
                  Тема 1:     Наддніпрянська Україна в 1900-1914 рр. 

 
На рубежі ХІХ–ХХ ст. Україна залишалася поділеною між двома імперіями – 

Російською, до якої входили землі на схід від Збруча (Східна Україна), та Австро-

Угорською, в якій перебували Східна Галичина, Північна Буковина та Закарпаття (Західна 

Україна). Під владою Росії проживало більшість українців. На початку XX століття в 

Східній Україні швидкими темпами розвивалися промисловість та сільське господарство. 

Це був період інтенсивного проникнення капіталізму в усі сфери економіки. Найбільш 

важливими центрами промисловості стали Донбас та Придніпров’я.  

 

 

     Характерні риси розвитку промисловості і сільського господарства 

Промисловість Сільське господарство 

- Концентрація виробництва (на 

 великих підприємствах – 44% робітників) 

- Утворення монополій – синдикати, 

 картелі, трести (1901 р. – «Продвагон») 

- Вплив іноземного капіталу (63% 

 вугільної промисловості, 90% металургії) 

- Спеціалізація промислових районів 

 (Донбас – вугільна промисловість,  

Кривий Ріг – залізорудна,  

Правобережжя – цукрова) 

- Перетворення Наддніпрянщини на 

 один з головних промислових регіонів 

імперії 

- В сільському господарстві існувала 

 багатоукладність ( поміщицькі 

латифундії, фермерські господарства, 

дрібні селянські господарства, 

безземельні селяни) 

- Залишались феодальні методи 

 експлуатації ( поміщицькі відробітки, 

викупні платежі) 

- Майнове розшарування селянства 

- Посилення спеціалізації окремих 

районів 

- Загострення проблеми аграрного 

 Перенаселення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Наприкінці ХІХ ст. почалась світова економічна криза. В Україні криза охопила 

найрозвинутіші галузі: металургійну, кам’яновугільну, цукрову.  

     Періоди економічної кризи: 

1900 – 1903 рр. – економічна криза; 

1904 – 1908 рр. – депресія; 

1909 – 1913 рр. – промисловий підйом. 

     Економічна криза загострювала конкуренцію, розоряла дрібні підприємства, сприяла 

процесу концентрації промисловості. 

    Монополія – виключне право (виробництва, торгівлі), 

що належить одній особі, групі осіб чи державі. Види 

монополій: 

 

Картель –

монополістичне 

об’єднення, учасники  

якого укладають 

угоду про розміри 

виробництва, 

розподіл ринків збуту, 

рівень цін, але 

зберігають виробничу 

і комерційну 

самостійність 

 

Синдикат  -

монополістичне 

об’єднення самостійних 

підприємств в сфері 

збуту і закупівлі 

сировини для 

визначення і підтримки 

певної ціни на товар 

 

 

Трест –

монополістичне 

об’єднення 

підприємств, які 

втрачають свою 

комерційну і 

виробничу 

самостійність і 

підпорядковуються 

єдиному управлінню 



 

 

 

.  

 

 
                       Українські політичні партії 

 

 

Назва партії Рік та місце 

заснування 

Лідери Ідеологія, форми 

діяльності 

Революційна 

українська 

партія  

(РУП) 

1900 р.  

м. Харків 

Д.Антонович М.Русов Автономія України. 

Обстоювала інтереси 

селянства. Створили 

мережу місцевих 

організацій, видавали 

газети, брошури. 

Українська 

народна партія 

(УНП) 

1902 р.  

м. Харків 

М.Міхновський 

Самостійна Україна. 

Встановлення 

президентської 

республіки. Здійснили 

рід терористичних акцій 

Українська 

демократична 

партія (УДП) 

1904 р.  

м. Київ 

Є.Чикаленко 

С.Єфремов 

Автономія України. В 

складі Російської 

федерації. Шлях реформ 

Українська 

радикальна 

партія (УРП) 

1904 р.  

м. Київ 

Б. Гринченко Автономна Україна в 

складі Російської 

конституційної монархії 

Українська 

соціал-

демократична 

спілка  

1904 р. М.Меленевський 

О.Скоропис-Йолтуховський 

Прагнула представляти 

інтереси всіх робітників. 

Ідею незалежності 

вважала недоцільною. На 

правах регіональної 

організації ввійшла до 

складу РСДРП 

меншовиків. 

Українська 

демократично-

радикальна 

партія (УДРП) 

Українська 

трудова партія 

1905 р. 

 

 

 

 

1907 р. 

Є.Чикаленко 

С.Єфремов 

Б. Гринченко 

Виникла на основі 

злиття УДП і УРП. 

Перетворення Росії на 

конституційну монархію 

та надання Україні 

автономії 

Українська 

соціал-

демократична 

робітнича партія 

(УСДРП) 

1905 р. В.Винниченко 

С.Петлюра 

М.Порш 

Захист інтересів 

українських робітників. 

Автономія України. 

 

 

 

 

На початку ХХ ст.  відбувається політизація суспільно-

політичного руху 

 



                    Події революції1905 – 1907 рр. в Україні 

 

Поразка Російської імперії у війні з Японією 1904–1905 рр., глибока економічна 

криза, зволікання з остаточним вирішенням аграрного питання, посилення експлуатації 

робітничого класу, об’єктивна зацікавленість у вирішенні важливих державних проблем, 

національний гніт та політична безправність народів привели до першої в імперії 

буржуазно-демократичної революції. Безпосереднім приводом до її початку стала 

«кривава неділя» – розстріл за наказом уряду 150-тисячної мирної робітничої 

демонстрації 9 січня 1905 р. у Петербурзі. Хвиля протестів прокотилася й Україною. В 

січні–березні 1905 р. страйкували робітники Києва, Харкова, Катеринослава, Одеси, 

Миколаєва, Маріуполя, Юзівки, Житомира. Упродовж трьох місяців страйкували 170 тис. 

працівників на 320 заводах і фабриках України. Селяни також підтримували робітничі 

виступи, вони громили поміщицькі маєтки, підприємства, самовільно захоплювали землю. 

До літа 1905 р. відбулося близько 1300 селянських виступів. 

 

 

Самодержавна 

форма 

правління 

Відсутність 

демократичних 

свобод 

Не вирішене 

аграрне 

питання  

Жахливі 

умови 

праці 

робітників 

Національне 

гноблення 

Падіння 

авторитету 

царату 

Рушійні сили революції 

робітники селяни інтелігенція підприємці студенти Армія 

Характер революції – демократичний 

Основні етапи революції 

Січень – вересень 1905 р. – 

наростання масової боротьби, 

виникнення рад, профспілок та 

політичних партій 

Жовтень – грудень 1905 р. 

– найвищий підйом 

революції, збройне 

повстання, розмежування 

політичних сил 

Січень 1906 – червень  

1907 р. – період спаду 

революційної боротьби, 

влада переходить в наступ 

 

Дата Подія 

9 січня  

1905 р.  

«Кривава неділя». Страйки робітників металургійних і машинобудівних 

заводів Катеринослава, Києва, Кременчука, Луганська, Харкова, Одеси.  

Причини революції 1905 – 1907 рр. 
Палацова площа в Санкт-Петербурзі у «криваву неділю» 9 січня 1905 року 
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Січень – 

березень  

1905 р. 

Страйкувало понад 170 тис. робітників. Стихійні селянські виступи 

охопили Лівобережжя та Степову Україну. 

Червень  

1905 р. 

Повстання матросів на броненосці «Потьомкін», яке очолили 

Г.Вакуленчук та О.Матюшенко.  

Жовтень  

1905 р. 

Всеросійський політичний страйк, у якому взяли участь 120 тис. 

робітників України 

17 жовтня 

1905 р. 

Царський маніфест, у якому було проголошено основні демократичні 

свободи та скликання законодавчого органу – Державної Думи. 

Листопад 

1905 р. 

В Севастополі повстали моряки 12 кораблів Чорноморського флоту під 

командуванням лейтенанта П.Шмідта. 

Збройний виступ саперів в Києві на чолі з поручиком Б.Жаданівським. 

Грудень  

1905 р. 

Збройні повстання робітників Донбасу, Харкова, Катеринослава, 

Олександрівська 

 

 

Діяльність українських громад в І і ІІ Державних Думах 

 І Державна Дума 

(квітень – липень 1906 р.) 

ІІ Державна Дума 

( лютий – 3 червеня 1907 р.) 

Від України 102 депутата 102 депутата 

Українська 

думська 

громада 

45 депутатів. Голова громади – 

Ілля Шраг. Друкований орган 

«Український вісник». 

Вимагали автономії України, 

українізації державного 

управління і освіти.  

47 депутатів. Видавали часопис «Рідна 

Справа – Вісті з Думи». Виступали за 

перебудову імперії на конституційних 

засадах, автономія України. Для 

допомоги в роботі громади приїхав 

М.С.Грушевський 

 

Результати та значення російської революції 1905 – 1907 рр. 

 Завершилася поразкою і не привела до розв’язання основних протиріч у розвитку 

країни. 

 Спонукала уряд до проведення низки реформ, сприяла активізації суспільно-

політичного життя та розгортанню національно-визвольного рухів народів імперії. 

 Відіграла позитивну роль для українського руху. Було скасовано Емський указ. 

 Скасовано викупні платежі селян за землю, запроваджені 1861 р. 

 Перше набуття досвіду парламентської діяльності українців Наддніпрянщини. 

 

 

Земельна реформа П.Столипіна 

Причини здійснення 

Необхідність вирішення аграрного питання, яке 

з економічного переросло в політичне 

Послаблення конфронтації в суспільстві, 

відведення загрози нової революції 

Мета 

Підвищення ефективності 

сільських господарств 

Збільшити 

товарність 

селянського 

господарства 

Зміцнити соціальну 

опору 

самодержавства на 

селі 

Вирішити 

проблему 

аграрного 

перенаселення 

Складові реформи 

Руйнування селянської общини, 

закріплення землі в приватну власність 

Відруб — земельна ділянка, що 

виділялася селянинові на правах 

особистої власності без перенесення 

садиби. В Україні поширення не набула. 

Хутір — вид сільського 

Надання кредитної 

допомоги селянам 

через Селянський 

земельний банк 

Заохочення переселення 

селян до малозаселених 

районів 



поселення, господарство (подвір'я) з 

належною до нього землею 

Результати реформи 

Упродовж 1097 – 1915 рр. і 

приватну власність закріпили землю 

на Правобережжі – 48% селян, на 

Півдні – 42%, на Лівобережжі – 

16,5% 

Селянський земельний 

банк продав українським 

селянам 596,4 тис. 

десятин землі 

На нові землі виїхало 

близько 1 млн. осіб, але 

майже чверть повернулися 

додому.  

 

Національна політика російського царизму в 1907 – 1914 рр. 

 Заборонялося викладання українською мовою школах та спілкування в позаурочний 

час. 

 Були закриті «Просвіти» та інші громадські організації. 

 Заборонено продавати українські книги, проводити концерти, вечори українською 

мовою;  вживати у друкованих виданнях терміни «Україна» та «український народ»; 

збір коштів на спорудження пам’ятника на могилі Т.Шевченка та святкування його 

100-річчя.  

 .Починають виникати російські монархічні і ультранаціоналістичні організацій 

(чорносотенці). У 1906  в Києві створено організацію  «Объединенный Русский 

Народ»; у 1908 р. виникає «Клуб російських націоналістів». 

 1910 р. циркуляром П.Столипіна заборонялося реєструвати будь-які товариства і 

видавництва «інородців». 

 

«Спра́ва Бе́йліса» — судовий процес у Києві у вересні—жовтні 1913 року 

проти єврея Менахема Менделя Бейліса, звинуваченого в убивстві з ритуальною метою 

християнського хлопчика Андрія Ющинського. Справа набула розголосу не тільки в Києві 

та Україні, а й за кордоном. 

 

 

5 вересня 1908 р. у Києві за ініціативою УДРП виникає між партійний блок - 

Товариство українських поступовців (ТУП). Лідери – М.Грушевський, С.Єфремов, 

Є.Чикаленко. Основні вимоги: парламентаризм, федеративна перебудова Росії, 

національно-територіальна автономія України. 
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