
 

Тема 3.Україна в роки Першої світової війни. 

 
Перша світова війна (1914—1918 рр. ) започаткувала один із 

найтрагічніших періодів в історії українського народу. Українські землі, 

особливо Галичина, перетворилися на арену жорстоких битв. Понад 3,5 млн. 

українців у російській армії й 250 тис. в австро-угорській змушені були 

воювати один проти одного і вбивати один одного, відстоюючи інтереси 

чужих держав. 

1 серпня 1914 р. Початок Першої світової війни. 

Характер війни: загарбницька, несправедлива з боку всіх воюючих держав  

таких як: 
Троїстий союз – військово-політичний блок Німеччини, Австро-Угорщини та 

Італії, який склався в 1879 – 1882 рр. і був спрямований проти Франції і Росії. 

Четверний союз – військово-політичний блок Німеччини, Австро-Угорщини, 

Болгарії і Туреччини, що протистояв країнам Антанти в Першій світовій війні 

1914 – 1918 рр. 

Антанта – військово-політичний блок Великобританії, Франції і Росії, 

створений в 1904 – 1907 рр. 

 

Плани ворогуючих держав щодо українських земель 

Держави Плани 

Німеччина Розчленування Росії, загарбання Донбасу, Придніпров’я, 

згодом – України загалом. 

Австро-

Угорщина 

Приєднання Волині і Поділля 

Туреччина Північне Причорномор’я, Крим  

Румунія Північна Буковина, Бессарабія 

Російська 

імперія 

Приєднання Східної Галичини, Північної Буковини, 

Закарпаття 

 

Трагедія українського народу полягала в тому, що він був втягнутий у 

війну, а його землі стали об’єктом експансії воюючих сторін. Загарбання 

українських земель було складовою частиною агресивних планів основних 

учасників ворогуючих блоків. При цьому на інтереси самого українського 

народу не зважали. Від початку війни українські землі перетворилися на 

театри воєнних дій (Східна Галичина, Північна Буковина, частково 

Закарпаття), а самі українці повинні були воювати і за чужі інтереси, і брати 

участь у братовбивчому протистоянні, бо у російській армії перебувало 3,5 

млн. українців, у Австро-Угорській – 250 тис. 

Війна зумовила глибокий розкол національного руху – як між українцями 

воюючих сторін, так і в рамках Російської та Австро-Угорської імперій – на 

прибічників та противників переможної війни. 



Український історик Д. Дорошенко називав Першу світову війну 

небаченою раніше трагедією для українців. 

 

Ставлення населення і політиків до війни. 

Перша світова війна дала поштовх до зростання української національної 

свідомості. Вона змусила українських політиків Галичини, Буковини, 

Наддніпрянської України визначити свою зовнішньополітичну орієнтацію. 

 

 

 

Політичні та громадські організації Наддніпрянщи 

Представники Ставлення до війни, діяльність 

Товариство українських 

поступовців ( ТУП) 

Нейтральна позиція. 

Частина УСДРП на чолі з 

С.Петлюрою 

В статті «Війна і українці» С.Петлюра 

висловився в підтримку Росії, розраховуючи 

на автономію 

«Юнацька спілка» Студенти Харкова відстоювали автономію 

України, закликали до терористичної 

боротьби проти російської влади 

Комітет Всеросійського 

союзу міст Південно-

Західного фронту, Земський 

союз, Товариство допомоги 

населенню Півдня Росії, що 

постраждало від воєнних дій 

Опіка над біженцями, допомога висланим в 

Росію галичанам, організація дитячих 

будинків для дітей-сиріт 

«Карпато-русский 

освободительний союз» 

Москвофіли В.Дудикевич, С.Бондасюк, 

Ю.Яворський підтримували ідею 

«возз’єднання» з Росією, інформували 

царську владу про становище на Галичині, 

допомагали насаджувати російські порядки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Позиції українських політичних сил Західної України 

Назва та дата 

заснування 

Склад організації Мета та основні напрямки 

діяльності 

Головна 

Українська 

Рада 

( ГУР ) 

1 серпня 1914 р. 

Українські 

політичні партії 

Галичини ( УНДП, 

РУРП, УСДП ).  

Голова 

К.Левицький 

Захист інтересів українців в  

Австро-Угорщині в умовах Першої 

світової війни. 

Підтримка політики Австро- 

Угорщини. 

Союз 

Визволення 

України 

( СВУ ) 

4 серпня 1914 р. 

Політичні емігранти 

з Наддніпрянщини  

 
Голова Д.Донцов 

Представництво національно- 

політичних та економічних інтересів 

українського народу Росії. 

Проголошення самостійності й  

соборності України. Виступав за 

поразку Росії у війні. 

Проводили пропагандистську,  

дипломатичну, адміністративно-

організаційну діяльність, 

допомагали військовополоненим 

українцям. 

Загальна 

Українська 

Рада 

( ЗУР ) 

5 травня 1915 р. 

Представники 

Галичини -

21делегат,  

Буковини - 7,  

СВУ - 3. 

 
Голова 

К.Левицький 

Привернути увагу урядових кіл  

Австро-Угорщини до ідеї 

української державності. 

Національно-територіальне  

розмежування Галичини на Західну 

та Східну. 

Об'єднання всіх українських  

земель у межах Австро-Угорщини з 

правами автономії. 

ЗУР само розпустилася на знак  

протесту проти проголошення 

відновлення Польської держави, яка 

претендувала на всю Галичину. 

 

Перебіг воєнних дій на території України 

Дата Подія 

1914 р. На початку серпня російські війська зупинили наступ айстро-

угорських військ у прикордонних боях.  

Серпень – вересень – Галицька битва. Російські війська 

оволоділи Східною Галичиною, Північною Буковиною та вийшли 

до Карпатських перевалів.  

1915 р. У лютому австрійські звільнили від російських військ Чернівці. 

У березні російські війська зайняли фортецю Перемишль. 

Травень – прорив фронту німецькими військами в районі 



Горлиці. В червні айстро-німецькі війська вступили у Львів. 

Російські війська втратили Східну Галичину, Північну Буковину 

та частину Західної Волині. 

В жовтні воюючи сторони закріпились на лінії Камянець-

Подільський – Тернопіль – Кременець – Дубно. 

1916 р. Травень – червень – Брусиловський прорив – наступальна 

операція військ Південно-Західного фронту під командуванням 

генерала О.Брусилова. В результаті російські війська просунулися 

по всьому фронту на 80 – 120 км і знову зайняли Чернівці, 

Коломию, Броди, Луцьк. 

1917 р. Червневий наступ російської армії закінчився поразкою. Російські 

війська залишили Тернопіль і Чернівці. 

 

Бойовий шлях легіону Українських січових стрільців (УСС) 

Дата Подія 

Серпень  

1914 р. 

На заклик ГУР формуються дві сотні УСС у Львові. 

Вересень  

1914 р. 

Передислокація легіону УСС до Стрия. Після прийняття 

присяги січовики відбули до Закарпаття. Очолив легіон 

М.Галущинський. 

Грудень 1914 – 

січень 1915 рр. 

Охоронно-розвідувальна служба на Карпатських 

перевалах. 

Квітень – 

травень 1915 р. 

Бої за гору Маківка 

Вересень  

1916 р. 

Бій на горі Лисоня під Бережанами. Період 

переформування і поповнення. Культурно-освітня 

діяльність стрільців на Волині 

Лютий 1917 р.  Повернення легіону УСС на фронт 

 

 

1. На завойованих територіях було утворено Галицько- Буковинське 

генерал-губернаторство у складі чотирьох губерній –  Львівської, 

Перемишлянської, Тернопільської, Чернівецької. 

2. Військовим генерал-губернатором призначено Георга Бобринського. 

3. Усюди насаджувалася військова адміністрація. На чолі повітів 

поставлено повітових начальників, на чолі міст городоначальників, сільські 

общини очолили старости з офіцерів царської армії. 

4. Проводилася політика русифікації. 

5. Насильно насаджувалося православ’я. 

6. Закривалися українські школи, гімназії, видання українських газет та 

журналів. 

7. Розпочалася «інвентаризація» (фактично грабунок) галицьких банків, 

музеїв. 



8. Проведено 1200 арештів. 

9. Практикувалися висилки інтелігенції вглиб Росії (вислано понад 12 тис. 

місцевої інтелігенції). 

10.  Вислано митрополита А. Шептицького і 34 греко-католицьких 

священики. 

11.  Грабіжницькі реквізиції і депортації практикувалися ро-

сійськими військами і у 1916 р., коли Галичину й Буковину знову було 

окуповано російськими військами. 

12.  Не краще становище було й у Східній Україні, де теж 

закривалися всі українські організації та газети. Чимало українських 

політичних діячів було заарештовано, зокрема й М. Грушевський. 

 

 

 

 

Російська окупаційна політика в Галичині 

Питання для 

характеристики 

Окупаційна політика російської влади за періодами 

1914 – 1915 рр. 1916 – 1917 рр. 

Адміністративний 

устрій 

Галицько-Буковинське 

генерал-губернаторство – 

тимчасова адміністративно-

територіальна одиниця, 

створена царським урядом 

наприкінці 1914 р.  на 

окупованих землях, входили 

Львівська, Перемишльська, 

Тернопільська і Чернівецька 

губернії. Центр – Чернівці. 

Очолив Граф Г.Бобринський 

Генерал-

губернаторство 

областей Австро-

Угорщини, зайнятих 

під час воєнних дій. 

Очолив генерал 

Ф.Трепов 

Головне завдання 

окупаційної 

адміністрації 

Швидка інкорпорація Галичини 

і Буковини до складу Російської 

імперії 

Забезпечення потреб 

армії і фронту, 

«уникати всякої 

політичної тенденції 

при управлінні краєм» 

Політика щодо 

українства  

Репресивна. Запровадження 

воєнного стану, закриття 

української преси, заборона 

друкування книжок українською 

мовою, припинення діяльності 

«Просвіт» та інших культурно-

освітніх і громадських установ, 

репресії проти лідерів 

національного руху, депортації 

Нейтральна. Дозвіл на 

відкриття українських 

шкіл. Надання 

допомоги населенню, 

що постраждало від 

бойових дій: 

постачання 

продовольства, 

посівного матеріалу 



населення, насильницька 

русифікація 

Церковна 

політика 

Переслідування і нищення 

Української греко-католицької 

церкви (УГКЦ), депортація 

священиків углиб Росії, 

насаджування православ’я  

Підтримка 

православної церкви 

 

Наслідки Першої світової війни для України 

 Розорення західноукраїнських земель. 

 Значні людські втрати. 

 Утримання за рахунок місцевих ресурсів 50% діючої російської армії. 

 Виникнення проблеми біженців, депортованих, переміщених осіб. 

 Інфляція. 

 Падіння виробництва, кризовий стан економіки. 

 Диспропорція у розвитку промисловості. 

 Занепад сільського господарства. 

 Скорочення працездатного населення. 

 Загострення соціальних проблем. 

 Посилення страйкової боротьби робітників.  

 Створення українських збройних формувань, набуття воєнного досвіду. 

 Підняття «українського питання» на міжнародний рівень 

 Зростання національної самосвідомості населення. 

 
 


