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ЛЕКЦІЯ 5 (2 год) ЗМ1, Т11 

Тема: Україна в роки першої світової війни. 

Мета: ознайомити студентів з причинами та характером першої світової 

війни, розкрити основні етапи війни;  

формувати у студентів уміння робити порівняльну характеристику подій 

першої світової війни;  

виховувати повагу до минулого нашої держави. 
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4.Світлична В.В. Історія України, К.: Каравела, 2015р, - 384с. 

 

План 

1.Україна в планах Росії, Німеччини та Австро-Угорщини. 

2.Політика Росії та Австро-Угорщини на західноукраїнських землях під час 

війни. 

3.Наростання національно-визвольної боротьби в Україні. Спілка визволення 

України. Українські січові стрільці. 

4.Визрівання передумов української революції. 

Розповідь викладача 

1.Першу світову війну розпочали два воєнно-політичні блоки – Антанта 

(Росія, Франція, Велика Британія), та Троїстий союз (Німеччина, Австро-Угорщина, 

Італія). Війна велася за розподіл уже поділеного світу, за розширення економічних і 

політичних впливів, за ринки збуту. Війна з обох сторін мала несправедливий, 

грабіжницький, імперіалістичний характер. У цій війні Україна – найбільша серед 

бездержавних країн Європи, яка мала до того ж величезні матеріальні та людські 

ресурси, надзвичайно вдале географічне положення, - стала об’єктом зазіхань 

агресивних держав Європи. 

Причиною війни стало вбивство сербським студентом Г.Прінціпом 28 липня 

1914р. австрійського ерц-герцога Фердінанда. Уже через три дні після пострілів у 

Сараєво Росія оголосила війну Австро-Угорщині, 5 серпня 1914р. німецька армія 

окупувала Бельгію, Англія і Франція розпочали бойові дії проти Німеччини. 

Війна з самого початку із обох боків мала імперіалістичний, грабіжницький 

характер. Німеччина прагнула до світового панування, а тому хотіла відібрати 

колонії в Англії та Франції, захопити частину території Росії, встановити свій вплив 

на Балканах. Німецькі юнкери розглядали Україну як плацдарм для просування на 

схід і як майбутню колонію. Населення України мало стати рабами німецьких панів. 

Австро-Угорщина намагалася зберегти своє панування на західноукраїнських 

землях (Сх. Галичина, Пвч. Буковина, Закарпаття), а також завоювати Волинь і 

Поділля. 

Участь у війні відповідала інтересам панівних класів Росії, їх політичним 

партіям. Імперіалісти Росії мріяли про Галичину, Буковину, Закарпаття, прагнули 

підкорити країни Близького Сходу, захопити протоки з Чорного моря в Середземне.  
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Поділена між двома головними противниками, Україна з самого початку війни 

зазнала великих руйнувань. Майже 4,5 млн. українців воювали у складі російської 

армії, 250 тис. – у складі австрійської. 

 

2.Національні течії кожна по різному ставилися до панування країн на 

території України, партії Наддніпрянської України пропагували ідеї Російського 

панування, а в Західній Україні – про австрійський напрямок. 

Початок війни склався для Росії вдало. Російська армія розгорнула 

надзвичайно успішний наступ у Галичині та Буковині. Наступ тривав до весни 

1915р. на початку березня 1915р. після чотиримісячної облоги капітулювала 

фортеця Перемишль з 117-тисячним гарнізоном. Російська армія заволоділа 

значною частиною Карпат і готувалася до остаточного розгрому австрійської та 

угорської армії. 

Австрійські війська застосовували репресії проти мирного населення, за 

співробітництво з москвофілами, засилали їх до концтаборів. На захоплених 

західноукраїнських територіях російським урядом було утворено Галицько-

Буковинське генерал-губернаторство, на чолі якого було поставлено графа 

Бобринського. Зі вступом російських військ тут знищувалися всі прояви 

українського життя: закривалися українські газети, журнали, книгарні, видавництва. 

Була заборонена діяльність українських партій та і громадських об’єднань. Почалася 

реорганізація шкільництва на російський зразок і з російською мовою навчання. 

Було видано спеціальні підручники для галицьких шкіл, написані російською 

мовою. Українських діячів висилали в Сибір.  

 

3.Російське командування було впевнене, що в результаті Галицької битви 

Західна Україна назавжди стала частиною імперії. На початку квітня 1915р. до 

Львова навіть приїхав Микола ІІ – російський імператор, який потім відвідав і 

Перемишль. Але російські війська не були готові до тривалої війни і тому почали 

зазнавати невдач. Втім навесні 1916р. розпочалася знаменита наступальна операція 

російських військ в Україні, яка увійшла в історію під назвою «Брусиловський 

прорив». Російська армія під проводом А.Брусилова прорвала фронт і захопила 

Чернівці, Коломию, Броди, Луцьк. Загроза вторгнення нависла й над Угорщиною, 

але розвинути її не вдалося. Німецьке командування перекинуло частину своїх 

військ із Західного фронту і зупинило російський наступ. Фронт стабілізувався і в 

такому стані перебував до літа 1917р.  

В останні роки перед війною український політичний і культурний рух в 

Галичині і Буковині добивався чимраз більшого успіху. Українці тут мали більший 

досвід політично боротьби. З метою втілення своїх планів у життя 2 серпня 1914р. 

українські політичні партії об’єдналися у Головну Українську Раду. В ті ж дні була 

створена Центральна Бойова Управа, яка звернулась до уряду з проханням 

дозволити створити легіон Українських січових стрільців. Згода була отримана, 

бо цісареві потрібне було гарматне м'ясо. Більше 20 тис. добровольців записалося в 

Легіон, але завдяки інтригам польських політиків, які зрозуміли, що легіон може 

стати зародком української регулярної армії, цісар обмежив чисельність його до 2,5 

тис. стрільців. Легіон УСС був включений до складу австрійської армії.  
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2 травня 1915р. УСС здобули першу перемогу над російськими військами при 

обороні гори Маківка. Бої на Маківці показали, що українці стають активним 

чинником світової історії, творцями свого майбутнього.  

УСС брали участь в наступальних операціях 1915 року. У червні вони 

першими ввійшли у місто Галич, піднявши над містом жовто-синій український 

національний прапор. Славною а також і трагічною стала битва на горі Лисоня 

поблизу Тернополя, яку «усуси» вели у серпні-вересні 1916р. вони потрапили в 

оточення і вирватися з нього вдалося лише незначній частині.  

Після поповнення полк УСС у липні 1917р. протистояв російським військам у 

дні їхнього останнього у Першій світовій війні наступу.  

Українці з Наддніпрянщини – Д.Донцов, В.Дорошенко, М.Меленевський та 

інші, - емігрувавши в Галичину від переслідувань самодержавства, створили Союз 

Визволення України (СВУ) в 1914р. . СВУ ставив за мету створення гетьманської 

держави, незалежної як від Австро-Угорщини, так і від Росії. Була розгорнута 

широка інформаційна робота з метою ознайомлення європейської громадськості з 

історією України, її сучасним становищем і законними вимогами українських 

політичних партій і організацій. Українською, німецькою, французькою мовами 

СВУ видавала періодичні інформаційні вісники, «Кобзар» Шевченка, «Історію 

України» М.Грушевського. Активісти Союзу виступали з лекціями з українського 

питання перед масовими аудиторіями в Німеччині та інших країнах Європи. Велика 

робота проводилася членами СВУ в німецьких і австрійських концтаборах, куди 

було кинуто сотні тисяч полонених українців.  

 

4.Ускладнювалася соціально-політична ситуація в Росії. Авторитет 

правлячого режиму швидко падав серед усіх верств населення. Царський уряд 

звинувачував ся в некомпетентному керівництві, а близькі до престолу особи – в 

державній зраді. Посилювалися опозиційні настрої в Держаній Думі, де у 1915р. 

сформувався опозиційний уряду Прогресивний блок. У відповідь на вимогу блоку 

провести демократичні реформи, у тому числі припинити репресії проти українців, 

цар розпустив Думу.  

Однак репресивними заходами було неможливо зупинити наростання 

масового народного руху, зокрема страйкового руху робітників. Так, на початку 

1916р. декілька днів страйкували робітники металургійного заводу в селищі 

Кам’янському Катеринославської губернії. Тривожні події відбулися на селі. У 

зв’язку з нестачею робочої сили, реманенту, тяглової сили в Україні у 1914-1916рр. 

посівні площі зменшилися на 1,9 млн. десятин. Незадоволення селян виливалося у 

відкриті бунти.  

У тилу поступово назрівав могутній антиурядовий виступ широких народних 

мас. Ці настрої швидко перекидалися на фронт, внаслідок чого цілі полки 

відмовлялися йти у бій.  

Ставало очевидним, що Російська імперія наближається до революційного 

вибуху, у ході якого буде вирішуватися подальша доля всіх народів, що входили до 

її складу, у тому числі і українського.  

 

Бесіда на закріплення матеріалу: 
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1.Які плани воюючих сторін по відношенню до України? 

2.Що послужило причиною Першої світової війни? 

3.Назвіть причини наростання незадоволення населення правлячим режимом? 


