
04.10.2021 

Група Б-1 

Мегей А.В. 

Історія України  

Урок № 13-14 
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Мета уроку: ознайомитись із хронологічною послідовністю явищ економічного, політичного і 

культурного життя, утворення політичних партій та рухів; території українських земель, регіони 

піднесення визвольного руху, райони виступів робітників, селян і військових у 1905—1907 рр.; прояви 

індустріалізації та модернізації суспільного життя на початку XX ст.; процеси модернізації повсякденного 

життя населення Наддніпрянської України та західноукраїнських земель між собою, а також з 

аналогічними загальноєвропейськими; політизацію визвольного руху, основні події російської революції 

на українських землях 

Хід уроку 

 

1.Суспiльно-полiтичне становище Схiдної України в 1900-1914 рр.  

Початок ХХ ст. в Росiйськiй iмперiї позначився швидким зростанням соцiального напруження. Свiтова 

економiчна криза 1900-1903 рр., що охопила й царську Росiю, а також росiйсько-японська вiйна виявили 

неспроможнiсть режиму, загострили всi труднощi суспiльного життя, посилили невдоволення серед 

широких кiл народу. Криза поглиблювалася ще й тим, що в нацiональних окраїнах iмперiї швидко зростав 

визвольний рух. Російську iмперiю охоплює страйкова хвиля (восени 1905 р. страйкували 2 

млн.робiтникiв, з них 120 тис. – в Українi). Вiдбулися повстання в армiї, найзначнiше з яких сталося на 

Чорноморському флотi, на панцернику «Потьомкiн», де матроси (майже всi українцi) на чолi з 

Г.Вакулинчуком та О.Матюшенком зохопили корабель. Серед  небагатьох офiцерiв, якi приєдналися до 

повстанцiв був О.Коваленко – член РУП. Розгорнувся широкий селянський рух. На межi ХIХ-ХХ ст. 

культурно-освiтнiй рух «Громад» в Українi переростає у нацiонально-визвольний рух. Велику роль у 

цьому вiдiграли полiтичнi партiї, якi створюються в Українi. У 1897 р. виникає Українська загальна 

органiзацiя, до якої увiйшло близько 20 громад, значна кiлькiсть студентських гурткiв i окремих дiячiв. У  

1990 р. з iнiцiативи групи харкiвських активiстiв культурницького i студентського руху постає 

Революцiйна українська партiя (РУП), фактичним манiфестом якої стала виголошена М.Мiхновським 

промова «Самостiйна Україна». У нiй виразно сформульованi iдеали українського самостiйництва на 

радикалiстських засадах, для яких характкрними є безкомпромiснiсть, рiшучiсть, глибоке усвiдомлення 

трагiчної долi народу, позбавленого свого iсторичного шляху розвитку, державницьких засад, i прагнення 

полiпшити цю долю нагальними полiтичними засобами. Проте невдовзi пiсля виникнення РУП зазнає 

розколу. У 1902 р. пiд впливом нацiоналiстичних настроїв М.Мiхновського вiд партiї вiдкололася невелика 

група й заснувала Українську народну партiю (УНП), що виступала за побудову самостiйної Української 

держави. Через 2 роки з РУП вийшла значна частина її членiв на чолi з М.Меленевським, яка намагалася 

перетворити партiю на автономну органiзацiю Росiйської соцiал-демократичної робiтничої партiї 

(РСДРП), що об’єднувала б всiх робiтникiв України, незалежно вiд нацiональної належностi. Ця група, 

названа «Спiлкою», приєдналася до росiйських соцiал-демократiв. Тi ж, хто лишився в РУП (Д.Антонович, 

В.Винниченко, С. Петлюра, М.Порш та iн.), перейменували її в 1905 р. на Українську соцiал-демократичну 

робiтничу партiю (УСДРП) й надалi намагалися поєднувати соцiалiстичнi iдеї з iдеєю нацiональної 

автономiї.  

1904 року в Києвi було створено ще двi українськi нацiональнi партiї: Українську демократичну партiю 

(УДП) на чолi з помiркованими громадськими дiячами О.Лотоцьким i Є.Чикаленком та Українську 

радикальну партiю (УРП) на чолi з письменниками Б.Грiнченком та С. Єфремовим. Обидвi партiї – зовсiм 

нечисленнi за складом – стояли на лiберальних позицiях, обстоюючи встановлення в Росiйськiй iмперiї 

конституцiйної монархiї, яка б надала Українi право на автономiю. Оскiльки принципових програмних 

розходжень мiж партiями не було, вже наступного року вони злилися в Українську демократично-

радикальну партiю (УДРП). Товариство українських поступовців органiзовувалося в 1908 р. i являло собою 

мiжпартiйний полiтичний блок українських лiберальних дiячiв, якi обстоювали конституцiйно-

парламентський шлях боротьби за «українську справу». Серед провiдникiв ТУП були: М.Грушевський, С. 

Єфремов, Д.Дорошенко.  



У 1910 р.були забороненi будь-якi українськi органiзацiї з огляду на те, що «об’єднання на iнтересах 

нацiональних веде до збiльшення нацiонального вiдокремлення».  

Рубіж ХІХ – ХХ ст. характерний в Україні завершенням промислового перевороту і переходом до 

індустріалізації. Українська промисловість формувалась як частина загальноімперського економічного 

комплексу. На початок ХХ ст. Україна за рівнем концентрації промислового виробництва в основних 

галузях посідала одне з перших місць у світі. Концентрації промислового виробництва сприяла процесу 

монополізації. Крім цього промисловому розвитку Наддніпрянській Україні на поч. ХХ ст. були 

притаманні також: спеціалізація районів, значний вплив іноземного капіталу, нерівномірний розвиток 

українських регіонів, вищі від загальноімперських темпи розвитку, перетворення України на один з 

головних промислових районів Російської імперії. Незважаючи на величезний промисловий потенціал 

Україна залишалась сільськогосподарським регіоном імперії, у якому в селах проживало 80% населення. 

В аграрному секторі України у цей період зберігали свої позиції великі поміщицькі латифундії, 

перетворення землі на товар спричинило посилення майнової диференціації селянства, посилилася 

експлуатація народних мас; загострилися проблеми аграрного перенаселення. Не кращими були умови і 54 

в робітників України, робочий день офіційно тривав майже 11 годин на добу. 1904 р. майже32% робітників 

Російської імперії було оштрафовано. Низька заробітна плата, жахливі умови праці, погане медичне 

обслуговування, відсутність політичних прав і свобод, поглиблювали катастрофічне становище трудящих 

мас в Україні. Вибух народного гніву назрівав. 

Отже, на рубежі ХІХ – ХХ ст. помітно активізується діяльність українського національного руху. 

Напередодні революції політична палітра охоплювала широкий спектр національно політичних партій. 

Характерною рисою цього періоду була абсолютна перевага в українському русі лівих національно-

соціалістичних сил. Українські ліберали та консерватори не змогли організаційно згуртувати свої сили на 

національному ґрунті, як правило, орієнтувалися на загальноросійські політичні партії консервативного та 

ліберального напрямків. УСДРП та УРДП були головними виразниками суспільнополітичних поглядів 

організованого українського руху.  

Збереження поміщицького землеволодіння, самодержавства, станових привілеїв, а також національного 

гніту, що панували в Російській імперії на початку ХХ ст., залишалися для країни серйозною перешкодою 

на шляху подальшого прогресу. Становище ускладнювалось ще й економічною кризою початку ХХ ст. та 

поразкою Росії в російськояпонській війні 1904-1905 рр. Все це призвело до стихійного вибуху народного 

незадоволення – першої російської революції.  

Початком революції стала мирна 150 тисячна демонстрація робітників, які намагалися передати цареві 

петицію про свої потреби 9 січня 1905 р. в Петербурзі, а у відповідь отримали кулі. Загинуло 1200 чоловік 

і 5 тисяч було поранено, це викликало бурю незадоволення.  

У своєму розвитку перша російська революція пройшла кілька фаз (етапів), – яким відповідали 

кардинальні зміни та зрушення у суспільному житті.  

1 фаза – “піднесення”(січень-жовтень 1905 р.);  

2 фаза – “кульмінація ”(жовтень-грудень 1905 р.);  

3 фаза – “спад ”(січень 1906 р. – червень 1907 р.).  

Специфічними особливостями суспільно-політичного життя доби революції були:  

– Переплетення та взаємовплив робітничого, селянського і національно-визвольних рухів;  

– Виникнення широкомасштабних народних виступів.(Тільки жовтневий політичний страйк підняв на 

боротьбу близько 2 млн. чоловік Російської імперії, з яких в Україні 120 тисяч. Червневі виступи селян 

України 1905 р. охопили 64 із 94 повітів. За масштабами український селянський рух займав одне з перших 

місць у Російській імперії. Повстання на броненосці “Потёмкин” (червень 1905 р.), збройні виступи у 

Севастополі під керівництвом П. Шмідта (листопад 1905 р.), у Києві на чолі з Б. Жаданівським (листопад 

1905 р.) та в інших містах свідчили про поширення революційних настроїв серед солдат і матросів;  

– Посилення настроїв нестабільності та вагань селянства й армії; 

– Суттєве розширення внаслідок проголошення царського Маніфесту 17 жовтня 1905р. меж легальної 

політичної та культурної діяльності, помітне її пожвавлення та урізноманітнення. У 1905р. в Лубнах 

виникає перша в Російській імперії українська газета “Хлібороб”. Незабаром газети та журнали 

українською мовою почали виходити у Києві, Катеринославі, Полтаві, Одесі і інших містах. У Києві, 

Катеринославі, Одесі, Чернігові та інших містах виникають Культурно – освітні організації – “Просвіти”. 

До середини 1907р. їх налічувалося  “Просвіти” вели активну культурницьку роботу – засновували 

бібліотеки, читальні видавали українською мовою літературу, проводили літературні і музичні вечори. 



Учителі багатьох шкіл самовільно переходили на викладання українською мовою. В Київському, 

Харківському та Одеському університетах запроваджувався курс української літератури.  

– Активізація процесу масової самоорганізації суспільства (утворення політичних партій, рад, 

профспілок. Під впливом революційних подій у грудні 1905р. з частини Революційної української партії 

(РУП), що перейшла на марксистську платформу утворюється Українська соціал–демократична робітнича 

партія (УСДРП).У 1907р. виникає Українська партія соціалістів – революціонерів (УПСР). 

З’являється нова альтернативна модель організації влади – Ради робітничих депутатів (протягом грудня 

– жовтня 1905р. Ради виникли у 50 містах Російської імперії). Наприкінці 1905р. в Україні існувало майже 

80 профспілок. Однією з перших виникла профспілка залізничників Південно – Західної залізниці.  

Виникають місцеві організації Всеросійської селянської спілки (всього в українських землях було 

створено 12 повітових і 7 губернських комітетів).  

Розгортається кооперативний рух (так, якщо в Київській губернії 1904р. було лише 3 кооперативи, то 

1907р. – вже 193);  

– Поява в опозиційних сил легального офіційного каналу впливу на владу думської трибуни. У І 

Державній думі від України було обрано 102 депутати, 44 з них об’єдналися в українську парламентську 

громаду, головою якої обрали адвоката з Чернігова І. Шрага. громада випускала свій орган “Украинский 

вестник”.  

Основну увагу українська громада приділяла національному та аграрному питанням. 8 липня 1906р. I 

Державну думу було розпущено. Українські депутати не встигли виголосити підготовлену ними 

декларацію про політичну автономію України, а також законопроект про рідну мову в школі.У II 

Державній думі українські депутати знов утворили думську громаду, яка складалася з 47 осіб. В основу її 

діяльності було покладено програму УРДП. У Декларації української фракції зазначалося, що вона вестиме 

боротьбу за перебудову Росії у “правову й демократичну державу”, домагатиметься забезпечення кожному 

народові права на автономію, в тому числі і для українців.  

З червня 1907 року царський уряд розпустив II Державну думу і видав новий виборчий закон, згідно з 

яким 80% населення Російської імперії позбавлялися виборчих прав. Це був державний переворот, який 

відкрив новий період – період реакції. Революція 1905-1907 рр. була придушена, однак вона сприяла 

пробудженню національної свідомості українців, а українські партії набули необхідного досвіду 

політичної боротьби в умовах революції.  

Отже, економічному розвитку українських земель в складе Російської та АвстроУгорської імперій в 

кінці ХІХ – на початку ХХ ст. були притаманні : залежність промислового розвитку від іноземного 

капіталу; хижацька експлуатація природних ресурсів; орієнтація фабричного виробництва на добування та 

первинну переробку сировини, деформування структури промислового потенціалу; перетворення 

українських земель на ринок збуту.Революція 1905-1907 років в Російській імперії була придушена, однак 

вона сприяла пробудженню національної свідомості українців.  

2. Розвиток нацiонально-визвольного руху на захiдноукраїнських землях.  

Західноукраїнські землi були частиною Австро-Угорської iмперiї, де завдяки конституцiйному ладовi 

основнi права i свободи забезпечувалися набагато ширше, нiж у самодержавнiй Росiї. Тому український 

нацiональний рух, починаючи з середини ХIХ ст. i до початку ХХ ст., набрав тут вiдчутної сили та розмаху. 

Українство краю завдяки власнiй школi, економiчним установам, пресi, вiчам, виборчiй агiтацiї, дiяльностi 

культурноосвiтнiх та полiтичних органiзацiй змiцнiло культурно й економiчно, поступово 

перетворюючись у реальну полiтичну силу. Галичина, в результатi напруженої працi кiлькох поколiнь 

галицько-українських громадських дiячiв та з iстотною iнтелектуальною i фiнансовою допомогою зi 

Схiдної України, стала тим середовищем, де генерувалась iдея нацiонального визволення та возз’єднання 

українських земель.  

Потрiбно звернути увагу, що з прискоренням полiтичного й нацiонального розвитку українцiв їх i без 

того вже складнi взаємини з поляками погiршилися. Ще бiльше занепокоєння наростання нацiонального 

руху в Галичинi викликало в Росiї, яка, починаючи з середини ХIХ ст., з тривогою стежила за поступовим 

вiдродженням українства в Австро-Угорськiй iмперiї. Росiйськi урядовi кола усвiдомлювали, що всi 56 

заборони розом з iншими русифiкаторськими заходами в Схiднiй Українi будуть марними, поки частина 

українських земель перебуватиме поза сферою їх впливу. Спроби якщо не задушити, то хоча б 

дискредитувати українську нацiональну iдею в Галичинi, якi Росiя робила протягом тривалого часу, не 

дали практичних результатiв. Галичина й надалi залишалася для росiйських шовiнiстiв «розсадником 

українського сепаратизму», про що свiдчили як офiцiйнi декларацiї уряду Росiї, так i її преса. Тому дедалi 



очевиднiшим ставало, що росiйський уряд бачить єдиний засiб боротьби з «українським сепаратизмом» в 

анексiї Захiдної України – доки розвиток нацiонального руху не набрав там таких розмiрiв i такої сили, 

коли вже жоднi репресiї його не спинять. З цiєю метою в Галичинi спiшно будували модерну мережу 

агентури, сюди спрямовували потужний струмiнь золотих рублiв, агiтацiйнi брошури i т.iн.  

Далi важливо прослiдкувати логiку дiй галицьких українцiв напередоднi I-ої свiтової вiйни. Необхiдно 

зазначити, що опинившись мiж двома силами – поляками i Росiйською iмперiєю – котрi не могли 

змиритись iз подальшим змiцненням українства, представники останнього змушенi були подбати хоч про 

якусь пiдтримку для себе. Така потреба особливо виникла на фонi загострення протирiч мiж провiдними 

країнами свiту, в т.ч. i мiж Австро-Угорщиною та Росiєю. Враховуючи це та усвiдомлюючи, що їх чекає у 

випадку росiйського завоювання Галичини, українцi краю зробили ставку на Австрiю. Було вирiшено, що 

при збройному конфлiктi мiж згаданими державами вони виступлять на боцi Австро-Угорщини. Водночас, 

розумiючи державно-полiтичнi суперечностi двох великих європейських коалiцiй, якi склалися на поч. ХХ 

ст., та їх можливi наслiдки, галицькi українцi, власне їх передовi кола усвiдомлювали, що для реальної 

пiдтримки своїх нацiональних прагнень вони мали б виступити у майбутнiй вiйнi як окрема вiйськова сила. 

Основним завданням українцiв мали стати домагання визволення Великої України вiд росiйського 

поневолення i створення з неї самостiйної держави та забезпечення вiльного розвитку українства в межах 

Австро-Угорської iмперiї.  
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Питання для самоперевірки:  

1. В якому році відбулась світова економічна криза? 

2. Рік створення РУП? 

3. Хто очолив УДП? 

4. Хронологія першої російської революції? 

 

Домашнє завдання: 

1. Написати конспект 

2. Дати відповіді на писання для самоперевірки 

 

 

Виконані завдання відправте мені на електронну пошту 

anastasiamegei@ukr.net. У темі листа вказати номер групи, назву навчальної 

дисципліни, номер уроку, ПІБ. 
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