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1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ НА
ПОЧАТКУ XX СТ.
Після реформи 1861 р. економіка України розвивалася стрімкими темпами, особливо
значні успіхи були досягнуті в промисловості. Майже 21% усієї промислової продукції
Російської імперії вироблявся в Україні.
Економічний розвиток України мав ряд особливостей.
- темпи розвитку деяких галузей (гірничої, металургійної, кам'яновугільної, цукрової)
були вищими, ніж у центрі;
- в Україні існувала нерівномірність розвитку окремих регіонів. Найвищим цей рівень
був на Півдні України. Значно відставало Правобережжя; в південно-західних районах
переважало дрібнотоварне виробництво;
- розвиток економіки та культури стримувався сильним політичним, соціальним та
національним гнобленням, залишками кріпосництва. По-четверте, Україна не була окремим,
самостійним економічним регіоном, а входила в склад загальноімперської економічної
системи.
Деякі головні риси економічного розвитку України були такими ж, як і в цілому в
Росії. Так, в Україну, як і в інші регіони імперії, широко проникав іноземний капітал.
Особливо чітко це виявлялося у Донецько-Криворізькому районі, де значна кількість
шахт, рудників, заводів належала іноземцям. Як і у Центрально-промисловому районі, в
Україні створилася висока концентрація виробництва. На початку століття на
підприємствах з кількістю працюючих понад 500 чол. зосереджувалось близько 50%

загальної кількості робітників. Це створювало передумови для кращої організації
робітничого руху, що зіграло потім суттєву роль в подальших революційних подіях.
Особливістю важкої індустрії Донбасу було комбінування металургійних підприємств
з вугільними, коксовими, залізнорудними, хімічними. Подібні комбінати виявилися набагато
вигіднішими у господарському відношенні. При цьому ключові позиції (як базові
підприємства) займали не кам'яновугільні, а ме-талургійні або машинобудівні заводи. На
початку століття в Україні з'являються перші монополії - синдикати «Продуголь»,
«Продамет», «Продруда», які концентрують в своїх руках значну частину виробництва в
окремих галузях і отримують надприбутки за рахунок високих цін, котрі вони могли
диктувати.
Особливістю промислового розвитку західноукраїнських земель, які перебували в
цей час у складі Австро-Угорщини, було домінування сировинних галузей. Найбільшого
розвитку з них набули нафтова та деревообробна. В цілому ж Східна Галичина залишалася
недостатньо економічно розвиненим регіоном.
У сільському господарстві України на початку століття відбувалася боротьба двох
тенденцій:
американського (фермерського) і
пруського (буржуазно-поміщицького) шляхів розвитку.
Незважаючи на підтримку царським урядом поміщиків, селянська земельна класність
зростала. В самому селі значно прискорився процес диференціації селянства: земля та
засоби виробництва зосереджувалися в руках заможних селян. Це приводило до збіднення та
обезземелювання значної частини селянства. У 1905 р. в Україні частка беззелельних та
малоземельних селян складала близько 56%. Поряд з цим зростало товарне виробництво
ча продаж. Розширювалися посіви зернових та технічних культур. Особливо швидко
розвивалось сільське господарство Південної України. Це пояснювалося тим, що тут широко
використовувалася наймана праця сезонних робітників, яка була дешевою, швидше
впроваджувалися сільськогосподарські машини, менше було залишків кріпосництва.
Розвиток економіки супроводжувався посиленням експлуатації робітників і селянства,
погіршенням становища значної маси населення. Тяжке соціальне становище, політичне
безправ'я, національний гніт призвели до активізації робітничого, селянського та
національно-визвольного рухів. У 1903 р. з великим розмахом пройшов загальний
політичний страйк на Півдні Росії, причому найактивнішу участь у ньому взяли робітники
України (115 тис чол.).
Значно посилився й селянський рух. У ряді повітів Харківської та Полтавської
губерній у 1902 р. спалахують збройні виступи: 105 поміщицьких маєтків та садиб було
розгромлено; царські війська жорстоко розправилися з повстанцями.
Активізувалося й студентство. У вищих навчальних закладах Києва, Харкова, Одеси,
Катеринослава влаштовувалися збори, де висувались вимоги академічних свобод. Царський
уряд змушений був піти на часткові поступки, дозволивши під наглядом начальства
створювати гуртки, каси, бібліотеки.
Активізація революційно-визвольної боротьби
Початок ХХ століття характеризується загальним революційним піднесенням, яке було
викликане гострими класовими протиріччями, політичним безправ’ям населення. Ситуацію
загострила загальноекономічна світова криза. 1900-1903 рр., а в Російській імперії = і її
поразка у війні 1904-1905 рр. з Японією.
Як в Наддніпрянській, так і Західній Україні революційний настрій охопив усі верстви
населення:
- робітничі протести перейшли від економічної до політичної боротьби;
- активізувався селянський рух, для придушення якого часто використовувались
військові загони;
- зросла активність студентської і учнівської молоді.
За участь у студентському русі царський уряд віддав у солдати 183 студента
Київського університету. У цьому ж році виступили студенти Львівського університету,
які вимагали відкриття українського університету.

посилився опозиційних рух ліберальної буржуазії, поміщиків, інтелігенції за
проведення реформ.
У Надніпрянській Україні центром опозиційної по відношенню до царизму діяльності
стали органи місцевого самоуправління – земства. Вимагали надання політичних свобод,
ліквідації кріпосницьких пережитків, скликання Установчих зборів для підготовки
конституції.
Активізувався також і національний рух.
У Західній Україні, де боротьба була значно активнішою і ефективнішою:
- гаслом політичних партій було гасло політичної самостійності України. У Львові
працювала партійна друкарня Революційної української партії, де було видано працю
М.Міхновського «Самостійна Україна»;
- діяли українські школи, видавалась українська література. Видавався літературний
журнал, під редакцією М.Грушевського і І. Франка «Літературно-науковий вісник»;
- збільшувалась кількість українських представників у центральному парламенті та в
крайових сеймах;
- активно діяли патріотичні молодіжні організації «Сокіл», «Січ»;
- активізувався кооперативний рух, якому сприяли «Просвіта» та уніатська церква;
Кооперативні організації вчили селян сучасним методам господарювання, сприяли
розвитку тісних
взаємин між селянством та інтелігенцією, чого не було в
Наддніпрянській Україні.
У наддніпрянській Україні національно-визвольний рух проявився в:
- політизації українського руху, зростанні кількості національних партій.
Політичну лінію «Братства тарасівців» продовжила Революційна Українська партія
(РУП), створена у 1900 р. у Харкові. Метою партії була боротьба за національні права
та соціальну революцію, захист інтересів, перш за все, селянства. Проте керівники партії
не мали єдиної думки щодо стратегії і тактики її діяльності і це спричинило її розкол.
Революційна українська партія (РУП, утворена у Харкові у 1900 р.), розкололася і
дала початок трьом партіям:
- Народній українській партії на чолі з Міхновським (НУП, 1902) Під лозунгом
«Україна для українців» виступала за утворення незалежної української держави.
Орієнтувалась на національну інтелігенцію;
- Українській соціал-демократичній спілці («Спілка», 1904 р.) на чолі з Меленевським.
Стояла на марксистських позиціях, прагнула виражати інтереси всіх робітників
України незалежно від їх національності. У 1905 р. влилася у меншовицьку фракцію
ПСДРП.
- Українській соціал-демократичній робітничій партії (УСДРП, 1905 р.) на чолі з В.
Вінниченком та С. Петлюрою. Прагнула поєднати марксизм із націоналізмом.
Орієнтувалася на селян і робітників, вимагала автономії для України.
У 1904 р. були утворені дві ліберальні партії – Українська радикальна партія
(Б.Грінченко, С.Єфремов) та Українська демократична партія (А.Лотоцький, Є. Чикаленко).
Основні її вимоги – конституційна монархія, земельні реформи, автономія України у складі
Росії.
Активізувалась культурно-просвітницька діяльність української інтелігенції:
- відкриття пам’ятника І.Котляревському у Полтаві у 1903 р. зібрало представників
з усієї України, де лунала, не дивлячись на заборону, українська мова.
- святкування у 1903 р. 35-річчя музичної діяльності М.Лисенка.
Але національний рух не набув масового характеру, в ньому брала участь лише
частина інтелігенції.
Українські партії були мало чисельними, недостатньо згуртованими і організованими.
У національному питанні всі вони, крім НУП (народна партія України) не йшли далі вимога
автономії України у складі Росії.
У Наддніпрянській Україні більш масовими були загальноросійські партії:
-

- Російська соціал-демократична партія (РСДРП) – виникла у 1898 р., розкололась на
більшовиків і меншовиків. Стояла на позиціях визнання керівної ролі пролетаріату в
революції та диктатури пролетаріату. Партія діяла серед російських і зросійщених
українських робітників;
- Партія соціалістів-революціонерів (есери) – утворилася на рубежі 1899-1900 рр. на
основі поєднання народницьких ідей з марксизмом. Соціальну опору партії складало
селянство;
- Конституційно-демократична партія (кадети) – утворилася у 1905 р., виступала за
конституційну монархію з двох платним парламентом, за свободу культурного розвитку для
всіх національностей;
- «Союз 17 жовтня» (октябристи) – утворилися в жовтні 1905 р., виступали за збереження
царської влади, єдину і неподільну Росію;
- Союз російського народу – чорносотенна організація виникла в 1905 р., стояли на
позиціях націонал-шовінізму, проголошувала боротьбу з євреями і іншими національними
меншинам, проти революційного і національного рухів (її члени брали активну участь у
єврейських погромах і вбивствах революціонерів і ліберальних діячів).
2. РЕВОЛЮЦІЙНІ ПОДІЇ В УКРАЇНІ у 1905-1907 РР.
У 1905 р. в Російській імперії революційно –визвольний рух вилився в демократичну
революцію, в якій населення України взяло активну участь.
Зупинимось на її характері та особливостях. Характер визначається тими завданнями,
які вона повинна була вирішити. Революція 1905-1907 рр. за своїм характером була
буржуазно-демократичною, бо її безпосереднім завданням було повалення царизму,
встановлення демократичної республіки, вирішення аграрного питання, покращення
становища робітників (восьмигодинний робочий день і ін. Буржуазна революція відбиває
потреби розвитку капіталізму, оскільки вона розширює і поглиблює розвиток його основ.
Тому революція не може не відбивати інтересів буржуазії. Проте в ній також зацікавлені
робітники, селяни і інтелігенція, оскільки революція направлена на ліквідацію залишків
кріпосництва, повалення царизму з його поліцейським режимом, розширення демократії і
т.ін.
Революція 1905 - 1907 рр. мала свої особливості, тобто відмінності від попередніх
революцій в інших країнах.
Особливості (відмінності) революції 1905-1907 рр.
від попередніх революцій в інших країнах
- це була перша революція XX ст., коли протиріччя капіталізму досягли апогею, і
Російська імперія стала вузлом цих протиріч;
- хоча революція була буржуазною за характером, буржуазія імперії не могла в ній
грати вирішальної ролі, як це було у країнах Європи раніше, оскільки була
недостатньо організованою і занадто прив'язаною до царизму;
- в цій революції існували не два політичних табори (революційний і
контрреволюційний, урядовий, як у Європі), а три, крім вищевказаних, ще табір
ліберально-буржуазний. Це ускладнювало політичну боротьбу.
Різною була й тактика партій в революції. Більшовики та есери виступали за збройне
повстання як основний засіб вирішення завдань революції (есери, крім цього, також за
терор). Меншовики, кадети, лідери українських національних партій виступали за
парламентський шлях через вибори в Державну Думу. Чорносотенні партії виступали за
беззаперечне збереження існуючого ладу, тобто проти будь-яких змін.
Головні події революції в Україні:
- січень - березень 1905 р. страйки робітників - 177 страйків, 170 тис. учасників;
- 14-25 червня 1905р. – збройне повстання на броненосці «Потьомкін»;
- жовтень - загальний політичний страйк (120 тис. учасників), який змусив царя
Миколу II піти на поступки і видати Маніфест 17 жовтня, проголосивши
громадянські свободи і вибори до Державної Думи;
- листопад – повстання моряків Севастополя на чолі з лейтенантом Шмідтом;

створення профспілок ( у 1907 р. вже 280 організацій);
- листопад - селянські виступи (за 1905 р. - 4 тис. у 7 тис. сіл);
- листопад - повстання саперів у Києві на чолі з поручиком Б. Жаданівським –
листопад 1905 р.;
- грудень – збройні повстання робітників Горлівки, Харкова, Катеринослава,
Донбасу.
В ці роки значно посилився національний рух. Громадськість України виступала за
рівноправність усіх народів, проти великодержавної, шовіністичної політики царизму, за
право вільно користуватися рідною мовою. В цей час більшого поширення набуває
українська преса. У 1905-1907 рр. виходило уже 24 україномовних газети і журнали.
Поряд з політичними партіями в цей час виникають і культурно-освітні організації «Просвіти», які керувались демократичними і ліберальними діячами української інтелігенції
(М.Коцюбинський, Б.Грінченко, П.Мирний, Л.Українка). Вони засновували бібліотеки і
читальні, організовували літературні і музичні вечори, лекції, спектаклі, створювали школи з
викладанням українською мовою. В Одеському університеті починається викладання історії
України, а в Харківському - історії літератури українською мовою.
Українське питання обговорювалося і у Державних Думах. Вибори у І Думу відбулися
весною 1906 р. Від України було обрано 102 депутати, найбільше було кадетів - 36 чол. У
Думі сформувалася «Українська думська громада», яка об'єднувала 45 депутатів. Основною
її вимогою було надання автономії Україні. Вибори у II Думу відбулися у січні 1907 р. Знову
від України обрали 102 депутатів, і знову була створена «Українська думська громада». II
Дума виявилася ще лівішою, ніж І Дума. «Думська громада» дещо розширила свої вимоги,
пропонуючи допустити українську мову в систему освіти і державного управління. Для
цього вони вважали за необхідне утворити кафедри української мови і історії в
університетах, ввести українську мову в учительських семінаріях. Діяльності «Думської
громади» активно допомагав видатний український історик М.Грушевський, який спеціально
для цього переїхав до Петербургу. За його участю почали видавати журнал «Украинский
вестник», а потім газети «Рідна справа» («Вісті з Думи»), де друкувались виступи депутатів,
статті на актуальні політичні теми. Склад «Думської громади» був дуже строкатим,
неоднорідним, і, крім того, в умовах спаду революції і посилення реакції майже неможливо
було досягти якихось демократичних зрушень.
На початку XX ст. в Західній Україні розгорнулася боротьба за реформу виборчої
системи, що була складовою частиною національно-визвольного руху. В результаті досить
гострої боротьби (наприклад, лише у січні 1906 р. в Галичині відбулося близько 300 мітингів
і зборів, у яких взяли участь майже 500 тис. чол.), імператор Австро-Угорщини видав указ
про запровадження нового виборчого закону. Однак суттєвих змін це не принесло, оскільки, як і раніше, закон забезпечував переваги для австро-угорської і польської
буржуазії. Зберігалась недемократична система виборів до місцевих органів влади. Лише у
1914 р. сейм схвалив новий виборчий закон, за яким українським партіям надавалось 27,2%
місць, українцям дозволялося займати посади службовців урядових установ у повітах
Галичини і Буковини. Проте система виборів до місцевих органів влади так і не була змінена
і українці знаходилися в нерівних умовах з іншими національними групами.
3. ПОЛІТИЧНА РЕАКЦІЯ. СТОЛИПІНСЬКА АГРАРНА РЕФОРМА. ЗАГОСТРЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО ПИТАННЯ
Після поразки революції в країні настав період політичної реакції, яка, за ім'ям голови
царського уряду, отримала назву столипінської.(Столипін – спочатку міністр внутрішніх
справ, згодом – голова уряду Росії). II Дума розпускалась, вводився в дію новий виборчий
закон, за яким 80% населення позбавлялося виборчих прав. В основному це стосувалося
робітників, селян, неросійських народів. III Дума була реакційною, більшість у ній мали
чорносотенці і октябристи, що давало можливість царю успішно нею керувати. Від України
обрали 111 депутатів, з них 64 поміщика. За партійною приналежністю більшість їх
належала правим та російським націоналістам (55). Національно-демократичні партії
України не змогли провести своїх представників до ІІI Думи.

Значно посилилися репресії: в більшості губерній України діяв надзвичайний стан,
лютували каральні загони. У 1909 р. у тюрмах країни перебувало 170 тис.
революціонерів. Фактично розгромлені були профспілки та інші громадські організації Якщо у 1905 р. нараховувалось 245 тис. членів профспілок, то у 1909 р. залишилось лише 13
тис.
Прагнучи не допустити нової революції і зміцнити свою соціальну опору, царський
уряд на чолі з П.А.Столипіним вирішив здійснити реформи, які торкались, перш за все,
аграрного сектору.
Основні заходи аграрної реформи:
- дозвіл виходу з общини і закріплення землі у приватну власність, тобто
розмивання общинного землеволодіння;
- створення хуторського та відрубного господарства;
- надання кредитної допомоги селянам через селянський поземельний банк;
- ліквідація аграрної перенаселеності європейської частини держави шляхом переселення
селян у східні райони Росії (у Сибір, на Далекий Схід, у Середню Азію).
Тим самим Столипін планував: дати селянам землю, вивезти їх з перенаселених
районів, позбавившись незадоволених мало- і безземеллям. Планувалось, що реформа
сприятиме зміцненню держави взагалі, оскільки крім аграрних перетворень, вона
передбачала реорганізацію місцевого самоврядування, судових установ, страхування
робітників, запровадження загальної початкової освіти.
Столипін прагнув еволюційним шляхом досягти соціально-економічного прогресу
при збереженні царської монархії, влади і привілеїв багатих верств населення (у першу
чергу поміщиків та буржуазії), а також заможного селянства.
В Україні з 1906 по 1915 рр. з общини вийшли 458 тис дворів, або 30,2% від загальної
чисельності общинних земель. Ті селяни, які виходили з общини, мали право отримати
землю у відруб, тобто в одному місці, «куском». Якщо вони переносили туди будинок і
господарські будівлі, то це називалося хутором. До початку 1916 р. в Україні утворилося 440
тис. хуторських і відрубних господарств (13% загальної кількості). Для допомоги селянам у
створенні хутірського господарства створювався Селянський поземельний банк. Цей банк
купляв у поміщиків землі, а потім за вищими цінами продавав їх окремими ділянками
селянам. Селяни України протягом 1906-1910 рр. купили в банку 480 тис. десятин землі, з
них хутірські та відрубні господарства 82,6%. Банк підняв ціну землі з 105 крб. за десятину в
1907 р. до 136 крб. у 1914 р. Діяльність банку сприяла зміцненню заможних селянських
господарств. Якщо селяни не могли виплатити щорічні внески і проценти банку, то земля
поверталася в банк.
На селі організовувалися прокатні технічні станції, сільськогосподарські читання з
метою поліпшення агрокультури. Для малоземельних селян створювалися товариства з
оренди землі та колективного ведення рільництва.
Певні результати дала політика переселення. Найбільшу кількість переселенців
дала Україна. Це було пов'язано з тим, що саме тут конче не вистачало землі, відчувалося
сильне аграрне перенаселення. До Сибіру з України переїхало близько 1 млн селян. Та
невдовзі 17% з них повернулися назад, ще більш незадоволеними і збіднілими, оскільки в
Україні у них землі не було і у Сибіру вони її не змогли отримати з різних причин. Це
призвело до загострення соціальних стосунків в українському селі. Таким чином, реформа
сприяла подальшій соціальній диференціації на селі.
Ця диференціація призвела до того, що у бідняків земельні наділи зменшувались, а у
заможних - збільшувались. Концентрація наділів давала можливість ширше застосовувати
машини, добрива, агрокультуру. Розширилися посівні площі. Середньорічний валовий збір
зернових збільшився з 775 млн. пудів у 1900-1902 рр. до 1070 млн. у 1910-1913 рр.
Столипінська аграрна реформа після відміни кріпосного права у 1861 р. була
наступним великим кроком на. шляху еволюційного розвитку Російської імперії, поступового
перетворення її з феодальної в буржуазну монархію. Вона прискорила розвиток
капіталістичних, ринкових відносин, соціальну диференціацію на селі, покращила стан

сільського господарства, але не вирішила аграрного питання в цілому. Тому участь
селянства в новій революції з усіма її наслідками стала неминучою.
У цілому по Росії реформа не досягла поставлених цілей. Але саме в Україні вона
мала найбільший успіх – з общин вийшла майже половина селянських господарств, що
сприяло розвитку капіталізму на селі. Україна дала найбільшу кількість переселенців до
Сибіру. Зросли посівні площі, валовий збір зерна, товарність сільського господарства.
Але реформ не змогла послабити соціальну напруженість на селі. У 1914 р. кількість
малоземельних
селян
сягнула
2
млн.
Бідняцькі
господарства
залишились
малопродуктивними і мало товарними.
Напередодні війни царизм значно посилив національний гніт: закривались українські
школи, «Просвіти», журнали, конфіскувались твори українських письменників, в тому числі
і Т.Г.Шевченка. Українці, як і всі інші неросійські народи, оголошувались «інородцями», їм
заборонялося співати рідних пісень не тільки на концертах, але й на вулицях міст і сіл,
читати вірші національних поетів. Таким чином, національне питання напередодні війни
значно загострилось.
Причинами загострення цього питання були політична реакція в країні, прагнення
царизму придушити всякий визвольний рух, в тому числі і національний; розгул
шовінізму в зв'язку з підготовкою до війни і відповідна реакція на те з боку національнодемократичних сил; зв'язок національного питання з аграрним, адже більш населення
національних регіонів були селяни, для яких ці два питання перепліталися; правова та
теоретична необгрунтованість національного питання.
В цей період різними політичними силами (крім царизму, який виступав за статускво) пропонувались різні шляхи вирішення національного питання в Україні. З метою
координації діяльності українських сил у нових умовах українські діячі в 1908 р. створили
міжпартійний політичний блок – Товариство українських поступовців (ТУП). Його
лідерами стаи М.Грушевський, С.Єфремов, Є.Чикаленко, Д.Дорошенко. ТУП вістоювала
конституційно-партламенський шлях боротьби за національне відродження (виступало
за ідею національної автономії України в межах майбутньої конституційної Росії).
Більшовики виступали за національне самовизначення України, українізацію шкіл і
розвиток національної культури. Російські ліберали (кадети, трудовики) погоджувались на
дозвіл уживання української мови в початкових школах у місцевостях з переважаючим
українським населенням. Чорносотенці з України (Д. Піхно, В.Савенко) категорично
виступали проти будь-яких поступок українцям, заявляючи, що українство «загрожує смертельною небезпекою великій російській державі».
Незважаючи на наступ і утиски царизму, українська культура продовжувала
розвиватись і досягла певних успіхів. У 1914 р. в Україні діяло 26 тис загальноосвітніх шкіл з
2,6 млн. учнів, а в 27 вузах навчалося 35,2 тис. студентів.
Україна в роки Першої світової війни (серпень 1914-листопад 1918 рр.)
Світова війна велась між троїстим (Німеччина, Австро-Угорщина та Італія) згодом,
коли Італія відкололася, а на зміну їй прийшла Туреччина та Болгарія, Четвертим союзом і
Антантою (Росія, Англія, Франція).
У ході війни до Антанти приєдналася Італія, Румунія, США, Японія та інші держави.
Для всіх сторін війна мала загарбницький, несправедливий характер.
Серед основних суперечностей, що призвели до війни, були стосунки між Росією та
Австро-Угорщиною, Росією і Німеччиною, суперництво за перерозподіл світу. Україна через
своє геополітичне становище потрапила до сфери першочергових інтересів ворогуючих, а
також стала одним із епіцентрів воєнного противоборства.
Характеризуючи становище України під час війни, необхідно виділити такі
обставини:
Західна і Наддніпрянська Україна опинилася по різні сторони фронтів, оскільки
Росія і Австро-Угорщина належала до ворогуючих фронтів. Українці, мобілізовані до армії,
вимушені були боротися один проти одного. В російській армії нараховувалось 4,5 млн.
українців, в австрійській – 250 тис.

У ставленні до війни українські партії зайняли різні позиції.
Партії Західної України активно підтримували уряд Австро-Угорщини і Німеччини у
війні з Росією, сподіваючись, що у разі поразки Росії держави-переможці допоможуть
українцям створити самостійну державу.
Уже в перший день війни – 1 серпня 1914 р. 0 вони об’єдналися в Головну Українську
Раду (ГУР) з метою мобілізувати сили українців для війни з Росією. На заклик ГУР 6
серпня 1914 р. з добровольців – молодих вихованців організацій «Сокіл», «Січ», «Пласт»
був сформований легіон (згодом полк) Українських
Січових стрільців чисельністю 2,5 тис. чол.
Полк УСС (командир Коссак) було визнано найстійкішим в австрійській армії. Після війни
він брав активну участь в українській національно-демократичній революції 1917-1920 рр.
Партії Наддніпрянської України поставились до війни неоднозначно:
Ставлення партій Наддніпрянської України до Першої світової війни
(серпень 1914-листопад 1918 рр.)
- більшість українських партій, в т.ч. частина УСДРП на чолі з С.Петлюрою, керівництво
ТУП підтримали Росію у війні;
- частина ТУП (його Київська рада) пропонувала українцям дотримуватись у війні
нейтралітету;
- частина УСДРП на чолі з В.Винниченком засудила війну і виступила за поразку Росії, але
невдовзі він віддав перевагу співробітництву з русофілами, рупором яких був журнал
«Украинская жизнь», що виходив у Москві за редакцією С.Петлюри;
- найбільш вороже настроєні щодо Росії соціалісти (УДРП, «Спілка») емігрували до
Західної України і створили у Львові 4 серпня 1914 р. Союз визволення України – СВУ.
Серед них
- Д. Донцов, В.Дорошенко.
Своєю метою СВУ проголосив утворення самостійної Української держави і для її
досягнення вирішила співпрацювати з Німеччиною та Австрією проти Росії. Вони
розраховували на те, що в перебігу війни буде знищено основу національного гніту – царизм.
У поширеній Союзом Визволення України відозві «До українського народу в Росії на
Росію покладалася вся відповідальність за розпочату війну, зазначалося, що не варто боятися
приходу австрійського війська (в ньому сотні тисяч галичан – «Січові стрільці»), яке
допоможе стати господарем власної долі, принесе «свободу і волю» й , врешті, «вільним і
незалежним краєм стане Україна в злуці з Австрією».
У роки війни значна частина України перетворилася в район запеклих бойових дій
(Галичина (сучасні Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, за винятком північної
частини, яка належить Волині); Закарпаття (сучасна Закарпатська обл. до 1939 р. належала
Чех., в період Др. світової окупована Угорщиною); Буковина (частина Чернівецької обл. та
Румунії), Поділля (суч. території Вінницької, Хмельницької, Тернопільської) без північних
регіонів); Волинь). Територія декілька раз переходила із рук в руки. Це призвело до значних
жертв серед мирного населення, занепаду промисловості, сільського господарства,
зубожіння людей. Протягом 1914-1916 рр. в Україні закрилось більше 1400 підприємств.
Держави, в інтересах яких проливали свою кров українці, мали агресивні плани щодо
України. ігнорували українські національні інтереси, прагнули використати воєнне
становище, щоб назавжди покінчити з національно-визвольним рухом українців.
Австро-Угорщина планувала приєднати до своїх Володінь Волинь І Поділля.
Німеччина прагнула створити у ході війни Пангерманський союз, включивши до нього і
Україну.
За версією деяких істориків, в німецьких колах існувала думка щодо створення
самостійної державності в Україні як чинника послаблення Росії та перешкодити для її
безпосереднього впливі на Європу. Росія планувала приєднати до імперії Західну Україну,
зокрема Східну Галичину, Північну Буковину й Карпатську Русь (Закарпаття).

Польща, при умові відродження під час війни польської державності, планувала
приєднати «історично польські» землі – галицькі. Румунія - Бессарабію (частина Бессарабії
входить до (Молдови) і частину Буковини.
Політика сторін щодо України.
Росія, окупувавши в 1914-1915 рр. Західну Україну, утворила тут нове генералгубернаторство на чолі з реакціонером Г.Бобринським, за наказом якого було закрито всі
українські школи, культурні установи, періодичні видання. Особливих переслідувань зазнала
греко0католицька церква. Її митрополита Шептицького було депортовано до Суздаля.
Австро-Угорщина, повернувшись у травні-червні в Західну Україну, звинуватила
українців у своїх поразках і розгорнула проти неї репресії. Уряди Росії та Астрії, залежно від
того, кому належала влада, здійснювали масові репресії проти українства.
Таким чином, Перша світова війна стала для українців справжньою національною
трагедією. Національно-визвольна боротьба вливалась в єдине русло загальноросійської
боротьби. Українство розуміло, що без національної боротьби неможливо відродити
державність.

