армії. До групи М. Омеляновича-Павленка 

приєднався А. Гулий-Гуленко з повстанцями, що значно зміцнило армію. 

З’єднання всіх частин Північної та Південної груп відбулося 11 лютого 

1920 р. в с. Медведівка (Чигиринський район). Надалі керівництво походу 

спрямовувало об’єднану армію на лівий берег Дніпра. 

Рух окремими групами сприяв швидкому пересуванню й успішним боям з 

підрозділами Червоної Армії, які радянське керівництво застосовувало для 

боротьби з «петлюрівцями». Маючи на меті партизанську форму боротьби, 

Армія УНР у Зимовому поході не створювала органів своєї влади в зайнятих 

районах.  

У підрозділі  3.2. «Похід частин Армії УНР на Лівобережжя»  йдеться 

про чотириденне перебування армії Зимового походу на території лівобережної 

частини Черкащини та Полтавщини.  

13 лютого Армія УНР переправилась через Дніпро і осягнула район 

Велика Бурімка – Хрестителево – Старий Іржавець. Становище війська було 

важким, воно потребувало часу та місця для відпочинку й переформування.  

До 15 лютого тривали бої полку Чорних запорожців та кінноти 

Запорізької дивізії за м. Золотоношу. Кінні з’єднання Волинської дивізії 

зайняли с. Жовнине, після чого повернулися в попереднє місце розташування. 

Перебування Армії УНР на Лівобережжі протягом 13 – 16 лютого 1920 р. 

надало можливість українському командуванню налагодити зв’язки з такими 

місцевими отаманами як Гонта, Л. Христовий, А. Левченко та ін. Вони 

погодилися координувати свої дії з Армією УНР і збирати сили на весну у 

зв’язку з очікуванням можливого надходження директив від С. Петлюри про 

загальне всеукраїнське повстання. За цей час Армією УНР була проведена 

велика агітаційна робота, в результаті якої вдалося розладнати продовольчі 

заходи більшовиків на Полтавщині. 

17 лютого військо Зимового походу переправилося на Правобережжя 

через наступ більшовиків, сили яких невпинно збільшувалися. Попри це Армія 

УНР встигла виконати своє завдання – агітацію проведено, старшин 

мобілізовано, увагу противника прикуто до її діяльності. 

У підрозділі  3.3. «Повернення на Правобережжя. Завершення Першого 

Зимового походу» розглянуто останній етап перебування Армії УНР у Першому 

Зимовому поході, визначено його вплив на подальший розвиток національно-

визвольної боротьби українського народу. 

 До 19 лютого 1920 р. Армія УНР перебувала в районі Холодного Яру, 

звідки вирушила в бік польського фронту. На початку весни загальне 

виснаження особового складу, брак одягу та медикаментів погіршили 

становище діючих частин Армії УНР.  

 З другої половини березня Армія УНР проводить ряд бойових операцій 

по захопленню міст Ольвіопіль, Гайсин, Умань, Тальне, Первомайськ 

(Богопіль), Голованівськ. У квітні були зайняті стратегічні вузли 

Міловисківського району, м. Бобринець та його околиці. 16 квітня 1920 р. 

Армія УНР штурмом взяла м. Вознесенськ, внаслідок чого українське військо 

суттєво поповнило свій арсенал. Переміщення усіх дивізій було сплановане в 



 

 

режимі високої маневровості, тому українські частини не затримувалися на 

зайнятих територіях.   

 До кінця березня 1920 р. Армія УНР налагодила зв’язки майже з усіма 

повстанцями тодішніх Київщини, Херсонщини, Полтавщини, Катеринославщини, 

Єлисаветградщини, що підтримували ідею відновлення незалежної української 

держави. Саме завдяки узгодженій праці між Армією УНР та  повстанцями у 

Зимовому поході (координував їх дії начальник штабу армії П. Долуд) 

проводилася підготовка майбутнього всеукраїнського повстання. Тому коли 

Армія УНР опинилася на півночі Одеської області, селяни Ананьївського та 

Балтського повітів підняли повстання проти радянської влади. Керували 

виступами отамани С. Заболотний, К. Блоха (Здобудь-Воля), Й. Пшонник та ін. 

Після запеклих боїв 22 – 26 квітня частини Армії УНР, у взаємодії з 

повстанцями, зайняли Ананьїв та Балту.  

 На початку травня українські частини захопили міста Тульчин, 

Крижопіль та Вапнярку. Просуваючись запіллям 12-ї та 14-ї більшовицьких 

армій, Армія УНР Зимового походу 6 травня з’єдналася з українським військом 

під проводом С. Петлюри в районі Ямполя. Чисельність Армії УНР по 

завершенні Зимового походу складала 3600 піхоти, 1180 кінноти, 14 гармат, 114 

кулеметів. 

У Висновках дисертаційної роботи викладені основні результати, які 

виносяться на захист: 

- Аналіз історіографії дослідження свідчить про те,  що обрана тема 

недостатньо вивчена. Праці, присвячені Першому Зимовому походу, 

фрагментарно відображають його значення в контексті національно-визвольної 

боротьби 1917 – 1921 рр. Існуюча джерельна база дозволяє всебічно дослідити 

партизанський рейд Армії УНР в запіллі Добровольчої та Червоної армій. 

- З’ясовано, що головними чинниками Першого Зимового походу стали: 

«листопадова катастрофа» 1919 р., коли українські території опинилися 

ізольованими в боротьбі на три фронти – з поляками, більшовиками та 

білогвардійцями, кордони були заблоковані, а між УНР та ЗУНР точилася 

внутрішня боротьба політичних партій; епідемія тифу серед лав Армії УНР та 

УГА; мирний договір УГА з Добровольчою армією; інтернування значної 

частини Дієвої армії УНР поляками та від’їзд С. Петлюри до Варшави.  

- Визначено, що основним завданням першої частини походу було 

вирвати УГА від білогвардійців і об’єднати українські армії в одну. Головним 

завданням урядового війська під час другої частини походу було підняття 

повстання серед українського населення проти Червоної Армії. Найважливіша 

мета кампанії полягала в збереженні ядра Армії УНР для подальшої боротьби 

за незалежність української держави.  

- Встановлено, що Перший Зимовий похід складався з двох основних 

етапів. Перший почався 6 грудня 1919 р., коли війська Армії УНР під проводом 

М. Омеляновича-Павленка вирушили в запілля Добровольчої армії та 

прорвались через запілля білогвардійського фронту. Другий етап почався 

21 січня 1920 р. і тривав до 6 травня 1920 р. Саме в цей період Армія УНР 

прорвалася на північ, де була розділена командуванням на дві групи – Північну 



 

 

на чолі з Ю. Тютюнником та О. Загродським та Південну, на чолі якої став 

М. Омелянович-Павленко. З’єднання груп відбулося на початку лютого 1920 р. 

між Черкасами та Чигирином. Після цього Армія УНР Зимового походу 

здійснила марш на Лівобережжя, що тривав чотири дні. 17 лютого відбулося 

повернення на Правобережжя, а у травні 1920 р. об’єднання з військовими 

частинами С. Петлюри. 

- Висвітлено агітаційну та просвітницьку діяльність українського війська 

серед українського населення у Першому Зимовому поході. Потреба у цьому 

була великою, тому що поінформованість та активність населення була 

низькою. Активна популяризація українського війська з боку Армії УНР надала 

позитивні результати під час організації повстань. Найбільш продуктивну 

агітаційну роботу вдалося провести під час перебування Армії УНР на території 

Лівобережної України. 

- Досліджено, що з кінця грудня 1919 р. командування Армії УНР 

Зимового походу налагодило зв’язок з повстанцями Черкащини та Київщини. 

Також було налагоджено зв’язки майже з усіма отаманами Правобережжя та 

районів Ананьїва і Балти. М. Омелянович-Павленко робив усе можливе, щоб не 

допустити виступів окремих отаманів, а увесь їхній рух направити в одне 

загальне русло. Штаб армії координував дії повстанців аж до кінця Зимового 

походу, співпраця з якими мала важливе значення для успішного завершення 

Першого Зимового походу. 

- Встановлено, що деякі повстанські ватажки не йшли на співпрацю з 

командуванням Армії УНР, оскільки дотримувались власних ідеологічних 

поглядів та планів. Такими особами були О. Волох, Ю. Божко та О. Данченко. 

Своєю діяльністю (вилучення фінансових ресурсів, співпраця з ворогом, 

збройні сутички, спроби деморалізації особового складу армії тощо) ці отамани 

суттєво перешкоджали задумам як політичного, так і військового керівництва 

УНР в ході воєнних операцій Армії УНР у 1919 – 1920 рр. Попри 

деструктивний характер отаманщини, її прояви не мали вирішального впливу 

на результати Першого Зимового походу. 

- Розглянуто взаємодію Армії УНР з УГА у ході Першого Зимового 

походу. З грудня 1919 по травень 1920 рр., чітко простежується бажання вояків 

УГА контактувати з Армією УНР, уникати непорозумінь, допомагати в 

боротьбі проти спільного ворога. Хоча спроби об’єднати дві українські армії в 

одну для спільної боротьби проти більшовиків зазнали невдачі, вони обидві 

мали одну мету – відстояти українську державність. 

- Визначено, що в умовах надзвичайно слабкого військово-технічного та 

медичного забезпечення Армії УНР вдалося виконати головні завдання, що 

стояли перед нею у Зимовому поході. Попри невдачі, наприклад знищення 

денікінцями Третьої Залізної стрілецької дивізії та ін., вояки Армії УНР та їхнє 

командування показали себе професіоналами воєнної справи. Перший Зимовий 

похід 1919 – 1920 рр. став унікальною воєнною операцією в історії України. В 

результаті успішно виконаних завдань Армія УНР Зимового походу з’єдналася 

з українськими військами під проводом С. Петлюри і стала ядром нової, згодом 

реформованої Армії УНР. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Швидченко Т. М.  Перший Зимовий похід Армії УНР в контексті 

національно-визвольної революції 1917 – 1921 рр. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка. – К., 2015. 

Дисертація присвячена дослідженню Першого Зимового походу 1919 – 

1920 рр. На основі широкого кола історичних джерел та літератури розглянуто 

особливості підготовки та здійснення походу Армії УНР по запіллю 

Добровольчої і Червоної армій в контексті національно-визвольної боротьби 

1917 – 1921 рр.  

Встановлено причини походу та розглянуто результати діяльності 

державного і військового керівництва УНР щодо вибору шляхів розвитку Армії 

УНР в зазначений період. Визначено етапи та характер її бойової діяльності під 

час Першого Зимового походу. Висвітлено особливості проведення агітаційної 

та просвітницької роботи Армії УНР протягом всієї воєнної кампанії. 

Досліджено прояви отаманщини у Першому Зимовому поході. Узагальнено та 

проаналізовано обставини успіху Першого Зимового походу та його наслідки в 

ході національно-визвольної боротьби 1917 – 1921 рр. 

Ключові слова: Українська революція 1917 – 1921, Армія Української 

Народної Республіки, Перший Зимовий похід (грудень 1919 – травень 1920), 

Українська Галицька Армія, Робітничо-Селянська Червона Армія, Збройні 

Сили Півдня Росії, М. В. Омелянович-Павленко, Ю. Й. Тютюнник.   
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Швидченко Т. Н. Первый Зимний поход Армии УНР в контексте 

национально-освободительной революции 1917 – 1921 гг. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.01 – история Украины. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко. - М., 2015. 

Диссертация посвящена исследованию Первого Зимнего похода 1919 – 

1920 гг. На основе широкого круга исторических источников и литературы 

рассмотрены особенности подготовки и осуществления похода Армии УНР в 

тылах Добровольческой и Красной армий в контексте национально-

освободительной борьбы 1917 – 1921 гг. 

Установлены причины похода и рассмотрены результаты деятельности 

государственного и военного руководства УНР по выбору путей развития 

Армии УНР в указанный период. Определены этапы и характер боевой 

деятельности Армии УНР во время Первого Зимнего похода. Начальный этап 

характеризуется продвижением Армии УНР в тыл Добровольческих войск и 

подготовка украинского населения к восстанию против большевистской 

оккупации. Второй этап начался с конца января 1920 г. и завершился 

окончанием похода в начале мая 1920 г. В начале этого периода Армия УНР 



 

 

Первого Зимнего похода была разделена своим командованием на Северную и 

Южную группы. Каждая группа имела отдельное задание и маршрут, выполнив 

которые, они объединились и уже в феврале осуществили поход на 

Левобережье. Там Армия УНР Первого Зимнего похода провела большую 

агитационную работу. К завершению Первого Зимнего похода, Армия УНР 

провела множество удачных боев с большевиками, параллельно налаживая 

контакты с украинскими повстанческими организациями.  

Исследованы сотрудничество Армии УНР с Украинской Галицкой 

Армией, а также проявления «атаманщины» в Первом Зимнем походе и 

влияние этого явления на его ход. Наиболее деструктивное влияние на ход 

Первого Зимнего похода оказала личность атамана Волоха, который перешел со 

своим отделом гайдамак на сторону большевиков и пытался помешать планам 

командования Армии УНР. 

Обобщены и проанализированы обстоятельства успеха Первого Зимнего 

похода и его последствия в ходе национально-освободительной борьбы 1917 – 

1921 годов. В течение пяти месяцев похода, Армия УНР находилась в центре 

революционных событий. За это время ей удалось инициировать на территории 

украинских земель такую ситуацию, в результате которой сложились вполне 

реальные возможности завершить национально-освободительную революцию 

успешно, в интересах украинского народа. 
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ANNOTATION 

 

Shvydchenko T. M. The First Winter campaign of the UNR Аrmy in the 

context of the national liberation revolution of 1917 – 1921 – Manuscript. 

The thesis is written to receive a degree of candidate of historical sciences, 

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

Kyiv. – M., 2015. 

The thesis is dedicated to the first winter campaign of 1919 – 1920. On the 

basis of a wide range of historical sources and literature the manuscript analyses the 

characteristics of preparation and implementation of UNR Army’s marsh in the rear 

of the Volunteer and the Red Armies in the context of the national liberation struggle 

of 1917 – 1921. 

This work also establishes the stages and the nature of combat activities of the 

UNR Army during the first winter campaign, highlights the characteristics of  

propaganda and education activities conducted by the UNR Army during the raid, 

studies manifestations of the “ataman rule” (otamanshchyna) in the first winter 

campaign and the impact of this phenomenon on its course, and, finally, summarizes 

and analyzes the circumstances for the success of the first winter campaign and its 

implications in the national liberation struggle of 1917 – 1921. 
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