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У статті аналізується науковий доробок сучасної вітчиз-

няної та зарубіжної історіографії щодо питань висвітлення сут-
ності і змісту «українського питання» напередодні Першої сві-
тової війни. Показано основні здобутки і тенденції в аналізі ролі 
та значення сучасної історіографії в досліджені визначеної про-
блеми, з’ясовано ступінь висвітлення окремих її аспектів, вияв-
лено інноваційні концепції. 

Ключові слова: Перша світова війна, українська та зару-
біжна історіографія, українці у світовій війні, ставлення політич-
них еліт до воєнних подій. 

 

Постановка проблеми. Висвітлення подій пов’язаних з іс-

торією підготовки та ходом Першої світової війни (1914 – 1918) 

сьогодні залишається предметом активного вивчення істориками 

й представниками інших гуманітарних наук. За останні десяти-

ліття нагромадився величезний масив різних праць, що потребує 

ґрунтовного аналізу, систематизації і творчого переосмислення з 

метою визначення головних здобутків, прогалин та перспектив 

подальшого дослідження. Початок нового періоду вивчення цих 

проблем поклали процеси руйнування тоталітарної системи, кому-

ністичної монополії на правду в історії, демократизації суспіль-

ного життя та проголошення незалежності України. Особливого 

значення набула необхідність переосмислення підходів до вивче-

ння вітчизняної історії. Основні завдання полягають у пошуках 

нових методологічних підходів до вивчення історії України, а та-

кож перегляд напрямів наукових досліджень у військовій історії, 
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особливо в контексті ролі та участі українців у глобальних війсь-

кових конфліктах ХХ ст. 

Аналіз останніх досліджень свідчить, що деякі аспекти вив-

чення проблеми сутності і змісту «українського питання» напере-

додні Першої світової війни вже аналізувалися сучасними вітчиз-

няними та зарубіжними вченими: українцями – Іриною Лозинсь-

кою [27], Орестом Мазуром [28], Віктором Матвієнком [29]; бри-

танцями – Майклом Говардом [9], Норманом Стоуном [41], Джо-

ном Террейном [43]; росіянином – В’ячеславом Шаціллою [49] 

та ін. Водночас чимало аспектів означеної проблеми залишилися 

нерозв’язаними ще й сьогодні, хоча сучасна історіографія спро-

можна і повинна акумулювати історичну пам’ять українського 

народу – одного з важливих чинників національного державотво-

рення. Важлива роль сучасної історіографії полягає у зміцненні 

фактологічної бази подальшого вивчення історичних подій, пов’я-

заних із підготовкою та перебігом Першої світової війни, з метою 

більш об’єктивного й різнобічного їх висвітлення у науковій лі-

тературі. 

Метою статті є аналіз наукового доробку сучасної віт-

чизняної та зарубіжної історіографії щодо питань висвітлення сут-

ності і змісту «українського питання» напередодні Першої світо-

вої війни. 

Зміна методологічних та історіографічних орієнтирів спри-

чинила перегляд напрямів наукових досліджень. Зокрема, значну 

увагу дослідники приділили аналізу «українського питання» в по-

літиці іноземних держав. Слід зазначити, що це питання розгля-

далось у різних вимірах, під різним кутом зору, піднімаючи різно-

планові проблеми, здебільшого, національно-політичного й тери-

торіально-адміністративного характеру. З цього приводу польсь-

кий політик і дослідник української історії Лєон Васілєвскі (1870 – 

1936) зауважував: «уже сам факт, що на українській етнографіч-

ній території влада належала двом державам, мав міжнародне зна-

чення і породжував можливість, якщо не потребу, використання 

української справи у цілях закордонної політики» [51, 43]. 

«Українське питання» в європейській політиці напередодні 

Першої світової війни стало однією з провідних тем вітчизняної 

історіографії. Серед монографічних публікацій останніх років вар-

то відзначити спільну роботу Валерія Солдатенка і Володимира 
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Головченка [10]. На основі новітніх досягнень вітчизняної і зару-

біжної історіографії, використовуючи різноманітні джерела, автори 

спробували комплексно проаналізувати значення «українського 

питання» як одного з найгостріших і водночас найзаплутаніших 

феноменів підготовки Першої світової війни. Дослідники доводять, 

що Україна стала одним із головних об’єктів реалізації далеко-

сяжних планів ворогуючих блоків, ключовим центром визрівання 

масштабних суспільних потрясінь, у ході яких визвольний рух 

переріс в українську національну революцію, прискоривши процес 

відродження нації у різних сферах її життєдіяльності. 

Певне значення для досліджуваної проблеми мають праці 

Ігоря Барана [2], Вадима Левандовського [25], Миколи Несука [32], 

Олександра Реєнта [39] та ін., в яких розкриваються зміст і харак-

тер політики західних держав стосовно України напередодні Першої 

світової війни. Автори всебічно аналізують сутність політичних 

подій і дипломатичних інтриг навколо «українського питання» на-

голошуючи, що український чинник із наближенням війни наби-

рав дедалі більшої ваги у тодішній європейській політиці. Крім 

цього, вони констатують, що обидва ворогуючі блоки відстоювали 

винятково власні інтереси і були байдужими до проблем та запи-

тів українців, незважаючи на заяви про визволення малих народів, 

до яких відносили й українців. На прикладі розвитку подій авто-

ри наголошують, що це була повна демагогія, за якою приховува-

лося прагнення залучити на свій бік українців використавши їхні 

матеріальні й людські ресурси у боротьбі з противниками. Україна 

мала для обидвох супротивників не тільки геополітичне, але й еко-

номічне значення. 

Щодо планів та мотивації дій російського царського уряду 

стосовно українських земель напередодні війни, погляди вітчизня-

них науковців Владислава Верстюка [6], Олега Гриніва [14], Віта-

лія Передерка [35], Василя Ботушанського [5]; росіянок Ірини Мі-

хутіної [31], Олександри Бахтуріної [3] та ін. майже одностайні. 

На їх думку, успішний розвиток українського руху в Галичині та 

Буковині, поширення громадсько-політичних зв’язків із Наддніп-

рянщиною дедалі виразніше перетворювалися на серйозну загро-

зу для імперських інтересів т. зв. «русскава міра». Тому знищення 

бази національного руху в Галичині було однією з основних при-

чин вступу Росії у війну. 
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Питанням українського чинника в системі політичних інте-

ресів Берліна і Відня присвячена монографія Олексія Кураєва [22]. 

Автор досліджує динаміку планів Німеччини та Австро-Угорщини 

щодо українського національного руху в період з 1914 до 1918 р. 

У праці прослідковується, якою є вага українського чинника, що 

поступово зростав в міжнародній політиці: від туманних обіцянок 

українським політикам врахувати інтереси українців у протистоя-

нні з поляками у Східній Галичині, до готовності визнати суве-

ренітет України, в разі його проголошення у Наддніпрянщині. 

Деякі аспекти планів Німеччини щодо українських земель 

у контексті міжнародної геополітики напередодні та на початко-

вому етапі Першої світової війни знайшли певне висвітлення у пра-

цях вітчизняних істориків Ігоря Вєтрова [8], Cергія Трояна [46]; 

росіян Юлії Кудріної [20], Бориса Туполєва [47] та ін. Їх автори 

тенденційно наголошують на прагненні Німеччини перетворити 

українські землі на свою колонію, а також повторюють зроблений 

ще за радянських часів доктором історичних наук Іваном Кулини-

чем (1924 – 2002) [21] висновок, що німецька експансія розпоча-

лася задовго до війни через, передовсім економічні важелі впливу, 

зокрема, сільськогосподарський потенціал України. Однак різні 

новітні дослідження [16; 48] переконують, що Берлін ще до по-

чатку війни мав конкретний план щодо українських земель. Його 

суть полягала у створенні декількох буферних держав, тісно по-

в’язаних з Німеччиною відносинами в політичній, економічній, 

культурній та військовій сферах. 

Чималу увагу українські історики звертають на питання 

австрійської політики у вирішені долі українських земель [44; 

45]. Але перебільшенням, на думку члена-кореспондента НАН Ук-

раїни, доктора історичних наук, завідувача відділу історії Украї-

ни XIX – початку XX ст. Інституту історії України НАН України 

О. Реєнта [38, 34], видається твердження професора Віталія Сар-

бея (1928 – 1999), що вже напередодні війни «австро-угорські власті 

у «своїх» українцях вбачали ворогів через їхнє природне прагнення, 

возз’єднання з більшою частиною свого народу, яка перебувала 

під владою Російської імперії», а тому як Російська, так і Австро-

Угорська імперії «воєнне становище збиралися використати і для 

того, щоб назавжди покінчити з національно-визвольними змаган-

нями українців» [40, 296]. У новітніх дослідженнях українського 
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дипломата, кандидата історичних наук Сергія Попика [36], навпаки, 

переконливо показано намагання Відня активізувати український 

національний рух в австрофільському напрямі. 

Свої інтереси щодо України намагалася втілити і Антанта, 

зокрема, Велика Британія. Ці аспекти знайшли певне відображе-

ння у працях Юрія Довгана [15], Олександра Кучика [23], Наталії 

Городньої [13] та ін. 

Українська наука належним чином відреагувала й на таку 

важливу складову, як ставлення українських політичних партій до 

війни, від чого значною мірою залежав міжнародний аспект «ук-

раїнського питання». Тогочасна національна еліта змушена була 

вдаватися до пошуків найоптимальніших політичних орієнтацій 

задля реалізації державотворчих завдань, адже «українське питання» 

виникло й розвивалося в координатах складної системи об’єктив-

них і суб’єктивних чинників, породжених суперечностями міжна-

родних відносин на початку ХХ ст., і мало неабияке значення 

для вироблення подальшої стратегії військово-політичними колами 

у боротьбі за відновлення державності. 

Формування позицій українських політичних партій у роки 

війни проаналізовано в монографії Вадима Зорика [17]. До цієї 

теми зверталися Тетяна Горбань [11], Ігор Михальський [30], Ва-

силь Расевич [37] та ін. В’ячеслав Яремчук [50] здійснив спробу 

комплексного аналізу політичної діяльності українських партій 

Наддніпрянської і Західної України на початку ХХ ст. Особлива 

увага автора акцентується на специфіці діяльності партій напере-

додні та в ході Першої світової війни. 

Розвиток національної ідеї в програмах та діяльності укра-

їнських політичних партій Галичини було досліджено в моногра-

фіях Ігоря Бегея [4], Петра Лепісевича і Михайла Цимбалюка [26]; 

працях Олексія Сухого [42], Сергія Адамовича [1], Анатолія Круг-

лашова [19] та ін. 

Серед досліджень, в яких відображено процес ґенези «ук-

раїнського питання» в роки війни та його пропаганду в низці євро-

пейських держав, можна виділити роботи Івана Патера [34], Дмитра 

Веденєєва [7], Бориса Корольова [18], Юрія Лаврова [24], Олега 

Омельченка [33] та ін., що присвячені діяльності «Союзу визволе-

ння України». Характерним для цих праць є комплексний підхід 

до національного питання у діяльності СВУ, глибоке теоретичне 
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осмислення і високий рівень наукових узагальнень фактичного 

матеріалу. Аргументовані висновки авторів цих праць, як правило, 

підкріплюються різноманітними джерелами, в т. ч. й новими ар-

хівними документами зі сховищ України та із-за кордону. 

Слід зазначити, що більшість сучасних дослідників наголо-

шують на факті роз’єднаності українського політикуму в цей бу-

ремний період. Ця тенденція негативно впливала на вироблення 

стратегії і тактики не тільки в ході воєнно-політичних пертурба-

цій, але й у подальших революційних змінах. На думку доктора 

історичних наук Юрія Горбаня, «безоглядна орієнтація на Захід, 

зокрема на Німеччину й Австро-Угорщину, була очевидною по-

милкою українського сепаратизму з трагічними наслідками для 

української державності» [12, 48 – 49]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Відтак 

можна констатувати, що на основі проведеного аналізу літератур-

них джерел, різні аспекти висвітлення сутності і змісту «українсь-

кого питання» напередодні Першої світової війни викликали неаби-

яку зацікавленість у вітчизняних та зарубіжних науковців. Дослід-

ники почали розглядати важливі питання місця України в контекс-

ті зовнішньої політики провідних держав Європи, військового чи-

нника напередодні подій 1914 – 1918 рр., ставлення українських 

політичних партій до війни та ін. 

Перспективним напрямом подальшого вивчення проблеми 

може бути дослідження ключового значення «українського пита-

ння» у протистоянні Троїстого союзу і Антанти напередодні та в 

роки війни. Ця проблема, багата значним фактичним матеріалом, 

залишається одним із важливих й актуальних завдань розвитку 

вітчизняної та світової історичної науки. 
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Лозинский Андрей. Современная историография о сущ-
ности и содержании «украинского вопроса» накануне Пер-

вой мировой войны. В статье анализируется научный потенциал 

современной украинской и зарубежной историографии по вопро-

сам освещения сущности и содержания «украинского вопроса» 

накануне Первой мировой войны. Показаны основные достиже-

ния и тенденции в анализе роли и значения современной историо-

графии в исследовании определѐнной проблемы, выяснена степень 

освещения отдельных еѐ аспектов, обнаружено инновационные 

концепции. 

Ключевые слова: Первая мировая война, украинская и за-

рубежная историография, украинцы в мировой войне, отношение 

политических элит к военным событиям. 

 

Lozynskyi Andriy. Modern historiography on the nature and 

content of the «Ukrainian Problem» on the eve of the World War I. 

The article analyzes the scientific legacy of modern Ukrainian and 
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foreign historiography concerning the nature and content of the 

«Ukrainian Problem» on the eve of the World War I. The basic achieve-

ments and trends in the analysis of the role of modern historiography 

in the study of the problem are shown. The degree of coverage of 

particular aspects of the problem and innovative concepts are also 

identified. 

Key words: World War I, Ukrainian and foreign historiography, 

Ukrainians in the World War I, attitude of the political elite to military 

events. 

 


