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internet 

Дмитро Донцов (1883–1973) 
Народився в м. Мелітополь 
(нині Запорізьêої обл.)  

 

…Напередодні світової війни 
вважав, що Уêраїні варто орієнтóватися на 
Австро-Уãорщинó.

Про підрóчниê 
Підрóчниê з історії Уêраїни для 10 êласó, що перед вами, óêладено відповідно до 

проãрами для роздільноãо вивчення êóрсів історії Уêраїни та всесвітньої історії. 
Базовий теêст підрóчниêа, йоãо методичний апарат, добірêа джерел, ілюстрацій тощо 
сформовані таêим чином, щоб маêсимально сприяти впровадженню êомпетентнісноãо 
та різнорівневоãо підходів до навчання. Кожен параãраф підрóчниêа розпочинається з 
теми, під яêою вміщено завдання для аêтóалізації опорних знань. Йоãо зміст зãрóповано 
за трьома пóнêтами. На початêó êожноãо пóнêтó розміщено базовó інформацію. Вона 
написана в зрóчномó для розóміння стилі й містить найсóттєвіші фаêти з історії. Під 
êожним пóнêтом розміщено репродóêтивні запитання — по одномó до всіх трьох 
абзаців пóнêтó. Крім тоãо, до êожноãо з пóнêтів підібрано матеріали, що, з одноãо 
боêó, забезпечóють поãлибленіше вивчення теми, а з іншоãо — через системó 
аналітичних і творчих завдань (завдання, позначені зірочêою, — підвищеної 
сêладності) допомаãають в реалізації êомпетентнісноãо підходó до навчання.  

Робота з першоджерелами, 
біоãрафічними довідêами, êартами із 
завданнями до них дасть змоãó 
ефеêтивніше ãотóватися до ДПА та 
ЗНО. Під час êритичноãо аналізó 
минóлоãо можна дійти різних 
висновêів — ãоловне, щоб висновêи 
мали під собою надійнó основó з 
історичних фаêтів та об´рóнтóвань. В оêремих параãрафах є орієнтовні матеріали для 
праêтичних робіт. На початêó таêих параãрафів, праворóч від теми вміщено 
відповіднó піêтоãрамó:   , наприêінці параãрафа порóч таêої ж піêтоãрами подано 
óзаãальнююче завдання до праêтичної роботи. Крім тоãо наприêінці параãрафа є 
таêож рóбриêи «Коли в Уêраїні» із матеріалами для синхронізації знань про події з 
минóлоãо Уêраїни та інших êраїн світó,  «Інтернет» із адресами êорисних інтернет-
ресóрсів та «Підсóмóйте свої знання» із запитаннями і завданнями на заêріплення 
вивченоãо матеріалó.  

 

– Таêó піêтоãрамó вміщено праворóч від теми параãрафа, в яêомó подані 
орієнтовні матеріали для праêтичної роботи, а наприêінці параãрафа порóч 
таêої ж піêтоãрами опóбліêовано óзаãальнююче завдання до праêтичної 
роботи. 

 

Коли в Уêраїні    – Порóч піêтоãрами «Коли в Уêраїні вміщено матеріали для 
синхронізації знань про події з минóлоãо Уêраїни та інших êраїн світó. 

– Порóч піêтоãрами «Інтернет» вміщено адреси êорисних 
інтернет-ресóрсів із теêстовими, фотоãрафічними  
та відеоматеріалами. 

 

– Піêтоãрама рóбриêи «Підсóмóйте свої знання», що містить запитання  
і завдання для заêріплення вивченоãо матеріалó. 

З поваãою — авторсьêий êолеêтив підрóчниêа. 
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Підêазêи для тих, хто працюватиме з підрóчниêом самостійно  
1. Найважливіше! Працюйте з параãрафом постóпово, читаючи óсе від початêó до 

êінця.  
2. Перед роботою обов’язêово знайдіть (або приãадайте) відповіді на запитання, що 

розміщені відразó під темою.  
3. Найважливіша інформація подана ó трьох пóнêтах параãрафа. Запам’ятайте 

відповіді на запитання, що під нею. 
4. Яêщо в теêсті йдеться про події на яêійсь території, обов’язêово відшóêайте її на 

êарті, вміщеній ó параãрафі. 
5. Яêщо ви праãнете більшоãо: 

 опрацюйте рештó рóбриê параãрафа. Завдання під ними — переважно творчі 
й спрямовані на формóвання історичних êомпетентностей. Частина з них — 
підвищеної сêладності; 

 

Мовою джерела. Зі споãадів 
Володимира Винниченêа про 
Брестсьêий мирний доãовір: 
«...Мир цей бóв би дóже 
êорисним і для óêраїнсьêої 
держави, й для її Урядó... êоли 
б цей мир явився не 
резóльтатом збіãó спри-
ятливих обставин, а наслідêом 
нашої сили й волі».    

 1. Що об’єднóє фраãмент споãа-
дів В. Винниченêа та вислів: «Хто 
платить, той замовляє мóзиêó»? 

 
 підãотóйтесь аналізóвати діяльність історичної особи, êористóючись 
біоãрафічними довідêами. Запам’ятайте зображення, вміщені ó них; 

 рóбриêа «internet» допоможе вам порівняти, яê розвивались Уêраїна та інші 
êраїни світó.  

6. Під час опрацювання параãрафів, ó яêих подано матеріали для праêтичних робіт, 
слід особливó óваãó приділити аналізó історичних джерел та виêонанню завдань, 
що під ними. 

7. Важливо! Яêщо параãраф стосóється архітеêтóри та образотворчоãо мистецтва, 
треба запам’ятати, яê виãлядають бóдівлі, іêони, портрети тощо. В підрóчниêó 
вміщено зображення всіх пам’ятоê мистецтва, розпізнавання яêих вимаãає 
проãрама ЗНО. 

Важливо! Під рóбриêою «Підсóмóйте свої знання» є переліê дат, яêі потрібно 
запам’ятати, та переліê термінів, яêі необхідно вміти пояснювати і виêористовóвати. А 
на задньомó форзаці підрóчниêа розміщено хронолоãічнó таблицю з датами, знання 
яêих вимаãають шêільна проãрама та проãрама ЗНО. 
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Повторення. Встóп. 
 Яêим бóв адміністративно-територіальний поділ ó ХІХ ст. óêраїнсьêих 
земель, що належали до Російсьêої і Австро-Уãорсьêої імперій? 

 Що ó ХІХ ст. оêреслювали поняттями «êолонія» і «метрополія»?  
 

1. Уêраїна і світ на порозі ХХ ст. 
Істориêи розрізняють êалендарні століття, яêі тяãнóться справді сто роêів, й 

«історичні століття». «Історичні століття» бóвають і довшими, і êоротшими за цей 
термін. Таê, XIX ст. європейсьêі істориêи часто називають «довãим», осêільêи воно 
охоплює події в Європі: від францóзьêої революції 1789–1799 рр. до початêó 
Велиêої війни (Першої світової війни) 1914 р., а це справді більше ніж сто роêів. 
«Довãе» XIX ст. змінило «êоротêе» XX ст. Йоãо датóють зазвичай початêом Першої 
світової війни ó серпні 1914 р. Заêінчóється «історичне» XX століття ãрóднем 1991 р., 
із припиненням існóвання Радянсьêоãо Союзó, внаслідоê чоãо óтворилися незалежні 
держави, серед яêих Уêраїна, і витворилася нова ãеополітична ситóація ó світі. Отже 
початêом Першої світової війни завершилося «довãе» ХІХ століття. Йоãо основною 
рисою стала модернізація, êотра охопила óсі основні сторони життя сóспільства. У 
еêономіці — це індóстріалізація. Вона забезпечила швидêі темпи розвитêó, 
виниêнення нових форм орãанізації виробництва: фабриê, заводів, монополій. На 
передових підприємствах запроваджóвали новітні технолоãії, бóло винайдено êонвеєр, 
телефон, радіо, почалась ера автомобілів і авіації. Найбільших óспіхів досяãнóто ó 
металóрãії, машинобóдóванні, транспорті, елеêтротехнічній та хімічній ãалóзях. 
Значні обсяãи виплавляння чавóнó, сталі, добóвання вóãілля, виробництва машин і 
обладнання ставали поêазниêами моãóтності êраїни. Інтенсивне бóдівництво 
залізниць та інших шляхів сполóчення сприяло формóванню ринêó, яêий став 
основним реãóлятором виробництва. Небаченими до цьоãо часó темпами розвивалася 
наóêа і техніêа. Наóêово-технічні досяãнення масово впроваджóвали ó виробництво. 
Технічний проãрес сприяв формóванню нової яêості життя, доêорінно змінивши 
побóт людей. Напередодні Першої світової війни розвинені êраїни світó переживали 
відчóтне еêономічне піднесення. 

Модернізаційні зрóшення відбóвались і в сóспільно-політичномó житті. На 
початêó ХХ ст. ó більшості êраїн Європи й Америêансьêоãо êонтинентó діяли 
парламенти, ãромадяни мали політичні права, óтвердився принцип розподілó влади 
на заêонодавчó, виêонавчó і сóдовó, леãально існóвали політичні партії і ãромадсьêі 
орãанізації, виниêла масова преса. Переважали дві форми правління: êонститóційна 
монархія та респóбліêа. Урізноманітнилася соціальна стрóêтóра сóспільства, 
провідними соціальними ãрóпами в яêомó стали промислова бóржóазія та 
робітничий êлас. Зросла частêа та роль інтеліãенції. До нових óмов життя змóшені 
бóли пристосовóватись óсі ãрóпи населення. Домоãтись óспіхів ó житті моãли 
працьовиті, наполеãливі, налаштовані на êонêретні справи, освічені люди. 

 
 

§ 1 
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Уêраїнсьêа етнічна територія на початêó ХХ ст. 

На початêó ХХ ст. óêраїнсьêий народ не мав власної держави і належав до 
Російсьêої і Австро-Уãорсьêої імперій. Попри імперсьêó політиêó, модернізаційні 
процеси охопили й óêраїнсьêі землі. У Російсьêій імперії вони бóли еêономічно 
одним із найрозвиненіших реãіонів. З-поміж промисловоãо виробництва виділялися 
êам’яновóãільна, залізнорóдна, машинобóдівна, цóêрова ãалóзі. Зоêрема, п’ять 
найбільших металóрãійних заводів виробляли 25% заãальноросійсьêоãо чавóнó. Серед 
західноóêраїнсьêих земель найрозвиненішою бóла Східна Галичина, на території яêої 
добóвали майже 5% світовоãо обсяãó нафти. Пришвидшились óрбанізаційні процеси, 
óрізноманітнився етнічний сêлад населення. Серед містян Наддніпрянщини óêраїнці 
становили третинó жителів, зросла чисельність росіян і євреїв. У Східній Галичині й 
Північній Бóêовині більшість місьêих жителів становили поляêи та євреї, на 
Заêарпатті — óãорці та євреї. У сільсьêій місцевості переважали óêраїнці. 
Еêономічний розвитоê виêлиêав таêож зміни ó соціальній стрóêтóрі. Сформóвався 
êлас найманих робітниêів і підприємців, проте найбільшó частêó óêраїнсьêоãо 
сóспільства становило селянство. Уêраїнсьêа інтеліãенція бóла нечисленною, хоча й 
порівняно аêтивною. Їй належала історична заслóãа ó êонстрóюванні національної 
самосвідомості народó, формóванні óêраїнсьêої ідеї з метою об’єднання óêраїнців і 
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óтворення на óêраїнсьêих землях Уêраїнсьêої держави. Головною тенденцією ó 
розвитêó êóльтóри бóло зростання освітньоãо рівня населення, зóмовленоãо передóсім 
потребою в êваліфіêованих êадрах ó різних сферах життя. Збільшилася чисельність 
навчальних заêладів різних типів. Помітним бóв внесоê óêраїнців ó розвитоê світової 
та вітчизняної êóльтóри.  

 

1. До яêих змін привела модернізація в еêономічно розвинених êраїнах? 
2. Яê модернізація вплинóла на зміни в сóспільно-політичномó житті? 
3. Наведіть проявів модернізаційних процесів на óêраїнсьêих землях на початêó ХХ ст. 

 

2. «Коротêе» ХХ ст. ó світовій історії. 
«Коротêе» XX ст. виявилося найдинамічнішим і водночас найсóперечливішим 

періодом в історії. Воно вмістило ó собі яê найбільші досяãнення людства, таê і 
найбільші йоãо траãедії. Відбóвалися швидêа індóстріалізація, стрімêий розвитоê наóêи 
та інформаційноãо просторó. Винайдений êомп’ютер та баãато інших технічних 
пристроїв, Інтернет, стільниêовий зв’язоê. Розпочалось освоєння êосмічноãо просторó. 
Розвитоê медицини дав змоãó врятóвати мільйони людей від тóберêóльозó, віспи, цинãи, 
ãепатитó і баãатьох інших хвороб. Сóттєво збільшилася середня тривалість життя 
людини. Проте бóли виявлені нові смертоносні захворювання, зоêрема СНІД.  

XX ст. стало періодом двох світових воєн —ãлобальноãо протиборства êоаліцій 
держав із застосóванням засобів збройноãо насильства, яêі охопили велиêó частинó êраїн 
світó та призвели до ãрандіозних людсьêих і матеріальних втрат. Спричинені війнами 
політичні потрясіння мали за наслідоê падіння імперій та виниêнення нових незалежних 
держав. Почали поширюватися тоталітарні ідеолоãії: êомóнізм, фашизм і нацизм. На 
їхній основі сформóвалися деспотичні політичні режими, яêі праãнóли до цілêовитоãо 
підпорядêóвання їм сóспільства в державі за допомоãою монополії на інформацію, 
пропаãандó офіційної ідеолоãії.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Встановіть зв’язоê між світлинами та визначенням «êоротêоãо» ХХ століття.  
 
Значні зміни впродовж XX століття відбóлись і в Уêраїні. Календарне ХХ ст. в 

історії держави поділяють на деêільêа етапів: 1900-1917 рр. – óêраїнсьêі землі ó сêладі 

1914 р. Російсьêі війсьêа ó Львові 24. серпня 1991 р.  
Верховна Рада Уêраїни  
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Російсьêої та Австро-Уãорсьêої імперій; 1917-1921 рр. – доба Уêраїнсьêої революції; 
1921-1991 рр. – радянсьêа Уêраїна; 1991 р. – по даний час – Уêраїна незалежна. 
Сêориставшись революційними подіями в Російсьêій імперії, óêраїнці відновили власнó 
державність, óтворивши Уêраїнсьêó Народнó Респóбліêó (УНР), але не збереãли її, 
територія УНР бóла заãарбана сóсідами. Уêраїнсьêі землі бóли приєднані до Союзó 
Радянсьêих Соціалістичних Респóбліê (СРСР), й на них óтворена Уêраїнсьêа 
Соціалістична Радянсьêа Респóбліêа (УСРР), Польщі, Рóмóнії, Чехословаччини. 
Обидві світові війни відбилися на Уêраїні: бойові дії тривали на óêраїнсьêих землях, а 
óчасть ó війнах óêраїнці брали з різних сторін, яêі вороãóвали між собою. На початêó 
1990-х рр. внаслідоê припинення існóвання СРСР Уêраїна стала незалежною державою. 
Аêт проãолошення незалежності Уêраїни бóв прийнятий 24 серпня 1991 роêó. 

 

1. Яêі хронолоãічні межі «êоротêоãо» ХХ ст.? Яêими подіями воно оêреслене?  
2. Охараêтеризóйте ХХ ст.? 
3. Яê відобразилося «êоротêе» ХХ ст. на політичномó становищі óêраїнсьêих земель? 

 
3. Завдання і стрóêтóра êóрсів історії ХХ–початêó ХХІ століть.  

Кóрс історії для óчнівства 10 êласó передбачає синхронне вивчення «Всесвітньої 
історії» та «Історії Уêраїни», позаяê тоãочасна óêраїнсьêа історія орãанічно вписóється ó 
світовий êонтеêст. Таêа стрóêтóра дасть змоãó êраще зрозóміти події і явища, що 
відбóвалися в історії óêраїнсьêих земель завдяêи встановленню взаємозв’язêів із подіями 
та процесами ó тоãочасномó світі.  

У 10 êласі óчні й óчениці вивчатимóть період історії Уêраїни, хронолоãічно 
обмежений 1914–1945 рр. Зміст підрóчниêа виêладений ó шести темах, êожна з яêих 
присвячена певномó хронолоãічномó етапові. У темі «Уêраїна ó роêи Першої світової 
війни» охараêтеризоване становище óêраїнсьêих земель під час Велиêої війни. Вони 
стали одним із епіцентрів протиборства між державами Троїстоãо союзó й Антанти. 
Тривала війна поãіршила становище населення і спричинила ó êільêох êраїнах, 
зоêрема Німеччині, Австро-Уãорщині, Росії, соціальні революції, тобто радиêальнó 
змінó сóспільноãо життя. Ослаблення Російсьêої і Австро-Уãорсьêої імперій дало 
змоãó óêраїнцям розпочати боротьбó за  створення власної держави. Тема «Початоê 
Уêраїнсьêої революції» оêреслює причини та перебіã Уêраїнсьêої революції 
óпродовж березня 1917–êвітня 1918 рр. — однієї з національних революцій, яêі 
проêотилися світом і бóли спрямовані на завоювання поневоленими народами 
національної незалежності. В цей час відбóлося становлення національної держави 
— Уêраїнсьêої Народної Респóбліêи. У темі «Розãортання óêраїнсьêої революції. 
Боротьба за відновлення державності» виоêремлені основні етапи боротьби за 
незалежність, проаналізовано їхній зміст і наслідêи. Цей час став періодом втрачених 
можливостей, êоли через низêó внóтрішніх і зовнішніх чинниêів óêраїнцям не 
вдалося відстояти право на існóвання власної держави. Тема «Встановлення й 
óтвердження тоталітарноãо режимó в Уêраїні» вивчатиме ідеолоãію і праêтиêó 
сталінізмó — одноãо з різновидів тоталітарноãо політичноãо режимó, яêий спирався 
на êомóністичнó ідеолоãію і бóв хараêтерним повним (тотальним) êонтролем держави 
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над óсіма сферами життя сóспільства заãалом і оêремої особи та масовими репресіями 
проти людності. У цей час більшість óêраїнсьêих земель óвійшли до Уêраїнсьêої 
Соціалістичної Радянсьêої Респóбліêи (УСРР) яê сêладової частини óтвореноãо ó 
1922 р. Союзó Радянсьêих Соціалістичних Респóбліê. У цьомó періоді виоêремлюють 
два підперіоди. Це, зоêрема, час реалізації нової еêономічної політиêа (1921–1928 рр.) і 
час радянсьêої модернізації Уêраїни (з 1929 р. до подій Дрóãої світової війни). Тема 
«Західноóêраїнсьêі землі ó міжвоєнний період» передбачає хараêтеристиêó правовоãо, 
еêономічноãо, сóспільно-політичноãо і êóльтóрноãо життя цих земель ó сêладі Польщі, 
Рóмóнії та Чехословаччини. Завершóється підрóчниê темою «Уêраїна ó роêи Дрóãої 
світової війни», в яêій розãлянóто становище óêраїнсьêих земель ó 1939–1945 рр. 
Зоêрема, óчні та óчениці вивчатимóть основні війсьêові операції, оêóпаційний режим, 
визвольний рóх, повсяêденне життя ó тилó і на фронті.  

Історію ХХ ст. вивчають, êористóючись численними історичними джерелами, 
зоêрема писемними, архітеêтóрними, етноãрафічними, фольêлорними, мистецьêими, 
óсними тощо. А êраще зрозóміти ХХ століття допоможóть нові типи історичних 
джерел, зоêрема плаêати, фото- і êінодоêóменти. Плаêатом є зображення (малюноê, 
фотоãрафія), часто сóпроводжений êоротêим теêстом, що виêонóє завдання аãітації і 
пропаãанди, інформації, реêлами. Фотодоêóменти яê образотворчі джерела є статичним 
відображенням події, з одноãо боêó, й авторсьêим баченням їх — з іншоãо. А 
êінодоêóменти фіêсóють події, явища і фаêти реальної дійсності ó виãляді послідовно 
розташованих їхніх зображень, а таêож звóêовó інформацію про них. Фотоãрафії та êіно 
стали винаходами ХІХ ст., однаê ó ХХ ст. почалося їхнє масове виêористання. 

 

1. Чомó в 10 êласі передбачено синхронне вивчення історії Уêраїни та всесвітньої історії? 
2. Охараêтеризóйте теми з історії Уêраїни, що вивчатимóть ó 10 êласі? 
3. Яêі порівняно нові історичні джерела допоможóть êраще зрозóміти історію ХХ століття? 

 
Алãоритм роботи з плаêатом  

Проаналізóйте зображення на плаêаті та визначте: 
 час створення плаêата; 
 подію, ó зв’язêó з яêою плаêат створено; 
 з яêою метою та на чиє замовлення створено 

плаêат; 
 яêа фіãóра (об’єêт) на передньомó плані,  

а яêа (яêі) — на задньомó і чомó; 
 яêі зображені фіãóри (об’єêти) є велиêими  

за розмірами, яêі — навпаêи і чомó; 
 яêі êольори виêористані й чомó; 
 яêі прийоми виêористано для підсилення 

впливó плаêата на свідомість людей;  
 яêий зміст мав донести плаêат до людей. 

 
1. Що спільноãо ó  поштівêи «Чóжоãо не хочó, а своãо не віддам!» із плаêатами?  
2. Дослідіть зображення праворóч, виêористовóючи алãоритм роботи з плаêатом? 

Б. Шіпіх. Поштівêа. 1917 р.  
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Алãоритм роботи зі світлиною 

Проаналізóйте зображення світлини і з’ясóйте: 
 êоãо або що зображено на світлині; яêщо це люди, то що вони роблять; 
 êоли і де відбóвається подія (за можливості); 
 з яêою метою зроблено світлинó; 
 яêó додатêовó інформацію можна почерпнóти зі світлини; 
 чи є на знімêó підпис, інші написи; яêó інформацію вони несóть. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

1. Дослідіть світлинó, виêористовóючи алãоритм роботи зі світлиною? 
 

Онлайн-архів «Europeana 1914–1918»: http://www.europeana1914–
1918.eu/ 

Стаття на ресóрсі УКРАЇНСЬКА ПРАВДА. ІСТОРИЧНА ПРАВДА про «Europeana  
1914– 1918»: http://www.istpravda.com.ua/short/2014/01/29/141200/ 

 

 Підсóмóйте свої знання 
 

1. Запам’ятайте дати і подій, пов’язані з ними: 
– серпень 1914 р.–ãрóдень 1991 р. — «Коротêе XX ст.». 

2. Поясніть значення понять: «êоротêе» ХХ століття, світова війна, політичний режим, 
національна держава, соціальна революція, національна революція. 

3. Виêористайте інформацію поданó в теêсті цьоãо параãрафа й визначте, яêі риси бóли 
спільними і для «Довãоãо XIX ст.», і для «Коротêоãо XX ст.». 

4. Підãотóйте повідомлення на темó «Коротêе» XX ст. й Уêраїна» 

internet 

Світлина зроблена в м. Юзівêа (нині — Донецьê) 
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Перша світова війна: плани та очіêóвання 
 Яêі війсьêово-політичні блоêи існóвали ó Європі перед 1914 роêом? 
 У сêладі яêих держав перебóвали óêраїнсьêі землі на початêó ХХ століття? 
 Яêі політичні партії діяли в óêраїнсьêих землях напередодні 1914 роêó?  

 
1. Уêраїна в ãеополітичних планах Росії, Австро-Уãорщини та Німеччини. 

1 серпня 1914 р. розпочалася Перша світова війна, яêó сóчасниêи назвали 
Велиêою війною. До неї світ наближався постóпово. Міжнародні відносини наприêінці 
ХІХ–початêó ХХ ст. визначалися двома тенденціями: з одноãо боêó, зростала співпраця 
êраїн з метою ефеêтивноãо виêористання світових ресóрсів; з іншоãо — відбóвалася 
подальша відоêремленість êожної з них задля задоволення власних потреб. У процесі 
сóперництва за розподіл світó оформилися два війсьêово-політичних блоêи держав — 
Троїстий союз (Німеччина, Австро-Уãорщина, Італія, яêий óже в ході війни 
видозмінився на Четверний (Італія відоêремилась, її змінили Болãарія і Тóреччина) й 
Антанта, до яêої óвійшли Велиêа Британія, Франція та Росія.  

Серед основних сóперечностей, що породили напрóãó і êонфліêти, бóли стосóнêи 
між Росією і Австро-Уãорщиною та Росією й Німеччиною. Через своє ãеополітичне 

§ 2 
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становище Уêраїна неминóче потрапляла до сфери першочерãових інтересів воюючих 
êоаліцій, ставала одним із неодмінних об’єêтів обопільних розрахóнêів, а відтаê — 
«óêраїнсьêе питання» — одним з епіцентрів майбóтньоãо війсьêовоãо протиборства. 
Йоãо сóтність ó міжнародних відносинах напередодні Першої світової війни 
визначалася êільêома чинниêами, зоêрема територіальною розчленованістю 
óêраїнсьêих земель, відсóтністю власної держави, незадовільним еêономічним і 
êóльтóрно-національним становищем населення.  

На момент початêó війни óêраїнсьêі землі залишалися поділеними між двома 
найбільшими тоãочасними імперіями — Російсьêою та Австро-Уãорсьêою, яêі не 
приховóвали своїх давніх намірів — територіальноãо розширення за рахóноê 
óêраїнсьêих земель. Росія претендóвала на Східнó Галичинó, Бóêовинó і Заêарпаття, 
вважаючи їх «ісêонно» російсьêими землями. Австро-Уãорщина і ãадêи не допóсêала, 
щоби втратити ці території, претендóючи ще й на Волинь та Поділля. У сферó 
впливів Німеччини потрапила вся Уêраїна, особливо еêономічно розвинені Південь 
та Схід. Уêраїнсьêі землі розãлядалися óсіма імперіями і яê плацдарм 
територіальноãо прирощення і ãоловне — яê потенційна êолонія, звідêи можна бóло 
б вивозити сільсьêоãосподарсьêі продóêти та природнó сировинó. В німецьêих êолах 
побóтóвали й дóмêи, хоча і малопоширені, щодо створення самостійної державності в 
Уêраїні яê чинниêа послаблення Росії та перешêоди для її безпосередньоãо впливó на 
Європó. Це бажання об’єêтивно співпадало із ãоловною метою óêраїнсьêоãо 
національно-визвольноãо рóхó. 

  

1. З яêою метою óтворилися Троїстий союз й Антанта? Яêі держави входили до цих блоêів? 
2. Яêі чинниêи визначали зміст «óêраїнсьêоãо питання» напередодні Велиêої війни? 
3. Яêі плани щодо óêраїнсьêих земель мали Росія, Австро-Уãорщина та Німеччина? 
  

2. Ставлення до війни населення і політичних сил Наддніпрянщини. 
Уже першоãо дня війни — 1 серпня 1914 р. — державний êордон між Росією й 

Австро-Уãорщиною та Німеччиною перетворився на лінію фронтó. А розêраяна 
навпіл Уêраїна мала стати не просто одним із плацдармів êровопролитних, 
спóстошливих, братовбивчих, для óêраїнців, боїв, а й місцем, де реалізовóвали 
стратеãічні веêтори світовоãо êонфліêтó. І таê óже сóдилося долею, що втілювали їх 
таêож за óчастю óêраїнців, яêі воювали ó російсьêій (понад 4 млн. осіб) й австрійсьêої 
(близьêо 700 тис. осіб) армій. Із початêом війни óêраїнствó потрібно бóло 
визначитися щодо своãо ставлення до неї. Здавалось, елементарна лоãіêа підêазóвала 
необхідність чітêості позиції: відмежóватися від чóжих заãарбницьêих намірів та дій, 
більше тоãо, чинити їм сóпротив, яêий Володимир Винниченêо назвав «сепаратизмом 
від заãибелі». Однаê в силó задавненої хвороби бездержавності цьоãо не сталося. 
Серед політичної еліти яê Наддніпрянщини, таê і західноóêраїнсьêих земель 
виоêремилося êільêа таборів. 

Більшість діячів політичних партій Наддніпрянщини, відображаючи настрої, що 
переважали серед населення, пройнялися патріотизмом і висловилися за підтримêó 
воєнних зóсиль російсьêоãо óрядó. Лідер óêраїнсьêих соціал-демоêратів Симон 
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Київ, вóл. Хрещатиê (початоê ХХ ст.) 

Петлюра опóбліêóвав ó жóрналі «Уêраинсêая жизнь» («Уêраїнсьêе життя») статтю, в 
яêій переêонóвав народи імперії виêонати свій ãромадянсьêий обов’язоê, що давало 
надію ó майбóтньомó розраховóвати на відповідні права. Таêої ж дóмêи дотримóвалася  
редаêція ãазети «Рада», заêлиêавши óêраїнців захистити від вороãів Російсьêó державó. 
Ця позиція диêтóвалася існóючими реаліями, осêільêи заêлиê до відоêремлення бóв 
би сприйнятий яê зрада національних інтересів Росії, і за цим би слідóвали 
поліцейсьêі репресії. З дещо інших причин проросійсьêі настрої панóвали серед 
ãалицьêих мосêвофілів. Вони з початêом війни перебралися до Києва, óтворили 
«Карпато-російсьêий визвольний êомітет» й надалі вважали Російсьêó імперію 
захисниêом інтересів західних óêраїнців і заêлиêали їх не опиратися настóпаючим 
російсьêим війсьêам. Товариство óêраїнсьêих постóповців (ТУП) дотримóвалося 
нейтральної позиції. Із таêтичних мірêóвань вони підтримóвали російсьêó війсьêовó 
силó, стратеãічно орієнтóючись на інтереси власноãо народó, а не на російсьêі чи 
австрійсьêі. Дехто із членів ТУП, яê Є. Чиêаленêо стояв на «пораженсьêих» позиціях. 

Більшість політиêів Наддніпрянщини все ж таêи сподівалися, що російсьêий óряд, 
після переможноãо завершення війни надасть Уêраїні автономію. Проте на це ніщо не 
вêазóвало. Після початêó війни російсьêа влада вдалася до заêриття óêраїнсьêих ãазет, 
жóрналів, видавництв, товариств «Просвіта». Михайла Грóшевсьêоãо на початêó війни 
заарештóвали ó Києві яê «австрійсьêоãо шпиãóна» і óв’язнили Лóê’янівсьêій тюрмі з 
майбóтнім засланням до Сибірó. Однаê завдяêи êлопотанню Російсьêої аêадемії наóê він 
бóв відправлений ближче — до Симбірсьêа. Зãодом Михайло Грóшевсьêий добився 
переведення до óніверситетсьêоãо центрó — Казані, а ó 1916 р. — до Мосêви. Істориê 
óвесь час перебóвав під наãлядом поліції. Йомó заборонили обіймати бóдь-яêó посадó і 
вести пóблічнó ãромадсьêó діяльність. 

 

1. Чомó Перша світова війна стала братовбивчою для óêраїнців? 
2. Яêó позицію щодо війни зайняли óêраїнсьêі політичні сили, яêі діяли в Наддніпрянщині? 
3. Яê війна вплинóла на ставлення російсьêоãо óрядó до óêраїнсьêоãо національноãо рóхó? 
 

Лідер УСДП Симон Петлюра. 
«Війна і óêраїнці»: 

«…Уêраїнці не піддадóться 
провоêаційним впливам і 
виêонають свій обов’язоê ãромадян 
Росії ó цей тяжêий момент до 
êінця... Яêщо ó найбільш êритичні 
дні … народи Росії виêонають свої 
обов’язêи до неї, то ó свідомості 
сóспільства і йоãо êерівних êіл 
повинна просяêти дóмêа про 
надання цим народам і відповідних 
прав…» 

 

1. Яê сформóлював очіêóвання óêраїнців С. Петлюра?  

 



  
17 

Сотниê УСС (Д. Вітовсьêий) 

Євãен Чиêаленêо про політичні засади діяльності ТУП ó роêи війни 
«Ми, óêраїнці, з початêó війни зайняли нейтральне становище і не вистóпали 

ні за, ні проти війни, а тепер постановили вистóпити рішóчо проти війни, бо вона 
тільêи знищить наш êрай, яê óже знищила Галичинó та частинó Волині, і не 
принесе нічоãо êорисноãо… Німці нам не страшні; … [росіяни] страшніші, але не 
через те, що вони нас обрóсять; êоли не обрóсили нас за 250 роêів, то не зможóть 
обрóсити й далі. Вони страшні нам своєю неêóльтóрністю: під мосêовсьêим 
панóванням наш народ не розвинóвся, а понизився êóльтóрно, навіть став менше 
ãрамотним, яê про це свідчить «Рóмянцевсêая опись», з яêої видно, що в 
18 столітті на Уêраїні бóло більше шêіл, яê при заведенні земств, в 19 столітті». 

 

1. Порівняйте, яê об´рóнтóвали власнó позицію С. Петлюра та Є. Чиêаленêа. Чия позиція 
подобається вам більше? Чомó? 

 
3. Національний рóх на західноóêраїнсьêих землях. 

Серед óêраїнсьêоãо населення західноóêраїнсьêих земель таêож не бóло єдності ó 
ставленні щодо війни. 3 серпня 1914 р. óêраїнсьêі політичні партії Галичини óтворили 
ó Львові міжпартійне об’єднання — Головнó Уêраїнсьêó Радó (ГУР). Головою бóло 
обрано відомоãо діяча óêраїнсьêоãо національноãо рóхó Костя Левицьêоãо. У 
«Маніфесті» ГУР ішлося про підтримêó Австро-Уãорщини, бо «Перемоãа Австро-
Уãорсьêої монархії бóде нашою перемоãою. І що найбільше бóде поразоê Росії, тим 
швидше настане ãодина визволення Уêраїни. … Нехай на рóїнах царсьêої Росії зійде 
сонце вільної Уêраїни». Діячі ГУР вважали, що óстрій Австро-Уãорщини 
демоêратичніший, аніж Російсьêої імперії, давав êращі шанси на здобóття населенням 
óêраїнсьêих земель автономії. Зоêрема, заêлиêали óêраїнців, êотрі не підляãали 
мобілізації, створювати заãони добровольців, підпорядêовані ГУР. Заснóвання цієї 
орãанізації аêтивізóвало óêраїнсьêий національний рóх.  

З ініціативи ГУР бóло створено національне 
війсьêове формóвання, поêлиêане захищати інтереси 
óêраїнців — леãіон Уêраїнсьêих січових стрільців 
(сêорочено óсóсів), êотрий розãлядали яê зародоê 
майбóтньої óêраїнсьêої армії. Очолив йоãо диреêтор 
ãімназії ó Роãатині Михайло Галóщинсьêий. До 
січових стрільців встóпала здебільшоãо молодь — 
члени орãанізацій «Січ», «Соêіл», «Пласт». Вона бóла 
переêонана, що воює за незалежнó Уêраїнсьêó 
державó. Проте, незважаючи на значнó êільêість 
зãолошених стати óсóсами, влада обмежила їхню 
чисельність, жорстêо êонтролюючи тим самим 
óêраїнсьêий національний рóх. І це попри те, що січові 
стрільці воювали ó сêладі австрійсьêих війсьê. 

4 серпня 1914 р. еміãранти із Наддніпрянщини 
Андрій Жóê, Дмитро Донцов, Володимир Дорошенêо, 
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Марêіян Меленевсьêий, Олеêсандр Сêоропис-Йолтóховсьêий óтворили ó Львові 
Союз визволення Уêраїни (СВУ), яê позапартійне об’єднання. Сеêретарем СВУ став 
Андрій Жóê — ãромадсьêо-політичний діяч і пóбліцист, аêтивний прибічниê 
відновлення óêраїнсьêої державності. СВУ вистóпав ó війні за перемоãó Центральних 
держав. Політична проãрама СВУ, вміщена ó доêóменті «Наша платформа», 
передбачала створення Уêраїнсьêої держави ó формі êонститóційної монархії з 
демоêратичним внóтрішнім політичним óстроєм, однопалатним заêонодавчим 
орãаном, ãромадянсьêими мовними і реліãійними свободами, самостійною 
óêраїнсьêою церêвою. Уêраїнсьêим монархом проеêтóвався один із представниêів 
династії Габсбóрãів, зоêрема 18-річний Вільãельм фон Габсбóрã-Лотарінãен (Василь 
Вишиваний), яêий прихильно ставився до óêраїнців і тільêи з них óêомплеêтóвав 
підрозділ óланів під своїм êерівництвом. Члени СВУ в низці пóбліêацій намаãалися 
донести до Західної Європи ідею про необхідність óтворення Уêраїнсьêої самостійної 
держави яê «захисноãо валó» від зазіхань Російсьêої імперії. Водночас СВУ вважав яê 
завдання мінімóм розãлядав можливість належності до Австро-Уãорщини частини 
óêраїнсьêих етнічних територій за óмови надання їм автономноãо статóсó. 

 

1. Де, êоли і з яêою метою бóло створено ГУР? Хто її очолив?  
2. Назвіть мотиви óтворення леãіонó Уêраїнсьêих січових стрільців. 
3. Хто заснóвав СВУ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Із проãрамноãо доêóмента ГУР «Маніфест»: 
«Ненаситність царсьêої імперії заãрожóє таêож нашомó національномó 

життю, ... яêе знайшло захист ó êонститóційномó ладі австрійсьêої держави... 
Нехай óêраїнсьêе ãромадянство віддасть óсі свої матеріальні й моральні сили на 
те, щоб історичний вороã Уêраїни бóв розбитий! Нехай на рóїнах царсьêої імперії 
зійде сонце визволеної Уêраїни!» 

 

1. Порівняйте позицію ГУР та позицію С. Петлюри (с. 15). Чи є ó них спільні стратеãічні 
завдання? Сформóлюйте своє ставлення до цих проãрам. 

 

Львів, пл. Галицьêа (початоê ХХ ст.) Львів, пасаж Міêоляжа (початоê ХХ ст.) 
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Дмитро Донцов (1883–1973) 
Народився в м. Мелітополь (нині Запорізьêа обл.) ó сім’ї 
торãовця сільсьêоãосподарсьêими машинами_____________  
Освіта: правничий фаêóльтет Петербóрзьêоãо óніверситетó.  
 

Під час революції 1905–1907 рр. брав óчасть ó діяльності  
УСДРП, за що зãодом бóв заарештований. Із 1908 р.  жив ó 
Львові, де займався жóрналістиêою. Напередодні світової 
війни вважав, що Уêраїні варто орієнтóватися на Австро-
Уãорщинó. 4 серпня 1914 р. став співзасновниêом і одним із 
лідерів СВУ (Союз Визволення Уêраїни). Після встóпó 1914 р. 

російсьêих війсьê ó Галичинó переїхав до Відня. Зãодом в óряді ãетьмана Павла 
Сêоропадсьêоãо очолив бюро преси при міністерстві внóтрішніх справ. У 1919 р. 
приєднався до Диреêторії УНР. Виêонóвав дипломатичнó місію ó Відні, а зãодом – 
ó Швейцарії. У праці «Націоналізм» оêреслив доêтринó інтеãральноãо 
націоналізмó, що передбачала побóдовó незалежної національної держави і мала 
ваãомий вплив на розвитоê óêраїнсьêоãо визвольноãо рóхó в міжвоєнний період та 
під час Дрóãої світової війни.  

 

«України, якої прагнемо, ще нема, але ми можемо створити її в нашій душі» 
 

Із проãрамноãо доêóмента СВУ «Наша платформа»: 
«Уêраїнці добре розóміють, що ó війні сій … [йдеться] про їх долю, …[йдеться 

про] те, чи в резóльтаті війни óêраїнсьêий П’ємонт в Австрії бóде знищений, чи 
óêраїнсьêе життя розцвіте таêож по той біê Збрóча, аж за Дніпро і над Чорне море, 
і томó [óêраїнці] не можóть зоставатися німими свідêами... Об’єêтивна історична 
êонечність вимаãає, аби між Західною Європою і Мосêовщиною повстала 
самостійна óêраїнсьêа держава. Потрібне се для досяãнення … європейсьêої 
рівноваãи, є це в інтересі народів австро-óãорсьêої держави, а передовсім в інтересі 
німецьêоãо народó в обох цісарствах, а для óêраїнсьêоãо народó бóло б се 
здійсненням віêових йоãо [мрій]…  

 

1. Яê члени СВУ планóвали виêористати ãеополітиêó для досяãнення óêраїнсьêих 
національних цілей? 

 

Із проãрамноãо доêóмента СВУ «Наша платформа»: 
«Формою правління самостійної óêраїнсьêої держави має бóти êонститóційна 

монархія, з демоêратичним внóтрішнім óстроєм політичним: однопалатною 
системою заêонодавства, ãромадянсьêими, мовними і реліãійними свободами для 
всіх національностей і віросповідань, з самостійною óêраїнсьêою церêвою. На 
випадоê прилóчення до Австрії більшої чи меншої óêраїнсьêо-російсьêої території 
бóде Союз обстоювати за створенням з óсіх земель, заселеним óêраїнсьêим 
народом в Австрії, осібноãо автономноãо êраю». 

 

1. Яêі положення доêóментó свідчать про праãнення створити державó із демоêратичним 
óстроєм?  
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З політичної проãрами Заãальної Уêраїнсьêої Ради (óтвореної 1915 p. ó Відні на 
основі ГУР та СВУ) 

«…óêраїнсьêий народ, … в теперішній … війні тóт на сході поніс найбільші 
жертви… êоли на наші óêраїнсьêі землі звалилась повінь мосêовсьêоãо варварства; 
êоли óêраїнсьêомó народові хоче завдати смертельний óдар йоãо відвічний вороã — 
царат; тепер, êоли óêраїнсьêа êраїна є охоронним валом для Австрії; тепер 
óêраїнсьêий народ … домаãається в межах Австро-Уãорщини територіально-
національної автономії, з’єднання óêраїнсьêих областей в однó автономнó, на 
основах свободи і демоêратії збóдованó територію…» 

  

1. Чим арãóментóвала ЗУР вимоãó створення óêраїнсьêої автономії ó сêладі Австро-Уãорщини? 
 

 
Тема праêтичної роботи: «Уêраїнсьêі політичні орãанізації й середовища в 
Російсьêій і Австро-Уãорсьêій імперіях: порівняльний аналіз стратеãії здобóття 
óêраїнсьêої державності.» 
Опрацюйте цитати з писемних джерел, що є ó параãрафі. Дайте письмові відповіді 
на запитання: 1) яêі політичні орãанізації/партії планóвали «заслóжити» для 
Уêраїни волю/автономію і в яêий спосіб?; 2) яêі політичні орãанізації/партії 
планóвали здобóти для Уêраїни волю/автономію і в яêий спосіб? 
 

Коли в Уêраїні ó Львові бóло створено Головнó Уêраїнсьêó Радó, … 
в Бельãію вторãлися німецьêі війсьêа, що спонóêало Велиêó Британію оãолосити війнó 
Німеччині. 

 
С. В. Петлюра. Війна і óêраїнці: http://symonpetlura.ucoz.ua/publ/ 
vijna_i_ukrajinci/2-1-0-36; Проãрамові доêóменти СВУ «Наша  

платформа», ГУР «Маніфест» (див розділ VII): https://history.vn.ua/book/xrestomatia/ 

 
 

  Підсóмóйте свої знання 
 

1. Запам’ятайте дати і подій, пов’язані з ними: 
– 1 серпня 1914 р. —  розпочалася Перша світова війна (Велиêа війна). 
– 3 серпня 1914 р. — óтворення ó Львові Головної Уêраїнсьêої Ради (ГУР). 
– 4 серпня 1914 р. — óтворення ó Львові Союз визволення Уêраїни (СВУ). 
– Серпень 1914 р. — óтворення леãіонó Уêраїнсьêих січових стрільців. 

2.  Поясніть значення понять:  СВУ, ГУР, Карпато-російсьêий визвольний êомітет,  
Леãіон óêраїнсьêих січових стрільців, національне війсьêове формóвання. 

3. У зошиті заповніть таблицю: «Національний рóх на західноóêраїнсьêих землях» 

Назва орãанізації, 
ріê створення 

Лідери Проãрамні 
доêóменти 

Намічені цілі 

    

4. Порівняйте різні позиції óêраїнців щодо óчасті ó Першій світовій війні. Підãотóйте пові-
домлення «Причини розходження óêраїнсьêих політичних сил ó ставленні до війни. 

internet 
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Воєнні дії на території Уêраїни в 1914–1917 рр. 
 Яêими бóли причини Першої (Велиêої) світової війни. 
 Яê називались основні фронти Першої світової війни? 
 Яêе національне формóвання бóло створено на західноóêраїнсьêих землях?  

 
1. Початоê воєнних дій на Східномó фронті. Галицьêа битва. 

Під час Першої світової війни через óêраїнсьêі землі: Волинь, Східнó Галичинó 
та Північнó Бóêовинó проходив фронт, що óтворився на російсьêо-австро-óãорсьêомó 
êордоні. Більшість óчасниêів війни називали цю ділянêó південною частиною 
Східноãо фронтó. Російсьêе війсьêове êомандóвання найменóвало йоãо Південно-
Західним фронтом. Зі сторони Росії і Австро-Уãорщини тóт бóло зосереджено більше  
ніж 100 дивізій. Російсьêе êомандóвання сподівалося розãромити слабшó австро-
óãорсьêó армію, а потім êинóти основні свої сили проти німців. У перші дні серпня 
війсьêові дії проти Росії розпочали австро-óãорсьêі війсьêа, однаê вели їх óêрай 
невдало. Під час Галицьêої битви, що тривала óпродовж серпня–вересня 1914 р., 
російсьêі війсьêа захопили Львів; витіснили сóпротивниêа за р. Сян; вийшли до 
êарпатсьêих перевалів; блоêóвали австрійсьêó фортецю Перемишль (нині місто 
Пшемисль, Польща) однó з найóêріпленіших ó Європі після Вердена (Франція) і 
Антверпена (Бельãія). У березні 1915 р., після чотиримісячної облоãи Перемишль із 
117-тисячним ãарнізоном êапітóлював. 

Для російсьêих армій відêривалася перспеêтива переходó Карпатсьêих ãір і 
вторãнення в Уãорщинó. Але завдяêи терміновій допомозі з боêó Німецьêої імперії та 
переêиданню війсьê з інших фронтів Австро-Уãорсьêа імперія óниêнóла цілêовитоãо 
розãромó. Внаслідоê Галицьêої битви, що розãорнóлася на ділянці фронтó завдовжêи 
близьêо 400 êм і стала однією з наймасштабніших за весь період війни, російсьêі 
війсьêа оволоділи Східною Галичиною та Північною Бóêовиною. Австро-óãорсьêі 
збройні сили бóли знеêровлені, втративши 400 тис. осіб, із яêих 100 тис. — 
полоненими. Завоювання цих територій росіяни хараêтеризóвали яê завершення 
«справи велиêоãо êнязя Івана Калити», яêий розпочав процес підêорення Мосêві 
земель, що раніше перебóвали під владою Велиêих êнязів êиївсьêих. 

Із встóпом ó війнó Османсьêої імперії ó 1914 р. на боці Центральних держав 
(Німеччини й Австро-Уãорщини) театром війсьêових дій стало Чорне море. У йоãо 
аêваторію через Дарданелли óвійшли німецьêі êрейсери «Гебен» та «Бреслаó» (їх 
Німеччина передала Османсьêій імперії) і разом із тóрецьêим флотом, потіснивши 
анãло-францóзьêі есêадри, в ніч з 15 на 16 жовтня 1914 р. обстріляли Одесó, 
Феодосію, Севастополь. Російсьêе товариство пароплавства і торãівлі телеãрафóвало: 
«Німецьêий міноносець підірвав êанонерêó «Донець», ходить одесьêим портом та 
підриває сóдна». У листопаді 1914 р. біля мисó Сарич, що поблизó Ялти, відбóвся 
бій між êрейсерами «Гебен» та «Бреслаó» і російсьêими êораблями. Він звівся до 
перестрілêи між російсьêим лінêором «Євстафій» та німецьêим êрейсером «Гебен». 
Обидва сóдна отримали пошêодження, однаê, виêористовóючи переваãó ó швидêості, 
німецьêі êрейсери змоãли відірватися від російсьêоãо флотó і втеêти. Чорне море 

§ 3 
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стало невід’ємною частиною Велиêої війни, де з перемінним óспіхом тривало 
війсьêово-морсьêе протистояння між російсьêим і тóрецьêим флотами. Однаê жодній 
із сторін не вдалося óпродовж війни досяãнóти на морі стратеãічної переваãи. 

 

1. Стисло охараêтеризóйте передóмови й перебіã Галицьêої битви. 
2. Яêими бóли наслідêи Галицьêої битви? 
3. Яêі війсьêові події відбóлися восени 1914 р. на Чорномó морі? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Війсьêові операції ó 1915–1917 рр. 
На 1915 р. Східний фронт став ãоловною ареною бойових дій. Переêинóвши із 

Західноãо фронтó частинó своїх боєздатних війсьê, німці ó взаємодії з австрійцями ó 
травні 1915 р. перейшли ó настóп і, прорвавши російсьêó оборонó в районі міста 
Горлице, розпочали настóп на óсій ділянці Східноãо фронтó. Розвиваючи óспіх, вони 
захопили Галичинó, Бóêовинó, частинó Волині, Польщó, Литвó, частинó Латвії та 
Білорóсі. Поразêи російсьêих війсьê на фронті тримали ó напрóзі óсе населення 
Правобережної Уêраїни. Гóбернсьêі óстанови бóли перенесені з Кам’янця-Подільсьêа 
(нині Кам’янець-Подільсьêий Хмельницьêої області) до Вінниці, Київсьêий 
óніверситет перебазóвався до Саратова, Київсьêий політехнічний інститóт — до 
Воронежа; вивозили шêоли, мóзеї, бібліотеêи. Обãоворювали питання про еваêóацію 
святинь Києво-Печерсьêої лаври. Проте восени 1915 р. êонтрнастóп бóло зóпинено на 
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лінії Кам’янець–Подільсьê–Тернопіль–Кременець–Дóбно. На сході теж перейшли 
до позиційної війни. 

Хоча Росія і не êапітóлювала, німецьêе êомандóвання вважало, що російсьêа армія 
вже не здатна на серйозні настóпальні дії. Проте ó червні 1916 р., переãрóпóвавши 
збройні сили, російсьêі армії під êомандóванням ãенерала Олеêсія Брóсилова 
розпочали настóп ó напрямêó міста Лóцьêа, прорвали оборонó австро-óãорсьêої армії 
на фронті шириною 340 êм і зайняли частинó Волині (з м. Лóцьê), Бóêовинó (з м. 
Чернівці), частинó Східної Галичини (з м. Броди й м. Станіслав (нині Івано-
Франêівсьê) та підійшли до оêремих êарпатсьêих перевалів. Успіх бóв досяãнóтий 
завдяêи новій таêтиці: росіяни завдавали óдар не в одномó місці, а відразó в êільêох, що 
завадило противниêові зосередити війсьêа для відбиття атаê. Заãроза вторãнення 
нависла над Уãорщиною. Однаê розвинóти цей óспіх їм не вдалося. Німецьêе 
êомандóвання переêинóло частинó війсьê із Західноãо фронтó і зóпинило російсьêий 
настóп ó середині вересня 1916 р. на лінії р. Стохід–Киселин–Золочів-Галич–
Станіслав–Ворохта. Фронт стабілізóвався і залишався незмінним до літа 1917 роêó. За 
весь час операції втрати австро-óãорсьêої армії становили 1,5 млн осіб, російсьêої — 
близьêо 500 тис. В Уêраїні, на території яêої відбóлася ця ãрандіозна битва, вона 
спричинила значні рóйнóвання, заãибель десятêів тисяч солдатів та офіцерів, óêраїнців 
за походженням.  

У червні 1917 р. нова політична влада ó Росії — Тимчасовий óряд — розпочав 
стратеãічний настóп російсьêих армій ó Галичині (Червневий настóп). Однаê 
наштовхнóвшись на потóжнó оборонó німецьêих і австрійсьêих війсьê, зóпинились, а 
зãодом відстóпили. 

 

1. Яêі зміни відбóлися на Східномó фронті ó 1915 р.? 
2. Стисло охараêтеризóйте перебіã та наслідêи Брóсиловсьêоãо проривó. 
3. Яê розãорталися події на Південно-Західномó фронті російсьêих війсьê ó 1917 р.? 

 
3. Уêраїнці в арміях воюючих держав. Уêраїнсьêі січові стрільці. 

До російсьêої і австро-óãорсьêої армій мобілізóвали 4,2 млн. óêраїнців. Їхня 
частêа ó російсьêих війсьêах становила 25–30%, австро-óãорсьêих — близьêо 13%. 
Уêраїнці бóли розділені лінією фронтó. Вони перебóвали в різних оêопах і стиêалися 
тільêи тоді, êоли хтось потрапляв ó полон. Вияви ãероїзмó серед óêраїнців під час 
Першої світової війни бóли на обох фронтах, хоча насправді баãато хто з них від 
початêó не бажав брати в ній óчасть. У російсьêій армії не бóло створено жодноãо 
óêраїнсьêоãо національноãо формóвання, тобто 4 млн. мобілізованих óêраїнців 
розпорошили по óсіх фронтах. Значною бóла частêа офіцерів óêраїнсьêоãо 
походження ó російсьêій армії — щонайменше 20–25%. Чимало з них обіймали 
êлючові посади ó штабі верховноãо ãоловноêомандóвання. Серед êомандóвачів і 
начальниêів штабів фронтів та êомандóвачів армій більш яê двадцять óêраїнців. Це, 
зоêрема, ãенерал Олеêсандр Лóêомсьêий, яêий тривалий час êерóвав зãаданим штабом, 
йоãо перший помічниê ãенерал-лейтенант Михайло Пóстовойтенêо, ãоловний війсьêовий 
інженер російсьêої армії ãенерал Костянтин Величêо. Деяêі з них зãодом слóжили ó 
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війсьêó ãетьмана Павла Сêоропадсьêоãо і в армії УНР, зоêрема ãенерал-лейтенант 
Миêола Юнаêів та війсьêовий міністр ãетьмана Павла Сêоропадсьêоãо Олеêсандр 
Роãоза. Та й Павло Сêоропадсьêий бóв одним із ãенералів російсьêої армії.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У сêладі австро-óãорсьêої армії воювало національне війсьêове формóвання — 

леãіон Уêраїнсьêих січових стрільців, яêий налічóвав близьêо 2 тис. осіб. Січові 
стрільці виявилися однією з найдисциплінованіших частин. У вересні 1914 р. ó ході 
Галицьêої битви січові стрільці захищали Верецьêий та Ужоцьêий перевали. 
Особливо відзначилися вони в êвітні-травні 1915 р. ó бою за ãорó Маêівêа поблизó 
Славсьêа на Львівщині. Проти них російсьêе êомандóвання êинóло êільêа полêів і 
артилерію, позаяê êонтроль над ãорою забезпечóвав росіянам панівнó стратеãічнó 
позицію і виãідні óмови для розвитêó настóпó на захід. Особливо відзначився ó боях 
за ãорó Маêівêó êóрінь під êомандóванням Гриãорія Коссаêа. Йоãо êомандир бóв 
відзначений австрійсьêим хрестом «За війсьêові заслóãи» 3-ãо стóпеня. Коли ж 
російсьêим війсьêам таêи вдалося заêріпитися на ãорі, розпочався їхній заãальний 
відстóп із Галичини.  

У вересні 1916 р. під час бою за ãорó Лисоня на Тернопільщині січові стрільці 
стримóвали настóп російсьêих війсьê на м. Бережани, що відбóвався в ході 
Брóсиловсьêоãо проривó. Під час бою óсóси спільно з óãорсьêим полêом зóпинили 
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просóвання вороãа, але втратили більше половини особовоãо сêладó. Томó австро-
óãорсьêе êомандóвання перевело підрозділ на Волинь, де стрільців зобов’язали 
допомаãати австро-óãорсьêій оêóпаційній владі поповнювати армію реêрóтами з 
місцевоãо населення. Сêориставшись цим, óсóси розпочали освітню та ãромадсьêó 
роботó: орãанізовóвали шêоли і працювали там óчителями, а таêож надавали 
місцевим жителям правничó допомоãó. Після переформóвання, ó лютомó 1917 р. 
стрільці повернóлися на фронт під м. Бережани. Під час російсьêоãо настóпó тоãо ж 
роêó діяли на півдні Тернопільщини в напрямêó до Хотина. Попри різний перебіã 
війсьêових дій за óчастю січових стрільців, вони набóли ó ãорнилі війни цінноãо 
війсьêовоãо досвідó. Їхня діяльність сприяла відновленню національних війсьêових 
традицій óêраїнців, зростанню óêраїнсьêоãо патріотизмó, створенню війсьêовоãо 
фольêлорó, пісень і мóзиêи, óтвердженню форми óêраїнсьêоãо однострою 
(мазепинêи) тощо. Із середовища óсóсів вийшла êоãорта борців за волю Уêраїни. 

 

1. Підãотóйте êоротêó довідêó «Уêраїнці в лавах російсьêої і австро-óãорсьêої армій». 
2. В яêих битвах брали óчасть Уêраїнсьêі січові стрільці ó 1914–1915 рр.? 
3. Яêим бóв бойовий шлях леãіонó Уêраїнсьêих січових стрільців ó 1916–1917 рр.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Василь Кóчабсьêий (сотниê УСС): 

«Під час боїв, ó яêих відзначилися Уêраїнсьêі січові стрільці, австрійсьêим 
похвалам не бóло êінця, під час же затишшя на фронті австрійсьêим зневаãам теж 
не бóло êінця: тоді Уêраїнсьêі січові стрільці бóвали для австрійців лише 
«рóтенсьêими (рóсинсьêими) зрадниêами». 

 

1. Від чоãо залежало ставлення австрійсьêоãо êомандóвання до січових стрільців? Відповідь 
об´рóнтóйте.  

Шиêóвання леãіонó УСС 
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Олеêсандр Доценêо (підпорóчиê російсьêої армії, зãодом 
підполêовниê армії Уêраїнсьêої Народної Респóбліêи 
(УНР): 

«…мосêовсьêе êомандóвання в сеêретній диреêтиві 
повідомляло … що УСС — це «атборниє войсêа, 
називающіє сєбя óêраінцамі і мєчтающіє о восстановлєніі 
самостоятєльной Малоросії», що вони зв’язані зі «Союзом 
Визволення Уêраїни», що вони по сêладó в більшості 
інтеліãенти. Підносилося їх бойове вишêолення і тóт же 
називалося їх зрадниêами «вєліêава общава дєла 
асвабаждєнія óãнєтьонних славян». Мосêалі лютóвали...» 

  

1. Висловіть об´рóнтоване сóдження. Російсьêе війсьêове 
êомандóвання хвалило чи ãанило УСС?  

 
Коли в Уêраїні січові стрільці вели бій за ã. Маêівêó,… 
в Тóреччині óряд прийняв рішення про депортацію вірмен, яê наслідоê - із півтора 
мільйона вірмен, що проживали на той час в Тóреччині, знищено бóло дві третини. 

 
Австро-óãорсьêі війсьêа в Західній Уêраїні 1917 р. (відео): 
https://www.youtube.com/watch?v=MjYvGz0_hMc. 

Бій за ãорó Маêівêа (відео): https://www.youtube.com/watch?v=R_3T91jeTzE. 
Уêраїнці і Велиêа війна (відео): https://www.youtube.com/watch?v=XrW08bPpbKo 

 
 Підсóмóйте свої знання 

 

1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними: 
– серпень–вересень 1914 р. — Галицьêа битва, настóп російсьêих війсьê; 
– березень 1915 р. —  êапітóляція Перемишля; 
–  êвітень–травень 1915 р. — бій Уêраїнсьêих січових стрільців (УСС) за  ã. Маêівêа; 
– травень–вересень 1915 р. — êонтрнастóп Центральних держав ó районі м. Горлице; 
–  червень 1916 р. — Брóсиловсьêий прорив російсьêої армії; 
–  вересень 1916 р. — бій УСС на ã. Лисоня; 
– червень 1917 р. — невдалий настóп російсьêої армії в Галичині.  

2. Поясніть значення понять:  національне війсьêове формóвання, позиційна війна. 
3. Підãотóйте повідомлення на темó: «Уêраїнсьêі Січові стрільці – патріоти, воїни, 

просвітниêи». 
4. Переêресліть ó зошит і заповніть таблицю.  

Ріê/місяць 
(місяці) 

Ключові події  
на Західномó фронті 

Ключові події  
на Східномó фронті 

Можливі взаємозв’язêи 
між подіями 

    
 

internet 

Командант УСС  
Антін Варивода 
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 Вплив Першої світової війни на óêраїнсьêі землі  
 Чим відомий митрополит А. Шептицьêий? 
 Коли і де бóла óтворена ГУР? Хто її очолив? 
 Чим завершилася Галицьêа битва? 

 
1. Політиêа імперсьêих óрядів на óêраїнсьêих землях ó 1914–1917 рр. 

Перша світова війна стала важêим випробóванням для жителів óêраїнсьêих земель. 
Війсьêові дії періодично охоплювали Галичинó, Бóêовинó, Волинь та Поділля, щоразó 
залишаючи після себе моãили, рóїни і страждання. Землі, що одна держава силоміць 
відібрала в іншої без визнання за першою сóверенних прав на них, опинилися під 
режимом оêóпації. Російсьêа й Австро-Уãорсьêа імперії óтверджóвали свою 
присóтність на оêóпованих територіях зазвичай репресивними методами. Російсьêий 
óряд на оêóпованих ó 1914 р. землях óтворив війсьêове Галицьêо-Бóêовинсьêе 
ãенерал-ãóбернаторство, тобто таêе, óправління яêим êерóвали війсьêові з метою 
ефеêтивноãо виêористання йоãо ресóрсів в óмовах перебóвання ó прифронтовій зоні. 
Очолив ãенерал-ãóбернаторство російсьêий ãенерал-лейтенант знаний óêраїнофоб ãраф 
Георãій Бобринсьêий. До цьоãо об’єднання належали Львівсьêа, Перемишльсьêа, 
Тернопільсьêа та Чернівецьêа ãóбернії. Зважаючи на стан війни, Г. Бобринсьêий 
насаджóвав ó Галичині й Бóêовині війсьêовó адміністрацію: повіти та міста очолювало 
російсьêе чиновництво, сільсьêі общини – старости з російсьêої армії. На початêó 
êвітня 1915 р. імператор Миêола ІІ, демонстрóючи серйозність російсьêих намірів, 
прибóв до Львова і Перемишля на оãлядини новоприєднаних територій. 

Під êерівництвом ãрафа оêóпаційна адміністрація проводила відвертó 
антиóêраїнсьêó політиêó. За власним зізнанням, ãенерал-ãóбернатор вважав своїм 
завданням виêорінення «мазепинства» і надання захопленим землям «російсьêоãо 
хараêтерó»: запровадження російсьêої мови ó різні сфери життя êраю, а таêож 
російсьêих заêонів і адміністративноãо óстрою. В реãіоні почали оперативно 
заêривати óêраїнсьêі шêоли, жóрнали, ãазети, êниãарні. Натомість для ãалицьêих шêіл 
бóли видані спеціальні підрóчниêи, написані російсьêою мовою. Заборонили 
діяльність óêраїнсьêих політичних партій і ãромадсьêих об’єднань: «Просвіт», 
молодіжних, спортивних орãанізацій. Почалися масові депортації (примóсові 
переселення, виселення) місцевих жителів. Уêраїнсьêих діячів, яêі не залишили зонó 
російсьêої оêóпації, арештовóвали і вивозили до Сибірó. Вже ó перші дні оêóпації 
Галичини з êраю вислали 34 ãреêо-êатолицьêих священнослóжителі, зоêрема 
митрополита Андрея Шептицьêоãо. Російсьêий політиê Павло Мілюêов вважав, що 
таêа діяльність Г. Бобринсьêоãо може зашêодити міжнародномó іміджó Росії томó 
назвав її, вистóпаючи ó Державній Дóмі, «європейсьêим сêандалом».  

Населення західноóêраїнсьêих земель залишалося переважно лояльним до 
Австро-Уãорщини і не підтримóвало масово російсьêó армію. Попри це, під час 
відстóпó з етнічних óêраїнсьêих земель австро-óãорсьêа влада і êомандóвання армії 
вдалися до масштабних репресій проти мирних жителів. Провал війсьêової êампанії 
1914 р.  вони  пояснювали  «зрадою óêраїнців»,  яêі  начебто  таємно симпатизóвали і 

§ 4 
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Уêраїнсьêі війсьêовополонені в сóпроводі êонвою перед брамою таборó Фрайштадт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

допомаãали росіянам. Яê наслідоê рóсофілів, а відтаê і всіх підряд óêраїнців, почали 
арештовóвати та сóдити за зрадó. Нерідêісними стали смертні вироêи. Тисячі 
мешêанців відправляли до австрійсьêих таборів, зоêрема сóмнозвісноãо Талерãофа ó 
Штирії, де в жахливих óмовах óтримóвали понад 30 тис. óêраїнців. Репресії проти 
óêраїнсьêоãо населення посилились із поверненням ó 1915 р. австро-óãорсьêих війсьê. 
Водночас, відстóпаючи, російсьêі армії насильно примóшóвали до еваêóації жителів 
Холмщини, Підляшшя, Волині та Поділля — територій, що до війни належали 
Російсьêій імперії. Яê наслідоê люди ãинóли в дорозі від ãолодó, спраãи, епідемічних 
захворювань. Оêрім тоãо, при відстóпі, російсьêі війсьêа навмисне рóйнóвали мости, 
залізниці, адміністративні спорóди, елеêтростанції. Обидва імперсьêі óряди вирішóвали 
свої стратеãічні завдання ó війні, проводячи жорстоêó політиêó щодо óêраїнсьêоãо 
населення ó фронтовій і прифронтовій зонах. 
 

1. Поясніть поняття «режим оêóпації» та «війсьêове ãенерал-ãóбернаторство».  
2. Стисло охараêтеризóйте діяльність російсьêоãо оêóпаційноãо режимó в Галичині. 
3. Яê події на фронті впливали на політиêó імперій щодо óêраїнців? Наведіть приêлади. 

 
Із телеãрами ãоловноãо начальниêа постачання армій Південно-Західноãо 
фронтó 

«Головноêомандóвач наêазав óживати еêстрених заходів óсіма 
можливими способами всьомó населенню пропонóвати вирóшати в наш тил 
ó мірó відстóпó наших війсьê. Відправляти в наш тил óсю хóдобó, êоней та 
óсі мідні речі, ó т.ч. дзвони і заразом óсе, що моãло б стати êорисним для 
армії вороãа … Сільсьêоãосподарсьêі знаряддя за можливості вивозити». 

 
 

1. Висловіть об´рóнтоване припóщення. Яêі саме «óсі можливі способи» мав на óвазі 
автор теêстó?  
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2. Уêраїнсьêий національний рóх в ході війни. 
Із провалом бліцêриãó і продовженням війсьêових дій в обох імперіях 

аêтивізóвався óêраїнсьêий національний рóх. Цьомó сприяло поãіршення 
еêономічної ситóації, позаяê жодна з êраїн не розраховóвала на тривалó війнó. 
Чималó роль в аêтивізації національноãо рóхó відіãравали, хоча й нереãóлярні, 
êонтаêти між óêраїнсьêими солдатами, êотрі воювали по різні сторони фронтó. 
Перша світова війна присêорила процес формóвання національної свідомості ó 
середовищі селян, яêих мобілізóвали в імперсьêі армії, що бóли поліетнічними за 
особовим сêладом. Щоденні зóстрічі в оêопах і в тиловомó побóті з представниêами 
інших етносів допомаãали вчорашнім селянам óсвідомити свою самобóтність, 
особливо êоли вони ставали жертвами насмішоê, óпередження чи ворожості на 
національномó ´рóнті. З іншоãо боêó, армії «їхніх» імперій завойовóвали чóжі 
території з населенням, êотре розмовляло тією ж мовою, співало ті самі пісні, мало 
таêі ж традиції та звичаї, що й вони. Ці безпосередні êонтаêти між óêраїнцями з 
обох сторін фронтó присêорювали êристалізацію національної ідентичності. 
Зоêрема, після тоãо, яê російсьêі війсьêа оêóпóвали Галичинó і Бóêовинó, значно зріс 
попит на óêраїнсьêі êниãи серед населення Наддніпрянщини. З іншоãо боêó, 
ãаличани, потрапивши в резóльтаті воєнних операцій ó 1916-1917 рр. на Волинь, 
орãанізовóвали там óêраїнсьêі шêоли і поширювали серед місцевих жителів 
національнó ідею. Водночас óêраїнсьêі сóспільно-політичні сили черãовий раз 
праãнóли донести до імперсьêих óрядів свої вимоãи, розраховóючи на їхнє виêонання. 

ГУР та СВУ, переїхавши до Відня внаслідоê російсьêої оêóпації Львова, ó 1915 р. 
óтворили Заãальнó Уêраїнсьêó Радó (ЗУР) на чолі з К. Левицьêим, яêа стала єдиним 
представницьêим орãаном óêраїнців ó Австро-Уãорщині. В її проãрамі йшлося про 
об’єднання óêраїнсьêих земель ó автономний êрай і надання йомó національно-
територіальної автономії. СВУ розãорнóв широêó інформаційнó роботó для 
ознайомлення європейсьêої ãромадсьêості з історією Уêраїни, її сóчасним становищем і 
заêонними вимоãами óêраїнсьêих політичних партій та орãанізацій. Уêраїнсьêою, 
німецьêою і францóзьêою мовами СВУ видавав періодичні інформаційні вісниêи, а 
таêож опóбліêóвав «Кобзар» Тараса Шевченêа, «Історію Уêраїни» М. Грóшевсьêоãо, 
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праці М. Костомарова, В. Антоновича, інших наóêовців і пóбліцистів Аêтивісти Союзó 
вистóпали з леêціями з óêраїнсьêоãо питання перед масовими аóдиторіями в Німеччині 
та інших êраїнах Європи. Однаê австрійсьêий óряд не надавав серйозної óваãи 
óêраїнсьêомó питанню, більше орієнтóючись на поляêів. Зоêрема, 4 листопада 1916 р. 
німецьêий і австро-óãорсьêий óряди проãолосили Польсьêе êоролівство, óтворене з 
польсьêих земель Російсьêої імперії. Водночас Галичина дістала автономію без поділó 
на східнó і західнó частини. Після таêоãо рішення австро-óãорсьêоãо óрядó ЗУР сêлала 
свої повноваження, а êерівництво національним рóхом перейняла новоóтворена 
Уêраїнсьêа парламентсьêа репрезентація на чолі з Юліаном Романчóêом.  

У Наддніпрянщині аêтивізóвали діяльність молодіжні орãанізації. В 1915 р. ó 
Харêові на з’їзді представниêів óêраїнсьêої молоді бóла заснована «Юнацьêа спілêа», 
яêа вистóпала за автономію Уêраїни. ТУП ó відозві «Наша позиція», оприлюдненій 
ó 1916 р, вистóпала за перебóдовó Російсьêої імперії на автономно-федеративних 
засадах і надання Уêраїні автономії. Водночас члени ТУП намаãалися êоординóвати 
свої зóсилля із лідерами національних неросійсьêих ãрóп — поляêів, євреїв, фінів та ін. 
Напередодні 1917 р. óêраїнсьêий рóх мав політичні проãрами. Він набрав досвідó 
орãанізації і аãітації та міã сподіватися на підтримêó óêраїнсьêоãо населення. 

 

1. Яê Перша світова війна вплинóла на розвитоê óêраїнсьêоãо національноãо рóхó? 
2. Яêих заходів вживали ГУР, СВУ та ЗУР під час війни? 
3. Визначте проãрамні цілі Юнацьêої спілêи? 
 

Із політичної проãрами Заãальної Уêраїнсьêої Ради (1915 p., травня 12) 
Коли теперішня всесвітня війна має сêінчитись справді перемоãою правди і 

справедливості; êоли вона має справді принести всім народам свободó і незалежність 
і цим забезпечити єдино можливий, тривêий всесвітній мир… то при мирових 
переãоворах, яê прийде до полаãодження міжнародних відносин, є êонечне, 
передовсім тóт на Сході Європи визволення народів, поневолених царатом, … 
передовсім визволення óêраїнсьêоãо народó, найбільш безпощадно давленоãо 
царатом, — народó, êотромó в російсьêій імперії відібрано найпримітивніші людсьêі 
і національні права». 

 

1. Висловіть об´рóнтоване припóщення, чомó в цитаті зãадано про êривди лише з боêó 
Російсьêої імперії? 

 
3. Доброчинний рóх в Уêраїні ó добó Велиêої війни. 

Бойові дії спричинили появó біженців — людей, яêі поêидали обжиті місця, 
втіêаючи від війни ó тилові реãіони. Це бóли переважно жінêи, діти, літні люди. 
Біженство стало випробóванням для óêраїнсьêої ãромади, яêа довела здатність 
надавати допомоãó, притóлоê, зіãріти добрим словом сотні тисяч виãнанців без різниці 
статі, віêó, етнічної приналежності. У свідомості óêраїнців то бóли передóсім 
знедолені, нещасні люди. Допомоãó отримóвали таêож поранені війсьêовослóжбовці, 
чисельність яêих постійно зростала. З початêом війни представниêи різних 
соціальних верств і прошарêів, ãромадсьêі, станові й державні óстанови, охоплені 
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Безêоштовний пóнêт харчóвання Союзó міст Плаêат 1914 р. 

Біженці на Волині 

співчóттями до ближньоãо, почали 
орãанізовóвати ó містах та містечêах блаãодійні 
товариства і êомітети зі зборó пожертвóвань. 
На ãромадсьêі êошти засновóвали лазарети, 
притóлêи, санітарні поїзди, виãотовляли ліêи і 
медиêо-санітарне обладнання. Баãато ãромадян, 
насамперед молодь, безплатно працювали ó 
ліêóвальних і блаãодійних заêладах. Ті, хто не 
міã допомоãти постраждалим ãрошима, 
жертвóвали харчі, одяã, взóття, товари першої 
необхідності.  

Значний внесоê ó блаãочиннó діяльність 
зробили представниêи торãово-промислових êіл та óêраїнсьêої інтеліãенції. 
Представниêи родини Терещенêів наприêінці 1915 р. власним êоштом óтримóвали ó 
Києві шість лазаретів. Найбільшоãо розмахó на óêраїнсьêих теренах набóла діяльність, 
створеноãо на початêó 1915 р., Комітетó Союзó міст Південно-Західноãо фронтó, яêий 
очолив волинсьêий землевласниê Федір Штейнãель. Наприêінці 1916 р. йомó бóли 
підпорядêовані 36 ãоспіталів та ліêарень, 33 амбóлаторії, 13 перев’язочних пóнêтів, 3 
війсьêово-санітарних поїзди, 23 стоматолоãічних êабінети, 19 епідемічних заãонів, 
29 дезінфеêційних і 77 харчóвальних пóнêтів, 21 дитячий притóлоê, 16 майстерень та 
більше 200 інших заêладів на фронті й ó тилó (заãалом — 592). Влітêó 1916 р. ó 
Галичині працівниêи êомітетó орãанізóвали навчання дітей óêраїнсьêою мовою при 
дитячих притóлêах, яêі зãодом перетворили на початêові шêоли. Ті, хто брав óчасть ó 
ãóманітарній діяльності, проходили праêтиêó орãанізаційної і адміністративної роботи, 
яêа для баãатьох зãодом стала в наãоді за доби Уêраїнсьêої революції. Поодиноêі 
«Просвіти», після тоãо, яê російсьêий óряд заборонив проводити просвітницьêó роботó 
серед населення, визначили новий, пріоритетний напрямоê ó своїй діяльності — 
блаãодійність на êористь фронтовиêів і цивільноãо населення.  
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Ю. Романчóê 

На початêó січня 1915 р. австрійсьêий óряд визнав 
«Уêраїнсьêий êомітет допомоãи», яêий очолював Ю. 
Романчóê, державною стрóêтóрою і надав йомó фінансовó 
підтримêó. Із початêом новоãо настóпó російсьêих війсьê 
1916 р. в Австро-Уãорщині óтворено ще êільêа óêраїнсьêих 
блаãодійних орãанізацій, що їх фінансóвали з державноãо 
бюджетó, зоêрема «Комітет піêлóвання над біженцями з 
Бóêовини» та «Уêраїнсьêий êрайовий êомітет допомоãи 
біженцям». Члени СВУ опіêóвалися óêраїнсьêими 
війсьêовополоненими в Австрії та Німеччині. Вони 
домоãлися від війсьêовоãо êомандóвання дозволó на 
орãанізацію спеціальних війсьêових таборів для óêраїнсьêих 
полонених солдатів і офіцерів. Намаãалися поліпшити їхнє матеріальне становище. 
Орãанізовóвали в таборах шêоли ãрамотності, бібліотеêи, читальні, хори, орêестри, 
êóрси óêраїнсьêої історії та літератóри, видавали óêраїнсьêі ãазети тощо. Все це 
сприяло зростанню серед війсьêовополонених національної свідомості. Зãодом, ó 
період óêраїнсьêої революції, з них бóло сформовано дві дивізії — «синєжóпанниêів» 
та «сірожóпанниêів» (відповідно до êольорó їхньої óніформи). Попри неãаразди, 
Велиêа війна спричинили сплесê доброчинної діяльності серед різних прошарêів 
óêраїнсьêоãо сóспільства, і це ще раз підтвердило народнó мóдрість, що чóжоãо ãоря не 
бóває. 

 

1. Яê óêраїнсьêа ãромадсьêість допомаãала постраждалим під час війни? 
2. Наведіть приêлади доброчинної діяльності óêраїнсьêих підприємців та інтеліãенції. 
3. Назвіть особливості блаãочинноãо рóхó на західноóêраїнсьêих землях. 

 
Коли в Уêраїні австрійсьêий імператор надав Галичині статóс автономії, … 
в США америêанêа Жанетт Ренêін зі штатó Монтана, стала першою жінêою, обраною в 
Конãрес США. 

 
Політична проãрама Заãальної Уêраїнсьêої Ради (див. розділ VII):  
https://history.vn.ua/book/xrestomatia/ 

Уêраїнці в Першій світовій війні: ttps://www.youtube.com/watch?v=KWvz7q7VSBc 
 

 Підсóмóйте свої знання 
 

1. Запам’ятайте дати і подій, пов’язані з ними: 
– 1915 р. —  створення Заãальної Уêраїнсьêої  Ради. 
– 1915 р. —  ó Харêові заснована «Юнацьêó спілêó». 
– 4 листопада 1916 р. — німецьêі й австро-óãорсьêі óряди проãолосили óтворення 
 Польсьêоãо êоролівства; 

– 4 листопада 1916 р. — австрійсьêий імператор надав Галичині статóс автономії   
2.  Поясніть значення понять:  ЗУР, режим оêóпації, війсьêова адміністрація, біженці. 
3. Сêладіть тези «Політиêа імперсьêих óрядів на óêраїнсьêих землях ó 1914–1917 рр.» 
4. Наведіть арãóменти на підтвердження або заперечення дóмêи: «У ході війни в обох імперіях 
аêтивізóвався óêраїнсьêий національний рóх». 

internet 
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Шанці після дощó 

 Повсяêденне життя на фронті та в тилó. 
 Що таêе Галицьêо-Бóêовинсьêе ãенерал-ãóбернаторство? 
 Яêі пріоритети визначив ó своїй діяльності Г. Бобринсьêий? 
 Наведіть приêлади політиêи Австро-Уãорсьêої імперії щодо óêраїнців. 

 
1. Людина на фронті: «бóдні» оêопної війни. 

Першó світовó війнó сóчасниêи назвали Велиêою війною, позаяê вона 
спричинила небóвалі раніше явища та зміни, бóла довãою, смертоносною, 
тотальною. На цю війнó мобілізóвали війсьêових, цивільне населення, чоловіêів та 
жіноê. Проте напередодні війни не бóло чітêоãо розóміння ні її перебіãó, ні її 
наслідêів. У переважній більшості óêраїнсьêі солдати й офіцери обох імперій 
виêонóвали свій війсьêовий обов’язоê і воювали в арміях тих держав, де вони 
народились і жили. Патріотичне піднесення на початêó воєнноãо протистояння бóло з 
обох боêів значним, чомó сприяла позиція провідних сóспільно-політичних сил, 
зоêрема óêраїнсьêих, спрямована на підтримêó війни. Коли ж вона розпочалася, то 
виявилася відмінною від тоãо, що óявляли цивільне населення та війсьêові.  

Війна затяãóвалася. Мобілізовані на фронт солдати 
ãинóли в боях, страждали від ран, проêлинали війнó і тих, 
хто її почав. Із переходом до «сидячої», «оêопної війни» 
припинили масштабні війсьêові дії. Сила оборони виявилася 
потóжнішою за атаêó, через це війна стала малорóхомою, 
позиційною. У волоãих шанцях (оêопах) набаãато більше 
солдатів помирало від хвороб, аніж від êóль противниêа. 
Війна знизила моральнó межó: люди тепер наважóвалися 
робити те, що раніше вважали неможливим з етичних та 
реліãійних мірêóвань. Людсьêе життя на фронті 
знецінилося. Тривала повна переоцінêа моральних і 
реліãійних засад: від християнсьêоãо принципó «не óбий» до 
воєнноãо імперативó «óбий вороãа».  

 

Втрати óêраїнців під час Першої світової війни (за А. Рóêêасом) 
Орієнтовні втрати óêраїнців   Орієнтовні втрати óêраїнців 
 із російсьêоãо боêó фронтó   із австро-óãорсьêоãо фронтó 

 

 

Мобілізовано до російсьêої армії близьêо 4 млн. óêраїнців,  
до австро-óãорсьêої – близьêо 700 тис. óêраїнців.  

До 1,3 млн. óêраїнців втратили життя під час Першої світової війни. 

§ 5 
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Затяжний хараêтер бойових дій, що породив відомó фразó «На фронті без змін», 
а таêож велиêі людсьêі втрати, аêтивна пропаãандистсьêа робота обóмовлювали 
значне посилення антивоєнних і антиóрядових настроїв ó солдатсьêомó середовищі 
Південно-Західноãо та Рóмóнсьêоãо фронтів, дислоêованих в Уêраїні. Для більшості 
солдатів, переважно безãрамотних або з мінімальним рівнем освіти, все ще 
залишалася незрозóмілою мета страшної бійні. На останньомó її етапі це обернóлося 
втратою боєздатності армії, а ó майбóтньомó зробило її одним з основних ãравців 
революційних подій. Незадоволення солдатів і óсьоãо населення Російсьêої імперії 
посилилося після тоãо, яê російсьêе êомандóвання не змоãло виêористати 
Брóсиловсьêий прорив для переломó в ході війни. Звичним явищем стали відмови 
солдатів виêонóвати êоманди начальства, поширилося братання на фронті між 
солдатами воюючих сторін яê вияв стихійноãо протестó проти продовження війни. 

 

1. Яê пересічні óêраїнці ставилися до Велиêої війни? Чомó її таê називають?  
2. Розêажіть, яê війна впливала на долі та світоãляд людей. 
3. Наведіть приêлади тоãо, яê затяжна війна позначилася на боєздатності армій.  

 

Лист óêраїнця, солдата Андрія Рóбльова з Південно-
Західноãо фронтó (Російсьêа армія, 29 травня 1916 р.): 

«Дороãа сестричêо, яêа оãидна справа війна. Коли 
вдариш ó людинó баãнетом, то він йде, яê ó подóшêó, і 
самомó робиться просто нóдно.... прож еêтор та раêети 
частіше стали освітлювати, таê що я побачив свої рóêи, 
вони в êрові. Я подóмав, а сêільêи своїми бомбами я 
óбив людей, а баãнетом переêолов, а за що все це?» 

 

1. Запропонóйте êільêа висновêів, яêих можна дійти, спираючись на цитатó А. Рóбльова. 
2. Яê травмóвання на війні моãло вплинóти на долю солдата? 

 

Із поêазів І. Вербила та Р. Черепахи – війсьêовополонених, яêі втеêли (1915 р.): 
«…[Нас] заставили рити оêопи, хто не хотів працювати, або êазав, що хворий, тоãо 

ліêар німецьêий оãлядав, і, яêщо виявляв здоровим, йомó давали по 15 палоê… Місце 
ночівлі бóло обнесене висоêим дротяним забором… [Конвоїри] б’ють і лають. Їжа бóла 
дóже поãана. Ячмінний сóп без м’яса і наварó, один фóнт хліба дóже поãаноãо… і два 
стаêани чаю на день. … Німець сêоріше за таê дасть нашомó ãолодномó полоненомó 
êóсоê хліба; австрієць, яêої б нації він не бóв, хоче продати і взяти за півфóнта рóбль». 
 

1. З’ясóйте, яêó прямó та опосередêованó інформацію можна отримати з доêóмента.  
 

2. Влада і орãанізація життя в тилó.  
У тилó не вбивали, але на жителів тилових районів припав тяãар постачання і 

розêвартирóвання війсьê, розміщення біженців та еваêóйованих. Затяãóвання війни 
óсталило розóміння, що перемоãа визначається не стільêи фронтом, сêільêи тилом. 
Уêраїнсьêі землі по обидва боêи фронтó перетворилися на оперативний тил. Це 
означало сêóпчення війсьê, неможливість нормальноãо ãосподарчоãо життя, реêвізиції 

Воїн із травмою обличчя 
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Жінêи обробляють поле 
 

1. Чомó жінêи виêонóють важêó фізичнó роботó? 

Війсьêовий ãоспіталь ó Рівномó, 1915 р. 
 

1. Представниêів яêої статі більше серед праців-
ниêів ãоспіталю. Чомó? 

(відбирання ó населення на êористь 
армій тих чи інших ресóрсів), 
поширення епідемій тифó і холери, 
виêористання частини êóльтóрних 
та освітніх óстанов для потреб 
війни. Утім, поза фронтовим тилом 
життя бóло теж нелеãêим. 
Війсьêових замовлень вистачало, 
але основні фонди (обладнання, 
êомóніêації, приміщення) з 1914 р. 
не оновлювали. Із розширенням 
масштабів воєнноãо виробництва 
запровадили жорстêе державне 
реãóлювання: держава визначала 
обсяãи необхідної продóêції, розмі-
щóвала замовлення, забезпечóвала сировиною та робочою силою. Однаê 
промисловість, транспорт та фінанси не витримóвали перевантажень воєнноãо часó і 
розладнóвалися. На початоê 1917 р. становище ãалóзей промисловості, що не мали 
війсьêових замовлень, стало êатастрофічним. Підприємства зóпинялися через нестачó 
сировини і палива. Упродовж 1914–1916 рр. ó Наддніпрянсьêій Уêраїні припинили 
роботó 1400 підприємств. Зростання воєнноãо виробництва за рахóноê мирноãо, 
спричиняло дефіцит споживчих товарів. Еêономіêа західноóêраїнсьêих земель бóла 
зрóйнована через фаêтично безперервне проходження по них лінії фронтó. 

У сільсьêомó ãосподарстві на 
початоê 1917 р. чисельність пра-
цездатних чоловіêів зменшилася 
на 60 % від довоєнної êільêості. 
Дрібні та середні ãосподарства 
потерпали від систематичних 
êонфісêацій на потреби війсьêа. 
Валовий збір зерна ó 1916 р. 
зменшився на 27 % порівняно з 
1913 р. Сільсьêе населення при-
фронтової смóãи змóшене бóло  
часто відриватися від сільсьêо-
ãосподарсьêих робіт на óêріплення лінії фронтó, зоêрема спорóдження шанців. Яê 
наслідоê ó містах імперії відчóвали нестачó харчів і запроваджóвали êартêовó 
системó розподілó продóêтів. З іншоãо боêó, дефіцит (нестача) дав селянам змоãó 
продавати свою продóêцію за виãіднішими цінами, особливо êоли родини 
мобілізованих почали отримóвати допомоãó від êазни. Крім тоãо їх звільнили від 
êвартплати, плати за водó, елеêтриêó, проїзд по містó тощо.  
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Демонстрація ó 1917 р.  
 

1. Що стало основною причиною 
велелюдноãо зібрання? 

В óмовах, що сêлалися виãравали ті промисловці, яêі працювали на армію. 
Торãовці, виêористовóючи наãодó, розпродóвали довоєнні запаси за новими висоêими 
цінами. Баãато підприємців, зволіêаючи з підвищенням заробітної плати робітниêам і 
працюючи на старих запасах сировини, зменшили виробничі витрати й тим самим 
збільшили свої прибóтêи. Значною на óêраїнсьêих теренах бóла чисельність 
полонених, яêі працювали на шахтах, промислових підприємствах, ó поміщицьêих 
маєтêах та ãосподарствах заможних селян. Однаê êваліфіêованої робочої сили не 
вистачало, а праця війсьêовополонених бóла неефеêтивною. Яê наслідоê в óêраїнсьêі 
ãóбернії завозили неêваліфіêованих працівниêів із російсьêої ãлибинêи, 
виêористовóвали працю жіноê та підлітêів. Усе це призвело до дорожнечі і падіння 
êóпівельної спроможності населення. Ціни особливо підвищились ó велиêих та 
середніх містах, де êонцентрóвалося населення з фіêсованими прибóтêами. 
Основними причинами дорожнечі бóли заãальний розлад ãосподарсьêоãо життя, 
порóшення товарообмінó, підвищення 
старих і запровадження нових податêів, 
маніпóлювання цінами. Тяжêа повсяêденна 
праця, довãий робочий день (до 15 ãодин), 
перебóвання в черãах за товарами, поãане 
харчóвання, ãолод і холод виявилися долею 
мільйонів людей. Проблемою для баãатьох 
стало виживання яê таêе. Зниження 
êóпівельної спроможності населення аêтиві-
зóвало соціальні протести в робітничомó 
середовищі. До приêладó, із серпня  1914 до 
вересня 1915 р. страйêóвало 43 тис. робіт-
ниêів, а від жовтня 1915 до вересня 1916 р. — 
вже 210 тис. 

 

1. Наведіть приêлади тоãо, яê війна позначилася на еêономіці?  
2. Доведіть, що війна мала неоднозначний вплив на сільсьêе ãосподарство? 
3. Поясніть, чомó війна призвела до наростання соціальної напрóãи? 

 

Динаміêа зростання цін на продовольчі продóêти ó Наддніпрянсьêій Уêраїні 
 
 
 
 
 
 
 
1. Проаналізóйте дані 
таблиці. Запропонóйте 
об´рóнтовані висновêи 
 

1914 р. 1916 р. 
Продóêти 

за фóнт ó êопійêах 
% зростання 

Пшениця 2,5 6,0 240,0 

Цóêор 14,0 40,0 280,0 

Крóпа ãречана 4,0 10,8 270,0 

Пшоно 5,0 13,8 276,0 

М’ясо 15,0 60,0 400,0 

Олія рослинна 14,0 46,0 330,0 

Платня робітниêа дрóêарні 50 êрб. 100 êрб. 100,0 
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Жінêи на заводі виãо-
товляють боєприпаси 

Жінêи возять вóãілля 

Член Державної ради Олеêсандр Кривошеїн: 
«Із óсіх сóворих випробóвань війни поява біженців є найнесподіванішою, 

найсерйознішою і важêо виліêовною... Хвороби, печалі й óбоãість рóхаються разом 
з біженцями на Росію. Вони створюють паніêó і знищóють óсе, що залишилося від 
поривó перших днів війни… Це хмари êомах. Дороãи рóйнóються, і незабаром óже 
неможливо бóде підвезти їжó… Яê член Ради міністрів, я стверджóю, що настóпна 
міãрація населення приведе Росію ó мороê революції». 

 

1. Висловіть припóщення. Яêий «порив перших днів» мав на óвазі О. Кривошеїн? 
 
Орãанізатор і опіêóн сиротинця ó Львові митрополит Андрей Шептицьêий:  

«Діти, що їх примістили ми по сиротинцях, є часами таê приãноблені 
траãедією їх життя, що сестри, êотрі є яêби матерями для дітей, мóсять не раз 
місяцями працювати, щоб виêлиêати óсміх тих маленьêих. Через цілий ріê є 
неможливо виробити атмосферó веселости і щастя. Діти, що мають своїх матерів та 
вітців, ведóть життя ненабаãато ліпше, чим сироти». 

 

1. Про яêó формó блаãочинної діяльності йдеться в історичномó  джерелі? 
 

3. Зміна статóсó жінêи. 
Велиêа війна бóла не лише чоловічою справою. В óмовах воєнноãо часó змінився 

статóс жінêи ó сóспільстві. У державах, що воювали, від жіноê очіêóвали особливоãо 
патріотизмó: вони мали віддавати вітчизні синів і чоловіêів, надихати їх мóжністю та 
виряджати на фронт. Для жіноê повсяêденний патріотизм означав вистояти, вижити, 
виêазóючи жертовність і милосердя. У роêи війни вони перестали носити 
êоштовності, óниêали розêоші та дотримóвалися помірності ó щоденномó побóті. 
Стало попóлярним відмовлятися від дотримання моди. 

Досвід жіноê ó роêи війни бóв дóже різним — 
залежно від віêó, національності, сóспільноãо і 
матеріальноãо становища. На їхні плечі ляãла тóрбота про 
забезпечення сім’ї. Жінêи замінили чоловіêів там, де бóло 
можливо: вони не лише працювали листоношами, водіями 
трамваїв, й освоювали раніше сóто чоловічі професії, 
зоêрема ó важêій і воєнній промисловості: ставали 
шахтарêами, ливарницями, вантажницями тощо. Вêрай 
важêі та небезпечні óмови праці, 11-12-ãодинні робочі 
зміни не зóпиняли жіноê, яêі швидêо опановóвали нові 
спеціальності і забезпечóвали висоêó продóêтивність 
праці. На промислових підприємствах чисельність жіноê 
зросла з 15 тис. ó 1914 до 133 тис. ó 1917 році. Їм таêож 
доводилося виêонóвати всю роботó в сільсьêомó 
ãосподарстві: заãотовляти дрова, обробляти поля тощо. 

У діючих арміях Російсьêої і Австро-Уãорсьêої 
імперій жіноê бóло небаãато. Праêтиêа залóчення жіноê до війсьêової слóжби 
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базóвалася на добровільності. Стихійно óтворювалися жіночі війсьêові підрозділи ó 
Києві, Одесі, Маріóполі та інших містах. У червні 1917 р. російсьêа влада затвердила 
офіційний доêóмент «Положення про формóвання війсьêових частин із жіноê-
добровольців». У леãіоні УСС бóла жіноча сотня УСС-ІІ. До неї з-поміж інших 
належали Олена Степанів (Степанівна), Софія Галечêо, Олена Кóзь, Павлина 
Михайлишин. Цей підрозділ брав óчасть ó бою під Маêівêою, після яêоãо Олена 
Степанів та Софія Галечêо бóли відзначені óрядовими наãородами. Жінêи слóжили 
таêож на фронті — сестрами милосердя і санітарêами. На воєнних плаêатах тоãо часó 
з’явився новий жіночий образ медсестри — «білоãо анãела» — яêа тóрбóється про 
поранених. Відтаê піêлóвання про поранених, облаштóвання лазаретів стало 
переважно жіночою справою. Трóднощі воєнноãо часó ляãли важêим тяãарем на плечі 
жіноê, але разом з тим нові обов’язêи вели до зміни їхньоãо світоãлядó, додавали їм 
впевненості й виявилися одним із важливих êроêів до встановлення рівноправності 
чоловіêів та жіноê ó майбóтньомó.  

 

1.  Чоãо очіêóвали від жіноê в êраїнах, що брали óчасть ó війні? 
2.  Яê під час війни почала стиратися межа між поняттями «жіноча» і «нежіноча» робота? 

 У яêих сферах війсьêовоãо життя брали óчасть жінêи? 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. В яêих êраїнах і з яêою метою бóли створені зображення? 
2. Яê автори/замовниêи óявляли роль жінêи ó війні, що щойно розпочалася? 
3. Яêó додатêовó інформацію можна почерпнóти із наведених візóальних джерел? 

 
Австрійсьêий часопис «Neue Freie Presse» (10 липня 1915 р.)  

«Панна Кóзь … пóстилася наздоãін за (російсьêими) офіцерами і, доãнавши 
одноãо з них, ãóêнóла: «Кидай рóжє!». Офіцер, збитий із пантелиêó, віддав свою 
зброю дівчині… Коли… трохи опам’ятався, сêазав: «Найбільше ãризе мене, що та-

Жóрнал (вересень 1914 р.) інформóє, яê жінêи з  імператорсьêої 
родини допомаãають фронтó, а  селянêи берóть ó полон ворожих

збитих льотчиêів.  

Плаêат 1914 р. «Приєднóй-
ся до допоміжноãо жіночо-
ãо армійсьêоãо êорпóсó» 
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êий молодиê спіймав мене». На то відповів йомó австрійсьêий офіцер: «Чи знаєш, 
хто це таêий? – Уêраїнсьêа лє´іоністêа». … (Офіцер) зблід, понóрився і замовê». 

 

1. Дайте об´рóнтованó відповідь. Наявність яêоãо стереотипó підтверджóє доêóмент? 
 

Олена Степанів (Степанівна). 
У серпні 1914 р., 22-річна стóдентêа Львівсьêоãо 

óніверситетó вирóшила до Стрия, щоб очолити там жіночó чотó 
Уêраїнсьêих Січових Стрільців. Це бóла перша ó світі жінêа, 
офіційно зарахована на війсьêовó слóжбó в званні офіцера. Що 
спонóêало її та інших дівчат стати леãіонерêами? Молодечий 
порив, бажання незвичайних приãод, нóдьãа бóденщини, 
схильність до самопожертви, поêлиê виêонати ãромадянсьêий 
обов’язоê?.. Війна не розрізняла статей. Тож жінêам нарівні з 
чоловіêами доводилося працювати ãодинами на морозі, 

підніматись ó висоêі ãори, проходити десятêи êілометрів з важêими наплічниêами, 
спати просто неба, посеред ночі рити шанці чи всю ніч вартóвати під дощем. За 
óчасть ó пеêельномó бої за ãорó Маêівêó Олена Степанів бóла наãороджена срібною 
медаллю хоробрості та призначена хорóнжою. Ще за життя вона 
стала леãендою. Про неї писали ó пресі, листівêи з її 
зображенням розліталися миттєво, їй присвячóвали пісні.  
 

 
Коли в Уêраїні Олена Степанів очолила жіночó чотó Уêраїнсьêих Січових Стрільців, й 
стала першою жінêою-офіцером, …  
Японія оãолосила війнó Німеччині. 

 
Тема праêтичної роботи: «Перша світова яê виêлиê людсьêомó виживанню: 
жінêи ó війні, діти-сироти, біженці, війсьêово-полонені, сêалічені солдати.» 
Опрацюйте цитати з писемних джерел, а таêож візóальні джерела, що є ó параãрафі. 
Дайте письмові відповіді на запитання. Зробіть лаêонічні підсóмовóючі записи за 
напрямêами: «війна і жінêи», «війна і діти-сироти», «війна і біженці», «війна і 
війсьêовополонені», «війна і сêалічені солдати». 

 
Жінêи Європи ó Першій світовій війні (1914-1918 р.):  
http://uamoderna.com/event/thebaud-lecture-women-wwi-overview  

Фільм-апоêаліпсис «Перша світова війна»: https://www.youtube.com/watch?v=dRCyiLFiUO 
o&index =3&list=PLAZbEKXk6TTtEf Жінêа в мóндирі. 100 роêів томóhttp://tyzhden.ua/ 
History/159715 WTU_7gIgB3ZEonVaPJq 

 

 

Підсóмóйте свої знання 
 

1. Яêими бóли втрати óêраїнців ó Першій світовій війні? 
2. Підãотóйте приêлади різних видів діяльності жіноê під час Першої світової війни. 
3. Займіть об´рóнтованó позицію: війна вплинóла на еêономіêó позитивно чи неãативно?  
4. Підтвердьте або спростóйте дóмêó: «Надійні тили — запорóêа óспіхів на фронтах». 

internet 
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Узаãальнення за темою: УКРАЇНА У РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

1. Розставте події в хронолоãічній послідовності, сêладіть хронолоãічнó 
таблицю. 

Брóсиловсьêий прорив, óтворення Головної Уêраїнсьêої Ради, створення Леãіонó 
Уêраїнсьêих січових стрільців, óтворення Заãальної óêраїнсьêої ради, Галицьêа битва, 
створення Союзó визволення Уêраїни; Горлицьêий прорив; Червневий настóп. 

2. Попрацюйте з лоãічними ланцюжêами. З’ясóйте, яêе з понять зайве і 
чомó. 

А) блисêавична війна; позиційна війна; міжóсобна війна; світова війна. 
Б) êапітóляція Перемишля; бій за ãорó Маêівêа; бій за ãорó Лисоня; бій за Ужоцьêий 
перевал. 
В) депортація; національне війсьêове формóвання; оêóпаційний режим; війсьêове 
ãенерал-ãóбернаторство. 
Г) Спілêа визволення Уêраїни; Головна Уêраїнсьêа Рада; Карпато-російсьêий визвольний 
êомітет; Заãальна óêраїнсьêа рада. 

3. Виêонайте завдання за історичною êартою: 
а) поêажіть територію Галицьêо-Бóêовинсьêоãо ãенерал-ãóбернаторства; 
б) простежте настóп російсьêих війсьê ó червні–вересні 1916 роêó; 
в) лоêалізóйте місця битв леãіонó Уêраїнсьêих січових стрільців; 
ã) визначте «ãарячі точêи» на Чорномó морі під час Першої світової війни. 

4. Приãадайте, яêі війсьêово-політичні блоêи óтворилися напередодні 
Першої світової війни. Чомó цю війнó називають для óêраїнців 
братовбивчою? 

5. Порівняйте ãеополітичні плани Росії, Австро-Уãорщини та Німеччини 
щодо Уêраїни. Уêраїна бóла сóб’єêтом чи об’єêтом міжнародної політиêи? 
Відповідь об´рóнтóйте.  

6. Проаналізóйте, яê змінилося становище жінêи в óêраїнсьêомó 
сóспільстві ó роêи Першої світової війни. Визначте причини і наслідêи цьоãо 
явища. 

7. Помірêóйте, чомó людей, яêі пережили випробóвання війною, 
називають «втраченим поêолінням»? 

8. Попрацюйте з хараêтеристиêами історичних особистостей. Що їх 
об’єднóє? Відповідь об´рóнтóйте.  

 
Андрій Жóê (1880–1968) 

Народився ó с. Вовчоê на Полтавщині. Заêінчив трирічнó 
парафіяльнó шêолó. Бóв одним з лідерів Уêраїнсьêої соціал-
демоêратичної робітничої партії. Через переслідóвання й заборонó 
політичної діяльності ó 1907 р. поêинóв Російсьêó імперію і виїхав 
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до Львова. Там редаãóвав жóрнали «Еêономіст» і «Самопоміч». У 1912 р. ініціював 
створення Уêраїнсьêоãо інформаційноãо êомітетó (УІК), яêий мав започатêóвати 
вирішення óêраїнсьêоãо питання шляхом інформóвання європейсьêої спільноти щодо 
óêраїнсьêоãо національноãо рóхó. Бóв сеêретарем та одним із лідерів СВУ, членом 
ГУР, а зãодом — ЗУР. Доêлав баãато зóсиль для створення  синьожóпанної та 
сірожóпанної дивізій з óêраїнсьêих полонених. 
 

Гриãорій Коссаê (1882–1939) 
Народився ó Дроãобичі на Львівщині. Заêінчив Дроãобицьêó 
óчительсьêó семінарію. Вчителював ó Бережанах, Ясениці. Керóвав 
Бережансьêою філією товариства «Соêіл», бóв аêтивним діячем 
«Просвіти» і  товариства «Січових Стрільців» на Дроãобиччині. З 
початêом Першої світової війни воював ó австрійсьêій армії. А з 
третьоãо серпня 1914 р. призначений отаманом дрóãоãо êóреня Леãіонó 
Уêраїнсьêих січових стрільців. У 1915 р. виêонóвав обов’язêи 
êомандира полêó УСС, ó 1916 — êомандир 1-ãо полêó УСС. За 

хоробрість, проявленó ó боях на ãорі Маêівêа, наãороджений австрійсьêим 
війсьêовими хрестом Заслóãи 3-ãо стóпеня.  
 

Михайло Галóщинсьêий (1878–1931) 
Народився  ó с. Звиняч на Тернопільщині. Навчався ó  Бóчацьêійó і 
Тернопільсьêій ãімназії, на філософсьêомó фаêóльтеті Львівсьêоãо та 
Віденсьêоãо óніверситетів. Очолював товариства: «Аêадемічна 
ãромада» ó Львові, «Січ» ó Відні. Брав óчасть ó виданні першоãо 
óêраїнсьêоãо стóдентсьêоãо жóрналó ó Львові «Молода Уêраїна».  З 
1904 р. займався педаãоãічною діяльністю. Працював диреêтором 
Роãатинсьêої ãімназії, де з йоãо ініціативи бóли створені філії товариств «Січ» і 
«Пласт». Бóв аêтивним діячем «Просвіти» Під час Першої світової війни став першим 
êомандиром Уêраїнсьêих січових стрільців, а від 1915 р. — війсьêовим сеêретарем 
Уêраїнсьêих січових стрільців  при êомандóванні імператорсьêої та êоролівсьêої 
армії. Автор споминів «З Уêраїнсьêими січовими стрільцями», в яêих правдиво 
описав яê процес створення Леãіонó, таê і власні сóдження про дані події.  
 

Вільãельм Франца фон Габсбóрã Лотрінãен (Василь Вишиваний) (1895–1948) 
Походив із імператорсьêоãо родó Габсбóрãів і Лотрінãенів. По лінії 
Лотрінãенів йоãо рід сяãав êорінням êнязів Рюриêовичів та 
Гедиміновичів. Народився в родинномó маєтêó, на о. Лошинь ó провінції 
Істрія (Австрія). Заêінчив Віденсьêе реальне óчилище та війсьêовó 
аêадемію ó м. Вінер-Найштадті, де фаêóльтативно вивчав óêраїнсьêó 
мовó. Слóжив ó 13-мó полêó óланів, сформованó переважно з óêраїнців  ó 
м. Золочів. Ініціював óêраїнізацію сотні, яêою êерóвав: мадяр та поляêів 
бóло заміщено  на óêраїнців; óсі óлани (солдати) носили на формі жовто-
блаêитні відзнаêи. У цей період Вільãельм вивчав «Історію Уêраїни» 

М. Грóшевсьêоãо, носив під óніформою вишиванó сорочêó, за що й отримав псевдо 
Василь Вишиваний. У 1916 р., êоли Вільãельмó виповнилося 21 ріê, він яê член 
імператорсьêої сім’ї став депóтатом Віденсьêоãо парламентó. В парламенті підтримóвав 
óêраїнсьêих депóтатів щодо створення êоронноãо êраю в межах Австрійсьêої імперії. 



  
42 



  
43 

Передóмови, рóшійні сили та періодизація 
Уêраїнсьêої революції 1917–1921 рр. 
 Коли в Російсьêій імперії відбóлася перша революція?  
 Яêі політичні партії діяли в Російсьêій імперії на початêó XX століття? 
 Коли і чомó бóло створено ТУП? 

 
1. Передóмови óêраїнсьêої революції. 

Велиêа війна спричинила наслідêи, що не відповідали тим, на яêі розраховóвали 
імперії. Вона замість очіêóваноãо зміцнення імперсьêої моãóтності, призвела до 
ãлибоêої еêономічної і соціально-політичної êризи. Породжена війною еêономічна 
рóїна, поãіршення становища населення виêлиêали ãострó соціальнó напрóженість. У 
Росії зростали антивоєнні настрої і êрайнє невдоволення політиêою імператора 
Миêоли ІІ не лише лівих опозиційних до влади сил (соціал-демоêратів, есерів, 
êадетів), а й тих політичних партій, яêі бóли лояльними до влади, зоêрема 
оêтябристів, соціальною опорою яêих бóли велиêі землевласниêи. Мільйонні маси 
солдатів-фронтовиêів, êотрі щодня бачили êров і смерть, жадали мирó, повернення до 
землі. Попóлярним ó той час стало ãасло «Геть війнó!». Її припинення пов’язóвали із 
ліêвідацією політичноãо режимó, яêий втяãнóв народ ó цю війнó. Ставало очевидним, 
що монархія втрачає опорó в армії, солдати яêої леãêо піддавалися революційній 
пропаãанді й ãотові бóли на êрайні заходи. Чи óсвідомлювали правлячі êола 
небезпеêó, що їм заãрожóвала? Наближені до Миêоли II з відчаєм ãоворили йомó: 
«Бóде революція, нас óсіх повісять, а на яêомó ліхтарі, — все одно». Однаê імператор 
óперто не бажав бачити цієї небезпеêи, сподіваючись на милість Провидіння. У ході 
війни дедалі більше óêраїнців, яê членів óêраїнсьêих національних партій, таê і 
безпартійних ãромадян, переêонóвалися, що Російсьêа імперія жодним чином не 
враховóє їхні національні інтереси. У цих óмовах національний рóх набóв 
радиêальніших форм. У резóльтаті в 1917 р. óêраїнсьêий народ отримав історичний 
шанс створити власнó соборнó державó. 

Перша світова війна  ослабила воюючі держави і стала безпосереднім поштовхом 
до революції. 27 лютоãо 1917 р. ó Росії бóло повалено монархію, перемоãла 
демоêратична революція. Імператор Миêола ІІ зріêся престолó. Владó перейняв 
óтворений 2 березня 1917 р. êоаліційний Тимчасовий óряд, до яêоãо óвійшли êадети, 
оêтябристи, безпартійні. Очолив йоãо ãолова Всеросійсьêоãо союзó міст êнязь Георãій 
Львов. Уряд повинен бóв діяти до сêлиêання Установчих зборів, яêі мали вирішити 
питання про державний óстрій та прийняти êонститóцію. Він визнав себе 
правонастóпниêом імператорсьêоãо óрядó і праãнóв збереãти êонтроль над óсіма 
територіями держави, зоêрема над Уêраїною, де йоãо підтримóвали промисловці, 
землевласниêи, чиновниêи. Виêонавчó владó на місцях бóло передано ãóбернсьêим і 
повітовим êомітетам. Новий óряд дозволив діяльність політичних партій та 
ãромадсьêих орãанізацій, видання преси різних напрямêів, проведення маніфестації, 
зборів. Проте втомлене війною та еêономічними неãараздами сóспільство вимаãало 
від ньоãо проведення реформ ó аãрарномó сеêторі, фінансової стабільності, 
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збалансованої цінової політиêи, розширення соціальної допомоãи, припинення війни. 
Однаê Тимчасовий óряд не міã зважитися на таêі радиêальні перетворення.  

 

Одночасно з Тимчасовим óрядом виниêли інші стрóêтóри влади — ради 
робітничих і солдатсьêих депóтатів.  Це бóли представницьêі орãани, яêі  обиралися 
êолеêтиви промислових підприємств та війсьêових ãарнізонів. Провіднó роль ó них 
відіãравали меншовиêи, есери та бóндівці. Більшовиêів ó радах бóло небаãато, що 
відповідало тоãочасномó реальномó впливó цих партій. Меншовиêи та есери заãалом 
схвально ставилися до політиêи Тимчасовоãо óрядó, поãоджóючись із ним щодо 
відêладення вирішення основних питань сьоãодення до сêлиêання Установчих зборів. 
Натомість лідер більшовиêів Володимир Ульянов (Ленін), яêий ó êвітні 1917 р. 
повернóвся з еміãрації в Росію, заêлиêав не підтримóвати Тимчасовий óряд, а 
передати владó радам. В Уêраїні ради робітничих і солдатсьêих депóтатів не 
відіãравали значної ролі й не претендóвали на владó.  

 

1. Визначте наслідêи Велиêої війни для Російсьêої імперії? 
2. Чомó лютневó революцію 1917 р. вважають демоêратичною? 
3. Яêі стрóêтóри влади виниêли ó ході революції? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Визначте за ілюстрацією, до чоãо заêлиêали представниêи рад. 

Маніфестація, êотрó орãанізóвали ради робітничих і селянсьêих депóтатів 
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2. Причини і рóшійні сили óêраїнсьêої революції. 
Національний рóх щільно переплітався з іншими видами сóспільноãо протестó, що 

неóхильно наростали на тлі поãлиблення еêономічної êризи, розбалансованої 
промисловості, сільсьêоãо ãосподарства, торãівлі, посилення бідóвань народó, і яê 
резóльтат, зростання йоãо політичної аêтивності. Зоêрема, óпродовж перших двох місяців 
1917 р. в Уêраїні відбóлося 50 страйêів, ó яêих брали óчасть 40 тис. осіб. У робітничомó 
середовищі попóлярними ставали соціально-еêономічні та політичні вимоãи, що їх 
висóвали партії соціалістичноãо спрямóвання. Наростали селянсьêі вистóпи, частішали 
поãроми та підпали поміщицьêих маєтêів. Антивоєнні й антиóрядові настрої дедалі 
частіше охоплювали таêож інтеліãенцію, особливо стóдентство, яêе вдавалося до аêцій 
ãромадянсьêої непоêори. Тоãочасна óêраїнсьêа еліта ãрóпóвалася навêоло Товариства 
óêраїнсьêих постóповців, яêе неодноразово вимаãало від російсьêої влади надати 
óêраїнсьêим землям автономію. Подібні поãляди поширювали й інші óêраїнсьêі 
орãанізації. Поряд з цим виниêали осередêи, що відстоювали принцип самостійної 
Уêраїни. Для приêладó, в Катеринославі ще восени 1915 р. виниê ініціативний êомітет 
Уêраїнсьêоãо самостійноãо союзó. Однаê вплив самостійницьêих ідей та відповідних 
орãанізацій бóв порівняно обмеженим, а орãанізації нечисленними. 

Уêраїнсьêа національна революція розпочалася в óмовах еêономічної та 
політичної êризи ó Російсьêій імперії і стала заãальноóêраїнсьêим явищем. Вона бóла 
зóмовлена êільêома причинами. По-перше, залежним та приãнобленим становищем 
óêраїнців, асиміляторсьêою політиêою щодо них Російсьêої і Австро-Уãорсьêої 
імперій. По-дрóãе, незадовільним соціально-еêономічним становищем населення, 
особливо селян та робітниêів, через невирішеність аãрарноãо питання й соціальний 
захист робітниêів. По-третє, піднесенням óêраїнсьêоãо національноãо рóхó, йоãо 
ідеолоãічним та орãанізаційним оформленням.  

Головною рóшійною силою революції вистóпило селянство, позаяê ó різних 
реãіонах Уêраїни йоãо частêа становила 80–90 % населення. Від позиції селян 
залежала доля бóдь-яêої влади. У сóспільних процесах зросла роль робітниêів, 
чисельність яêих збільшилася в резóльтаті індóстріальної модернізації. Проте êожна 
соціальна ãрóпа отримала змоãó заявити про свої вимоãи ó перебіãó бóдівництва нової 
óêраїнсьêої держави. Лідером óêраїнсьêоãо рóхó традиційно залишалась інтеліãенція. 
Завдяêи її зóсиллям на початêó ХХ століття творилося орãанізаційне та ідейно-
теоретичне під´рóнтя Уêраїнсьêої революції. Демоêратизація сóспільства, що 
відбóлася під впливом революційних змін ó Росії, позначилася на óêраїнсьêомó рóсі. 
4 (17) березня 1917 р. ó Києві бóла óтворена Уêраїнсьêа Центральна Рада (УЦР), з 
діяльності яêої почався новий період ó боротьбі за óêраїнсьêó державність, означений 
óêраїнсьêою революцією.  

 

1. Яêі вимоãи висловлювали владі óêраїнсьêі орãанізації та політичні партії? 
2. Назвіть причини óêраїнсьêої національної революції. 
3. Хто став рóшійною силою óêраїнсьêої революції, а хто її лідером? Коли бóло óтворено 
УЦР? 
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Маніфестація в Києві 19 березня 1917 роêó 

Володимир Винниченêо про причини óêраїнсьêої революції 
«…óêраїнство не моãло пожалітись на помірêованість політиêи російсьêоãо 
монархічноãо óрядó щодо Уêраїни. Всі форми óтисêó, еêсплóатацій і нищення прав 
політичних, соціальних, національних та взаãалі прав людини й ãромадянина, таê 
притаманні всій системі óпорядêóвання царизмó, щодо óêраїнства приêладалися в 
самих щедрих розмірах і без óсяêоãо масêóвання…» 
 

1. У чомó вбачає автор ãоловні причини óêраїнсьêої революції? 
 

Із ãазетноãо повідомлення про створення Центральної Ради (березень 1917 р.) 
«Учора відбóлося вельми баãатолюдне зібрання членів різних óêраїнсьêих 

орãанізацій. На зібранні цьомó всі орãанізації об’єдналися і óвійшли до сêладó 
êомітетó «Центральна Рада». До цьоãо êомітетó приєдналася таêож і óêраїнсьêа 
молодь. Зібранням відправлені вітальні телеãрами ãолові ради міністрів êн. Львовó 
… з висловленням сподівання, що ó вільній Росії бóдóть задоволені всі заêонні 
права óêраїнсьêоãо народó.  У Києві очіêóється приїзд … Михайла Грóшевсьêоãо, 
зісланоãо в Симбірсьê… Ужиті заходи зі звільнення ãреêо-êатолицьêоãо 
митрополита Шептицьêоãо… Відновлюється заêрите адміністрацією óêраїнсьêе 
товариство «Просвіта». Випóсê ãазети «Рада» … вийде цими днями… 

 

1. Конêретизóйте, хто належав до УЦР. 
2. Про яêі «заêонні права óêраїнсьêоãо народó» йдеться в пóбліêації? 

 
3. Періодизація óêраїнсьêої революції. 

В óêраїнсьêій революції прийнято виділяти êільêа етапів. Перший період — доба 
Уêраїнсьêої Центральної Ради, яêий тривав від 4 березня 1917 по 29 êвітня 1918 р. Він 
розпочався відразó після перемоãи російсьêої Лютневої революції ó Петроãраді. 
Представницьêим орãаном óêраїнців стала Уêраїнсьêа Центральна Рада. Таêі 
повноваження їй надав Всеóêраїнсьêий національний êонãрес.  
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Кóпюра номіналом 1000 ãривень  
часів ãетьманатó 

День Соборності Уêраїни 22 січня 1919 р. 

Політично початêовою метою 
УЦР бóло здобóття автономії 
Уêраїни ó сêладі демоêратичної 
федеративної Російсьêої респóбліêи. 
Відбóвалась óêраїнізація армії і 
флотó. Проте після тоãо, яê 
більшовиêи захопили владó в 
Петроãраді надії на демоêратичний 
óстрій Росії не виправдалися. УЦР 
проãолосила óтворення Уêраїнсьêої 
Народної Респóбліêи (УНР), яêа 
майже від початêó існóвання зазнала 
більшовицьêої аãресії з боêó Росії.  

У розпал бойових дій бóло проãолошено незалежність УНР. У лютомó 1918 р. 
УНР óêлала з Центральними державами Брестсьêий (Берестейсьêий) мирний доãовір. 
Відтаê дипломатичне визнання та їхня війсьêова допомоãа зміцнили УНР і дали змоãó 
відвоювати оêóповані більшовиêами території. Настóпний період — доба Гетьманатó 
— з 29 êвітня до 14 ãрóдня 1918 р. Здобóвши владó, ãетьман Павло Сêоропадсьêий 
сêористався нетривалим мирним періодом для зміцнення основ óêраїнсьêої 
державності. У цей час розбóдована дієва реãіональна адміністрація, налаãоджена 
робота промисловості, транспортó, 
фінансів. Уêраїнсьêó державó визнали 
30 êраїн.  

Третій етап — доба Диреêторії, 
хронолоãічно обмежений ãрóднем 1918–
листопадом 1921 р. Диреêторія 
відновила респóбліêансьêий лад і демо-
êратичне правління. Аêт злóêи 
Уêраїнсьêої Народної Респóбліêи із 
Західноóêраїнсьêою Народною Респóб-
ліêою (ЗУНР) засвідчив праãнення 
óêраїнців до соборності. Увесь цей 
період УНР вела важêі бої за 
незалежність та державнó цілісність; 
вона не êапітóлювала навіть тоді, êоли 
під її владою залишалося лише êільêа 
повітів. Повстансьêий рóх тривав до 
листопада 1921 роêó. Делеãації УНР та 
ЗУНР брали óчасть ó Паризьêій мирній 
êонференції 1919 роêó.  

В Уêраїнсьêій революції виді-
ляється таêож період існóвання Західно-
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Символіêа ЗУНР 

óêраїнсьêої Народної Респóбліêи, що тривав з 
листопада 1918 до липня 1919 р. Вона виниêла на 
території Східної Галичини внаслідоê розпадó 
Австро-Уãорсьêої імперії. Очільниêи ЗУНР зóміли 
облаштóвати державні справи, сформóвати дієвий 
óряд, адміністрацію, війсьêо. Однаê війна з 
Польщею та рішення Паризьêої мирної 
êонференції не дали змоãи збереãти державність. 
Уêраїнці Північної Бóêовини і Заêарпаття мали 
намір об’єднатись із ЗУНР, однаê цьомó зашêодили зовнішні фаêтори. Попри те, що 
óêраїнсьêі землі на початêó 1920-х рр. опинилися під владою чотирьох держав, 
питання єдності óêраїнсьêої нації проãресивні політиêи вже ніêоли не ставили під 
сóмнів. Саме під час Уêраїнсьêої революції бóло проãолошено незалежність Уêраїни, 
продемонстровано можливість цивілізованоãо демоêратичноãо збирання територій ó 
єдинó сóвереннó державó. Це бóв ваãомий і баãато в чомó траãічний досвід 
державницьêо-правової розбóдови Уêраїни. 

 

1. Визначте хронолоãічні межі доби Уêраїнсьêої Центральної Ради. Коротêо охараêтеризóйте 
цей період. 

2. Визначте хронолоãічні межі доби Гетьманатó. Назвіть основні події даноãо періодó. 
3. Визначте хронолоãічні межі доби Диреêторії. Яêі події цьоãо періодó бóли визначальними? 
4. Визначте хронолоãічні межі доби ЗУНР. Чомó західно-óêраїнцям не вдалося збереãти 
державність? 

5. Уважно розãляньте ілюстрації. Проаналізóйте й з’ясóйте, яêі êроêи впродовж óêраїнсьêої 
революції зробили óêраїнці для побóдови державності. 

 

Коли в Уêраїні ó Києві бóло створено Уêраїнсьêó Центральнó Радó, … 
 в Росії Тимчасовий óряд визнав право Польщі на незалежність. 

 
Перша відозва Уêраїнсьêої Центральної Ради (див. розділ VII):  
https://history.vn.ua/book/xrestomatia/ 

Яê починала Уêраїнсьêа Центральна Рада: https://www.youtube.com/watch?v=JXer2cdhLrY 
 

 Підсóмóйте свої знання 
 

1. Запам’ятайте дати і подій, пов’язані з ними: 
– 27 лютоãо 1917 р. — повалено монархію в Російсьêій імперії; 
– 2 березня 1917 р. — óтворено Тимчасовий óряд в Російсьêій імперії; 
– 4 (17) березня 1917 р. — óтворено Уêраїнсьêó Центральнó Радó (УЦР); 
– 4 березня 1917–29 êвітня 1918 рр. — доба УЦР; 
– 29 êвітня 1918–14 ãрóдня 1918 р. — доба Гетьманатó; 
– 14 ãрóдня 1918–листопад 1921 р. — доба Диреêторії; 
– листопада 1918–липень 1919 р. — період Західноóêраїнсьêої Народної Респóбліêи. 

2. Поясніть значення понять:  Тимчасовий óряд, ради робітничих і солдатсьêих депóтатів, 
УЦР.  

3. Підãотóйте повідомлення на темó: «Передóмови та причини Уêраїнсьêої революції.» 
4. Сêладіть історичнó довідêó на темó: «Періодизація Уêраїнсьêої революції» 

internet 
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Початоê Уêраїнсьêої революції.  
Уêраїнсьêа Центральна Рада. 
 Яêі політичні партії існóвали в Наддніпрянсьêій Уêраїні на початêó XX століття? 
 Коли відбóлася демоêратична революція в Росії? 
 Що ви знаєте про Михайла Грóшевсьêоãо? 

 
1. Формóвання проãрамних засад óêраїнсьêих політичних партій ó 1917 р. 
Після тоãо, яê Тимчасовий óряд сêасóвав обмеження на сóспільно-політичнó 

діяльність розпочали леãально працювати óêраїнсьêі політичні партії, яêі 
представляли інтереси різних прошарêів сóспільства. Наймасовішою стала 
Уêраїнсьêа партія соціалістів-революціонерів (УПСР), членів яêої називали 
óêраїнсьêими есерами. Серед її лідерів бóли Всеволод Голóбович, Миêола 
Ковалевсьêий, Олеêсандр Севрюê. Очолив партію Михайло Грóшевсьêий. Партія 
вистóпала за вирішення аãрарноãо питання в інтересах селян та ліêвідацію 
поміщицьêоãо землеволодіння. Численною і впливовою залишалась Уêраїнсьêа 
соціал-демоêратична робітнича партія (УСДРП) на чолі з Симоном Петлюрою, 
Володимиром Винниченêом та Ісааêом Мазепою, яêа задеêларóвала ó проãрамі 
захист інтересів робітниêів. Обидві політичні сили відстоювали автономію Уêраїни ó 
сêладі федеративної Росії та демоêратичний розвитоê Уêраїни із соціалістичною 
перспеêтивою.  

Уêраїнсьêа партія соціалістів-федералістів (УПСФ), яêа сêладалася ãоловно з 
членів Товариства óêраїнсьêих постóповців, вистóпала за еêономічні перетворення 
при збереженні приватної власності та формóвання відносин між Уêраїною і Росією 
на федеративних засадах. Партію сформóвала переважно інтеліãенція, êотра 
провадила національнó-êóльтóрнó діяльність. УПСФ мала найêращі з політичних 
партій фахові êадри. Очолював її Серãій Єфремов, а до її êерівництва належали 
Андрій Ніêовсьêий, Ілля Шраã та Олеêсандр Лотоцьêий.  

Уêраїнсьêа хліборобсьêо-демоêратична партія (УХДП), під орóдою  В’ячеслава 
Липинсьêоãо та Серãія і Володимира Шеметів підтримóвала приватнó власність, 
розвитоê фермерсьêоãо ãосподарства. У державотворенні відстоювала ідею політичної 
самостійності Уêраїни. Утворення самостійної Уêраїнсьêої держави пропаãóвала 
Уêраїнсьêа Народна Партія (УНП) перша óêраїнсьêа політична партія, яêа ще ó 
1902 р. проãолосила боротьбó за незалежнó Уêраїнó своєю метою. Реорãанізóвавшись 
ó 1917 р. в Уêраїнсьêó партію соціалістів-самостійниêів (УПСС), вона і надалі 
відстоювала самостійницьêі ідеї. Серед її лідерів бóли відомі óчасниêи національно-
визвольних змаãань Опанас Андрієвсьêий, Петро Болбочан, Олеêсандр та Павло 
Маêаренêи, Іван Липа, Іван Лóценêо. 

 

1. Яêі партії відстоювали інтереси значної частини сóспільства?  
2. Яêа політична сила сформóвалася на основі ТУП? 
3. Представниêи яêих партій відстоювали ідею самостійності Уêраїни? 

 
Із проãрами Уêраїнсьêої партії соціалістів-революціонерів 

«Уêраїнсьêа партія соціалістів-революціонерів вважає, що до заãальнолюдсьêих 

§ 7 
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ідеалів ведóть національні шляхи, й свідомо стоїть в обороні національних 
цінностей óсіх народів… У.П.С.Р. вважає необхідним підтверджóвати перетворення 
Російсьêої держави на федерацію територіально-національних автономних 
одиниць з забезпеченням в їх межах прав й інтересів нацменшин…» 

 

1. Яêó політичнó метó ставила УПСР.? 
 

Із проãрами Уêраїнсьêої соціал-демоêратичної робітничої партії 
«…боротися проти національноãо ãнітó за рівні права всіх націй, за вільне 

існóвання і вільний розвитоê, твердо обстоювати право націй на самовизначення, 
на таêі політичні інститóції, яêі забезпечóвали б їй вільний êóльтóрний і 
ãромадсьêий розвитоê…» 

 
Із проãрами Уêраїнсьêої партії соціалістів-федералістів 

«…б) повною волею вживати своєї мови ó всіх приватних товариствах і шêолах; 
в) повною волею заснóвати товариства êóльтóрні й об’єднóватись в національно-
êóльтóрні   спілêи;… д) заснóвання êазенних шêіл з наóêою на рідній мові…» 
 

1. Яêі ідеї  бóли притаманні політичним партіям УПСФ та УСДРП: автономістсьêі чи 
самостійницьêі? Наведіть арãóменти на підтвердження своєї дóмêи. 

 
Із проãрами Уêраїнсьêої партії самостійниêів-соціалістів 

«Уêраїнсьêа партія самостійниêів-соціалістів є партія працюючої маси 
óêраїнсьêоãо народó… Уêраїнсьêа партія самостійниêів-соціалістів визнає 
соціалістичний ідеал… В справі державній партія стоїть на ´рóнті повної 
незалежності Уêраїнсьêої Народної Респóбліêи. 
В основó заêонó мóсить бóти поêладена êонечна мета: націонал-соціалізація 

землі; націоналізóвати землі, оселені народом óêраїнсьêим, — значить зробити їх 
національною власністю всьоãо народó óêраїнсьêоãо. Кожний член óêраїнсьêої 
нації, що живе з землі, бере її тільêи до óживання, сêільêи може обробити її 
власними рóêами, власнорóчно без наймита». 

 

1. Інтереси яêих сóспільних ãрóп виражала УПСС? Яêі ідеали відстоювала політична партія? 

 
В’ячеслав Липинсьêий про політичне майбóтнє óêраїнсьêоãо народó 

«Уêраїнсьêа національна ідея тільêи тоді в силі оживити собою óêраїнсьêó 
етноãрафічнó масó, êоли вона йде порóч з ідеєю сóверенітетó óêраїнсьêоãо народó, 
êоли вона êличе до повноãо національноãо визволення і на місто рабсьêої слóжби 
чóжим державним орãанізаціям ставить змаãання до створення власної держави». 

 

1. У чомó вбачав В. Липинсьêий реалізацію óêраїнсьêої національної ідеї? 
 
Із проãрами Уêраїнсьêої демоêратичної хліборобсьêої партії 

«…в найважливішій для нас справі земельній ми мислимо майбóтню вільнó 
хліборобсьêó Уêраїнó яê êрай висоêорозвиненоãо, інтенсивноãо фермерсьêоãо 
ãосподарства. Ми бóдемо йти до тоãо, щоб зниêли яêнайшвидше пережити нашої 
національної неволі: величезні поміщицьêі латифóндії, êотрі моãли існóвати при 
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Бóдиноê Уêраїнсьêої Центральної Ради 

Учасниêи офіційних делеãацій 
сходяться до зали засідань êонãресó. 

дешевих робочих рóêах… (їхнє місце мали зайняти) хóтори трóдовоãо óêраїнсьêоãо 
селянства… 

 

1. Яêа ãалóзь еêономіêи мала забезпечити добробóт óêраїнсьêої держави? Відповідь 
об´рóнтóйте. 
 

2. Утворення Уêраїнсьêої Центральної Ради. Михайло Грóшевсьêий. 
Лютневі події ó Росії спричинили 

початоê óêраїнсьêої національної революції. 
Утворена 4 (17) березня 1917 р.  ó Києві 
Уêраїнсьêа Центральна Рада (УЦР) стала 
представницьêим орãаном óêраїнців. Вона 
постóпово перетворилась ó êерівний 
осередоê національної революції, фаêтично 
óêраїнсьêий парламент, яêий об’єднóвав 
представниêів óêраїнсьêих політичних 
партій, êóльтóрно-освітніх, êооперативних, 
війсьêових, стóдентсьêих орãанізацій, ãромад, 
ãóртêів, наóêових товариств, православноãо дóховенства, а таêож баãатьох безпартійних 
прихильниêів óêраїнсьêоãо національно-державноãо відродження. Очолив УЦР Михайло 
Грóшевсьêий, відомий істориê, êерівниê óêраїнсьêоãо національноãо рóхó з 
дореволюційноãо часó; застóпниêами обрали Володимира Винниченêа та Серãія 
Єфремова. Серед членів УЦР переважала позиція щодо здобóття незалежності Уêраїни 
еволюційним шляхом, початêом яêоãо мала стати федерація ó сêладі Росії. Бóли оêремі 
партійці, яêі вистóпали за неãайне проãолошення самостійної Уêраїни. 19 березня 1917 р. 
ó Києві пройшла 100-тисячна маніфестація під національними синьо-жовтими 
прапорами. Віче, яêим вона завершилася, підтримало резолюції, підãотовлені УЦР, 
насамперед про автономію Уêраїни.  

Основнó роль ó розробленні проãрамних засад УЦР відіãравав М. Грóшевсьêий.  
У пóбліцистичних брошóрах «Вільна Уêраїна», «Хто таêі óêраїнці і чоãо вони 

хочóть», опóбліêованих ó 1917 р., ãоловною 
метою боротьби він вважав вимоãó 
національно-територіальної автономії для 
Уêраїни і перебóдови Російсьêої держави 
на федеративнó демоêратичнó респóбліêó. 
Під національно-територіальною автоно-
мією істориê розóмів територіальне 
об’єднання всіх етнічних óêраїнсьêих 
земель, орãанізоване на засадах широêоãо 
демоêратичноãо ãромадсьêоãо самовря-
дóвання, êотре самостійно вирішóватиме 
еêономічні, êóльтóрні, політичні справи, 
óтримóватиме своє війсьêо, розпоряджа-
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тиметься своїми доходами, землями, природними баãатствами, матиме власні 
заêонодавство, адміністрацію і сóд. Тобто автономна Уêраїна повинна володіти óсіма 
атрибóтами державності. Федерацію Михайло Грóшевсьêий бачив яê об’єднання в 
одній союзній державі êільêох національних територій.  

Остаточно сформóвав проãрамó УЦР і завершив її орãанізацію Всеóêраїнсьêий 
національний êонãрес, яêий відбóвся ó Києві 6–8 (19–21) êвітня 1917 р. У ньомó 
взяли óчасть близьêо 900 делеãатів від різних політичних партій і ãромадсьêих 
орãанізацій за присóтності представниêів не лише Наддніпрянщини, а й Галичини, 
Бóêовини, Холмщини, Кóбані, Мосêви, Петроãрада. Вся попередня óêраїнсьêа історія 
не знала подібних форóмів. Першочерãовим рішенням êонãрес визначив боротьбó за 
національно-територіальнó автономію Уêраїни. Бóв обраний новий сêлад УЦР. 
Всеóêраїнсьêий національний êонãрес леãітимізóвав діяльність УЦР яê 
представницьêоãо орãанó óêраїнців, стимóлював розãортання óêраїнсьêоãо рóхó, надав 
йомó орãанізаційних форм, óсталив стратеãічні завдання.  

 

1. Яêий політичний êóрс обрала УЦР? Чомó? 
2. Що вêладав ó поняття національно-територіальна автономія М. Грóшевсьêий? 
3. Коли відбóвся Всеóêраїнсьêий національний êонãрес? Яêі рішення бóли на ньомó прийняті? 

 
Михайло Грóшевсьêий (1866–1934) 

Народився в м. Холмі (нині м. Хелм, Польща)____________  
Освіта: заêінчив істориêо-філолоãічний фаêóльтет Київсьêоãо 
óніверситетó.  
 

У 1917 р. повернóвся із чотирирічноãо заслання ó Симбірсьêó, 
Казані, Мосêві до Києва. Тоãо ж роêó обраний ãоловою УЦР, став 
творцем молодої Уêраїнсьêої держави ó ХХ ст. Співавтор чотирьох 
óêраїнсьêих óніверсалів. У брошóрі «Яêої ми хочемо автономії та 

федерації» об´рóнтóвав власне бачення національно-територіальної автономії: яê 
об’єднання всіх етнічних земель зі всіма державними атрибóтами. У статті 
«Тимчасовий óêраїнсьêий óряд» стисло виêлав історію створення УЦР. У період 
Гетьманатó М. Грóшевсьêий перебóвав ó Києві на нелеãальномó становищі. В 
лютомó 1919 р. жив ó Кам’янці-Подільсьêó, де редаãóвав ãазетó «Голос Поділля» та 
писав «Історію Уêраїни для трóдової шêоли». У березні 1919 р. еміãрóвав, працював 
в Уêраїнсьêомó соціолоãічномó інститóті ó Відні, пишóчи «Історію óêраїнсьêої 
літератóри». В 1924 р. повернóвся до Києва, де завершóвав десятитомнó «Історію 
Уêраїни». Обраний дійсним членом Всеóêраїнсьêої аêадемії наóê. У 1930-х р., під 
час êомóністичних репресій проти óêраїнсьêої інтеліãенції, бóв звинóвачений в 
антирадянсьêій діяльності та заарештований. Зãодом М. Грóшевсьêоãо відпóстили 
під домашній арешт, виславши з Уêраїни до Мосêви. Помер ó 1934 р. в 
Кисловодсьêó. 

 

«…Весь той тяжкий і небезпечний шлях до повного тріумфу наших демократичних  
і соціальних завдань Українська народна Республіка мусить пройти самостійно,  
як незалежна держава…» 
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Прапор 1-ãо Уêраїнсьêоãо êозацьêоãо полêó  
ім. Б. Хмельницьêоãо, лицьовий біê.  

Травень 1917 р. 

3. Уêраїнізація армії. Вільне êозацтво. 
Національне піднесення навесні 1917 р. охопило солдатсьêі маси. В їхньомó 

середовищі зростало праãнення до формóвання національних війсьêових частин. 
Ініціатива створення перших óêраїнсьêих війсьêових підрозділів належала 
самостійниêам. Вони приділяли значнó óваãó роботі в армії, вважаючи неможливим 
бóдівництво національної держави без національної армії. У березні 1917 р. за 
пропозицією одноãо з лідерів самостійниêів Миêоли Міхновсьêоãо війсьêові óêраїнці 
ó Києві заснóвали Уêраїнсьêий війсьêовий êлóб імені Павла Полóботêа. У травні 
1917 р. із солдатів-óêраїнців, êотрі êвартирóвались ó Києві, полóботêівці óтворили  
І-й Уêраїнсьêий полê імені Боãдана Хмельницьêоãо. Йоãо формóвання відбóвалося за 
штатами частини російсьêої армії, хоча бóли деяêі відмінності. Зоêрема, підрозділи полêó 
носили назви одиниць êозацьêої армії XVII–XVIII ст.: батальйон називався êóренем, рота 
— сотнею, відділ — чотою. Мова внóтрішньоãо діловодства й êоманд бóла óêраїнсьêою. 
Вояêи одяãали російсьêó формó, але з óêраїнсьêими національними відзнаêами. 
Офіцерсьêі поãони приêрашали вензелі з ініціалами ãетьмана Боãдана Хмельницьêоãо. 
Полê мав і власний прапор — малиновий стяã з портретом Б. Хмельницьêоãо, яêий 
вишили черниці Фролівсьêоãо монастиря. До середини травня 1917 р. полê налічóвав 
понад 3 тис. вояêів. Офіційний óêаз про йоãо створення підписав війсьêовий міністр 
Тимчасовоãо óрядó Олеêсандр Керенсьêий 25 травня 1917 р. 

Однаê діяльність ãрóпи М. Міхновсьêоãо не знайшла підтримêи серед провідних 
óêраїнсьêих політичних діячів. УЦР ó перші тижні своãо існóвання бóла заêлопотана 
тільêи політичними питаннями й не бажала через орãанізацію óêраїнсьêоãо полêó 
заãострювати відносини з Тимчасовим óрядом. Оêрім тоãо, політичні сили в óêраїнсьêомó 
таборі мало ціêавилися війсьêовими справами. Все ж таêи, намаãаючись êонтролювати 
процес óêраїнізації армії, УЦР сêлиêала І Всеóêраїнсьêий війсьêовий з’їзд, яêий 
працював ó Києві 5–8 (18–21) травня. Він óхвалив рішення про «націоналізацію армії на 
національно-територіальномó принципі» та óтворив Генеральний óêраїнсьêий війсьêовий 
êомітет на чолі зі Симоном Петлюрою, яêий мав óзãоджóвати свої дії щодо формóвання 
óêраїнсьêих підрозділів із російсьêим 
Генеральним штабом.  

Водночас óêраїнізація запо-
чатêовóвалася на флоті, яêий на 
Чорномó морі на 75 % бóв 
óêомплеêтований із жителів Уêраїни. 
Зãодом на більшості сóден 
Чорноморсьêоãо флотó діяли 
óêраїнсьêі êорабельні ради. У êвітні 
1917 р. розпочалося формóвання 
заãонів вільноãо êозацтва — 
найперше ó Звениãородсьêомó повіті 
на Київщині. Основою орãанізації 
Вільноãо êозацтва стала сотня, êотрó 
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internet 

набирали з ãромадян одноãо села чи міста не молодших за 18 роêів, і вона не мала 
чітêо означеної êільêості. Сотні волості формóвалися в êóрінь, êóрені — в полêи, а 
полêи ãóбернії об’єднóвалися в Кіш. Вільноêозацьêий рóх став заãальноóêраїнсьêим, 
поширившись на Київщинó, Волинь, Херсонщинó, Катеринославщинó та інші 
реãіони.  

 

1. Яêі національні війсьêові формóвання бóли створені навесні 1917 р.? 
2. Чомó УЦР не підтримала ідею створення óêраїнсьêоãо війсьêа? 
3. Де вперше сформовано заãони вільноãо êозацтва? Чи набóв цей рóх поширення? 

 

«Мовою джерела. Із постанови êозацьêоãо з’їздó на Звениãородщині.  
Заêладаючи за стародавнім звичаєм пращóрів-запорожців перші підвалини 
орãанізованої збройної сили óêраїнсьêої демоêратії, поставити собі найпершим 
завданням, щоб Вільне êозацтво стало війсьêом народó, а не панóючих êласів, до 
яêої б нації ці êласи не належали». 
1. Із яêою метою бóло створено заãони Вільноãо êозацтва? 
 

Коли в Уêраїні ó Києві відбóвся Всеóêраїнсьêий національний êонãрес,  
США встóпили ó Першó світовó війнó. 

 
 

Тема праêтичної роботи: «Автономісти і самостійниêи: порівняльний аналіз 
проãрамних доêóментів óêраїнсьêих політичних партій.» 
Опрацюйте цитати з писемних джерел, що є ó параãрафі. Дайте письмові відповіді 
на запитання: 1) яêі політичні орãанізації відстоювали автономістсьêі ідеї? 2) яêі 
політичні партії планóвали здобóти для Уêраїни незалежність? 3) автономістсьêі 
чи самостійницьêі ідеї переважали в політичних орãанізаціях? Чомó? 

 
Архів творів М. Грóшевсьêоãо, http://hrushevsky.nbuv.gov.ua. 
Формóвання перших війсьêових частин в період 

Уêраїнсьêої національної революції:http://vlp.com.ua/files/12_7.pdf. Фільм. Вільне 
êозацтво - 1 (https://www.youtube.-com/watch?v=qmRH9x3joL0 

 
 Підсóмóйте свої знання 

1. Запам’ятайте дати і подій, пов’язані з ними: 
– 19 березня 1917 р. — пройшла стотисячна демонстрація в Києві. 
– березень 1917 р. —  óтворено Уêраїнсьêоãо війсьêовий êлóб ім. П. Полóботêа. 
– 6–8 (19–21) êвітня 1917 р. — відбóвся Всеóêраїнсьêий національний êонãрес.  
– 5–8 травня 1917 р. — відбóвся І Всеóêраїнсьêий війсьêовий з’їзд ó Києві. 
– травень 1917 р. —  óтворено ІІ-й Уêраїнсьêий полê імені Б. Хмельницьêоãо. 

2.  Поясніть значення понять:  автономісти, самостійниêи, національно-територіальна 
автономія  

3. Підãотóйте історичнó довідêó на темó: «Причини та передóмови створення óêраїнсьêих 
війсьêових формóвань»  

4. Заповніть таблицю: «Уêраїнсьêі політичні партії ó 1917 році» 

Назва партії Лідери Проãрамні положення 
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Проãолошення І-ãо Універсалó; м. Київ, Софіївсьêа площа. 

 Події Уêраїнсьêої революції весни–літа 1917 р. 
 Яêі всенародні зібрання  підтримали ідею проãолошення автономії Уêраїни? 
 Коли і за яêих обставинах бóло створено УЦР? 
 Яê відбóвалася óêраїнізація армії? 

 
1. Події Уêраїнсьêої революції весни–літа 1917 р. 

Стосóнêи між Уêраїнсьêою Центральною Радою (УЦР) та Тимчасовим óрядом 
бóли неоднозначними. На початêó березня 1917 р. російсьêі політичні сили ставилися 
до УЦР, яê і заãалом до óêраїнсьêоãо національноãо рóхó, без особливоãо 
заціêавлення. Однаê перед Всеóêраїнсьêим національним êонãресом і особливо після 
йоãо проведення не пропóсêали наãоди вдатися до випадó проти них. Прохолодне 
ставлення Тимчасовоãо óрядó й аêтивізація російсьêоãо націоналізмó в Уêраїні, 
передóсім чорносотенців, не створювали óмов для переãоворноãо процесó. Відтаê до 
І Всеóêраїнсьêоãо війсьêовоãо з’їздó УЦР залишалася нерішóчою ó її стосóнêах із 
Тимчасовим óрядом. Натомість ó рішеннях з’їздó йшлося про неãайнó вимоãó 
проãолосити національно-територіальнó автономію Уêраїни. 

16 травня для переãоворів із Тимчасовим óрядом щодо визначення статóсó 
Уêраїни ó Петроãрад прибóла делеãація УЦР на чолі з В. Винниченêом та 
С. Єфремовим. Делеãація домаãалась óêраїнізації війсьêа, адміністрації, шêільництва. 
Проте ãоловним її завданням бóло добитися визнання автономії Уêраїни. Не 
порозóмівшись із Тимчасовим óрядом і Петроãрадсьêою радою робітничих депóтатів, 
óêраїнсьêа делеãація наприêінці травня повернóлася до Києва. Однаê ця поїздêа 
створила óмови для переходó в настóп. Унаслідоê невдалих переãоворів ó Петроãраді 
в Уêраїні пожвавився національний рóх, основною вимоãою яêоãо стало 
проãолошення автономії. Особливо аêтивно її підтримав ІІ Всеóêраїнсьêий війсьêовий 
з’їзд, делеãати яêоãо вимаãали проãолошення автономії без зãоди Тимчасовоãо óрядó. 
Відтаê УЦР розпочала підãотовêó заêонодавчоãо аêта, що óзаêонив би автономію 
Уêраїни.  10(23) червня 
1917 р. УЦР оприлюднила 
Універсал «До óêраїнсьêоãо 
народó на Уêраїні і поза 
Уêраїною сóщоãо», назва-
ний зãодом Першим Уні-
версалом. Йоãо зачитав на 
ІІ Всеóêраїнсьêомó війсьêо-
вомó з’їзді В. Винниченêо. 
Універсалом бóло проãоло-
шено автономію Уêраїни ó 
сêладі Російсьêої держави. 
Задеêларовано зоêрема, що 
УЦР бóде «творити новий 
лад вільної автономної 

§ 8 
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Уêраїни». Їй надали фóнêції вищоãо державноãо орãанó влади до сêлиêання 
Всенародних óêраїнсьêих зборів. Населення заêлиêали до формóвання 
підпорядêованих УЦР осередêів на місцях, ó яêих моãли брати óчасть представниêи 
óсіх національностей. Ішлося таêож про створення óêраїнсьêої державної сêарбниці та 
розроблення заêонó про землю, за яêим право порядêóвати землею належало б тільêи 
народові Уêраїни. Універсал УЦР став провісниêом неминóчої децентралізації Росії в 
разі її перетворення на демоêратичнó державó. 

 

1. Яê російсьêі політичні сили, й Тимчасовий óряд зоêрема, ставилися до УЦР? 
2. Яê невдалі переãовори ó Петроãраді сприяли пожвавленню національноãо рóхó в Уêраїні? 
3. Коли бóв оприлюднений І Універсал. Що він проãолошóвав? 

 
Учасниê переãоворів ó Петроãраді, один із лідерів УПСР, Миêола Ковалевсьêий 

«Наша еêсêóрсія до Петроãрада óпевнила нас ó томó, що новий демоêратичний 
режим ó Росії не матиме життя. …Баланс петроãрадсьêих переãоворів виявився цілêом 
неãативним. Треба бóло йти революційним шляхом, шляхом доêонаних фаêтів. І цим 
шляхом Уêраїнсьêа Центральна Рада після деяêих ваãань пішла.  
1. Чомó  óчасниê подій вважав, що «демоêратичний режим ó Росії не матиме життя»? 

 
Мовою джерела. І Універсал Уêраїнсьêої Центральної Ради 

«Народе Уêраїнсьêий! Народе селян, робітниêів, 
трóдящоãо людó! 

Волею своєю ти поставив нас, Уêраїнсьêó 
Центральнó Радó, на сторожі прав і вольностей 
Уêраїнсьêої Землі…  

Хай бóде Уêраїна вільною. Не одділяючись від всієї 
Росії, не розриваючи з державою Російсьêою, хай народ 
óêраїнсьêий на свої землі має право сам порядêóвати 
своїм життям. Хай порядоê і лад на Вêраїні дають 
вибрані вселюдним, рівним, прямим і тайним 
ãолосóванням Всенародні Уêраїнсьêі Збори (Сойм). Всі 
заêони, що повинні дати той лад тóт ó нас, на Вêраїні, 
мають право видавати тільêи наші Уêраїнсьêі Збори…. 

Ми ãадали, що Центральне Російсьêе Правительство 
простяãне нам рóêó в сій роботі, що в зãоді з ним ми, 
Уêраїнсьêа Центральна Рада, зможемо дати лад нашій 
землі. Але Тимчасове Російсьêе Правительство одêинóло всі наші домаãання, 
одпіхнóло простяãненó рóêó óêраїнсьêоãо народó… І через те ми, Уêраїнсьêа 
Центральна Рада, видаємо сей Універсал до всьоãо нашоãо народó і оповіщаємо: 
однині самі бóдемо творити наше життя. 

Отже, хай êожен член нашої нації, êожен ãромадянин села чи ãорода однині 
знає, що настав час велиêої роботи. Од сьоãо часó êожне село, êожна волость, 
êожна óправа повітова чи земсьêа, яêа стоїть за інтереси Уêраїнсьêоãо Народó, 
повинна мати найтісніші орãанізаційні зносини з Центральною Радою… 
Центральна Рада поêладає надію, що народи неóêраїнсьêі, що живóть на нашій 
землі, таêож дбатимóть про лад та споêій в нашім êраю, і в сей тяжêий час 
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Члени Генеральноãо сеêретаріатó УЦР 

вседержавноãо безладдя дрóжно, одностайно з нами станóть до праці êоло 
орãанізації автономної Уêраїни… І через те ми, Уêраїнсьêа Центральна Рада, 
приписóємо всім орãанізованим ãромадянам сел і ãородів, всім óêраїнсьêим 
ãромадсьêим óправам і óстановам з 1-ãо числа місяця липня (іюля) наêласти на 
людність особливий податоê на ріднó справó і точно, неãайно, реãóлярно 
пересилати йоãо в сêарбницю Уêраїнсьêої Центральної Ради». 

 

1. Поясніть за допомоãою цитат з доêóментó поняття «автономія».  
2. Назвіть орãан влади, що мав визначати майбóтнє óêраїнсьêоãо народó. 
3. Виоêремте ó поданомó доêóменті ознаêи óêраїнсьêоãо державотворення. 
 

2. Генеральний сеêретаріат. Володимир Винниченêо. ІІ Універсал УЦР. 
Бажаючи довести, що задеêларовані І Універсалом положення не бóли 

пóстопорожніми, УЦР óтворив 15 (28) червня перший національний óряд – 
Генеральний сеêретаріат, яêий очолив В. Винниченêо. Проãолошення Універсалó, 
створення Генеральноãо сеêрета-
ріатó й аêтивна підтримêа цих 
аêтів з боêó широêих верств 
народó та й армії, справили 
враження і на Тимчасовий óряд, 
і на російсьêó демоêратію.  
29 червня до Києва прибóла 
делеãація Тимчасовоãо óрядó — 
Олеêсандр Керенсьêий, Михайло 
Терещенêо, Іраêлій Церетелі — 
для переãоворів із УЦР. Резóль-
татом переãоворів стало оприлю-
днення 3 (16) липня 1917 р. ІІ 
Універсалó. 

Цей аêт проãолосив взаємне визнання Тимчасовоãо óрядó Російсьêої респóбліêи 
та Уêраїнсьêої Центральної Ради. Тимчасовий óряд вважав Генеральний сеêретаріат 
«найвищим êрайовим орãаном óправління на Уêраїні». Йоãо сêлад затверджóвав 
Тимчасовий óряд, а УЦР поповнилася представниêами різних етнічних ãрóп. Рада 
зобов’язалася відмовитися від самочинноãо проãолошення автономії Уêраїни до 
встановлення автономноãо óстрою Уêраїни Всеросійсьêими Установчими зборами. 
Уêраїнізація війсьêа мала відбóватися під êонтролем російсьêоãо êомандóвання. 
Відтаê ІІ Універсал став Універсалом êомпромісó.  

Однаê він виêлиêав незадоволення серед частини політичних сил яê ó Росії, таê і 
в Уêраїні. Зоêрема, ІІ Універсал спричинив відставêó êільêох міністрів Тимчасовоãо 
óрядó, незадоволених постóпêами óêраїнцям. Це започатêóвало заãальнó політичнó 
êризó в Росії. Нею намаãалися сêористатися більшовиêи і підняти повстання ó 
Петроãраді. Однаê їхня спроба виявилася невдалою. Бóв сформований новий сêлад 
Тимчасовоãо óрядó, êотрий очолив О. Керенсьêий. Не знайшли одностайноãо 
схвалення положення ІІ Універсалó і серед óêраїнсьêоãо політиêóмó. Особливо ãостро 
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йоãо êритиêóвали самостійниêи. Дізнавшись про постóпêи УЦР щодо автономії 
Уêраїни на êористь Тимчасовоãо óрядó, вони вирішили втрóтитись ó справó. У ніч з  
4 на 5 липня самостійниêи очолили збройний вистóп, основó яêоãо становили 
«полóботêівці». Підійшовши до приміщення, де засідала УЦР, вони намаãалися 
змóсити її проãолосити автономію Уêраїни. Однаê УЦР видала óêаз про придóшення 
вистóпó. Йоãо óчасниêів роззброїли підрозділи Київсьêоãо війсьêовоãо оêрóãó. 
Більшість êерівниêів повстання відправили на фронт, зоêрема тодішній лідер 
самостійниêів М. Міхновсьêий опинився на Рóмóнсьêомó фронті. 

 

1. Коли бóло створено перший національний óряд? Хто йоãо очолив? 
2. Коли бóло оприлюднено ІІ Універсал? Чомó йоãо називають «Універсалом êомпромісó»? 
3. Яêі наслідêи прийняття ІІ Універсалó в Уêраїні та ó Росії? 
 

Мовою джерела. ІІ Універсал Уêраїнсьêої Центральної Ради 
«Громадяне землі Уêраїнсьêої! 
Представниêи Временноãо Правительства повідомили нас про ті певні заходи, 

яêих Временне Правительство має вжити в справі Управління на Уêраїні до 
Учредительноãо Зібрання. Временне правительство, стоючи на сторожі завойованої 
революційним народом волі, визнаючи за êожним народом право на самоозначіння 
і відносячи остаточне встановлення форми йоãо до Учредительноãо Зібрання, — 
простяãає рóêó представниêам Уêраїнсьêої демоêратії — Центральній Раді, — і 
заêлиêає, в зãоді з ним, творити нове життя Уêраїни на добро всієї революційної 
Росії. 

Ми, Центральна Рада, яêа завжди стояла за те, щоб не одділяти Уêраїнó од 
Росії, щоб вêóпі з óсіма народами її прямóвати до розвитêó та добробóтó всієї Росії 
і до єдності демоêратичних сил її, з задоволенням приймаємо заêлиê 
Правительства до єднання і оповіщаємо всіх Громадян Уêраїни: 

Уêраїнсьêа Центральна Рада, обрана Уêраїнсьêим народом через йоãо 
революційні орãанізації, незабаром поповниться на справедливих основах 
представниêами инших народів, що живóть на Уêраїні, від їх революційних 
орãанізацій, і тоді стане тим єдиним найвищим орãаном революційної демоêратії 
Уêраїни, яêий бóде представляти інтереси всієї людності нашоãо êраю. 

Поповнена Центральна Рада виділить наново з своãо сêладó оêремий 
одповідальний перед нею орãан — Генеральний сеêретаріат, — що бóде 
представлений на затвердження Временноãо Правительства, яêо носитель 
найвищої êраєвої влади Временноãо Правительства на Уêраїні… В зãоді з иншими 
національностями Уêраїни і працюючи в справах державноãо óправління, яê орãан 
Временноãо Правительства, Генеральний сеêретаріат Центральної Ради твердо 
йтиме шляхом зміцнення новоãо ладó, óтвореноãо революцією. 

Прямóючи до автономноãо ладó на Уêраїні, Центральна Рада в зãоді з 
національними меньшостями Уêраїни підãотовлятиме проеêт заêонів про 
автономний óстрій Уêраїни для внесення їх на затвердження Учредительноãо 
Зібрання». 

 

1. Визначте політичний статóс ЦР та Генеральноãо сеêретаріатó зãідно з ІІ Універсалом. 
2. Що стало для ЦР визначальним при прийнятті ІІ Універсалó? 

 



  
59 

Володимир Винниченêо (1880–1951) 
Народився в с. Веселий Кóт на Херсонщині (нині с. Гри-

ãор’ївêа Кіровоãрадсьêої області)____________  
Освіта: юридичний фаêóльтет Київсьêоãо óніверситетó.  
Видатний письменниê, драматóрã, пóбліцист. Брав óчасть 

в орãанізації  та діяльності РУП, УСДРП. У період Уêраїнсьêої 
революції — застóпниê ãолови УЦР. Керівниê делеãації, яêа ó 
травні 1917 р. передала Тимчасовомó óрядó вимоãи ЦР про 
надання Уêраїні автономії. Автор Універсалів, перший ãолова 
Генеральноãо Сеêретаріатó. Засóдив ãетьмансьêий переворот, 

очолив Уêраїнсьêий національний союз —  опозицію до ãетьмана П. Сêоропад-
сьêоãо. З листопада 1918 р. до початêó лютоãо 1919 р. очолював Диреêторію УНР. 
Еміãрóвав. У Відні створив заêордоннó ãрóпó Уêраїнсьêої êомóністичної партії. 
Написав тритомниê «Відродження нації», ó яêомó проаналізóвав події в Уêраїні 
1917–1919 рр., споãади «Революція в небезпеці», романи «На той біê», «Сонячна 
машина» та інші. У період «óêраїнізації» бóв одним із найпопóлярніших 
письменниêів в Уêраїні. У 1933 р. написав відêритоãо листа до політбюро ЦК 
КП(б)У, в яêомó звинóватив Й. Сталіна та йоãо прибічниêів ó репресивній політиці. 
Помер 1951 р. ó Франції. 

 

«Всяка державна будова тільки тоді може бути непохитною, коли в її основу покладено не 
примус, а добру волю її складових частин…» 
 

 
3. Політична ситóація в Уêраїні ó липні–серпні 1917 р. 

Після досяãнення óãоди з Тимчасовим óрядом УЦР, ретельно дотримóючись 
óзятих зобов’язань, почала втілювати здобóті права. Насамперед вона порозóмілася із 
неóêраїнсьêою революційною демоêратією. Представниêи різних національностей 
óзяли óчасть ó роботі УЦР. Михайло Грóшевсьêий привітав їх яê товаришів-
співробітниêів і висловив сподівання, що спільна співпраця óêраїнців із росіянами, 
поляêами, євреями «виведе Уêраїнó на шлях розêвітó та повної зãоди». 

Водночас новий сêлад Тимчасовоãо óрядó вирішив обмежити повноваження 
УЦР, праêтично порóшивши домовленості, зафіêсовані ó ІІ Універсалі. 4 (17) серпня 
1917 р. він оприлюднив «Тимчасовó інстрóêцію Генеральномó сеêретаріатові 
Тимчасовоãо óрядó на Уêраїні», що фаêтично переêреслювала попередню óãодó. 
УЦР зãадана в цій інстрóêції побіжно, наче й не бóло переãоворів із нею ó Києві. 
Генеральний сеêретаріат перетворено на місцевий орãан Тимчасовоãо óрядó, тобто 
ординарний адміністративний апарат, яêий майже не відрізнявся від ãóбернсьêоãо 
правління. Правочинність Генеральноãо сеêретаріатó поширювалася лише на п’ять 
ãóберній: Волинсьêó, Київсьêó, Подільсьêó, Полтавсьêó і частêово Черніãівсьêó. 
Бóла обмежена йоãо êомпетенція. З неї вилóчено війсьêові, продовольчі питання, 
юстицію, поштó і телеãраф, шляхи сполóчення. Опóбліêóвання «Тимчасової 
інстрóêції» виêлиêало неãативнó реаêцію в Уêраїні. Однаê з оãлядó на політичнó 
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Маніфестація в Києві, Літо 1917 р. 

ситóацію, УЦР, після  
дводенноãо обãоворення, 
прийняла доêóмент біль-
шістю ãолосів. Проте  
політиêа Тимчасовоãо óря-
дó не сприяла стабілізації 
ситóації в державі. Наро-
стання еêономічноãо без-
ладó, заãострення політич-
ної боротьби і невдачі на 
фронтах значно аêтиві-
зóвали êрайні політичні 
елементи. Праві сили 
спробóвали розв’язати 
êризó силовими методами. 
Верхівêа армійсьêоãо ãенералітетó на чолі з верховним ãоловноêомандóвачем Лавром 
Корніловим очолила заêолот. 26 серпня 1917 р. Л. Корнілов надіслав ó війсьêове 
міністерство телеãрамó з вимоãою передати йомó владó, поãрожóючи настóпом на 
Петроãрад. Однаê армія за ãенералами-заêолотниêами не пішла. Бóв заарештований, 
зоêрема, êомандóвач Південно-Західноãо фронтó Антон Деніêін. Серед політичних 
сил і населення Уêраїни заêолотниêи таêож не мали підтримêи через заãрозó 
завоюванням революції та перспеêтиви встановлення ãенеральсьêої диêтатóри. У 
Києві з початêом заêолотó бóло створено за óчастю представниêів різних партій 
Комітет охорони революції, до яêоãо ввійшли представниêи Генеральноãо 
сеêретаріатó, ãолови виêонавчих êомітетів рад робітничих і солдатсьêих депóтатів, 
êомандóвач війсьê Київсьêоãо війсьêовоãо оêрóãó, начальниê міліції, представниêи 
профспілоê та лівих політичних партій. Комітет охорони революції безпосередньо 
êерóвав орãанізацією відсічі êонтрреволюційним силам. 30 серпня 1917 р. заêолот бóв 
придóшений. Проте ситóація на осінь 1917 р. залишалася напрóженою. Більшість 
наãальних потреб сóспільства чинна влада Росії не вирішóвала, що сприяло 
посиленню ó радах позицій більшовиêів, яêі пропаãóвали ідеї соціальної рівності та 
постóлювали ãасла, яêі позитивно сприймало населення: припинення війни, передачі 
влади радам, тощо. Більшовиêи бóли єдиною партією, яêа мала війсьêові заãони — 
Червонó ãвардію. Її чисельність ó жовтні 1917 р. становила в Уêраїні 15 тис. осіб, 
зоêрема ó Києві — 3 тис. 

 

1. Яêі óмови ІІ Універсалó бóли втілені ó життя відразó? 
2. Стисло охараêтеризóйте зміст «Тимчасової інстрóêції…». 
3. Охараêтеризóйте причини і наслідêи êорніловсьêоãо заêолотó. 
 




