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У  статті подається спроба спростувати твердження радянської історіографії щодо буржуазно- 

націоналістичного характеру політики урядів Директорії, які ніби проводили антинародну політику, не 
вирішуючи соціально-економічних проблем найманих працівників.

Посилаючись на сучасних дослідників та архівні документи, у  статті розкривається процес приходу 
до влади Директорії, діяльність її урядів про співпрацю з професійними спілками щодо розв’язання 
робітничого питання.

Наголошується на складних військово-політичних умовах існування Директорії та переважну 
декларативність її роботи, яка була зумовлена тим, що юрисдикція влади протягом її існування жодного 
разу не була розповсюджена на всю територію України, не мала відрегульованого адміністративного 
апарату.
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робітників завжди є одним з основних показників 
життєздатності суспільства, рівень соціального 
забезпечення засвідчує соціальні можливості 
суспільного організму, його цивілізаційну зрілість, 
дієздатність держави здійснювати конструктивну 
соціальну політику.

У пропонованій публікації висвітлено та
проаналізовано деякі аспекти діяльності урядів 
Директорії щодо вирішення соціально- 
економічних проблем найманих працівників та 
співпрацю з профспілками.

В історіографії радянських часів Директорія 
традиційно мала штамп буржуазно-
націоналістичної влади, що проваджувала
антинародну політику. Наголошувалося, що таким 
чиномДиректорія, прийшовши до влади, мала 
підтримку лише української міської буржуазії та 
«кулацтва». Перші наукові дослідження, автори 
яких намагалися узагальнити практику та історію 
профспілкового руху, з ’явилися вже наприкінці 
20-х років. Насамперед це праці профспілкових 
діячів: М. Балабаніва, JI. Каплана, Б. Колеснікова, 
Р. Левика, Ю. Крейзеля, Є. Шатана [1]. Цей період 
характеризується домінуванням комуністичної
ідеології в радянській історіографії. Наприкінці 
50-х та протягом 60-х pp., у зв’язку з прийнятою у 
1961 р. програмою КПРС про підвищення ролі 
професійних спілок у радянському суспільстві, 
з ’явилися роботи, автори якихспробували

теоретично узагальнити роль і місце профспілок у 
радянському суспільстві з позиції марксистсько- 
ленінської методології. Разом з тим на тлі 
святкування 50-річного ювілею Жовтневої
революції було активізовано дослідження історії 
профспілкового руху доби революційних подій 
1917-1920-х років, але діяльність профспілок у 
добу Директорії не висвітлювалась. У цей період 
світ побачили монографії А. Ф. Сурового, 
І. А. Зозулі, Є. М. Скляренко та інших. Від праць 
українських істориків, написаних у 20-і роки, вони 
хоча і різнилися грунтовнішою документальною 
базою, але, як зазначає дослідниця О.М.Мовчан, 
нових підходів у вивченні проблеми в них не було 
[2].

Проблематика історії профспілкового руху у 
80-і роки розширилася, але як і в попередній 
період проблема визначалася упередженим 
висвітленням процесу відновлення та створення 
профспілок, міжпартійна політична боротьба, їхні 
відносини з керівними органами, процес 
одержавлення професійних об’єднань тощо, що 
відобразилися в колективному дослідженні 
Інституту історії партії.

У новітні часи в українській історіографії 
сталися відчутні зрушення. Насамперед це 
пов’язано з опануванням того сегмента джерельної 
бази, який у радянські часи майже не залучався до 
наукового обігу (матеріали, що відображують 
діяльність національних партій і організацій,
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політичних об’єднань, породжених Українською 
революцією). У цей період з ’являються праці 
Б. І. Андрусишина, П. П. Гай-Нижника,
І. В. Іванцової, І. В. Коляки, О. М. Завальнюка,
О. Є. Лисенка, О. М. Мовчан, О. П. Реєнта, 
Є. М. Скляренко, А. Ф. Сурового, М. М. Усика [3] 
та інших дослідників.

Прихід до влади Директорії відбувався 
поступово і в надзвичайно складних військово- 
політичних умовах. Юрисдикція влади протягом 
усього її існування жодного разу не була 
розповсюджена на всю територію України. Землі 
Північної Буковини були захоплені Румунією в 
листопаді 1918 р., у січні-квітні 1919 р. Закарпаття 
опинилося під контролем Чехословаччини, 
Польща окупувала майже всю Східну Г аличину, з 
грудня 1918 по квітень 1919 р. південні міста 
України опинилися в руках військ Англії, Франції, 
Греції, а решта території перебувала під контролем 
червоних російських військ. Але навіть за таких 
важких обставин український уряд намагався 
відроджувати зруйноване життя країни [6, с. 151
152]

Менше ніж через місяць, після встановлення 
гетьманського уряду було створено опозиційний 
Національно-Державний Союз у складі кількох 
партій на чолі з демократами-хліборобами, 
профспілками залізничників та поштово- 
телеграфних працівників [9, с. 97]. В опозицію до 
Гетьмана став також Всеукраїнський союз на чолі 
з С.Петлюрою. У червні 1918 р. земський з ’їзд 
прийняв заяву, критикуючи політику гетьмана як 
«безоглядну реакцію та реставрацію старого 
ладу». Ініціативу об’єднання політичних партій, 
культурних, економічних та професійних 
організацій взяли на себе українські соціал- 
демократи на чолі з В. Винниченко і С. Петлюрою. 
Вони увійшли до Національно-Державного Союзу 
і витіснили звідти демократів-хліборобів. Блок 
одержав іншу назву -  Український Національний 
Союз, який проголосив, що виступатиме за 
встановлення в Україні законної влади, 
відповідальної перед парламентом, і боротиметься 
за демократичний виборчий закон згідно з 
п’ятичленною формулою.

Очоливши Національний Союз,
В. Винниченко негайно вступив у контакт з 
керівниками радянської мирної делегації в Києві 
Раковським та Мануїльським, які від імені 
Раднаркому обіцяли певну допомогу Союзові, 
якщо він організує повстання проти гетьмана, а 
також зобов’язалися визнати самостійність 
відродженої УНР. Зі свого боку В. Винниченко 
пообіцяв легалізувати діяльність більшовиків в 
Україні, але не мав мандату на переговори від ЦК 
УСДРП, яке не довіряло Раднаркомові, тому 
сторони обмежилися лише усною домовленістю 
[9, с. 111-112].

У ніч на 14 листопада на засіданні 
Національного Союзу, участь у якому взяли 
представники політичних партій, Селянської 
спілки, профспілки залізничників і українських 
січових стрільців було прийнято рішення створити 
п’ятиосібний орган Української Народної 
Республіки -  Директорію. Головою став соціал- 
демократ В. Винниченко[4, с.80].

До 19 грудня влада в Україні перейшла до 
Директорії. В.Винниченко та С.Петлюра не 
віддали владу новому складові Центральної Ради 
посилаючись на міжнародне та
внутрішньополітичне становище. Була
сформована верховна влада у формі диктатури, а 
не парламентської демократії. Разом з тим, це не 
завадило новій владі докладати зусиль щодо 
захисту найманих працівників. Уже 23 грудня 
1918 р. Голова Директорії

В.Винничнко підписав наказ,яким
скасовувався обіжник 4.1 від 29 червня 1918 р. 
гетьманського Міністерства праці, у якому 
фактично порушувалися найважливіші інтереси 
найманих працівників та втрачалися їх завоювання 
часів Центральної Ради [11].

26 грудня Директорія видала Декларацію, яка 
разом з відновленням республіканського устрою 
України містила широку програму нової влади з 
робітничого питання. Соціалістична природа 
влади Директорії УНР обумовлювала той факт, що 
в основу суспільного устрою УНР було покладено 
принцип поділу класів на трудові і нетрудові. Це в 
свою чергу накладало відбиток на здійснення 
робітничої та профспілкової політики.Було знову 
відновлено 8-годинний робочий день та 
колективні договори, право коаліцій і страйків, а 
також всю повноту прав робітничих фабричних 
комітетів. Далі у Декларації підкреслювалося, що 
«усі свої зусилля Директорія направить на таку 
організацію народного господарства, яка б 
відповідала сучасному переходовому моменту, 
коли нищиться старий капіталістичний світ й на 
його руїнах сходять паростки нового всесвітнього 
ладу, який не знатиме ніякого гніту і визиску. 
Директорія вважає своїм обов’язком взяти під 
керування УНР головні галузі української 
промисловості і направити господарство в 
інтересах працюючих класів і всього 
громадянства, а не малої групи великовласників. У 
внутрішній політиці пріоритет надавався 
запровадженню принципу демократії: «Класам 
нетрудовим треба розумно і чесно признати 
шкідливість і несправедливість їхнього бувшого 
панування і раз на все примиритися з тим, що 
право рішати долю більшості народу повинно 
належати тій самій більшості, себто класам 
трудовим» [6, с.137].

У Декларації простежувалися два аспекти: 
соціально-економічний та громадсько-політичний. 
Зауважимо, що в соціально-економічному вона
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мала антивласницький напрямок. Г оловним 
важелем такого спрямування був той факт, що 
приватна власність переставала бути 
гарантованою [10, с. 177]. Директорія вважала 
своїм обов’язком взяти під керування УНР головні 
галузі української промисловості і направити 
господарство в інтересах працюючих класів і 
всього громадянства. Голова уряду В.Винниченко 
вважав, що причиною ігнорування програми 
Директорії є те, що вона з ’явилася надто пізно, але 
важливішою проблемою була відсутність 
поінформованості населення про основні завдання 
соціальної і політичної програми нової влади. 
Через труднощі комунікації, відірваності цілих 
регіонів бойовими діями від центру, призводили 
до того, що відозви і декрети Директорії на місця 
не доходили. Інші події, що відбувались на місцях, 
були проявами отаманщини: репресивні заходи 
щодо робітничих і селянських з ’їздів, фізичні 
розправи над працівниками, сваволя руської 
балбачанівської офіцерні, тому «все це без усяких 
декларацій за ці півтора місяці до випуску 
декларації цілком загітувало проти Директорії весь 
лівий берег, робітництво й селянство без ріжниці 
національності» [6, с.138].

Для уряду Директорії розв’язання 
робітничого питання було тісно пов’язане з 
соціалістичними заходами в економіці України й в 
першу чергу в її промисловості. У розділі 
Декларації «Робітничий контроль» Директорія 
проголошувала намір ввести його на фабриках і 
заводах й інших промислових підприємствах та 
вжити заходів, аби «промисловість набрала 
здорового, корисного для народного життя»[10, 
с.177]. Професійні організації, які подали заяву 
про реєстрацію до Міністерства праці, були 
легалізовані та почали працювати з Директорією, 
захищаючи права робітництва, та розробляючи для 
цього законодавчу базу. Так 28 грудня 
Уцентропроф звернувся до Директорії з 
меморандумом, у якому він розробив та намітив 
основні положення, що мали лягти в основу 
політики щодо найманих працівників. Це і 
боротьба з безробіттям (організація громадських 
робіт та фінансування їх державою), видання 
низки положень про охорону праці жінок і дітей 
тощо. Профспілки добивались повної демократії 
та повної свободи коаліції, а саме: повну відмову 
від реєстрації статутів профспілок, у меморандумі 
становилася вимога призначити нових комісарів 
праці на місцях [5, с.15].

Важке матеріальне становище найманих 
працівників змушувало профспілки боротися з 
адміністрацією підприємств щодо збільшення 
заробітної платні, дотримання 8-годинного 
робочого дня, боротися проти порушення прав 
найманих працівників.

Міністерство праці, як правило, допомагало 
профспілковому руху у вирішенні цих питань.

Характерно,що уряд не вживав репресій проти 
страйкуючих, коли дії доходили до силового 
вирішення проблем [10,с. 185]. Це стосувалося 
соціально-економічного захисту найманих 
працівників, а не політичних вимог, які різко 
присікались отаманами, що вели боротьбу проти 
більшовицької агітації.

Після відходу від влади В.Винниченка як 
голови уряду Директорії та В.Чехівського як 
Голови Ради Міністрів, уряд С. Остапенка, 
сформований 13 лютого 1919 р., проваджував 
політику, орієнтуючись на країни Антанти. 
Шукаючи союзників у боротьбі з більшовиками, 
новий уряд відмовився від багатьох, 
задекларованих Директорією гасел щодо 
робітничого питання, знищивши таким чином 
соціально-правове становище профспілок і 
вирішення ними соціально-економічних питань та 
скасування Міністерства праці як такого [10, 
с. 185].

Бажання Директорії вирішити соціально- 
економічні проблеми найманих працівників 
відобразилось у відновленні Міністерства праці, 
яке очолив соціал-демократ О.Безпалко,на 
засіданні уряду 24 квітня 1919 р. булоасигновано 
100 тис. крб. профспілці залізничників[7].Майже 
через півроку роботи, у жовтні 1919 р., міністр 
зазначав, що«революція досі робітництву не дала 
певних економічних користей. Робітництво стоїть 
без охорони, без оборони», а профспілки є чи не 
єдиним органом, до якого трудящі зберегли довіру 
та через яке сподівались зберегти свої права, тому 
«вороже відношення до професійних спілок 
означає вороже відношення до цілого 
робітництва». О.Безпалко наголошував, що 
профспілки в Україні мають відігравати таку роль 
у робітничих справах, яка визначалася всіма 
конгресами професійних організацій, тому він 
закликав усі установи УНР надавати цим 
організаціям всебічну допомогу [10, с. 188].

Аналізуючи діяльність Директорії щодо 
профспілок, треба зазначити, що турбота про 
профспілки стояла не на останньому місці й у 
діяльності створеного 27 серпня 1919 р. соціал- 
демократами та есерами уряду на чолі з
І.Мазепою. Розпорядженням Міністерства 
підтверджувалося чинне існування касхворих та 
суворо заборонялося реквізовування їхнього майна 
тамедикаментів. На утримання місцевих органів 
влади й самоврядування переходили біржі праці, 
продовжували працювати примирні камери і 
третейські суди для розгляду конфліктів, щодо 
порядку розрахунку робітників та службовців з 
приводу ліквідації чи зменшення штатів 
підприємства [12].

Цими законами мали керуватися всі державні 
підрозділи. Але реальність була іншою, це 
відзначав в своєму щоденнику В.Винниченко: 
«Декрети Директорії, її благі наміри, ї декларації
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були собі хорошими словами... все лихо було в 
тому, що вона не мала відповідних органів, які 
проводили б у життя її програми» [8].

Отже, не зважаючи на відсутність двох 
основних підвалин державності: дієздатної армії та 
відрегульованого адміністративного апарату; 
ефективного зв’язку з повітами і селянами, які 
були її потенційною опорою, таскладних 
військово-політичних умов, уряди Директорії
систематично і цілеспрямовано докладали зусиль 
для вирішення соціально-економічних проблем 
робітництва. Співпраця з професійними спілками, 
відновлення Міністерства праці, проголошення 
робітничого контролю у Декларації та інші факти 
красномовно свідчать про намагання урядів
Директорії за будь-яких політичних умов
поліпшити становище найманих працівників і 
спростовують таким чином заідеологізоване 
упереджене ставлення до українського уряду цієї 
доби.
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