Êîìïëåêò êîäîïîñ³áíèê³â

²ÑÒÎÐ²ß ÓÊÐÀ¯ÍÈ

(â ñõåìàõ ³ òàáëèöÿõ)

© Íàóêîâî-ìåòîäè÷íèé öåíòð àãðàðíî¿ îñâ³òè

Міністерство освіти і науки України
Науково-методичний центр аграрної освіти

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
(комплект кодопосібників)
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
як навчальний посібник для студентів
вищих навчальних закладів
III-IV рівнів акредитації

Київ
“Аграрна освіта”
2005

УДК 94 (477) (075)
І89
ББК 63.3
Ісакова Н.П., Кропивко О.М., Паламарчук
України. – К.: Аграрна освіта, 2005. – 218 с.

Н.І.

Історія

Комплект кодопосібників містить схеми, таблиці, діаграми та
рисунки, що ілюструють зміст лекційних і семінарських занять з курсу
“Історія України”.
Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів
акредитації освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.
Може бути корисним науковцям, вчителям, учням ліцеїв, гімназій
та тим, хто цікавиться питаннями української історії.
Рецензенти: доктор історичних наук, професор, віце-президент
Української академії історичних наук Панченко П.П.; доктор
історичних наук, професор Київського національного університету ім.
Т.Г. Шевченко Козицький М.Ю.; кандидат історичних наук, доцент
кафедри культурології
Національного
аграрного
університету
Сироватський С.А.
Рекомендовано
до
видання
НМК
науково-педагогічних
працівників аграрних вищих навчальних закладів з напряму
“Загальноосвітні, суспільні та гуманітарні дісципліни ” (протокол від 14
жовтня 2004 р., № 10 ).
Відповідальний за випуск керівник відділу технічного
забезпечення навчального процесу Наукметодцентру аграрної освіти
Буцик І.М.
Редактори: Талюта Л. М., Крошко Н.В.
Комп’ютерний набір та електронне макетування
методисти Колчков О.Б., Прус Н.В.

© Науково-методичний центр аграрної освіти, 2005

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА .................................................................................................................9
Рис. Сучасна Україна ........................................................................................ 10
Рис. Джерела, методологічні принципи, методи вивчення історії України ......... 11
Рис. Періодизація історії України ...................................................................... 12
Рис. Рівень еволюції історичної активності українців......................................... 13
1. СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ..................................................................... 14

1.1. Первісне суспільство і перші державні утворення на
території України ..................................................................................... 14
Рис. 1.1.1. Українські землі в найдавніші часи ................................................... 14
Рис. 1.1.2. Трипільська культура на теренах України ......................................... 15
Рис. 1.1.3. Характерні ознаки трипільської культури ......................................... 16
Рис. 1.1.4. Державні об’єднання кіммерійців, таврів, скіфів, сарматів ............... 17
Рис. 1.1.5. Причини античної колонізації земель Північного Причорномор’я ..... 18
Рис. 1.1.6. Від склавинів до української нації..................................................... 19
1.2. Східні слов’яни ......................................................................................... 20
Рис. 1.2.1. Проблема етногенезу слов’ян ......................................................... 20
Рис. 1.2.2. Теорії походження слов’ян та визначення слов’янської
прабатьківщини............................................................................... 21
Рис. 1.2.3. Розселення слов’ян ......................................................................... 22
Рис. 1.2.4. Східні слов’яни у V-ІХ ст. .................................................................. 23
Рис. 1.2.5. Господарство східних слов’ян.......................................................... 24
Рис. 1.2.6. Суспільні відносини східних слов’ян................................................. 25
Рис. 1.2.7. Східнослов’янські племена ІХ-Х ст. .................................................. 26
2. СЕРЕДНЬОВІЧНА УКРАЇНА ............................................................................... 27
2.1. Зародження української державності. Київська Русь .................. 27
Рис. 2.1.1. Формування східнослов’янської держави в Середньому
Подніпров’ї...................................................................................... 27
Рис. 2.1.2. Теорії походження Київської Русі ..................................................... 28
Рис. 2.1.3. Норманська та антинорманська теорії походження Київської Русі.... 29
Рис. 2.1.4. Болгарська та хозарська теорії походження Київської Русі............... 30
Рис. 2.1.5. Періодизація історії Київської Русі ................................................... 31
Рис. 2.1.6. Київська Русь: загальна характеристика, історичне значення .......... 32
Рис. 2.1.7. Державний устрій Київської Русі ...................................................... 33
Рис. 2.1.8. Соціальна структура Київської Русі .................................................. 34
Рис. 2.1.9. Запровадження християнства на Русі .............................................. 35
Рис. 2.1.10. Історичне значення запровадження християнства в Київській Русі . 36
Рис. 2.1.11. Економічний розвиток Київської Русі.............................................. 37
Рис. 2.1.12. Політична роздробленість Київської Русі ....................................... 38
Рис. 2.1.13. Землеволодіння в Київській Русі .................................................... 39
Рис. 2.1.14. Процеси етнічної інтеграції в Київській Русі та їх оцінка в історичній
літературі ...................................................................................... 40
Рис. 2.1.15. Версії україногенезу ..................................................................... 41
Рис. 2.1.16. Фази розвитку українського народу ............................................... 42
2.2. Галицько-Волинська держава – спадкоємиця Київської Русі ... 44
Рис. 2.2.1. Передумови об’єднання Галицького і Волинського князівств в
єдину державу................................................................................. 44
Рис. 2.2.2. Утворення, піднесення та занепад Галицько-Волинської держави ... 45
Рис. 2.2.3. Політичний розвиток Галицько-Волинської держави........................ 46
Рис. 2.2.4. Данило Галицький (1238-1264 рр.): державна діяльність ................. 47
Рис. 2.2.5. Галицько-Волинські князі ................................................................ 48
3

2.3. Українські землі у складі Великого князівства Литовського
та інших держав ....................................................................................... 49
Рис. 2.3.1. Литовський період української історії (1340-1569 рр.) ..................... 49
Рис. 2.3.2. Литовсько-руські князі..................................................................... 50
Рис. 2.3.3. Аграрна реформа 1557 р. ................................................................ 51
Рис. 2.3.4. Наслідки аграрної реформи 1557 р.................................................. 52
Рис. 2.3.5. Соціальна структура суспільства Великого князівства Литовського
в XIV – середині XVI ст...................................................................... 53
Рис. 2.3.6. Категорії українського селянства в XIV – сер. XVІ ст. ........................ 54
Рис. 2.3.7. Повинності українського селянства в др. пол. XIII – XV ст.................. 55
Рис. 2.3.8. Кревська унія 1385 р. та її наслідки .................................................. 56
Рис. 2.3.9. Польсько-литовські унії XV ст. .......................................................... 57
Рис. 2.3.10. Становище українського селянства в XV ст. ................................... 58
Рис. 2.3.11. Зростання залежності українського селянства в ХVI ст................... 59
3. НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ .................................................................................... 60

3.1. Українські землі у складі Речі Посполитої (друга половина
XVI – перша половина XVII ст.). Люблінська унія 1569 р. ........... 60
Рис. 3.1.1. Експансія Польщі на Україну ............................................................ 60
Рис. 3.1.2. Площа та населення українських воєводств у XVI ст. ........................ 61
Рис. 3.1.3. Люблінська унія 1569 р. ................................................................... 62
Рис. 3.1.4. Проекти укладання Люблінської унії................................................. 63
Рис. 3.1.5. Основні умови Люблінської унії ........................................................ 64
Рис. 3.1.6. Посилення національного та економічного гніту на українських
землях після прийняття Люблінської унії 1569 р. .............................. 65
Рис. 3.1.7. Запроваження Магдебурзького права на українських землях .......... 66
Рис. 3.1.8. Позитивні та негативні наслідки запровадження Магдебурзького
права .............................................................................................. 67
Рис. 3.1.9. Форми етносоціальної спільності українського народу .................... 68
Рис. 3.1.10. Теорії формування української народності ..................................... 69
Рис. 3.1.11. Основні періоди формування української народності ..................... 70
Рис. 3.1.12. Берестейська унія 1596 р............................................................... 71
3.2. Виникнення українського козацтва. Запорозька Січ.................... 72
Рис. 3.2.1. Виникнення українського козацтва .................................................. 72
Рис. 3.2.2. Теорії походження українського козацтва ........................................ 73
Рис. 3.2.3. Військові походи запорозьких козаків у др. пол. XVI –
перш. пол. XVII ст............................................................................. 74
Рис. 3.2.4. Козацько-селянські повстання кінця XVI ст....................................... 75
Рис. 3.2.5. Козацько-селянські повстання перш. пол. XVIІ ст. ............................ 76
Рис. 3.2.6. Хронологія Запорозьких Січей ......................................................... 77
Рис. 3.2.7. Військовий устрій Запорозької Січі .................................................. 78
Рис. 3.2.8. Адміністративна влада в Запорозькій Січі ........................................ 79
Рис. 3.2.9. Козацька демократична республіка: соціально-політичний устрій.... 80
Рис. 3.2.10. Господарсько-економічна діяльність запорозьких козаків.............. 81

3.3. Українська національна революція XVII ст. і становлення
української державності ........................................................................ 82
Рис. 3.3.1. Етапи української національно-демократичної революції XVII ст...... 82
Рис. 3.3.2. Визвольна війна під проводом Б. Хмельницького 1648 – 1657 рр. .... 83
Рис. 3.3.3. Перебіг бойових дій національно-визвольної війни під проводом
Б. Хмельницького 1648 – 1657 рр. ................................................... 84
Рис. 3.3.4. Україно-польські договори періоду Визвольної війни
1648 – 1657 рр................................................................................. 85
Рис. 3.3.5. Основні засади Березневих статей .................................................. 86
Рис. 3.3.6. Оцінка Березневих статтей в історичній літературі........................... 87
Рис. 3.3.7. Гадяцька угода 1658 р. .................................................................... 88
4

Рис. 3.3.8. Найхарактерніші ознаки української козацької держави XVII ст. ....... 89
Рис. 3.3.9. Територіально-адміністративний устрій України в др. пол. XVII ст. ... 90
Рис. 3.3.10. Соціальна структура населення України в др. пол. XVII ст. .............. 91
Рис. 3.3.11. Структура влади в Українській гетьманській державі...................... 92
Рис. 3.3.12. Українські гетьмани періоду Руїни (1663-1687 рр.)......................... 93
Рис. 3.3.13. Територіальний поділ України в др. пол. XVII ст. ............................. 94
Рис. 3.3.14. Законодавчі засади відносин між Україною і Росією в
період Руїни .................................................................................. 95
Рис. 3.3.15. Причини поразки української національної революції XVII ст. ......... 96
Рис. 3.3.16. Особливості української національної революції XVII ст.................. 97
Рис. 3.3.17. Історичне значення української національної революції XVII ст. ...... 98

3.4. Наступ царизму на українську державність в др. пол. XVII –
XVIII ст. Втрата Україною своєї незалежності................................. 99
Рис. 3.4.1. Ліквідація Російською імперією української автономії (ХVIII ст.) ....... 99
Рис. 3.4.2. Слобідська Україна в др. пол. XVII – на поч. XVIII ст. ........................ 100
Рис. 3.4.3. Конституція П. Орлика – видатна пам’ятка української державнополітичної думки XVIII ст. ............................................................... 101
Рис. 3.4.4. Внутрішні причини ліквідації Запорозької Січі (1775 р.) .................. 102
Рис. 3.4.5. Зовнішні причини ліквідації Запорозької Січі (1775 р.).................... 103

3.5. Правобережні та західноукраїнські землі під владою Польщі
в др. пол. ХVІІ –ХVІІІ ст. ....................................................................... 104
Рис. 3.5.1. Правобережжя та Східна Галичина в кін. ХVII – на поч. ХVIII ст. ....... 104
Рис. 3.5.2. Етнічний склад та соціальна структура населення Правобережної
України в кін. ХVІІ – ХVІІІ ст. ............................................................ 105
Рис. 3.5.3. Селянсько-козацькі повстання ХVІІ – ХVІІІ ст. ................................. 106
Рис. 3.5.4. Три поділи Польщі та їх вплив на долю українських земель ............ 107
Рис. 3.5.5. Запровадження політики інтеграції на українських землях
в кін. ХVIII – на поч. ХІХ ст. .............................................................. 108
Рис. 3.5.6. Землі, населені українцями наприкінці ХVІІІ ст. .............................. 109

3.6. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперії
(ХVІІІ – ХІХ ст.). Українське національне відродження ............. 110
Рис. 3.6.1. Колоніальна політика щодо України в перш. пол. ХІХ ст.................. 110
Рис. 3.6.2. Промисловий переворот в Україні (ХІХ ст.) .................................... 111
Рис. 3.6.3. Категорії українського селянства в перш. пол. ХІХ ст. .................... 112
Рис. 3.6.4. Форми експлуатації поміщицьких і державних селян в Україні
в перш. пол. ХІХ ст......................................................................... 113
Рис. 3.6.5. Початок українського національного відродження ......................... 114
Рис. 3.6.6. Декабристський рух в Україні......................................................... 115
Рис. 3.6.7. Організаційна структура декабристського руху в Україні................ 116
Рис. 3.6.8. Причини поразки та історичне значення повстання декабристів .... 117
Рис. 3.6.9. Кирило-Мефодіївське братство – перша політична організація
в Україні ........................................................................................ 118
Рис. 3.6.10. Велика селянська реформа 1861 р. ............................................. 119
Рис. 3.6.11. Соціально-економічні наслідки Селянської реформи 1861 р.
в Україні ...................................................................................... 120
Рис. 3.6.12. Особливості здійснення Селянської реформи 1861 р. в Україні.... 121
Рис. 3.6.13. Буржуазні реформи 60 – 70-х рр. ХІХ ст. в Україні ........................ 122
Рис. 3.6.14. Розвиток капіталізму в Україні після реформи 1861 р. .................. 123
Рис. 3.6.15. Співвідношення міського і сільського населення губерній
Наддніпрянської України за даними перепису 1897 р. ................. 124
Рис. 3.6.16. Соціальне розшарування українського селянства в кін. ХІХ –
на поч. ХХ ст. ............................................................................... 125
Рис. 3.6.17. Зміни в аграрних відносинах у Наддніпрянській Україні
в кін. ХІХ ст. ................................................................................. 126
5

Рис. 3.6.18. Суспільно-політичні рухи в Україні (др. пол. ХІХ ст.)...................... 127
Рис. 3.6.19. Суспільно-політичні течії на західноукраїнських землях
у др. пол. ХІХ ст. .......................................................................... 128
4. НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ............................................................................ 129
4.1. Україна на початку ХХ ст. (1900-лютий 1917 р.) ......................... 129
Рис. 4.1.1. Етнічний склад населення України на поч. ХХ ст. ............................ 129
Рис. 4.1.2. Особливості розвитку капіталізму на українських землях
на поч. ХХ ст. ................................................................................. 130
Рис. 4.1.3. Перші українські політичні партії .................................................... 131
Рис. 4.1.4. Програмні завдання перших українських партій Наддніпрянської
України ......................................................................................... 132
Рис. 4.1.5. Аграрні питання в програмах ліберально-демократичних партій
Наддніпрянської України ............................................................... 133
Рис. 4.1.6. Аграрні питання в програмах ліворадикальних партій
Наддніпрянської України ............................................................... 134
Рис. 4.1.7. Загальноросійські політичні партії на українських землях
(поч. ХХ ст.) ................................................................................... 135
Рис. 4.1.8. Основні революційні події 1905 – 1907 рр. в Україні ....................... 136
Рис. 4.1.9. Діяльність української парламентської громади в І та ІІ Державних
Думах Росії.................................................................................... 137
Рис. 4.1.10. Земельна реформа П. А. Столипіна ............................................. 138
Рис. 4.1.11. Характер землеволодіння селянства південноукраїнських
губерній у роки проведення Столипінської аграрної реформи ..... 139
Рис. 4.1.12. Ліквідація аграрного перенаселення в Російській імперії
на поч. ХХ ст. (реалізація третього напряму Столипінської
аграрної реформи)...................................................................... 140
Рис. 4.1.13. Українська еміграція напередодні Першої світової війни.............. 141
Рис. 4.1.14. Україна в планах іноземних держав на поч. Першої світової
війни ........................................................................................... 142
Рис. 4.1.15. Україна в Першій світовій війні (1914 – 1918 рр.) .......................... 143

4.2. Українська національно-демократична революція 19171920 рр. Боротьба за відродження державності України......... 144
Рис. 4.2.1. Соціальне обличчя українського села перед революцією
1917-1920 рр................................................................................. 144
Рис. 4.2.2. Програмні завдання Центральної Ради .......................................... 145
Рис. 4.2.3. Структура вищих органів влади в Україні (перш. пол. 1917 р.) ........ 146
Рис. 4.2.4. Причини поразки Центральної Ради .............................................. 147
Рис. 4.2.5. Аграрне питання в ІІІ Універсалі та положеннях Генерального
Секретаріату ................................................................................. 148
Рис. 4.2.6. Земельний закон Центральної Ради ............................................. 149
Рис. 4.2.7. Доба Гетьманату: загальна характеристика (квітень-грудень
1918 р.) ......................................................................................... 150
Рис. 4.2.8. Директорія УНР ............................................................................. 151
Рис. 4.2.9. Проголошення ЗУНР, її внутрішня та зовнішня політика ................. 152
Рис. 4.2.10. Війна Польщі із ЗУНР ................................................................... 153
Рис. 4.2.11. Етапи громадянської війни в Україні та іноземної воєнної
інтервенції................................................................................... 154
Рис. 4.2.12. Особливості громадянської війни в Україні та іноземної воєнної
інтервенції................................................................................... 155
Рис. 4.2.13. Політика “ воєнного комунізму”.................................................... 156
Рис. 4.2.14. Причини поразки української національно-демократичної
революції 1917-1920 рр............................................................... 157
Рис. 4.2.15. Основні уроки та історичне значення української національнодемократичної революції 1917-1920 рр. ...................................... 158
6

Рис. 4.2.16. Здобутки української національно-демократичної революції
1917-1920 рр............................................................................... 159

4.3. Економічний та соціально-політичний стан України
в 20-30-х рр. ХХ ст. ............................................................................... 160
Рис. 4.3.1. Економічна і соціально-політична криза в Україні поч. 20-х рр.
ХХ ст.............................................................................................. 160
Рис. 4.3.2. Нова економічна політика .............................................................. 161
Рис. 4.3.3. Причини згортання НЕПу в Україні ................................................. 162
Рис. 4.3.4. Аграрна політика РКП(б) на поч. 20-х рр. ХХ ст............................... 163
Рис. 4.3.5. Колективні форми господарювання в українському селі
в 20-ті рр. ХХ ст. ............................................................................ 164
Рис. 4.3.6. Індустріалізація України ................................................................. 165
Рис. 4.3.7. Соціально-економічні наслідки індустріалізації .............................. 166
Рис. 4.3.8. Суцільна колективізація та її соціально-економічні наслідки........... 167
Рис. 4.3.9. Етапи входження України до складу СРСР...................................... 168
Рис. 4.3.10. Утворення СРСР як нової форми державності .............................. 169
Рис. 4.3.11. Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні .......... 170
Рис. 4.3.12. Політичні репресії та їх наслідки в Україні..................................... 171
4.4. Західноукраїнські землі в 20-30-х рр. ХХ ст. ................................ 172
Рис. 4.4.1. Колонізація Західної України.......................................................... 172
Рис. 4.4.2. Правовий статус західноукраїнських земель.................................. 173
Рис. 4.4.3. Національне гноблення населення західноукраїнських земель ...... 174
Рис. 4.4.4. Соціально-економічне становище західноукраїнських земель ....... 175
Рис. 4.4.5. Репресивна політика влади на західноукраїнських землях ............. 176
Рис. 4.4.6. Суспільно-політичний рух на західноукраїнських землях ................ 177
Рис. 4.4.7. Суспільно-політичний рух в українських землях, підвладних
Румунії .......................................................................................... 178
Рис. 4.4.8. Суспільно-політичні течії Закарпаття ............................................. 179
Рис. 4.4.9. Політичні сили визвольного руху західноукраїнських земель у
міжвоєнний період ........................................................................ 180

4.5. Друга світова війна. Україна в роки Великої Вітчизняної
війни (1939-1945 рр.) .......................................................................... 181
Рис. 4.5.1. Українське питання в міжнародній політиці напередодні та
на поч. Другої світової війни ......................................................... 181
Рис. 4.5.2. Зміст Договору про дружбу і кордони та секретного протоколу
до пакту Молотова-Ріббентропа .................................................... 182
Рис. 4.5.3. Перетворення в Західній Україні — радянізація .............................. 183
Рис. 4.5.4. Оформлення нового політико-правового статусу Західної
України, Північної Буковини і Бессарабії напередодні Другої
світової війни................................................................................. 184
Рис. 4.5.5. Початок Другої світової війни. Напад Німеччини на СРСР............... 185
Рис. 4.5.6. Бойові дії на території України з червня 1941 р. по липень 1942 р... 186
Рис. 4.5.7. Територіальний поділ України в роки фашистського окупаційного
режиму.......................................................................................... 187
Рис. 4.5.8. Запровадження фашистського окупаційного режиму в Україні....... 188
Рис. 4.5.9. Рух антифашистського Опору в Україні в роки Другої світової
війни ............................................................................................. 189
Рис. 4.5.10. Визволення України від фашистських загарбників (грудень
1942 – жовтень 1944 рр.) ............................................................. 190
Рис. 4.5.11. Внесок України в перемогу над Німеччиною та її союзниками ...... 191
Рис. 4.5.12. Людські і матеріальні втрати України в роки Другої світової
війни ........................................................................................... 192
7

4.6. Україна в роки відбудови і подальшого розвитку народного
господарства (1945-1950 рр.) .......................................................... 193
Рис. 4.6.1. Територіальні зміни в Україні після Другої світової війни ................ 193
Рис. 4.6.2. Україна на міжнародній арені після Другої світової війни................ 194
Рис. 4.6.3. Особливості відбудови народного господарства України у перші
повоєнні роки ................................................................................ 195
Рис. 4.6.4. Особливості відбудови сільського господарства України в роки
четвертої п’ятирічки ...................................................................... 196
Рис. 4.6.5. Перетворення в Західній Україні в повоєнні роки (1945-1953 рр.)... 197

4.7. Соціально-економічні і політичні процеси в Україні
в др. пол. 50-х – 80-х рр. ХХ ст. ....................................................... 198
Рис. 4.7.1. Суспільно-політичне життя України в умовах десталінізації
(1953-1964 рр.) ............................................................................. 198
Рис. 4.7.2. Розширення прав союзних республік в адміністративно-політичній
сфері............................................................................................. 199
Рис. 4.7.3. Експерименти з удосконалення організації управління
промисловістю в др. пол. 50-х – перш. пол. – 60-х рр. ................... 200
Рис. 4.7.4. Стан сільського господарства в період хрущовської відлиги .......... 201
Рис. 4.7.5. Соціальні зміни в 50-х – сер. 60-х рр. ХХ ст. ................................... 202
Рис. 4.7.6. Дисидентський рух в Україні .......................................................... 203
Рис. 4.7.7. Боротьба дисидентів проти радянської системи............................ 204
Рис. 4.7.8. Діяльність Української Гельсінської Групи...................................... 205
Рис. 4.7.9. Загострення гальмівних процесів у соціально-економічному
розвитку України в кін. 80-х рр. ХХ ст. ............................................ 206
4.8. Україна в умовах розбудови незалежності.................................... 207
Рис. 4.8.1. Фактори, що сприяли появі незалежної України............................. 207
Рис. 4.8.2. Структура політичної системи України ........................................... 208
Рис. 4.8.3. Поділ державної влади в Україні..................................................... 209
Рис. 4.8.4. Особливості формування багатопартійної системи в Україні ......... 210
Рис. 4.8.5. Типологія політичних партій ........................................................... 211
Рис. 4.8.6. Зовнішня політика незалежної України.......................................... 212
4.9. Сутність та основні напрями сучасної аграрної реформи ........ 213
Рис. 4.9.1. Агропромисловий комплекс України: структурна модель політики
(1991-1999 рр.) ............................................................................. 213
Рис. 4.9.2. Проведення земельної реформи в незалежній Україні ................... 214
Рис. 4.9.3. Законодавчі засади проведення земельної реформи в Україні
(1990-2005 рр.) ............................................................................. 215
Рис. 4.9.4. Зміни в структурі сільськогосподарських підприємств
(станом на 1 квітня 2002 р.) ........................................................... 216
Рис. 4.9.5. Структура посівних площ основних сільськогосподарських культур
(господарства усіх категорій; відсотків до загальної площі) ........... 217
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ............................................................................................ 218

8

Передмова
На початку ХХІ ст. питання історичної памўяті набуло особливої актуальності. Це є
цілком закономірним процесом в контексті розбудови незалежної української держави,
правові основи якої визначені в Конституції України 1996 р., Законах, Указах Президента,
Постановах Кабінету Міністрів України, нормативних актах відповідних міністерств та
організацій.
Важливим напрямом підвищення ефективності навчального процесу є широке
використання сучасних аудіовізуальних засобів навчання. Значне місце посідають засоби
навчання, що забезпечують наочну інформацію та можуть бути якісною заміною традиційних
плакатів та таблиць. За їх застосування створюються умови для більш повної реалізації
дидактичних вимог до навчального процесу.
Серед інформаційних засобів навчання важливу роль відіграють кодопосібники.
Кодопосібники – це вид екранних посібників на прозорій основі, які за допомогою
спеціального проекційного апарата графопроектора дають можливість отримати на екрані
зображення таблиць, діаграм, рисунків, що відображаються на екрані в значно збільшеному,
зручному для сприйняття вигляді.
Кодопосібники згруповано за розділами програми навчальної дисципліни “Історія
України”. Комплект коопосібників містить 207 рисунків, які є досить ефективними для
ілюстрації та унаочнення змісту лекційних і семінарських занять з курсу “Історія України”.
Під час вивчення курсу студентами аграрних вищих навчальних закладів важливе
значення мають схеми, що у хронологічній та логічній послідовності розкривають етапи
розвитку українського суспільства з найдавніших часів і до сьогодення. Наочне зображення
на екрані в такій послідовності різних аспектів політичного економічного, аграрного,
етносоціального розвитку українського народу забезпечує краще засвоєння навчального
матеріалу.
Особливу увагу в кодопосібнику приділено проблемам державотворення на теренах
України, історіософським концепціям формування та розвитку українського етносу,
проблемам етногенезу, розвитку аграрних відносин.
Посібник побудований за проблемним принципом. Структурування матеріалу дозволяє
чітко визначити основні блоки інформації, встановити звўязки між подіями та явищами,
зрозуміти історичні процеси, що відбувалися впродовж української історії. Схеми і таблиці
складені на основі праць вітчизняних та зарубіжних істориків і висвітлюють різні точки зору на
дискусійні питання.
Дидактичні матеріали, запропоновані авторами, допоможуть як при вивченні нового
матеріалу, так і в його систематизації, повторенні та узагальненні, особливо в умовах
переходу до кредитно-модульної системи навчання.
Кодопосібники підготовлені відповідно до вимог Міністерства освіти України, чинної
типової програми “Історія України. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців
в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації”.
Список використаної під час підготовки кодопосібників літератури наведено в кінці.
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Сучасна Україна
Територія:
603,7 тис. км2

Державний устрій:
парламентсько –
президентська республіка

Адміністративний поділ:
24 області та Автономна
Республіка Крим

Політичні інститути:
97 політичних партій,
1506 громадських організацій
всеукраїнського та
міжнародного статусу
(міжнародного – 314)

Населення:
48415,5 тис. чол.,
в т.ч. міського – 32538 тис.

Валовий внутрішній продукт:
201927 млн. грн.

Етнічний склад:
багатонаціональна
(110 національностей)

Обсяг виробництва
промислової продукції:
188603,8 млн. грн.

Рівень безробіття:
2516,9 тис. чол.

Валова продукція сільського
господарства:
65100,0 млн. грн.
Державна мова:
українська

Рис. Сучасна Україна
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Історія України
Джерела вивчення
історії України

Методологічні
принципи

Писемні

Лінгвістичні

літописи

Речові

хроніки

Етнографічні

збірки
документів

Фольклорні

Історизм

Правдивість
Об’єктивність

монографії
Методи

періодичні
видання

Загальнонаукові

Логічний

Історичний

Міжнаукові

Історичні

Математичної
статистики

Математичний
Соціальних
досліджень

Ретроспективний
Порівняльноісторичний

Рис. Джерела, методологічні принципи, методи вивчення історії України
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Первісна доба
Стародавня
історія

Перші державні утворення
Східні слов’яни
Київська Русь

Середньовічна

Галицько-Волинська держава
Українські землі у складі Великого князівства Литовського та
інших держав
Українські землі у складі Речі Посполитої
Козацька доба

Нова історія

Українська національна революція середини XVII ст.
Українські землі у складі Російської та Австрійської імперії
Українська національно-демократична революція 1917-1920 рр.
Україна в 20-30-ті рр.
Новітня історія

Україна в роки Другої світової війни
Україна на шляху до незалежності 1945-1991 рр.
Україна в умовах розбудови незалежності

Рис. Періодизація історії України
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Рівень соціальної активності
Доісторія

Субстратний
хаос

Історичне
суспільство

Поріг хаосоподібного
розвитку

600
800

1200
1400

Поріг історичної
активності

1000

Культурнополітичний хаос

1600

1800

2000

роки

Рис. Рівень еволюції історичної активності українців
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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н.е.
до н.е

IX ст.

Київська Русь

IV-VII ст.

анти, склавини,
венеди

IІ ст.

Ранній Залізний
вік

I тис. р. до н.е –
поч. І тис. р. н.е.

сармати (ІІІ ст. до н.е. ІІІ
ст. н.е.)
грецькі колонії (VII ст. до
н.е. – IV ст. н.е.)
скіфи (VII ст. до н.е. – ІІІ
ст. до н.е)

Бронзовий
вік

ІІ − поч. І
тис. р. до н.е.

кіммерійці (ІХ – пер.
пол. VII ст. до н.е.)

IV-ІІІ
Енеоліт
(мідно-кам’яний вік) тис. р. до н.е.

Неоліт /новий/

Мезоліт

Палеоліт

Трипільська культура
(IV-II тис. до н.е)

VI-IV
тис. р. до. н.е.

До початку
нової ери в
Україні
сформувались три типи
суспільства
в трьох географічних
зонах:
• землеробські
общини /лісисті
рівнини півночі і
північного заходу/
• кочовики
/степи/
• грецькі міста-колонії,
/узбережжя Чорного
моря/

X-VI тис. р. до н.е.

1 млн. – Х тис. р.
до н.е.

Рис. 1.1.1. Українські землі в найдавніші часи
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Трипільська культура

Трипільську культуру поділяють
на 3 періоди:
1. Ранній 4(3,5)-3 тис. р. до н.е.
2. Середній 3-2 тис. р. до н.е.
3. Пізній 2-1,7 тис. р. до н.е.

Територія:
Трипільська культура пов'язана з енеолітичними культурами Балкан. Спочатку племена займали нижнє Подунав'є,
Подністров'я, Побужжя, а потім розселилися на всьому Правобережжі. На
пізньому етапі – освоїли Волинь, Полісся, перейшли на Лівобережжя Київщини

Відкриття:
у 1896 р. Вікентій Хвойка відкрив
перше поселення біля с. Трипілля на
Київщині. Звідси походить і назва
культури

1)
2)
3)
4)

Етнічна належність племен трипільської культури невизначена. Одні дослідники вважають носіїв цієї культури
прафракійцями (Д. Телегін), інші –
прасемітами (Л. Залізняк), треті –
шумерами (Ю. Шилов), четверті –
предками слов'ян. Частина дослідників
гадає, що прямих генетичних спадкоємців цієї культури не було

Причини занепаду:
похолодання;
порушення економічного балансу,
зумовлене екстенсивним
характером господарства;
протистояння трипільських общин
західного і східного регіонів;
експансія кочових племен

Рис. 1.1.2. Трипільська культура на теренах України
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Характерні ознаки

В економічній
сфері:
1) зернове землеробство, поступове
витіснення мотики
ралом;
2) приселищний характер тваринництва;
3) поява мідних знарядь праці із
збереженням домінування кам'яних і
крем'яних

У сфері суспільних
відносин:
1) перехід від матріархату до патріархату;
2) зародження міжплемінних об'єднань;
3) формування ієрархічної структури
родів;
4) збереження великої сім'ї, що складалася з кількох
парних сімей, як
основної суспільно-економічної
ланки;
5) зародження елементів приватної
власності

У духовній сфері:
1) домінування
символів родючості;
2) матеріалізація їх у
символи добробуту – жіночі статуетки, фігурки, моделі жител

У сфері побуту:
1) побудова великих
глиняних будівель,
утворення великих
протоміст із населенням майже 1520 тис. чол.;
2) міграція поселенців через виснаження землі;
3) розписна плоскодонна кераміка з
орнаментом, що
виконувався жовтою, червоною та
чорною фарбами

Праслов'яни, а за ними й сучасні українці,
успадкували від племен трипільської культури ряд
елементів матеріальної та духовної культури

Рис. 1.1.3. Характерні ознаки трипільської культури
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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ІХ ст. до н.е –
VII ст. до н. е.

IX ст. до н.е. –
I ст. до н.е.

VII ст. до н.е. –
III ст. до н.е.

III ст. до н.е. –
III ст. н.е.

Кіммерія
Державний лад –
військова демократія;
Назва народу –
кіммерійці

Іраномовні племена. Займалися кочовим
скотарством. Плавили залізо, виробляли
знаряддя праці та зброю з бронзи.
Племена об’єднувалися в союзи на чолі з
царями-вождями. Кіммерійське суспільство
стояло на порозі класоутворення

Таврика
Державний лад –
рабовласницька
держава:
Назва народу – таври

Корінне населення південного Криму. Займалися скотарством, землеробством, рибальством, гончарством, ткацтвом, обробкою каменю, дерева, кістки, металів. Вели
війни з Херсонесом (спільно зі скіфами)

Велика Скіфія;
Мала Скіфія
Державний лад –
рабовласницька
держава:
назва народу – скіфи

Іраномовні племена. Виділяють групи скіфів: кочовики, орачі, землероби, царські.
Займалися скотарством, орним землеробством (пшениця, ячмінь, жито). Існувала
патріархальна система з чіткою соціальною
диференціацією. Влада належала царям і
племінній верхівці

Сарматія
Державний лад –
об’єднання племен:
Назва народу –
сармати

Іраномовні племена. Займались кочовим
скотарством. Влада належала царям. Формувалося станово-класове суспільство на
основі рабовласницького способу виробництва

Рис. 1.1.4. Державні об’єднання кіммерійців, таврів, скіфів, сарматів
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Причини античної колонізації

Демографічна – демографічний вибух
зумовив перенаселення у материковій
Греції

Аграрна – нестача землі в Греції спонукала
до освоєння нових територій

Торговельна – колонізація – це побічний
продукт торгової експансії

Сировинна – греки шукали не ринки збуту,
а джерела сировини

Воєнна – переселятися греків змушувала
агресія інших народів

Соціальна – мігрували ті, хто зазнав
поразки в соціальній боротьбі між окремими верствами грецького населення

Етнічна – міжетнічні сутички в Греції примушували багатьох переселятися

Рис. 1.1.5. Причини античної колонізації земель Північного Причорномор’я
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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праполяки

СКЛАВИНИ
празька культура
пенківська культура
ПРАСЛОВ’ЯНИ

Зарубинецька
культура

АНТИ

культура
колочинська

древляни,
поляни,
волиняни,
хорвати,
тиверці...
ЛукаРайковецька

КИЇВСЬКА РУСЬ

КОЗАЦЬКА УКРАЇНА

праукраїнці

радимичі, кривичі,
дреговичі
словени

прабілоруси

псковоновородці

праросіяни

500 р. н.е.

700 р.

900 р.

1200 р.

1500 р. 1800 р.

Рис. 1.1.6. Від склавинів до української нації
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Сучасне слов′янознавство так характеризує давніх слов′ян:
1) прабатьківщина – Вісло-Дніпровський регіон, в межах якого відбувалися переміщення
праслов′ян;
2) уперше слов′яни під іменем венедів та ставан вийшли на історичну арену на початку н.е.
(зарубинецька та пшеворська археологічні культури (ІІ ст. до н.е.-ІІ ст. н.е.).
3) З IV ст. з′являється назва антів, а з VІ ст. – слов′ян (етнічна самоназва);
4) давні слов′яни були осілими землеробами, жили родоплемінним ладом, який був на
етапі розкладу, за релігією – язичники
Джерела
дослідження

Писемні джерела:
Згадки римських авторів перших сторіч нової ери, повідомлення
візантійських істориків VІ-VІІ ст., давньоруських літописів
Лінгвістичні джерела:
Порівняльне мовознавство, вивчення території поширення архаїчних
слов′янських географічних назв, вивчення етнічних назв
Археологічні джерела:
Дослідження археологічних культур, реконструкція матеріальної й
духовної культури слов′ян

Інші джерела (антропологічні, етнографічні)

Рис. 1.2.1. Проблема етногенезу слов′ян
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Теорії
Міграційні теорії

Автохтоністські теорії

“Дунайська теорія”
(літописець Нестор): прабатьківщина
слов′ян в Подунав′ї, звідки розселилися по
Європі

Вісло-Дніпровська
(Л.Нідерле,М.Грушевський): прабатьківщина
слов′ян – між Дніпром та Віслою. Ця теорія
лягла в основу сучасних концепцій

Теорія О. Шахматова:
прабатьківщина слов′ян – Південна
Прибалтика

Вісло-Одерська
(польські дослідники): прабатьківщина
слов′ян — вісло-одерське межиріччя

Теорія сучасних українських дослідників:
прабатьківщина слов′ян – вісло-дніпровське
межиріччя, однак допускають можливість
переміщення праслов′ян у межах
прабатьківщини, а також тісну взаємодію з
іншими етносами
Синтезні концепції (Б. Рибаков, П. Третяков):
поєднують вісло-дніпровську та віслоодерську; прабатьківщина слов′ян – від
Дніпра до Одера

Рис. 1.2.2. Теорії походження слов′ян та визначення слов′янської
прабатьківщини
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Рис. 1.2.3. Розселення слов’ян
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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У V-VІІ ст. слов’яни поділялися на: венедів (басейн Вісли), антів (Подніпров’я), склавинів (Подунав’я)

У ході великого
розселення слов′яни
рухалися на схід та на
північ

Особливе значення має
культура типу ЛукиРайковецької

У VІІІ – ІХ ст. досить чітко
відокремлюються племена східних
слов′ян

Анти
Політичне об′єднання
племен антів існувало з
ІV до початку VІІ ст.
Суспільний устрій антів
характеризується як
“військова демократія”

Літописні союзи
східнослов′янських племен

На терені України:
• поляни (правобережна Київщина);
• древляни (Житомирщина);
• дуліби (Волинь);
• волиняни і бужани (населяли Волинь після розпаду дулібського союзу племен);
• білі хорвати (Карпати, Прикарпаття);
• сіверяни (Лівобережжя Дніпра);
• тиверці (між Дністром і Дунаєм);
• уличі (спочатку на Правобережжі, а потім в БугоДністровському межиріччі)

На терені Росії:
yсловени (ільменські);
yкривичі (псковські,
yсмоленські);
yрадимичі;
yв′ятичі
На терені Білорусі:
• дреговичі;
• кривичі

І анти, і склавини були пращурами південної частини східних слов′ян (праукраїнців). Їх
нащадки створили союзи племен, що пізніше ввійшли до складу держави Київська
Русь

Рис. 1.2.4. Східні слов′яни у V-ІХ ст.
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Сільське
господарство
Розвивається землеробство (вирощували
пшеницю, просо, жито, ячмінь, а також горох, боби, ріпу). Виникає двопільна система
землеробства.
Тваринництво мало
поселищний характер
(розводили переважно
велику рогату худобу,
коней, кіз, овець,
свиней). Розвиваються
промисли (мисливство,
рибальство, бортництво)

Ремесло

Торгівля

Побут

Найрозвиненішими з
ремесел були залізодобувне та металообробне. У VІ-VІІ ст.
починається піднесення ремесла. Нові
технологічні прийоми у
VІІІ-Х ст. сприяли поглибленню спеціалізації
майстрів, підвищенню
продуктивності праці.
Розвивалося гончарство, ювелірна справа

Загалом, господарство
мало натуральний
характер. Однак Дніпром та Дністром проходили торговельні
шляхи, які зв′язували
слов′ян із Візантійською імперією та іншими
країнами (Хозарією,
Болгарією, Великою
Моравією)

Поселення займали
берегові тераси, схили
балок поблизу родючих
грунтів. Житла зрубні
або каркасні, найчастіше заглиблені в
землю на 0,5-1,5 м

Господарство східних слов′ян розвивалося, вироблявся додатковий продукт, який
привласнювався племінною верхівкою

Рис. 1.2.5. Господарство східних слов′ян
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Удосконалення господарської діяльності призвело до зміцнення самостійних у господарському
відношенні малих сімей. Вони об′єднувалися в територіальні сусідські общини, які в свою чергу – в
племена. Існувало рабство, яке не стало основною формою виробничих відносин. У східних слов′ян
зміцнюються міжплемінні військові союзи, зростає влада спадкових племінних вождів

У VІІІ-ІХ ст. основою соціальної організації східних слов′ян стали племена та союзи
племен

Таким чином у VII-IX ст. східнослов’янське суспільство досягло якісно вищого рівня
розвитку, формуються станово-класове суспільство і протодержавні об’єднання
(племінні княжіння)

Рис. 1.2.6. Суспільні відносини східних слов’ян
© Науково-методичний центр аграрної освіти
25

Рис. 1.2.7. Східнослов’янські племена ІХ-Х ст.
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Кін. V –
пер. пол. VI ст.

Заснування Києва

VІ – VІІ ст.

"Початкова Русь" – могутній полянський союз племен, який
сформувався в Середньому Подніпров'ї

VІІІ – ІХ ст.

Державне об'єднання "Руська земля" – федерація кількох
союзів племен: полян, сіверян, уличів, древлян

Сер. ІХ –
др. пол. IX ст.

Князівство Аскольда

Кін. ІХ –

Утворення держави східних слов’ян „Київська Русь” –
Вона об′єднала більшість східнослов′янських союзів племен та
княжінь, а також деякі неслов′янські племена

поч. Х ст.

Рис. 2.1.1. Формування східнослов′янської держави в Середньому Подніпров′ї
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Теорії походження Київської Русі

Норманська
(Г. Байер, Г. Міллер, Л. Шльоцер,
О. Шахматов, М. Погодін)

Антинорманська
(М. Ломоносов, В. Ключевський,
Б. Рибаков, М. Тихомиров)

Автохтонна
(М. Костомаров, М. Грушевський)

Болгарська

Хозарська
(Г. Еверс, О. Пріцак)

Серед сучасних українських істориків домінує погляд на Київську Русь як на державу
східних слов'ян, що формувалася століттями. Назву ця держава отримала від одного з
місцевих племен. Утвердження норманської династії та використання найманих дружин
варягів, на думку одних дослідників, прискорило процес утворення держави-імперії, а
на думку інших – істотно не вплинуло на нього. Вплив Хозарського каганату на
державотворення східних слов'ян обмежувався збором данини з полян, древлян,
радимичів, в'ятичів. Не могли бути вирішальними чинниками впливи болгар, Візантії,
готів чи інших народів

Рис. 2.1.2. Теорії походження Київської Русі
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Норманська теорія

Антинорманська теорія

Суть теорії полягає у твердженні про заснування
Київської Русі норманами (варягами), яких
закликали на княжіння нездатні до власного
державотворення слов’яни

Частина антинорманістів погодилася з літописним оповіданням про закликання норманів, але
вважали їх балтійськими слов'янами, литовцями,
фінами тощо. Однак вони обстоювали місцеве,
дніпровське походження східнослов’янської
держави

Аргументи норманістів

Аргументи антинорманістів

1) Розповідь літописця Нестора про закликання варягів.

1) Критика літописного оповідання про закликання варягів, показ його суперечливості та
недоречностей.
2) Назва "Русь" місцевого, придніпровського
походження. Так могло називатися одне з
племен полянського союзу. Про це свідчать
назви річок Рось, Росава, Роставиця та ін.
Крім того, жодне писемне джерело, крім
літопису, не згадує про скандинавський народ
"рос".
3) Скандинавські імена свідчать лише про те,
що на службі в руських князів було багато
варягів.
4) Археологічні дослідження не засвідчили масової присутності варягів у Східній Європі

2) Назва "Русь" походить від слова "ruotsi"
(так фіни називали шведів). За Нестором,
з Рюриком прийшло ціле плем'я "русь",
яке й дало назву державі.
3) Скандинавські імена князів та дружинників.
4) Згадки про "русів" у працях ісламських
дослідників

Рис. 2.1.3. Норманська та антинорманська теорії походження Київської Русі
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Автохтонна теорія

Східні слов’яни були в змозі утворити свою державу, бо для
цього в них існували всі необхідні соціально-економічні,
політичні, культурні передумови для процесу державотворення ще до приходу варягів. Основоположники теорії М.
Костомаров, М. Грушевський

Болгарська теорія

Деякі дослідники твердять, що Київ був заснований у VI ст.
болгарами на чолі з братом хана Великої Болгарії – Шамбатом, і мав початкову назву Шамбат. Пізніше навколо Київського князівства утворилася держава-імперія під проводом болгарського правителя Угер Лачина (князя Ігоря). При
цьому дослідники спираються лише на збірку давніх болгарських літописів, свідчення Костянтина Багрянородного

Хозарська теорія

Г. Еверс, О. Пріцак вважають, що Київське князівство було
засноване хозарами, а європейський військово-торговельний союз "Рус" очолив утворення держави-імперії, що
об'єднала усіх східних слов'ян. Однак археологічні дослідження не підтверджують широкої присутності хозар у
Подніпров'ї

Рис. 2.1.4. Болгарська та хозарська теорії походження
Київської Русі
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Перший
сер. IX –
кін. X ст.

Виникнення і становлення Київської
держави.
• швидке розширення території і зародження державності;
• підкорення східнослов’янських племен;
• підпорядкування важливої торгової
артерії („із варягів у греки”);
• створення величезного господарського і політичного об’єднання;
• боротьба з Візантією

Аскольд і Дір
Олег
Ігор
Ольга
Святослав

• феодальне право;
• васальна залежність

Другий
кін. X –
сер. XI ст.

Розквіт Київської держави.
• піднесення господарства, широке
будівництво;
• реформи по зміцненню князівської
влади;
• введення і поширення християнства;
• зміцнення міжнародного становища;
• розвиток освіти, культури;
• кодифіковане право

Володимир
Великий
Ярослав Мудрий

• на чолі князівств –
члени князівського
роду;
• принцип старшинства;
• зміцнення церкви
та її впливу

Поступовий занепад держави.
• зародження індивідуальної земельної
власності;
• князівські чвари;
• відособлення князівств, утворення
нових центрів;
• економічний застій;
• зростання загрози нападу кочовиків

Володимир
Мономах
Мстислав
З 1146 по 1246 рр.
в Києві правили
24 князі – 47
разів (35 князювань менше року)

• завершення періоду єдності на Русі;
• поліцентрична
структура (федерація 15 земелькнязівств);
• боротьба за
князівський стіл

Третій
др. пол. XI –
сер. XIIІ ст.

Рис. 2.1.5. Періодизація історії Київської Русі
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Київська Русь

Всесвітньо-історичне
значення

Політична форма

Мала високий міжнародний
авторитет, відігравала значну роль в європейських політичних відносинах

До ХІІ ст. – ранньофеодальна монархія з елементами
федералізму
З ХІІ ст. – федерація князівств із номінальним старійшинством київського князя
(сюзеренітет)

Захищала країни Західної та
Центральної Європи від нападів степових кочовиків
Виступала в ролі форпоста
християнського світу на Сході

Соціальна сутність
держави
До ХІ ст. – надплемінна
(дружинна) монархія
З ХІ ст. – феодальна
монархія

Значення в історії
України
Об’єднала всіх східних слов’ян і ряд неслов’янських
етносів

Етнічний характер
Праукраїнська держава була
багатоетнічною державоюімперією. Панівний етнос –
східні слов’яни

Була важливим етапом в
історії українського державотворення

Рис. 2.1.6. Київська Русь: загальна характеристика,
історичне значення
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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КНЯЗЬ

старша дружина
(рада бояр)

суд

віче

молодша дружина
апарат
управління

полки

Рис. 2.1.7. Державний устрій Київської Русі
© Науково-методичний центр аграрної освіти
33

Князі

Раби
(холопи)

Залежне
населення
(закупи,
рядовичі та
ін. категорії)

Вільне
населення
міста і села

Бояри

Міський
патриціат
Ремісники
і торговці

загальна
структура
населення
окремим
станом населення
було духовенство

структура
міського
населення

Міська
“чернь”

Соціальна структура населення Київської Русі визначалася процесом феодалізації,
однак оскільки на середину ХІІІ ст. цей процес не завершився, соціальна структура ще
не набула завершеного вигляду, характерного для феодального суспільства. Зокрема
нетиповою була наявність значних мас вільних селян та самоуправність общини
(верви)

Рис. 2.1.8. Соціальна структура Київської Русі
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Християнство з 988 р. стає єдиною державною релігією Київської Русі (спроба
введення християнства князем Аскольдом у 860 р. зазнала поразки)

Причини прийняття
християнства

Русь вже пережила свою
традиційну язичницьку
релігію, яка не задовольняла повною мірою духовні, соціальні та політичні
прагнення суспільства

Князь Володимир намагався поріднитися з візантійськими імператорами, щоб підняти престиж власної династії

Цей процес прискорили
попередні зв’язки з християнізованими поляками
і уграми

Потреби часу вимагали
знайти в християнстві
ідеологічну опору, якої
держава раніше не мала

Рис. 2.1.9. Запровадження християнства на Русі
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Історичне значення запровадження християнства
Православ’я стало надійним грунтом для створення могутньої централізованої самодержавної країни

Християнство стерло язичницьке
племінне багатобожжя, сприяло
політичному і культурному об’єднанню східнослов’янських племен, а
отже, формуванню українського етносу

Християнство сприяло остаточному
розкладу родового ладу і зміцненню
нових феодальних відносин у східних слов’ян

Християнство принесло нову мораль, змінило світобачення і світосприйняття у населення

Християнська мораль вплинула на
формування руського писаного права

Прийняття християнства піднесло
міжнародний авторитет держави

Прийняття християнства сприяло
розвиткові писемності, літератури,
архітектури, мистецтва

Водночас християнство спричинило появу негативних явищ:
1) православна церква не стала гарантом захисту різних соціальних верств, противагою
самодержавній владі;
2) прилучення до багатств світової культури було обмежене;
3) цивілізуючий вплив Візантії на Русь був затухаючим

Рис. 2.1.10. Історичне значення запровадження християнства в
Київській Русі
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Основні галузі економіки
Землеробство
Сільське
господарство

Скотарство

– Городництво

– Розведення великої і
дрібної рогатої худоби

– Садівництво
– Зернове господарство
– Вирощування технічних
культур

Торгівля

Транспорт

– Розведення свиней,
птиці
– Бджільництво

Внутрішня

Зовнішня

Між виробниками
сільськогосподарської та
ремісничої продукції

З Візантією та Сходом

Між регіонами Київської
Русі

З країнами Західної
Європи

Наземний

Водний

Відомо близько 60 ремесел (гончарство, ювелірна справа,
металургія, обробка заліза, теслярство та ін.)

Ремесла

Будівництво

Церкви, монастирі, князівські палаци (переважно кам’яні)

Рис. 2.1.11. Економічний розвиток Київської Русі
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Причини роздробленості

Розвиток феодального
землеволодіння –
найважливіша причина
роздроблення

Формування
боярського
землеволодіння, утвердження боярських вотчин.
Боярство окремих земель
стає значною
політичною силою

Великі
розміри
держави

Економічний
розвиток
земель

Етнічна
неоднорідність

Занепад
міжнародної
торгівлі

Зростання
князівського
землеволодіння. Удільні
князі, виступали проти
повної залежності від Києва

Економічне і політичне зміцнення давньоруських князівств, їхнє прагнення до самостійності
Поглиблення політичного роздроблення Київської Русі, формування нового механізму управління
державою
Київська Русь з монархії перетворилась на федерацію князівств з номінальним старійшинством київського князя

Рис. 2.1.12. Політична роздробленість Київської Русі
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Основою феодального господарства
стає феодальна вотчина, яка була спадковим маєтком

Протягом Х-ХІІ ст. зростає велике
(феодальне) землеволодіння

Боярське
землеволодіння
формується за
рахунок княжих
пожалувань і захоплення общинних земель

Княже землеволодіння швидко
зростає.
1) удільні князі отримували "волості" від старшого князя. Поступово "волості" перетворювались на спадкові володіння
(вотчини), однак цей процес
до середини XIII ст. не завершився.
2) існували й приватні княжі
маєтки — села й міста. Вони
залишалися у власності князя навіть після втрати князем
волості

Землеволодіння
дружинників
Дружинники наділялися
землею за умови несення
військової служби

Церковне
землеволодіння
Існували церковно-монастирські маєтки, в яких
працювало
залежне населення

У Київській Русі формувалося феодальне землеволодіння, зменшувалося общинне
землеволодіння, однак феодалізація поземельних відносин на середину XIII ст. не
завершилась

Рис. 2.1.13. Землеволодіння в Київській Русі
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Практично всі дослідники погоджуються, що в східнослов’янській державі відбувалися процеси етнічної інтеграції, однак по-різному
оцінюють її результати

Концепція єдиної давньоруської
народності

В. Мавродін – сформулював концепцію
давньоруської народності. У східнослов’янській державі
сформувалася етнічна
спільнота, яка мала
єдину мову, територію, матеріальну і духовну культуру, економічні зв’язки, усвідомлювала свою єдність.
Недоліки концепції –
ігнорування локальних
відмінностей і наявності численних неслов’янських компонентів, недослідженість
процесів V-IX ст. та ін.

П. Толочко – давньоруська народність
сформувалася, однак
цей процес не набув
логічного завершення
й українська, російська, білоруська народності почали формуватися в надрах давньоруської народності ще
до завершення процесу її формування.
П. Моця – зазначає,
що формування українського та російського народів почалося
ще за Київської Русі і
було прискорене внаслідок монгольської
навали

Інша частина дослідників вважає, що етноінтеграційні процеси не призвели до утворення давньоруської народності, і пропонує
інші підходи до історії етнічних процесів

Ще з XIX ст. побутувала думка, що кожен
східнослов’янський
народ мав свій етнічний субстрат в межах
Київської Русі. За
М. Грушевським до
формування української спільноти привело
зближення Південноруських князівств XIIXIII ст. Предками українців він вважав антів

Ранньослов'янська
концепція походження
українців. (Л. Залізняк) – праукраїнський
етнос склався в V-VІІ
ст. і вперше відомий
під назвою склавинів.
Л. Залізняк приймає
концепцію М. Брайчевського про відпочкування від спільного
етнічного стовбура
прабілорусів (XI ст.) і
праросіян (ХII ст.).
Формування інших
слов'янських етносів
гіпотетично розглядається, як відпочкування від праукраїнського
етносу в ході великого
розселення слов'ян

Концепції малої ймовірності. М. Погодін –
Київська Русь була російською державою. У
ХІІІ ст. росіяни переселилися до Московщини,
а південноруські землі
були заселені українцями. Існують версії про
формування українського етносу в глибоку
давнину – в часи трипільської культури, давніх аріїв або ще в палеоліті

Рис. 2.1.14. Процеси етнічної інтеграції в Київській Русі та їх оцінка в історичній
літературі
40
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Версії

Трипільсько-арійська:
Український етнос існував
вже за часів трипільської
культури 5-7 тис. рр.
тому

Ранньо-середньовічна:
Початок формування
українського етносу
близько 1500 р. тому

Пізньо-середньовічна:
Українці з′явились як етнос лише в ХІV-ХV ст.
внаслідок розчленування
давньоруського народу
на окремі етноси

Версія на рівні сучасних
історичних знань
Аргумент :
Безперервність етноісторичного розвитку від ан тів до сучасних українців

1) Виникненню українського етносу передувала поява слов’янства та його розселення
/IV–V ст./.
2) Український етнос виник 1500 р. тому і
належить до індоєвропейської мовної сім′ї.
3) Певні елементи культури трипільців, скіфів
– складова частина традиційної української культури

Рис. 2.1.15. Версії україногенезу
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Фази
Збудження етнічного субстрату

Кін. ІV –
сер. VІІІ ст.

Збудження етнічного субстрату. Розпад
праслов′янської спільноти, інтенсивний
міграційно-колонізаційний рух слов′янського
населення (остання третина VІ-VІІІ ст.)

Додержавний
період
етногенезу
Піднесення

Кін. VІІІ –

Консолідація полянського племінного об′єднання. Формування ранньодержавної імперії
Київська Русь. Культурне та національне
піднесення. Розширення території. Офіційне
хрещення (988 р.). Формування загальнодержавної мови. Кодифікація права. Початок
поліцентралізації розділення, формування
нових вогнищ консолідації

Київська Русь

1132 р.

Хаосоподібний

1132 –

Розпад Київської Русі. Звуження вогнища
консолідації українців до теренів Південної
Русі. Галицько-Волинське князівство. Завершення формування глибинних основ українського народу

Період князівств

1340 рр.

Рис. 2.1.16. Фази розвитку українського народу
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Перший цикл
1340-1569 рр.

Литовсько-руський
період

1569-1648 рр.

Польський
період

Встановлення правління литовської династії
та успадкування нею політико-культурних
традицій Київської Русі. Завершення формування українського народу. Колонізація поляками України, полонізація, окатоличення
українського населення

Другий цикл
1648-1764 рр.

Гетьманщина

1764-1917 рр.

Панування царської
імперії

Визвольна війна. Поява нової української
еліти. Початок проникнення Росії в Україну.
Зменшення автономії та ліквідація Гетьманщини. Соціальна мобільність еліти. Українське національне відродження (друга пол.
ХІХ – поч. ХХ ст.). Зростання політичної
активності

Третій цикл

1917-1920 рр.

Відродження
української
державності

1921-1991 рр.

У складі СРСР

З 1991 р.

Період незалежної
держави

Проголошення УНР. Культурне відродження
під час українізації та її поступове згортання.
Проголошення Української РСР та входження
її до складу СРСР. Зниження творчої активності народу. Об′єднання українських земель в складі СРСР
Розпад СРСР. Поступова еволюція колишньої УРСР в українську державу. Україна в
умовах розбудови незалежності

Фази розвитку українського народу (продовження)
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ВОЛОДИМИРОВОЛИНСЬКЕ
КНЯЗІВСТВО

Територія

Верхів'я Дністра, Пруту і Сірету, на
півдні доходило до Чорного моря й
Дунаю. Займало північно-східні схили
Карпатських гір. Центр – Галич

Землі на берегах Західного Бугу і правих притоках
Прип'яті. Утворилося на теренах волинян. Володимир – політико-адміністративний центр Волині і
Підкарпаття

Основні історичні
події

ГАЛИЦЬКЕ
КНЯЗІВСТВО

Ввійшло до складу Київської держави
в X ст. У кінці XI ст. відокремлюється
від Києва. Набуває великої могутності
за князювання Ярослава Осьмомисла,
після його смерті частково попадає під
владу іноземних феодалів, переживає
боярські усобиці

З X ст. у складі Київської Русі. В першій половині
ХІІ ст. відділяється від Києва. Найбільшої могутності
досягає за князювання Романа Мстиславича, який у
1199 р. об'єднав Володимиро-Волинське та
Галицьке князівство в єдине Галицько-Волинське
князівство

ПЕРЕДУМОВИ
ОБ’ЄДНАННЯ

1) Феодальні усобиці підривали політичну та економічну могутність краю. Це вимагало сильної
централізованої влади.
2) Посилився наступ на західні українські землі іноземних феодалів.
3) Давні економічні зв’язки між українськими землями

Рис. 2.2.1. Передумови об’єднання Галицького і Волинського князівств
в єдину державу
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Розвиток Галицько-Волинського князівства

Утворення і
становлення

Тимчасовий
розпад
держави

Об'єднання
земель

Стабільність
та
піднесення

Поступовий
занепад

Виникнення
ГалицькоВолинського
князівства

Смерть князя
Романа
(1205 р.)

Битва під
м. Ярославом
(1245 р.)

Правління
Лева Даниловича (12641301 рр.)

Обрання
Болеслава
(1325 р.)

Боротьба за
Галицький
стіл (12051238 рр.)

Наступ проти
військ
Куремси
(1254 р.)

Правління
Юрія І
(13011315 рр.)

Отруєння
Юрія ІІ
Болеслава
(1340 р.)

Битва на
р.Калка
(1223 р.)

Смерть князя
Данила
Галицького
(1264 р.)

Андрій та
Лев II
(13151323 рр.)

(1199 р.)

Завоювання
Романом
Києва
(1202 р.)

Прихід до
влади Данила
Галицького
(1238 р.)

Смерть
молодих
князів
(1323 р.)

Рис. 2.2.2. Утворення, піднесення та занепад Галицько-Волинської держави
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1199 р. –
князь Роман Мстиславич
об′єднав Волинське і
Галицьке князівства

Утворення
Галицько-Волинської
держави

1199 -1205 рр. –
князювання Романа
Мстиславича

Поширення впливу
Романа Мстиславича на
інші землі Русі, активна
зовнішня політика

1202 р. –
захоплення Києва
Політичний вплив Романа
на Пінщину
Походи на половців,
продовження боротьби з
литовцями, втручання у
польські справи

1205 р. – загибель Романа Мстиславича, тимчасовий розпад Галицько-Волинської держави;
1205 - 1245 рр. – феодальна війна, іноземні інтервенції;
1238 р. – остаточне вокняжіння Данила Романовича в Галичі, відновлення Галицько-Волинської держави;
1238 -1264 рр. − правління Данила Галицького;
1264 -1301 рр. – князювання Льва Даниловича;
1301- 1308 рр. – князювання Юрія Львовича;
1308 - 1323 рр. – князювання Андрія і Лева Юрійовичів;
1325 - 1340 рр. – князювання Юрія ІІ Болеслава;

1340 р. – падіння Галицько-Волинської держави, загарбання її земель Литвою і Польщею
Галицько-Волинська держава була безпосереднім спадкоємцем давньоруських
політичних, соціально-економічних і культурних традицій, зв′язуючою ланкою між
Київською Руссю і Україною ХІV - ХVІ ст.

Рис. 2.2.3. Політичний розвиток Галицько-Волинської держави
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Внутрішня політика
Будівництво
укріплених міст.
Перенесення
столиці до Холма

Зовнішня політика

Військова
реформа

Боротьба з
хрестоносцями

Союз проти
монголо-татар із
Папою Римським і
католицькими
країнами Європи

Боротьба з
“болоховськими”
волостями

Боротьба з
боярською
опозицією

Встановлення
союзних відносин
з Угорщиною

Війна з Литвою і
ятвягами, розширення державної
території на
півночі,
приєднання Чорної
Русі
Невдала спроба
посадити Романа
Даниловича на
трон австрійських
герцогів
Боротьба з
монголо-татарами

Данило Галицький був видатним державним діячем, полководцем, дипломатом,
домігся відновлення і зміцнення Галицько-Волинської держави, розширив її кордони,
однак не зміг позбутися залежності від Золотої Орди

Рис. 2.2.4. Данило Галицький (1238-1264 рр.): державна діяльність
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Володимир Великий
Володимир

Ярослав Мудрий
Всеволод

Василько

Ростислав

Володар
Володимир Мономах

Рюрик
Володимирко

Мстислав Володимирович
Ярослав Осмомисл
Ізяслав
Володимир

Мстислав

Лев

Роман

Василько

Данило

Володимир

Мстислав

Шварно

Роман

Лев ІІ

Марія

Юрій ІІ Болеслав

Юрій
Андрій

Після смерті у 1199 р. Володимира Ярославича галицька династія закінчилася. Це призвело до
об’єднання Волині і Галичини під владою волинського князя Романа Мстиславича. Проте вже у
1205 р. новостворене Галицько-Волинське князівство розпадається. Вдруге об’єднання Галичини
і Волині відбулося за Данила Романовича у 1238 р.

Рис. 2.2.5. Галицько-Волинські князі
© Науково-методичний центр аграрної освіти
48

Литовський період української історії (1340-1569 рр.)
1340-1362 рр.

1362-1385 рр.

1385-1480 рр.

1480-1569 рр.

Поступове проникнення литовців на
українські землі

„Ослов’янення” литовських правителів

Втрата українськими
землями залишків
автономії

Посилення литовсько-російської боротьби за українські
землі

Початок експансії на
землі Київської Русі
під проводом Гедиміна

Основний принцип
литовських князів:
„Старого не змінювати, нового не
впроваджувати”

Кревська унія – початок об’єднання
Литви і Польщі

Війна Московського
князівства з Литвою

Закріплення на Галицько-Волинському
столі Любарта Гедеміновича після смерті Юрія ІІ Болеслава

Християнство (православне) стало релігією Великого князівства Литовського

Спроба Вітовта зберегти самостійність
Литовської держави.
Ліквідація автономії
українських князівств

Антилитовське
повстання на чолі з
М. Глинським

Продовження
експансії литовців
під проводом
Ольгерда

Українська мова –
державна на
території Великого
князівства
Литовського

Наступ Польщі на
українські землі після
смерті Вітовта.
Князювання
Казимира
Ягайловича

Прийняття Першого
Литовського статуту

Люблінська унія

Український історик О.Субтельний називає процес збирання українських земель
Литвою „проникненням, включенням, приєднанням ”

Рис. 2.3.1. Литовський період української історії (1340-1569 рр.)
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Князі київські
і чернігівські

Князі галицьковолинські і
подільські
Гедимін

Любарт

Ольгерд

Кориат

Скиргайло

Володимир

Олелько

Михайло

Корибут-Дмитро

Юрій,Олександр,
Федір,Костянтин

Семен
Литовська династія Гедиміновичів змінила на українських землях династію
Рюриковичів. З приходом Литви провідну роль серед українських князівств почало
відігравати Київське. Тут збереглися окремі ознаки української державності. З
ліквідацією у 1471 р. Київського князівства була остаточно перервана традиція
державного будівництва на українських землях (В.Смолій)

Рис. 2.3.2. Литовсько-руські князі
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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“Устава на волоки” – правовий документ про проведення аграрної й
фінансово-податкової реформи на території Великого князівства
Литовського

Мета
Впровадження єдиної
системи землеподілу

Зміст

Встановлення волоків (земельних ділянок від 16,8
до 21,8 га. в залежності
від місцевості) як єдиної
одиниці оподаткування

Проведення
У великокнязівських володіннях у Литві, Білорусії і
Україні (в окремих повітах
і староствах на Волині; в
кін. ХVI – на поч. XVII ст. –
на Правобережній Україні)
Визначення термінів сплати податків підданими –
від 21 листопада до 6 грудня. Контроль за проведенням „волочної поміри”
здійснювали ревізори

Збільшення податків і повинностей селян. Розмір податку
(натурою та грішми) встановлювався в залежності від
родючості ґрунту (поділялись на гарні, середні, погані і дуже
погані). Розмір земельної ділянки, сума податків і повинності
залежали від станової приналежності особи. Встановлення 2денної панщини для селян

Рис. 2.3.3. Аграрна реформа 1557 р.
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Наслідки аграрної реформи 1557 р.

Впроваджувана трипільна система землеробства
значно
збільшувала продуктивність праці

Збільшила селянські повинності й посилила покріпачення селян, обмеживши право переходу

Зменшила площу
земель громадського користування,
позбавила селян
права користуватися лісами

Майже зруйнувала
сільську громаду та
пов’язану з нею
суспільну форму
селянського землекористування, замінивши її подвірною
формою

Аграрна реформа 1557 р. погіршила становище більшості селян і продовжила процес
їх закріпачення. Право селян на землю вже не визнавалось законом. Разом з тим,
реформа дозволила реорганізувати феодальні господарства, пристосувавши їх до
потреб ринку, що розвивався, сприяючи розвитку сільського господарства

Рис. 2.3.4. Наслідки аграрної реформи 1557 р.
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Великий князь Литовський
Князі
Головні

Вище духовенство (чорне)
Повітники

Митрополит

Шляхта

Духовенство (чорне)

Пани (радні, хоруговані)

Єпископи

Зем’яни

Ігумени

Шляхтичі-службовці (шляхта-голота)
Панцирні бояри
(військовослужбовці)
Міщани
Патриціат (купці, лихварі,
міські урядники)
Бюргери (ремісники, торговці,
міщани середнього достатку)
Плебс (міська біднота, слуги)

Ченці

Духовенство (біле)
Протопопи
(благочинні, протоієреї)
Парафіяльні священники

Селяни
Особисто вільні (чиншові селяниобщинники, службові, тяглі)
Напіввільні (закупи)
Невільники (дворова челядь, дворові холопи,
раби, челядь невільна)

Рис. 2.3.5. Соціальна структура суспільства Великого князівства Литовського в
XIV – середині XVI ст.
© Науково-методичний центр аграрної освіти
53

„Тяглі” – вели господарство на землі, що належала феодалу. Основні форми експлуатації – відробітна рента,
державні податки, державні повинності

Вільні
селяни

Залежно від
повинностей

„Чиншові” – мали власне господарство, могли передавати його у спадок, продавати, закладати, дарувати землі.
Сплачували феодалам натуральну і грошову ренту.
“Данники” – особисто вільні і незалежні селяни-общинники, які були спадкоємцями господарсько-правових ознак смердів часів Київської Русі

„Службові” – обслуговували двір феодала. Крім виконання спеціальної служби відбували панщину та сплачували
данину
Напіввільні
селяни

„Закупи” – будучи особисто вільними, вони мусили працювати на кредитора, поки не повертали позичену купу

Селяниневільники

„Дворові холопи” – челядь. Знаходились у повній
залежності від феодала

У процесі зростання феодального землеволодіння, утвердження фільваркової системи господарювання відбувалося зближення між різними
категоріями селянства

Рис. 2.3.6. Категорії українського селянства в XIV – сер. XVІ ст.
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Форми повинностей

Київщина

Волинь

Чернігівщина

Державні щорічні грошові
податки

Інші повинності на користь держави

Повинності на
користь місцевих панів

Подимщина
Татарщина

Будувати і ремонтувати
замки і
„двори”

Дякло

Воловщина
Татарщина

Зводити мости,
гатити греблі,
прокладати
шляхи

Мерзлева

Поголовщина
Татарщина

Перевозити й
утримувати
короля (князя) з
почтом

Данина
натурою

На користь
церкви

Десятина

Відумерщина
Одбіговщина

Поділля

Рис. 2.3.7. Повинності українського селянства в др. пол. XIII – XV ст.
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Прагнення Литви і Польщі
об’єднати зусилля в боротьбі з Тевтонським орденом

Загроза з боку
Московського князівства

Міжфеодальні чвари як у
Польщі, так і у Литві

Кревська унія – угода про династичний шлюб між
Великим князівством Литовським і Польщею – одруження Ягайла і Ядвіги

Великий князь Литовський Ягайло ставав
королем польським

Зобов’язання Ягайла запровадити католицизм на литовських і українських землях

Приєднання земель та передача казни
Великого князівства Литовського до Польщі

Об’єднання збройних сил обох держав

Виплата 200 тисяч флоринів Вільгельму
Австрійському за відмову від Ядвіги

1. Була здійснена спроба інкорпорації – включення литовських, білоруських та
українських земель до складу Польщі.
2. Злука Литви і Польщі викликала незадоволення як литовців, так і українців

Рис. 2.3.8. Кревська унія 1385 р. та її наслідки
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Городельська унія 1413 р.

Віленська унія 1401 р.
Васальна залежність
Литви від Польщі

Інкорпорація Великого князівства Литовського до складу
Польщі після смерті
Вітовта

Обрання польського
короля за згодою
литовських феодалів
Визнавалась самостійність Литви, хоча
зверхність Польщі
над нею залишилась

1. Вітовт прийняв титул Великого князя Литовського, а Ягайло – найвищого князя
Литви, що підкреслювало його зверхність.
2. Було укладено союз для взаємної оборони

Великий князь Литовський обирався за
погодженням з польським королем і магнатами
Вводилися спільні
сейми та з’їзди для
вирішення загальних
справ
Урівнення в правах
польської і литовської
католицької знаті

1. Стався розкол на релігійному грунті: лише
православним феодалам не надавалися рівні
з поляками права.
2. Після смерті Вітовта у 1430 р. відбувся
фактичний розкол на литовські та
західноруські землі і ослаблення Великого
князівства Литовського

Протягом XV ст. посилюється тенденція до інкорпорації земель Литви (в т.ч. і
українських) до складу Польщі. Цей процес було тимчасово призупинено з приходом до
влади Вітовта. Проте в кінці XV – на початку XVІ ст. Велике князівство Литовське почало
занепадати

Рис. 2.3.9. Польсько-литовські унії XV ст.
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1435 р.

1447 р.

Постанова шляхти
Галичини

Привілей Великого
князя Литовського
Казимира

Обмеження права
переходу селян від
одного пана до іншого

Обмеження переходу
селян і розширення
прав і вольностей
шляхти

1468 р.

1477 р.

Судебник Казимира

Постанова шляхти
Холмщини

Страта тих, хто
підбурював до втечі
селян від панів

Обмеження переходу
селян і встановлення
одноденної панщини

Рис. 2.3.10. Становище українського селянства в XV ст.
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1529 р.

Перший
Литовський статут

1554 р.

1557 р.

1566 р.

1588 р.

Постанова
Другий Литовський
Третій (Новий)
Віленського сейму „Устава на волоки”
(Волинський)
Литовський статут
статут

Кодекс законів,
Заборона приймати
який зміцнював
і переховувати селян-втікачів
права шляхти –
землевласників,
затверджував їх
владу над залежним селянством,
оберігав приватну
власність. Юридичне закріплення
прав шляхти на
землю

Аграрна реформа
Сигизмунда ІІ Августа. Збільшення
доходів панів завдяки експлуатації
селян. Введення
волоків на панських
і селянських землях. Примусове
введення трипільної системи. Закріплення селян за
наділом землі

Скасування обмежень на земельну
власність шляхти,
збільшення покарань для селян,
визначення строку
розшуку для селянина – втікача до
10 років

Юридично узаконив
всі форми шляхетського землеволодіння. Остаточно
закріпачив селян

Рис. 2.3.11. Зростання залежності українського селянства в ХVI ст.
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Галичина (квітень 1340 р.) – після смерті Юрія ІІ Болеслава
Поляки

Галицько-Волинські землі

Литовці

Казимир
(1349 р.)

Галичина і частина Волині

1375 р. заснування
католицького архієпископства у
Львові

Людовік
Угорський
(1370 р.)

Реорганізація Галичини;
латина – офіційна мова
(із середини XV ст.)

Королева
Польщі Ядвіга
(1385 р.)
Підпорядкування чужій нації з іншою релігією і культурою

Кревська унія
(1385 р.)

Люблінська унія
(1569 р.)

Берестейська
унія (1596 р.)

Гострий релігійний, соціальний та етнічний конфлікт, що тривав сотні років, поставив під сумнів саме існування українського етносу

Рис. 3.1.1. Експансія Польщі на Україну
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Воєводства

Площа,
тис. м2

Чисельність
населення
тис.чол.

Густота
населення,
чол. на км2

Галицьке

45

446

10

Волинське

42

294

7

Подільське

19

98

5

Брацлавське

35

311

9

Київське

117

234

2

Холмщина

19

133

7

Підляшшя

10

233

24

Белзьке
(тільки два райони):

Рис. 3.1.2. Площа та населення українських воєводств у XVI ст.
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Причини укладання Люблінської унії 1569 р.

Поступовий занепад Великого
князівства Литовського

Виснаження матеріальних ресурсів Литви у Лівонській війні
(1558-1583 рр.)

Прагнення польської шляхти до
укладення реальної унії

Експансія Московського князівства на українські землі, постійні
напади Кримського ханства

Сподівання населення Волині і
Підляшшя на припинення прикордонних конфліктів

Рис. 3.1.3. Люблінська унія 1569 р.
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Люблінська унія 1 липня 1569 р.

Люблінський сейм, який повинен був розв’язати питання про характер і форму унії,
почав роботу 10 січня 1569 р.

Литовський проект

Польський проект

Об'єднання Литви і Польщі
на федеративній основі

Інкорпорація Великого
князівства Литовського до
складу Польщі

Рис. 3.1.4. Проекти укладання Люблінської унії
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Основні умови Люблінської унії

Литва і Польща об’єдналися в
єдину державу – Річ Посполиту

Католицизм – державна релігія на землях Польщі і Литви

Обрання спільного монарха,
який одночасно є польським
королем і литовським князем

Автономія Литви у складі Речі
Посполитої

Спільні сейм і сенат, зовнішня
політика, грошова система

Урівняння в правах литовської
і польської шляхти

Право на володіння землями у
Литві полякам та у Польщі —
литовцям

Залишилися окремими:
печатка, герб, фінанси,
адміністрація, військо,
законодавство

Рис. 3.1.5. Основні умови Люблінської унії
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Посилення національного та економічного гніту

Втрата Підляшшя, Волині, Брацлавщини, Київщини загальмувала розвиток автономістських тенденцій в українському суспільстві

Зміни в адміністративно-територіальному устрої призводили до згасання
національного життя та державних
традицій

Прискорення процесів поляризації в
українському суспільстві

Закріплення навічно за польською
шляхтою земель, залюднених селянами та козаками

Активізація політики витіснення української мови, культури, православної
релігії

Зміцнення та зростання феодальної
власності на землю, посилення кріпацтва

Посилення майнового розшарування,
зростання натуральної і грошової ренти, збільшення панщини

Посилення дискримінації українського
населення в містах

Безжалісна експлуатація природних
багатств України польською шляхтою

Рис. 3.1.6. Посилення національного та економічного гніту на українських
землях після прийняття Люблінської унії 1569 р.
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Магдебурзьке право – звід законів, за якими може управлятися торговопромислове місто. Склався в Магдебурзі (Німеччина) в XIII ст.

Поширення
Першими містами, що одержали Магдебурзьке право
були Володимир-Волинський, Сянік, Львів, Кам’янець,
Київ

Суть
Звільнення міста від управління і суду державних урядовців і феодалів та дарування права на створення органів місцевого самоуправління. Таким органом у великих
містах була міська рада
(магістрат)

Відміна
У зв’язку з ліквідацією автономії України в кін. ХVIII ст. і
на поч. ХІХ ст. самоуправління міст почало занепадати.
Царським указом 1831 р.
Магдебурзьке право було
скасоване в Україні для всіх
міст, за винятком Києва (тут
у 1835 р.)

Структура
магістрату

Війт

Райці
(радники)

Бурмістри
(помічники війта)

Лавники
(судові засідателі)

Рис. 3.1.7. Запроваження Магдебурзького права
на українських землях
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Наслідки

Позитивні

Негативні

Сприяло звільненню міст від сваволі королівських та великокнязівських намісників та зловживань
великих земельних власників

Відбувалось певне посилення іноземної колонізації та обмеження
прав українського населення

Створювало сприятливі умови для
розвитку ремесла і торгівлі
Інколи посилювало національні,
релігійні та соціальні утиски українського населення

“Європеїзація” міського життя,
введення його в чіткі правові рамки
Формувало нові позитивні риси
національної ментальності
Закладало на українському ґрунті
основи громадянського суспільства

Гальмувало розвиток місцевих
норм і традицій самоуправління

Рис. 3.1.8. Позитивні та негативні наслідки запровадження
Магдебурзького права
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Докласові
етносоціальні форми

Класові етносоціальні
форми

ЕТНОС

Рід

Народність

Плем′я

Нація

Ознаки народності як форми
етносоціальної спільності людей

Етнічне самоусвідомлення й закріплення у
самоназві

Мова, територія, економічні зв′язки,
культура, побут

Рис. 3.1.9. Форми етносоціальної спільності українського народу
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Теорії

Теорія “безперервності”
(Я.Пастернак)
Згідно з цією теорією витоки українців беруть свій початок з наддніпрянських племен часів трипільської
культури. Вони еволюціонували у
спільноту часів Київської Русі, пройшовши декілька етапів. Ґрунтується
на ідеї самобутності українців, які
нібито не мали нічого спільного зі
слов’янами

Теорія “автохтонності”
(М. Маркович, М.Грушевський)
Стверджує, що українська народність
розвивалась на своєму власному
підґрунті, автономно. Автори теорії
вважають, що український народ походить від іншої племінної гілки, ніж
російський і білоруський.
М. Грушевський ототожнював південні східнослов’янські племена антів з українськими. Найдавніша етнічна назва українців – “русини” (в X
– XII ст. стосувалась лише українців;
пізніше поширилась на інших східних
слов’ян – росіян, білорусів)

Теорія “єдиної колиски” (радянські історики)
Згідно з нею, формування української народності як етнiчноЇ спільності відбувалося на основі
частини слов’янського населення, яка входила до складу Київської Русі (XI – XII ст.)

Рис. 3.1.10. Теорії формування української народності
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І період

ІІ період

XII –

др. пол. XVII –

перш. пол. XVII ст.

сер. XIX cт.

1 етап

2 етап

(XII – XIII ст.)

(XIV – XV ст.)

3 етап
(XVI –
перш. пол. XVII ст.)

На думку вчених інституту історії України НАН України, в другій половині XIX ст.
український народ повністю сформувався і набув усіх притаманних йому ознак. З
кінця XIX ст. йшов процес переростання українського народу в буржуазну націю, що
був перерваний в 20-х рр. XX ст. і відновився в 1991 р. Особливістю формування і
розвитку українського народу стало те, що воно відбувалося в умовах проживання на
території України інших етносів, які спільно з українцями брали участь у суспільнополітичному і соціально-економічному житті

Рис. 3.1.11. Основні періоди формування української народності
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Берестейська унія 1596р.
Ідея унії виникла в XIII ст.

В 1439 р. на Флорентійському соборі
ідея унії була формально реалізована,
але за відсутності московської православної та польської католицької церков

Переговори з питання укладення унії
розпочала українська сторона в 1590 р.

Питання про унію постало після 1596 р.

Активно пропагували ідею унії – ієзуїти,
частина православного духовенства

Аргументи на користь укладання унії:
1) мала прилучити українську церкву до передової західної культури;
2) стала б протидією процесам окатоличення і ополячення українського народу
Утворення уніатської
(греко-католицької) церкви
Збереження
служби

православної

церковної

Збереження східної літургії, церковнослов’янської мови

Збереження юліанського календаря

Дозвіл священникам брати шлюб

Українська греко-католицька шляхта мала переваги в отриманні державних посад

Міщани-уніати урівнювалися у правах з
католиками

Уніатська церква визнавала догмати
Католицької

Уніатська церква визнавала владу Папи
Римського

Уніатське духовенство звільнювалося від
сплати податків

Рис. 3.1.12. Берестейська унія 1596 р.
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Передумови

1) Існування „Дикого поля”;
2) виникнення степового господарства;
3) будівництво на кордоні з
„Диким полем” фортець,
міст;
4) практика „уходництва”;
5) загроза нападів та фізичного винищення українського населення

Необхідність

1) Зростання великого феодального землеволодіння в
XV ст. стимулювало процеси господарського освоєння та колонізації нових земель;
2) посилення феодальної експлуатації,
закріпачення,
зростання релігійного і національного гніту;
3) зростання зовнішньої загрози, необхідність захисту
від нападів турків та татар;

Наслідки

1) Консолідація
народу;

українського

2) утворення Запорозької Січі;
3) зростання самосвідомості
українців;
4) початок боротьби за звільнення від Речі Посполитої;
5) зростання інтересу до України і авторитету козацтва в
Західній Європі

4) вихід до Чорного моря і
залучення до цивілізаційних
процесів Західної Європи

Рис. 3.2.1. Виникнення українського козацтва
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Теорії

„Хозарська”

„Автохтонна”

„Чорно-клобуцька”

„Черкаська”

„Соціальна”

„Бродницька”

„Уходницька”

„Болохівська”

„Татарська”

„Захисна”

Жодна з цих теорій не може самостійно пояснити всю складність виникнення
та формування козацтва, оскільки базується на якомусь одному чиннику із
економічної, етнічної, воєнної чи соціальної сфер. Водночас їх синтез дає
можливість наблизитись до правильної відповіді

Рис. 3.2.2. Теорії походження українського козацтва
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Походи
Сухопутні

Морські

1563 р. – похід на чолі з Б. Вишневецьким на
Молдову;
1577 р. – похід запорожців на чолі з
І. Підковою на Молдову;
1600-1602 рр. – участь у походах поляків на
Молдову і Лівонію;
1605 р. – участь у поході Лжедмитрія на
Москву;
1609 р. – участь у походах поляків на
Смоленськ;
1611-1612 рр. – участь у війні Польщі проти
Москви на боці поляків;
1618 р. – похід під проводом П. Сагайдачного
на Москву. Участь в облозі;
1620 р. − великий похід на Перекоп під
проводом Сагайдачного;
1621 р. – участь в Хотинській війні;
1625 р. − зруйнування Синопу, Трапезунду;
1628 р. – похід на Крим;
1635 р. − зруйнування польської фортеці
Кодак під проводом І. Сулими

1601-1602 рр. – похід проти татар і турків. Бій
біля Кілії;
1604 р. – вилазка на турецькі селища (на
прохання московського царя);
1616 р. – похід під проводом Сагайдачного на
Туреччину і Крим. Взяття Варни, Синопу, Кафи;
1618 р. − напад на Стамбул;
1620 р. − похід на Константинополь;
1620 р. − ряд походів проти турків під проводом М. Дорошенка;
1624-1626 рр. − “героїчна доба”
козацьких походів під проводом
М. Дорошенка проти турків

Здійснювалися зазвичай восени, переважно
проти татар і турків

Здійснювалися переважно навесні. Кіннота переважала над піхотою

Рис. 3.2.3. Військові походи запорозьких козаків у др. пол. XVI – перш. пол.
XVII ст.
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Причини повстань

Посилення національного
гніту польською шляхтою

1577-1578 рр.

Зростання соціальних протиріч, утиски козацтва і
селян з боку польських панів

Релігійний наступ католицизму в Україні. Обмеження і
утиски православної віри

1591-1593 рр.

1594-1597 рр.

Козацьке повстання на чолі
з І. Підковою

Козацько-селянське повстання на чолі з К. Косинським

Козацько-селянське повстання на чолі з С. Наливайком

Зрадницьки був виданий
польському королю брацлавським воєводою і страчений у Львові

Косинський загинув у бою.
Повстанці зазнали поразки

Частина козаків, оточена
польськими військами видала Наливайка шляхті. Керівника повстання було страчено у Варшаві

Рис. 3.2.4. Козацько-селянські повстання кінця XVI ст.
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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1625 р.

1630 р.

1635 р.

1637 р.

1638 р.

1638 р.

Виступ запорозьких козаків
на чолі з гетьманом М. Жмайлом проти коронного гетьмана С. Конецпольського

Повстання козаків проти польської шляхти
на чолі з Т. Федоровичом
(Трясило)

Напад запорозьких козаків
на чолі з кошовим отаманом І. Сулимою
на фортецю
Кодак

Козацьке повстання на чолі з
П. Бутом
(Павлюком)

Повстання за- Козацьке повпорожців на
стання на чолі з
чолі з Я. Остря- Д. Гунею
ниним проти
польської шляхти

Козаки зазнали
поразки. Доля
Жмайла невідома

Повстання закінчилось перемир’ям між козаками та шляхтою. Доля Федоровича невідома

Підступно захопленого городовими козаками І. Сулиму видали полякам і четвертували у Варшаві

Захоплений реєстровими козаками П. Бут
був виданий
полякам і страчений у Варшаві

Після поразки
повстання
Я. Острянина
гетьман з козаками відступив
на Слобідську
Україну

Очолив боротьбу козацтва
після відступу
Я. Острянина

Підсумки козацько-селянських повстань першої половини XVII ст.

Тимчасова поразка українського національно-визвольного
руху

1638-1648 рр. – “Золотий
спокій” для Польської держави

Козацько-селянські повстання
стали грізним передвісником
визвольної війни українського
народу 1648-1657 рр.

Рис. 3.2.5. Козацько-селянські повстання перш. пол. XVIІ ст.
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Хортицька Запорозька Січ

1556 р. – 1593 р.

Базавлуцька Запорозька Січ

1593 р. - 1635 р.
(орієнтовно)

Томаківська Запорозька Січ

1568 р. - до перш. пол.
XVII ст.

Микитинська Запорозька
Січ

1638 р. - 1652 р.

Чортомлицька або Стара
Січ

1652 р. - 1709 р.

Кам’янська Січ

Двічі була побудована на
одному місці. Перша з
1710 р. – 1711 р.
Вдруге з 1728 р.– 1734 р.

Олешківська Січ

1712 р. - 1728 р.

Нова, Підпільненська або
Краснокутська Січ

1734 р. – 1775 р.

Задунайська Січ

Утворена після зруйнування
Нової Січі. Проіснувала до
1828 р.

Рис. 3.2.6. Хронологія Запорозьких Січей
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Запорозьке військо

Курені (38)

Курінні отамани

Полки

Похідна старшина

Сотні

Сотники

Полковник
Писар
Осавул
Підписарій,
Підосавулій
і т.д.

Загони

Рис. 3.2.7. Військовий устрій Запорозької Січі
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Кошовий отаман

Військові
начальники
Паланкова старшина:
полковник, осавул, писар,
підосавулій, підписарій;
похідна старшина:
полковник, писар, осавул

Військова старшина:
кошовий отаман,
суддя, осавул, писар,
курінні отамани

Похідні і паланкові
начальники
(діяли поза Січчю)
Військові
чиновники
(службовці)

підписарій, булавничий,
бунчуковий, хорунжий,
підосавулій, довбиш,
пушкар, гармаш, товмач,
шафар, канцеляристи

Рис. 3.2.8. Адміністративна влада в Запорозькій Січі
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Заснована в
1556 р. на
о. Мала Хортиця

Запорозька Січ

Головний
осередок
козацтва

З різних причин
місце знаходження змінювалося

Козацька
демократична
республіка

Центр боротьби з
кримськими татарами і турками

Самоврядування
(січове,
полкове, сотенне)

Рівність прав
козаків

Виборність всіх
посадових осіб на
1 рік

Звіт виборних
осіб

Центр національновизвольної боротьби
українського народу

Остання Нова
(Підпільненська)
зруйнована за наказом
Катерини ІІ у 1775 р.

Краще військо в Європі
XVI-XVII ст.

М. Костомаров вважав Запорозьку Січ „християнською козацькою демократичною
республікою”. Рисами козацької демократії він визначав відсутність феодальної
власності на землю та кріпацтва; виборну систему органів управління, контроль за
діяльністю якої здійснювала козацька рада; глибоку релігійність, захист православної
віри

Рис. 3.2.9. Козацька демократична республіка:
соціально-політичний устрій
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Галузі господарства
Землеробство

Скотарство

Не було сильно розвинене. У XVII ст. розвивається система
“зимівників”, населення яких займалося землеробством
Провідна галузь економіки (коні, ВРХ, вівці)

Городництво

Практикувалося для забезпечення власних потреб (капуста,
огірки, кавуни, редька, буряки, цибуля, часник, тютюн, дині,
кукурудза, гарбузи)

Садівництво

Було слабо розвинене, через сухий клімат та часткову непридатність землі

Рибальство

Найрозвиненіше з промислів

Мисливство

Друге за значенням серед промислів

Птахоловство

Було менш розвинене, ніж мисливство

Бджільництво

Мед, віск – експортували в Польщу, Литву, Україну тощо

Рис. 3.2.10. Господарсько-економічна діяльність запорозьких козаків
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I етап
Лютий 1648 р. – червень
1652 р.

Період найбільшого піднесення національно –
визвольної та соціальної
боротьби

1648-1657 рр.
Червень 1652 р. – серпень
1657 р.

Період погіршення економічного і політичного
становища України

ІІ етап

1657 – 1663 рр.

ІІІ етап

1663 – 1676 рр.

Липень 1663 р. – червень
1668 р.
Період боротьби за возз’єднання Лівобережної та
Правобережної України

Національно-визвольна війна під проводом
Б. Хмельницького

Липень 1668 р. – вересень
1676 р.

Розгортання громадянської війни, розкол
України на дві частини
– Лівобережжя і
Правобережжя

Початок Руїни. Криза
української державності

Період кризи і поразки.
Ліквідація державності на
Правобережжі

Рис. 3.3.1. Етапи української національно-демократичної революції XVII ст.
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Причини

Наслідки

Характерні ознаки

1) Посилення феодального
гніту українських селян;
2) пригноблення української
шляхти та міщан;
3) залежне становище реєстрового козацтва;
4) спроба польського уряду
ліквідувати Запорозьку Січ;
5) насильницьке запровадження католицизму;
6) загострення національних
протиріч

1) Формування української
держави на території 3-х
воєводств;
2) посилення міжнародного
авторитету України;
3) консолідація українського
народу;
4) прискорення процесів формування українського етносу

1) Значне піднесення свідомості українського народу;
2) високий рівень організації;
3) охоплення воєнними діями
більшої частини території та
населення України;
4) відхід частини етнічних
українських земель під
протекторат Польщі та
Москви (з 1654 р.)

Рис. 3.3.2. Визвольна війна під проводом
Б. Хмельницького 1648 – 1657 рр.
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1648 – 1649 рр.
Повстання на Запорозькій Січі під
проводом
Б. Хмельницького.
Перемога козацького війська над
поляками під Жовтими Водами та
Корсунем.

1650 – 1651 рр.
Бій під Красним.
Оборона Вінниці
І. Богуном.
Поразка козацького
війська під Берестечком. Поразка козацького війська на
чолі з полковником
Небабою.

Активізація селянсь- Білоцерківський
ких повстань.
договір
Розгром польського
війська під Пилявцями. Облога Львова і
Замостя.

1652 – 1654 рр.

1655 – 1657 рр.

Розгром польського Героїчна оборона
війська козаками під Умані загонами
Батогом.
І. Богуна.
Молдавський похід Звільнення БрацлавБ.Хмельницького.
щини від поляків.
Оточення козаками
польської армії під
Жванцем.
Жванецька угода.

Спільний успішний
похід запорожців і
донських козаків на
Кримське ханство.

Переяславська Ра- Перемога козаків і
да. Березневі статті росіян над поляками
під Городком.
Спільні успішні дії
України і Семиграддя
проти Польщі

Успішні дії козацького війська під Збаражем та Зборовим.
Зборівська угода

Рис. 3.3.3. Перебіг бойових дій національно-визвольної війни під проводом
Б. Хмельницького 1648 – 1657 рр.
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8 серпня 1649 р.

18 вересня 1651 р.

5 грудня 1653 р.

Зборівський договір

Білоцерківський договір

Жванецька угода

Умови:
1) збільшення реєстрового козацького
війська до 40 тисяч;
2) Київське, Чернігівське, Брацлавське
воєводства переходять під протекторат козаків;
3) на козацькій території влада поляків
обмежується;
4) резиденція гетьмана – місто Чигирин;
5) польський король має право призначати на адміністративні посади в козацьких воєводствах шляхтичів православного віросповідання;
6) учасникам воєнних дій оголошується
амністія;
7) заборона відкривати єзуїтські школи
на козацькій території;
8) Київському митрополиту надавалося
місце у польському сенаті

Умови:
1) скорочення
козацького
реєстрового війська до 20
тис. чоловік;
2) магнати і шляхта повертають свої маєтки;
3) козацьке самоврядування
залишається тільки в Київському воєводстві;
4) селяни повертаються на
постійні місця проживання
до попереднього стану

Умови повторюють Зборівський
договір

Рис. 3.3.4. Україно-польські договори періоду Визвольної війни
1648 – 1657 рр.
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Основні засади Березневих статей

Україна увійшла до складу Росії на правах широкої автономії

Підтверджувалось право війська Запорозького обирати гетьмана

Встановлений 60-ти тисячний козацький реєстр

Царські воєводи не втручались у внутрішні справи України

Збережено місцеву адміністрацію, що
збирала податки для царської казни

Зберігались права київського
митрополита

Гетьман міг вести переговори з іншими державами, крім Польщі, Туреччини

Введена платня старшині

Встановлювались військові застави на
кордоні України з Польщею та у
фортеці Кодак

Підтверджувались права і привілеї володіння Запорозького війська та
української шляхти

Україна займала територію Київського, Брацлавського, Чернігівського воєводств, частини Уманського,
мала республіканську форму правління

Рис. 3.3.5. Основні засади Березневих статей
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Оцінка Березневих статей в історичній літературі
Персональна унія (В. Сергеєвич) –
об’єднання двох окремих держав в
особі спільного монарха

“Реальна” унія (Н. Дьяконов) – дві
держави зливаються в одну

Автономія (Б. Нольде) – Україна приєдналась до Москви на основі автономії

Васалітет (М. Грушевський, Д. Дорошенко, І. Крип’якевич) – договір установлював васальну залежність України
від Москви

Інкорпорація (В. М’якотін) – входження України до Москви з деяким поширенням прав окремих суспільних станів

Номінальна_васальна залежність
(А. Яковлев) – російський цар лише
номінально вважався царем “Малої
Росії”

Союз (В. Липинський) – договір був
подібний до тих, що укладались із
Кримським ханством та Туреччиною

Військово-політичний союз (Ю. Мицик,
В. Смолій, В. Степанков) – Україна
отримала більші права, ніж дають
автономія чи протекторат. Відбулось
об’єднання держав у конфедерацію, де
Україна зберегла свій суверенітет

Союз двох самостійних держав
(О. Оглоблін, І. Борщак) – гарантований протекцією російського царя

Акт воз’єднання України з Росією (офіційна радянська історіографія)

Рис. 3.3.6. Оцінка Березневих статтей в історичній літературі
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Гадяцька угода 1658 р.

Створення у складі Речі Посполитої князівства Руського

Православні міщани отримують
рівні права з католиками. Козакам
підтверджувалися всі права і вольності

Україна – рівноправна сторона у
спілці з Литвою і Польщею

Вільний розвиток освіти, науки і
книгодрукування в Україні

Україна зберігає повну автономію,
має гетьмана, суд, державний
апарат, фінанси, монету, військо

Відновлення соціально-економічних відносин та адміністративнотериторіального устрою, що існував в Україні до 1648 р.

Свобода релігійного віросповідання, Берестейська унія скасовувалася

Українському гетьману заборонялося шукати протекцій в іноземних держав

Київський митрополит і 4 архієреї
отримують місце в польському
сенаті

Козацький реєстр – 30 тисяч чоловік; гетьман має право наймати
10 тисяч додатково

Рис. 3.3.7. Гадяцька угода 1658 р.
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Найхарактерніші ознаки української козацької держави XVII ст.
Суд і судочинство, правова система.
Литовські статути, Магдебурзьке право, козацьке звичаєве право, гетьманські універсали

Політична влада.
На вершині ієрархічної піраміди —
гетьман. Вищий законодавчий орган
влади – Загальна Рада. Вищий виконавчий орган – Кіш

Чисельність — 100 — 150 тис. чол.

Чітко окреслена територія. Не була
стабільною через військово-політичну
ситуацію

Фінансова система та податки.
Генеральний підскарбій керував фінансами козацького війська, розподілом грошових і натуральних податків

Зміни соціально-економічного
устрою.
Ліквідовано велику земельну власність польської шляхти. Селянсько-козацьке дрібне землеволодіння стало
основним

Військо.

Політично адміністративний устрій.
Сформувався старшинський уряд:
військова рада, рада генеральної
старшини, полкова і сотенна адміністрація, курінні і городові отамани

Міжнародні зв’язки.
Здобула широке міжнародне визнання як суверенна, незалежна держава

Українська державність з яскраво вираженими етнічними рисами в середині XVII ст.
існувала вже у завершеному вигляді (О. Апанович, О. Гуржій, В. Смолій)

Рис. 3.3.8. Найхарактерніші ознаки української козацької держави XVII ст.
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Територіальноадміністративний
устрій

Полковник

Полк
(округ)

Полкова старшина (писар,
суддя, обозний, осавул,
хорунжий)

Сотник

Сотня
(повіт)

Сотенна старшина
(писар, осавул, хорунжий)

Отаман

Курінь

Загін
(містечко, село)

Після укладення Зборівського договору (1649 р.) на території Київського,
Брацлавського і Чернігівського воєводств була утворена козацька держава. Її
територія простягалась на 250 тис. км2. Столиця – м. Чигирин. Поділялася на 16
округів (полків). Населення – близько 1 млн. 300 тисяч чоловік

Рис. 3.3.9. Територіально-адміністративний устрій України в др. пол. XVII ст.
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Соціальна
структура

Козацтво

Шляхта

Міщани

Селяни

Духовенство

Найвища
верства
населення

Складалася із
середніх і
дрібних
землевласників

Самоврядування міст

Звільнення від
панщини

Підтримувалося
гетьманською
адміністрацією

Привілеї:
1) Право землеволодіння.
2) Виборче право.
3) Звільнення
від податків

Сплачували податки на користь війська

У другій половині ХVІІ ст. в Українській козацькій державі
утвердилася нова модель соціально-економічних відносин

Рис. 3.3.10. Соціальна структура населення України
в др. пол. XVII ст.
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Гетьман

Генеральна козацька рада

Генеральний Генеральний
писар
обозний

Генеральні старшини

Генеральні
судді (2)

Генеральні
осавули (2)

Рада старшин

Генеральний Генеральний Генеральний
хорунжий
бунчужний
підскарбій

Рис. 3.3.11. Структура влади в Українській гетьманській державі
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Правобережна Україна

Лівобережна Україна

П. Тетеря - Моржковський
(1663 - 1665 рр.)

І. Брюховецький (1663 – 1668 рр.)

C. Опара (1665 р.)
П. Дорошенко (1668 р.)
П. Дорошенко (1665 – 1676 рр.)
П. Суховієнко (1668 – 1669 рр.)

Д. Многогрішний (1668 – 1672 рр.)

М. Ханенко (1670 – 1675 рр.)
Ю. Хмельницький (1667 – 1684 рр.)

І. Самойлович (1672 – 1687 рр.)

Після смерті Б. Хмельницького (1657 р.) жоден з українських гетьманів не
проводив самостійного політичного курсу. Юридично поділ України на
Лівобережну та Правобережну був закріплений у 1667 р., але фактично цей
поділ відбувся вже у 1663 р.

Рис. 3.3.12. Українські гетьмани періоду Руїни (1663-1687 рр.)
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Територіальний поділ України

Андрусівський договір (1667 р.)

„Вічний мир” (1686 р.)

Договір між Польщею та Москвою
(укладався на 13,5 років)

Договір між Польщею і Московським царством. Укладений на основі
Андрусівського договору

1) Лівобережна Україна відходила
до Москви;
2) Правобережжя — до Польщі;
3) територія Запорозької Січі контролювалася урядами обох
країн

1) Лівобережна Україна, Київ,
Запорожжя, Чернігово-Сіверщина відходили до Москви;
2) Північна Київщина, Волинь,
Галичина – до Польщі;
3) Брацлавщина, Південна Київщина – нейтральна незаселена
зона між Польщею та Москвою;
4) Поділля відійшло до Туреччини
(з 1699 р. − до Польщі)

Рис. 3.3.13. Територіальний поділ України в др. пол. XVII ст.
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Україно-російські договори

Новий
Договір
Переяславський
І. Брюховецького
(1665 р. )
договір (1659 р.)
(Ю. Хмельницький)

Глухівські статті
(1669 р.)
(Д. Многогрішний)

Договір
І. Самойловича
(1672 р.)

Коломацькі статті
(1687 р.)
(І. Мазепа)

Значно обмежував
права України:
1) цар затверджував
обрання гетьмана;
2) заборона дипломатичних стосунків;
3) заборона усувати
старшину і призначати гетьмана
без дозволу царя;
4) участь у військових походах Москви;
5) заборона самостійних військових
дій;
6) підпорядкування
митрополита московському патріархату

Тимчасове
послаблення тиску на
Україну:
1) московські залоги
тільки у п’яти містах (Київ, Чернігів,
Ніжин, Переяслав,
Остріг);
2) перехід податків у
компетенцію гетьманської скарбниці;
3) збільшення чисельності козацького війська до 30
тис.;
4) у вирішенні питань, що стосувалися України брала участь українська сторона

Продовжив політичний курс
Д. Многогрішного:
1) обмеження влади
гетьмана;
2) збільшення прав
козацької старшини (посилення ролі Ради старшин)

Погіршений варіант
Глухівських статей:
1) заборона порушувати умови договору 1686 р. між
Польщею і Москвою;
2) зобов’язували підтримувати добросусідські стосунки
з кримським ханством;
3) заборона дипломатичних стосунків з іншими державами;
4) московська залога
в Батурині для
контролю над
гетьманським
урядом;
5) асиміляція українців шляхом
шлюбів з росіянами

Ще більше обмеження прав України:
1) ліквідація майже
всіх прав, крім
станових прав козаків;
2) заборона дипломатичних стосунків з іншими країнами;
3) збільшення залог
московських військ на Україні;
4) перехід податків
до компетенції
Москви;
5) призначення митрополита московським патріархом

Рис. 3.3.14. Законодавчі засади відносин між Україною і Росією в період Руїни
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Причини поразки української національної
революції XVII ст.

Відсутність досвіду державного будівництва в еліти

Переважання в свідомості значної
частини старшин особистих інтересів над державними

Перебування у зародковому стані
на початок революції національної
державної ідеї

Ліквідація встановленого Б. Хмельницьким спадкового гетьманату й
утвердження республiкансько-олiгархiчної форми правління

Зрада національним інтересам з
боку панівного класу суспільства

Прорахунки у внутрішній політиці
гетьманів

Постійна агресія з боку інших країн

Рис. 3.3.15. Причини поразки української національної революції XVII ст.
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Особливості

Довготривалість, нерiвномiрнiсть
й суперечливість розвитку революції

Тісний взаємозв’язок національно-визвольної, релігійної, соціальної боротьби

Зрада національним інтересам з
боку частини українських князів i
шляхти

Слабкий вплив на долю революції
iнтелiгенції i духовенства

Переростання соціальної боротьби в селянську війну

Боротьба велась проти Речі Посполитої, Криму, Туреччини

Вкрай негативна роль
геополітичного фактору

Домінування збройних форм боротьби
Провідна роль козацтва

Рис. 3.3.16. Особливості української національної революції XVII ст.
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Iсторичне значення

Створення національної держави

Формування національної державної ідеї

Розвиток національної самосвідомості

Формування нової політичної еліти
Започаткування назви “український народ”

Ліквідація кріпосного права

Збагачення традицій боротьби проти
національно-релiгiйного i соціального
гноблення

Утвердження дрібної козацької власності на землю

Сприяння розвитку усної народної творчості, історичної науки

Українська національна революція засвідчила зрілість національно-державницької
політичної еліти українського суспільства, прагнення більшості народних мас до
політичної реалізації своєї самобутності. Не зважаючи на поразку революції ще
понад 100 років продовжувала існувати автономія українського Лівобережжя, що
сприяло кристалізації національної самосвідомості, національно-державницької
ідеї

Рис. 3.3.17. Історичне значення української національної революції XVII ст.
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I етап
(1708 –
1727 рр.)

II етап
(1727 –
1734 рр.)

III етап
(1734 –
1750 рр.)

IV етап
(1750 –
1764 рр.)

V етап
(1764 –
1783 рр.)

Форсований
наступ на
українську
автономію

Повернення
Україні частини
прав і
вольностей

Посилення
імперського
тиску

Тимчасове
уповільнення
процесу
російської
експансії

Остаточна
ліквідація
української
автономії

Рис. 3.4.1. Ліквідація Російською імперією української автономії (ХVIII ст.)
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Слобідська Україна

Населення.
У кінці ХVII ст. – на поч. XVIII ст.
проживало 120 тис. чоловік (100 тис.
українців)

Територія. Харківська, східна частина
Сумської, південна частина Донецької і
Луганської областей, частина Бєлгородської, Курської і Воронезької
областей (Росія)

Адміністративно-територіальний
устрій (5 полків). На чолі полку стояли
полковник і старшина – обозний, суддя, хорунжий, писар

Посилення царського тиску.
Призначення в міста царських воєвод.
Встановлення повинностей і податків
населення, обмеження козацьких прав

Становище козацтва. Відбувається диференціація на повноправних, виборних козаків-компанійців і козаків-підпомічників

Становище залежного селянства.
Грошовий податок і відпрацювання
повинності на користь панів 1-2 дні на
тиждень

Основні галузі господарства.
Хліборобство, скотарство, промисли

Розвиток феодально-кріпосних відносин. Активний розвиток старшинського і монастирського землеволодіння

Рис. 3.4.2. Слобідська Україна в др. пол. XVII – на поч. XVIII ст.
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100

„Пакти і конституції прав і вольностей
Війська Запорозького”

У Вступі — огляд історії України аж до
Переяславської Ради, причини переходу
під шведську протекцію

Статті 6,7,8,9. Визначаються основні принципи державного управління. Закріплюються принципи взаємодії законодавчої,
виконавчої, судової влади

Стаття 1. Закріплення православ’я як
державної релігії

Статті 10,11. Гетьман зобов’язується захищати козацтво і населення від надмірних податків і повинностей

Стаття 2. Непорушність законів, привілеїв
та кордонів України під протекторатом
Швеції

Стаття 12. Проведення ревізій громадських і приватних земель, повинностей
населення

Стаття 3. Підтвердження союзу з Кримським ханством

Стаття 13. Підтвердження прав і привілеїв
Києва і міст України

Статті 4,5. Повернення козакам привілеїв,
територій у Подніпров’ї

Статті 14,15,16. Упорядкування та скасування окремих податків для українського
населення

Конституція мала яскраво виражені демократичні тенденції, зокрема запровадження
представницького органу — Генеральної ради, виборності посад, розподілу влади на
законодавчу, виконавчу та судову гілки і розмежування їх повноважень. Вона стала видатною пам’яткою української державно-політичної думки в еміграції.

Рис. 3.4.3. Конституція П. Орлика – видатна пам’ятка української державнополітичної думки XVIII ст.
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Причини

Економічні

Зацікавлення
російського
дворянства в
землях Запоріжжя

Занепокоєння
зростанням економічного потенціалу Запорозької Січі,
збільшенням
кількості населення

Політичі

Царизм не влаштувала форма
внутрішнього
устрою Запорозької Січі

Соціальні

Загроза перетворення Січі на
ядро визвольного руху всього
українського народу, зосередження на Запоріжжі втікачів з
російських і українських місцевостей

Участь козаків у
повстаннях проти Речі Посполитої та Російської імперії

Рис. 3.4.4. Внутрішні причини ліквідації Запорозької Січі (1775 р.)
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Причини

Успішне завершення
російсько-турецьких
воєн, перенесення
кордону Російської
імперії на південь до
Чорного моря

Незадоволення царизмом існуванням
державного об’єднання, яке у відносинах
з сусідними державами не дотримувалось
загальнодержавної
лінії

Втрата Запорозькою
Січчю свого військового значення в боротьбі з турками та
татарами

Недоцільність існування на шляху Росії
до чорноморських
портів державного
утворення з власною
митною системою

Рис. 3.4.5. Зовнішні причини ліквідації Запорозької Січі (1775 р.)
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Адміністративний
устрій

Становище українського населення

Правобережна Україна
(Київське, Волинське,
Брацлавське, Подільське
воєводства)

Шляхта.
Православна –
позбавлена окремих
політичних прав

Східна Галичина (Руське
і Белзьке воєводства)

Міщани.
Сплачували податки на
користь держави і
феодалів, виконували
повинності

У кінці XVIII ст. на
українських землях у
складі Польщі проживало 1700-1750 тис.
чол.

Селяни.
Відновлюється кріпацтво, збільшується панщина, вводяться додаткові повинності і податки

Розвиток економіки

Зростання великого
феодального землеволодіння

Землеробство, тваринництво – провідні галузі

Запровадження слобід

Розвивається торгівля з
країнами Західної Європи, Балкан, Сходу

На українських землях Правобережжя і східної Галичини починаючи з другої половини
XVII ст. посилюються феодально-кріпосницькі відносини, національний і релігійний
гніт

Рис. 3.5.1. Правобережжя та Східна Галичина в кін. ХVII – на поч. ХVIII ст.
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Площа 16 тис. км2

Волинь, Київщина,
Поділля

Правобережна Україна

Кількість населення – близько 3 млн. 422
тис. чол. (за даними перепису 1795 р.)

Соціальна структура

Шляхта
– 7,7%

Купці
– 0,14%

Духовенство
– 1,5%

Міщани
– 5,2%

Етнічний склад

Українці –
близько
3 млн. чол.

Поляки –
близько
270 тис. чол.

Євреї –
близько 200
тис. чол.

Волохи,
молдавани,
татари,
караїми, греки

Селяни
– 78,7%

Міщанихристияни
– 1,7%

Міщаниєвреї
– 3,5%

Рис. 3.5.2. Етнічний склад та соціальна структура населення Правобережної
України в кін. ХVІІ – ХVІІІ ст.
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Опришківство

Селянсько-козацькі повстання
XVII ст.

1738-1745 рр. — О.Довбуш

Повстання перш. пол.
XVII ст.
1625 р. – М. Жмайло;
1630-31 рр.– М. Трясило;

1738-1745 рр. — В.Баюран, М.Штола

1637 р. – П. Бут (Павлюк) ;
1638 р. – Я. Острянин
Повстання другої половини
XVII ст. — поч. XVIIІ ст.
1657-58 рр.– М. Пушкар, Я. Барабаш.
1666 р. – у Переяславі;
1670-71 рр. – у Слобідській Україні;
1700 р. – на Правобережжі;
1700-1704 рр. – С. Палій
Гайдамацький рух

Селянсько-козацькі повстання
XVІІІ ст.

1734-1738 рр.
1789 р. — „Волинська ” тривога

1750 р.
1768 р. - Коліївщина

1789-1793 рр. — Повстання в с.Турбаях

Рис. 3.5.3. Селянсько-козацькі повстання ХVІІ – ХVІІІ ст.
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I поділ Польщі
1772 р.

II поділ Польщі
1793 р.

III поділ Польщі
1795 р.

До Росії відійшла
Східна Білорусь

Росія приєднала
Київщину, Східну
Волинь, Поділля,
Брацлавщину, Мінське воєводство

До Росії відійшли
Західна Волинь і
Західна Білорусь

Прусія приєднала
польські землі
вздовж ріки Вісла
та місто Гданськ

Прусія
приєднала
Центральну
Польщу

Австрія захопила
Східну Галичину,
Буковину
(1774 р.)

Прусія приєднала
польські землі

Австрія захопила
Південну
Польщу

Внаслідок трьох поділів Польщі українські землі опинилися в складі двох держав – Російської та Австрійської імперій

Рис. 3.5.4. Три поділи Польщі та їх вплив на долю українських земель
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Після трьох поділів Польщі Росії належали Лівобережна Україна, Слобожанщина, Правобережжя і
Південна Україна. До Австрії відійшли Галичина, Буковина, Закарпаття. Уряди обох імперій намагалися
зробити ці землі своїми невід’ємними територіями, спираючись на політику інтеграції, яка будувалась
за трьома взаємопов’язаними принципами
Уніфікації – зведення різноманітних проявів життя в різних
національних районах до єдиних, затверджених імперською
владою зразків

Бюрократизації – посилення
ролі чиновників, за допомогою
яких імперські уряди управляли населенням, позбавляючи
його будь-яких елементів
самоврядування

Денаціоналізації – насадження
мови пануючої нації, поглинання національних культур
культурою імперської нації

Кінцевою метою політики інтеграції, яку проводили уряди Росії і Австрії, була ліквідація
національної самобутності українського народу, знищення будь-яких проявів його опору
імперському владарюванню

Рис. 3.5.5. Запровадження політики інтеграції на українських землях
в кін. ХVIII – на поч. ХІХ ст.
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Територія

Площа, тис. кв. м

Населення, тис. чол.
(приблизно)

Гетьманщина, або Малоросія
(Російська імперія)

92

2300

Слобідська Україна
(Російська імперія)

70

1000

Південна Україна
(Російська імперія)

185

1000

Правобережна Україна
(Річ Посполита)

170

3400

Східна Галичина
(Річ Посполита)

55

1800

Закарпаття
(Імперія Габсбургів)

13

250

Буковина
(Оттоманська імперія до 1772 р.)

5

5

Разом

585

10000

Рис. 3.5.6. Землі, населені українцями наприкінці ХVІІІ ст.
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Колоніальна політика щодо України в перш. пол. ХІХ ст.

У складі Російської імперії (80% українців)

У складі Австро-Угорської імперії
(20% українців)

1) ігнорування національних особливостей, заборона рідної мови, традицій
культури, русифікація населення;
2) повсюдна присутність армії – біля 100
тис. чол.;
3) заснування військових поселень.
4) ліквідація самоврядування міст, українського судочинства;
5) розподіл України на:
• „Малоросію”;
• „Південно-Західний край” ;
• „Новоросію”

1) запровадження реформ Марією-Терезією і Йосипом ІІ;
2) посилення феодальної експлуатації
селян;
3) перетворення західноукраїнських
земель на ринок збуту і джерело
сировини та дешевої робочої сили;
4) скасування кріпосного права;
5) розподіл західноукраїнських земель на:
• „Королівство Галіції та Лодомерії”;
• „Буковину”;
• „Братиславське намісництво”

•
•
•
•

Загальна характеристика імперської влади:
надмірна централізація влади (в особі царя та імператора);
опора в управлінні державою на бюрократію та армію;
втручання в особисте життя громадян;
доля України вирішувалась в Петербурзі та Відні

Рис. 3.6.1. Колоніальна політика щодо України в перш. пол. ХІХ ст.
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Цех

Мануфактура

Фабрика, завод

Майстер

Власник

Власник

Учні

Інженери

Управляючий

Майстри

Апарат управління

Помічники

Начальники цехів

Робітники

Майстри

Помічники

Робітники

Рис. 3.6.2. Промисловий переворот в Україні (ХІХ ст.)
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Категорії українського селянства
в перш. пол. XIX ст.

Поміщицькі селяни
(понад 63%)

Державні (казенні)
селяни (бл. 36%)

Особисто
вільні селяни

Монастирські
На умовному кріпосному праві (переважно
на Правобережжі)

Військові поселенці

Старостинські
Поєзуїтські

На господарському
становищі

Ленні
На загальному кріпосному праві

Незначна
кількість
селян –
нащадків
козаків

Оброчні

Рис. 3.6.3. Категорії українського селянства в перш. пол. ХІХ ст.
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Селяни

Поміщицькі

Державні (казенні)

Панщина

Подушний податок

Урочна система
Оброк

Місячина
Заробітчанство

Гуртові сільськогосподарські роботи

Державні податки та
повинності

Гуртові будівельно-ремонтні роботи

Натуральний і грошовий податок на користь
панів

Транспортування продуктів на ярмарок

Рекрутчина

Рис. 3.6.4. Форми експлуатації поміщицьких і державних селян в Україні
в перш. пол. ХІХ ст.
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Українське національне відродження почалося наприкінці XVIII ст.
як антитеза тяжкому політичному й соціально-економічному
становищу та культурному занепаду, в якому опинився народ

Звернення до героїчного минулого,
народної творчості, мовного багатства

Розвиток літератури та української літературної мови

Звернення інтелігенції до народної словесності

Створення таємних політичних організацій в Україні

Поширення масонства в містах України

Кирило-Мефодіївське товариство

Почався перехід від дворянської революційності до різночинного періоду в історії
визвольного руху

Рис. 3.6.5. Початок українського національного відродження
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Південне товариство
декабристів,
1821 р., Тульчин

1825 р.
об’єднання

Керівники – П. Пестель,
М. Муравйов та ін.

Товариство об’єднаних
слов’ян, 1823р.,
Новоград-Волинський
Керівники – П. і А. Борисови,
Ю. Люблінський та ін.

Програмні документи —
„Руська правда”

Програмні документи –
“Правила”, “Клятва”

Основні ідеї –
1) повалення самодержавства і
встановлення республіки;
2) скасування кріпосного права і
наділення селян землею без викупу;
3) ліквідація станів, запровадження
свобод і рівності всіх громадян;
4) повна свобода торгівлі і промисловості

Основні ідеї –
1) визволення всіх слов’ян і
об’єднання у федерацію;
2) ліквідація монархічних режимів і
встановлення демократичного
устрою;
3) скасування кріпацтва та станових привілеїв
Ставлення до України – в програмних документах українці і білоруси не
згадуються

Ставлення до України – майбутня
держава − унітарна, Україна її область
Методи боротьби – військовий переворот

Методи боротьби – організація повстання військових за участю народу

Рис. 3.6.6. Декабристський рух в Україні
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Масонська ложа „Малоросійське
товариство” (1818-1820 рр.)

Масонська ложа „Любов до істини”
(1818-1821 рр.)

„Союз благоденства”
(1818-1821 рр.)

Південне товариство
декабристів (1821-1825 рр.)

Управи

Тульчинська

Кам’янська

Васильківська

Зв’язки: з польським
патріотичним
товариством (182125 рр.); з Північним
товариством
Товариство об′єднаних
слов′ян
(1823-1825 рр.)
Із вересня 1823 р. —
Слов′янська управа

Рис. 3.6.7. Організаційна структура декабристського руху в Україні
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Причини поразки декабристів

Намагалися здійснити свої плани Неузгодженість дій і нерішучість
шляхом перевороту, залучаючи керівників повстання
тільки представників дворянства

Відсутність підтримки народу

Історичне значення повстання
декабристів

Перша спроба повалення самодержавства

Декабристські ідеї надихнули Виступ декабристів призвів до
наступні покоління борців із са- поширення революційної та
модержавством
національно-визвольної боротьби в імперії

Рис. 3.6.8. Причини поразки та історичне значення повстання декабристів
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Поширення передових західноєвропейських ідей

В. Білозерський
М. Гулак
М. Костомаров
П. Куліш та ін.

Причини
виникнення

Жорстокий самодержавний
режим

КирилоМефодіївське
братство
(січень1846 –
березень
1847)

Програмні документи:
"Книга буття
українського народу",
"Статут слов′янського
братства св. Кирила і
Мефодія"

Мета діяльності та основні ідеї:
1) побудова майбутнього суспільства на засадах християнської моралі;
2) створення демократичної федерації слов’янських народів,
очолюваної Україною;
3) знищення царизму, скасування кріпосного права і станів;
4) встановлення демократичних
прав для громадян;
5) зрвняння у правах всіх
слов’янських народів

Види діяльності кириломефодіївців:
1) агітація народних мас;
2) збір коштів на видання популярних книжок;
3) складення проекту запровадження в Україні широкої
мережі початкових навчальних
закладів;
4) наукова праця і поширення
освіти серед народу

Братство вперше розробило широку політичну програму національно-визвольного
руху, яка стала прикладом для його наступників

Рис. 3.6.9. Кирило-Мефодіївське братство – перша політична організація
в Україні
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Укази 1803, 1842 рр. „Про вільних
хліборобів”, „Про зобов’язаних селян”

Інвентарна реформа
1848 р.

Маніфест, „Загальне положення про селян,
звільнених від кріпосної залежності”
(19 лютого 1861р.)

„Положення про державних селян”
(1866 р.)

Закон про обов’язковий викуп землі
селянами (1883 р.)

Селяни ставали особисто вільними, проте земля
залишалася власністю поміщиків. За користування
нею селянин сплачував грошима або відробітком
Норми розподілу землі були неоднаковими: від 3 до 6,5
десятин в південних і від 3 до 4,5 дес. в лівобережних
губерніях. На Правобережжі норми були більші (для
поміщицьких селян). Для державних – наділи залишалися такими, як до реформи

Рис. 3.6.10. Велика селянська реформа 1861 р.
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Наслідки реформи 1861 р. в
Україні

Соціальне розшарування селянства

Заміна форм землеволодіння (поступовий
перехід від становості до буржуазної
земельної власності)

Впровадження агротехнічних заходів
(сівозміни із посівами кормових культур,
перехід від трипільної до багатопільної
системи землеробства)

Зміна в землекористуванні
(втягнення землі в ринковий обіг,
перетворення її в товар)

Зміна структури сільськогосподарського
виробництва, поглиблення суспільного
поділу праці, господарська спеціалізація
окремих районів

Зміни в матеріально-технічній основі
землеробських господарств, насамперед
у знаряддях праці

Використання вільнонайманої праці

Рис. 3.6.11. Соціально-економічні наслідки Селянської реформи 1861 р.
в Україні
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Особливості реформи
1861 р. в Україні

Після реформи селяни мали в своєму
розпорядженні менше землі, ніж до 1861 р.
На Лівобережжі та Південній України їхні
землі зменшились майже на 30%

Понад 80% селян Правобережжя і майже
70% Лівобережжя вели одноосібне господарство

Селяни мали внести викупних платежів
за землю в 4 рази більше від тогочасної
ринкової вартості землі

220 тис. селян України залишилися безземельними, близько 100 тис. отримали
наділ до однієї десятини і 1600 тис. – від однієї до трьох десятин. Майже 94%
селянських господарств після реформи мали наділи до п’яти десятин. Поміщики
зосередили у своїх руках 4567 тис. дес. землі, а колишні кріпаки — лише 1693 тис.
дес. Розміри наділів становили 50-70% і більше селянської землі в дореформенний
період

Рис. 3.6.12. Особливості здійснення Селянської реформи 1861 р. в Україні
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Фінансова
(1862 р.)

Військова
(1862 р., 1874 р.)

Судова
(1864 р.)

Земська
(1864 р.)

Освітня
(1864 р.)

Міська
(1870 р.)

Реформи 60 – 70-х років ХІХ ст. в Росії були спричинені потребами
капіталістичного розвитку країни і невідповідністю новим умовам застарілих
феодально-кріпосницьких політичних інститутів держави.
Введення місцевого самоврядування (земств і міських дум), реформи судової
системи і освіти, реорганізація армії і утвердження загальної військової повинності
дали поштовх швидкому і динамічному економічному й соціально-політичному
розвитку. Особливість реформ полягає в тому, що їх проведення цілком залежало
від правлячої верхівки, вони були непослідовними і половинчатими, насамперед у
політичній сфері

Рис. 3.6.13. Буржуазні реформи 60 – 70-х рр. ХІХ ст. в Україні
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Капіталістична модернізація економіки України
Структурні зміни у
промисловому виробництві

Формування української
буржуазії

Динамічний промисловий розвиток Донецького і Криворізького басейнів

Зростання промислових
центрів

Поглиблення товаризації сільськогосподарського виробництва

Формування промислового та
сільськогосподарського пролетаріату

Залізничне сполучення основних промислових та адміністративних центрів

Активізація внутрішньої та
зовнішньої торгівлі

У другій половині ХІХ ст. під впливом
буржуазних
реформ
в
Україні
відбулися значні зміни у соціальноекономічній сфері

Рис. 3.6.14. Розвиток капіталізму в Україні після реформи 1861 р.
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Губернії

Міське населення
(%)

Сільське населення
(%)

Київська

12,9

87,1

Подільська
Волинська
Харківська

7,3
8,6
14,7

92,7
91,4
85,3

Чернігівська
Полтавська

9,2
9,9

90,8
90,1

Херсонська

28,9

71,1

Катеринославська
Таврійська

11,5
20,0

88,5
80,0

Разом по Україні

13,6

86,4

Рис. 3.6.15. Співвідношення міського і сільського населення губерній
Наддніпрянської України за даними перепису 1897 р.
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Вищий
прошарок

Середній
прошарок

Нижчий
прошарок

Наділ землі – від 20 до
500 і більше десятин
землі на двір

Наділ землі – від 15 до
20 дес. землі на двір

Наділ землі – до 15 дес.
на двір

Майже 1,5 млн. селянських господарств. Вони
володіли 40% всієї площі
надільної землі

500 тис. дворів (5-6 млн.
чол.) – власники 25%
площі надільних земель

448 тис. дворів (5 млн.
чол.) зосередили майже
40% всіх надільних і
приватних земель

Наприкінці ХІХ ст. в Україні налічувалося близько 1,8 млн. робітників, які працювали
за наймом у сільському господарстві. Проте надлишок робочих рук на ринку найманої
сили був значно вищим і становив близько 7,3 млн. чоловік

Рис. 3.6.16. Соціальне розшарування українського селянства
в кін. ХІХ – на поч. ХХ ст.
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Перехід до буржуазної земельної
власності

Запровадження
оренди землі

Застосування
машин та
агротехніки

Поширення
вільнонайманої
праці

З 1877 до 1905 р. поміщики продали особам
недворянського стану
майже 6 млн. дес. землі

Багато поміщиків почали здавати свої землі в
оренду іншим земельним власникам, різним
промисловим товариствам. Чимало орендарів
здавали землю на умовах половинщини чи за
відробітки

Оснащення сільського
господарства новітніми
машинами зростало за
рахунок імпорту сільськогосподарської техніки та її виробництва

На Правобережжі близько 54% земельної
площі в поміщицьких
маєтках оброблялося
вільнонайманими робітниками

Рис. 3.6.17. Зміни в аграрних відносинах у Наддніпрянській Україні
в кін. ХІХ ст.
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Валуєвський циркуляр
(1863 р.)

Шевченко і його соратники
в Петербурзі

Посилення реакції царизму
у сфері ідеології та
культури

Емський указ (1876 р.)

Виникнення і зростання
революційно-демократичного різночинного
руху

Зародження теоретичних
засад українського „громадівського соціалізму”
(С. Подолинський,
М. Драгоманов, М. Зібер)

Харківсько-Київське
таємне товариство

Основні етапи
народницького руху в
Україні:
1) ”романтичне” народолюбство (з поч. XIX ст.
до 40-50х рр. XIX ст.);
2) „дійове”, „реальне” народолюбство (60-80-ті
рр. XIX ст.);
3) „неонародництво” (з 90х рр. XIX ст. до лютого
1917 рр.)

Діяльність організації
„Земля і воля”

Громадівський
рух 60-80-х рр. ХІХ ст.

Рис. 3.6.18. Суспільно-політичні рухи в Україні (др. пол. ХІХ ст.)
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Суспільно-політичні течії

Москвофіли
(І. Наумович , Д. Зубрицький ,
А. Добрянський та ін.)

Народовці
(В. Барвінський,
В. Навроцький, Ю. Романчук
та ін.)

Радикали
(І. Франко, О. Терлецький, М.
Драгоманов та ін.)

• приєднання Західної України
до Росії;
• заперечення існування окремої української нації та незалежної держави;
• ігнорування української мови

• єдність всіх українських земель;
• розвиток єдиної української
мови;
• прагнення пробудити національну самосвідомість української молоді

• виступали проти залишків
кріпосництва та передачу землі селянам;
• возз’єднання всіх українських
земель;
• національне і соціальне визволення

"Руська Рада"
(1870 р.),
"Руська бесіда" (1861 р.)

«Просвіта» (1868 р.), Літературно-наукове товариство ім.
Шевченка (1873 р.),
Наукове товариство
ім. Шевченка (1892 р.),
„Народна Рада”

Русько-українська радикальна
партія (1890 р.)

Рис. 3.6.19. Суспільно-політичні течії на західноукраїнських землях
у др. пол. ХІХ ст.
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Україна в складі в тому числі
Російської
українська чаімперії
стина Бессарабії
Всього
(в тис.)

Східна
Галичина

Північна
Буковина

Закарпаття

Вся
Україна

23690

605

4130

460

530

28810

250
(41,3%)
55
(9,1 %)
67
(11,1%)
3
(0,5%)
40
(6,6%)
90
(14,9%)

2685
(65,0%)
540
(13,1%)

260
(56,5%)
70
(15,2%)
3
(0,7%)
20
(4,3%)
25
(5,4%)
82
(17,8%)

320
(60,4%)
75
(14,2%)

Молдавани
і румуни

17485
(73,8%)
1905
(8,0%)
2532
(10,7%)
390
(1,6%)
538
(2,3%)
186
(0,8%)

10
(1,9%)
10
(1,9%)

20750
(72,0%)
2590
(9,0%)
2535
(8,8%)
1263
(4,4%)
617
(2,1%)
278
(1,0%)

Татари

288 (1,0%)

-

-

-

-

288 (0,8%)

143
(0,6%)
1
(0,0%)

80
(13,2%)

-

-

-

-

-

-

105
(19,8%)

143
(0,5%)
106
(0,4%)

92 (0,4%)

-

-

-

-

92 (0,3%)

75
(0,3%)
36
(0,2%)
79
(0,3%)

2
(0,3%)

-

-

-

-

10
(1,9%)

-

-

Українці
Євреї
Росіяни
Поляки
Німці

Болгари
Угорці
Білоруси
Греки
Чехи і
словаки
Інші

18
(3,0%)

853
(20,7%)
44
(1,1%)
-

4
(0,1%)
4
(0,1%)

-

75
(0,3%)
50
(0,2%)
83
(0,3%)

Рис. 4.1.1. Етнічний склад населення України на поч. ХХ ст.
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У складі Російської імперії
(20 млн. українців)
Характерною особливістю розвитку
економіки українських земель було те,
що капіталізм розвивався як у промисловості, так і в
сільському господарстві
У сільському
господарстві
Занепад
поміщицького
землеволодіння.
Поглиблення соціальної диференціації селянства.
Посилення процесу
обезземелення
селянства.
Посилення
спеціалізації
окремих районів.
Низька товарність
сільського
господарства

У складі Австро-Угорщини
(бл. 5 млн. українців)

У промисловості
Високий рівень
концентрації
виробництва.
Посилення значення монополій.
Розвиток
залізорудної,
кам’яновугільної,
гірничої галузей.
Підвищення рівня
виробництва в
цукровій та
харчовій галузях

Один з найбільш
економічно відсталих регіонів

Розвиток кооперативного руху

Засилля іноземного
капіталу

У сільському
господарстві
Збереження
поміщицького
землеволодіння.
Поглиблення соціального розшарування селянства.
Посилення процесу
еміграції

Процес урбанізації

У промисловості
Розвиток фабричнозаводської
промисловості.
Розвиток нафтової,
гірничодобувної,
деревообробної,
солевидобувної
галузей.
В легкій промисловості переважали
дрібні підприємства
ремісничого типу.
Виникнення
монополістичних
об’єднань
Розвиток всіх форм
кооперації
Міста відігравали
роль аграрних
центрів

Рис. 4.1.2. Особливості розвитку капіталізму на українських землях
на поч. ХХ ст.
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Ліворадикальні партії
29 січня 1900 р. РУП

1902 р. УНП

1903 р. УСП

1904 р. УСДС

1905 р. УСДРП

На автономних
засадах увійшли до
РСДРП(м)

1906 р. УПСР

1908 р. ТУП

Ліберально-демократичні
партії
1904 р. УРП

1904 р. УДП
1905 р. УДРП

Рис. 4.1.3. Перші українські політичні партії
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Програмні завдання
Революційна українська партія (РУП)

Українська народна партія (УНП)

Відновлення єдності України.

Створення самостійної демократичної держави.

Заклики до незалежності, а згодом –
автономія України у складі Росії.

Встановлення президентської республіки.

Майбутнє України слід шукати у селі, яке
зберегло свій національний характер

Передача землі селянам

Соціальні гарантії для широких верств населення.

Українська соціал-демократична
спілка (УСДС)

Українська радикально-демократична
партія (УРДП)

Проголошувала себе виразником інтересів
всіх робітників України, незалежно від їх
національності.

Перетворення Російської імперії на конституційну монархію.
Встановлення національної і культурної
автономії України.

Земельне питання пропонувала вирішити на
всенародно обраній Конституційній раді

Проведення земельної реформи

Українська соціал-демократична
робітнича партія (УСДРП)
Національно-культурна автономія України у
складі Росії.
Об’єднання з РСДРП на федеративних засадах.
Ліквідація приватної власності, передача великого поміщицького землеволодіння органам
місцевого самоврядування

Рис. 4.1.4. Програмні завдання перших українських партій
Наддніпрянської України
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Аграрна програма

УДП

УРП

Передання державних, удільних, кабінетських і монастирських земель у власність
краю, щоб за невелику плату наділяти нею
селян.

Передання всіх державних, удільних, монастирських, церковних земель до крайового
земельного фонду. Цей фонд передбачалось
використати для потреб хліборобів.

Примусовий викуп приватної землі з наступною передачею місцевим органам самоврядування для розподілу її за доступну плату
серед окремих осіб і організацій

Примусовий викуп за рахунок крайових,
окружних чи громадських коштів всіх земель
приватних власників

УДРП
Усі державні, удільні, монастирські й церковні землі повинні стати крайовим земельним
фондом в підпорядкуванні самоврядних громад чи округів, який використовувався для
потреб хліборобів.
Землі приватних власників, що не оброблялися власною працею, повинні бути примусово викуплені за державні кошти

Рис. 4.1.5. Аграрні питання в програмах ліберально-демократичних партій
Наддніпрянської України
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Аграрна
програма

УНП

УСДС

Націоналізація землі шляхом позбавлення земельної
власності іноземців без
компенсації, а українських
поміщиків – з компенсаційними виплатами.

Негайна конфіскація земель
у поміщиків.
Скликання всенародної
конституційної ради з метою розв’язання земельного питання демократичним
шляхом

Селяни одержують землю в
користування й наділяються
такою кількістю угідь, яку
могли обробити, не використовуючи найману працю

УПСР
«Соціалізація» землі, тобто
вилучення землі з товарного обігу і передача її в
загальнонародне надбання
без викупу.

УСДРП
УСП
Поступове усуспільнення
землі та засобів виробництва

Помірковані позиції в аграрному питанні, в зв’язку
з цим втрата підтримки
українського селянства

Зрівняльно-трудове користування землею зі сплатою
ренти, що йде на суспільні
потреби

Рис. 4.1.6. Аграрні питання в програмах ліворадикальних партій
Наддніпрянської України
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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1897 р. Бунд

1898 р. РСДРП

1903 р. РСДРП(б)

1900 р. партія соціалістів – революціонерів
(есери)

1903 р. РСДРП(м)

1905 р. Селянський союз

1906 р. НародноСоціалістична Партія
“Союз освобождения”

Земці-конституціоналісти

1905 р. Конституційно-Демократична Партія,
(пізніше Партія Народної Свободи)
Партія Демократичних Реформ

1905 р. “Союз 17-го
Октября”
“Партія Мирного
Оновлення”

Реакційні
1905 р. “Русская Монархическая Партия”

“Союз Руського
Народа”

1908 р. “Клуб Русских
Националистов”

Рис. 4.1.7. Загальноросійські політичні партії на українських землях
(поч. ХХ ст.)
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Причини:
Протиріччя між шовіністичною
політикою самодержавства і
українським соціалістичним та
національно-визвольним
рухом.
Соціальні протиріччя в
українському селі: між
поміщиками та селянами, між
заможними селянами і
бідняцько-середняцькими
масами.
Соціальні протиріччя в
українських містах: між
буржуазією та робітниками

Розгортання подій:

Результати:

Страйки робітників в Донбасі,
Києві, Одесі, Харкові.

Українські газети (1905 р. — 1,
1906 р. — 17).

Селянські повстання (в 64%
повітів).

Українські заклади, клуби
(майже в кожному місті).

Революційний рух в армії.

”Просвіти” – у містах та селах
(1907 р. – 384).

Повстання на панцирнику
“Потьомкин”.
Повстання на крейсері “Очаків”.
Інші повстання (Полтава,
Чернігів, Біла Церква, Харків,
Черкаси)

Кооперативи −
Київська губ. — 103 (1907 р.),
Харківська губ. — 50 (1907 р.)

В результаті революційних подій 1905 – 1907 рр. царизм пішов на ряд поступок:
1. Знято політичну заборону української мови.
2. Дозволялось українцям об’єднуватись в громадські організації.
3. У І і ІІ Державних Думах функціонувала фракція − Українська парламентська
громада

Рис. 4.1.8. Основні революційні події 1905 – 1907 рр. в Україні
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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І Державна Дума (1906 р.)

ІІ Державна Дума (1907 р.)

Депутати: 44 чол.

Депутати: 47 чол.

Друкований орган: “Український вісник”

Друкований орган: “Рідна справа – Вісті з Думи”

Позиція громади:
• надання автономії Україні;
• запровадження української мови в
школах, судових і адміністративних
органах;
• відсутня єдність щодо аграрного
питання
Законопроекти: законопроекти про
національні права, про автономію України
та рідну мову (не було розглянуто)

Позиція громади:
• автономія України;
• амністія політв’язням;
• свобода слова, друку, зборів, пересувань, союзів і
віросповідань;
• українізація школи, судочинства, церкви;
• щодо аграрного питання, не було єдності
Законопроекти:
• декларація — передбачала включення до чинного
законодавства права України на національно-територіальну автономію, рівноправність української мови,
викладання української мови, літератури й історії в
середніх і вищих навчальних закладах тощо;
• поправки до законопроекту про народну освіту —
передбачали організацію курсів української мови, літератури й історії для вчителів, запровадження викладання української мови в учительських семінаріях
України, організацію українських кафедр у Київському,
Харківському і Одеському університетах

Нетривале існування І та ІІ Державних Дум не дало змоги українцям досягти реальних
результатів у розв’язанні національного питання. Однак утворення Українських парламентських громад, їх робота стали важливим політичним досягненням.

Рис. 4.1.9. Діяльність української парламентської громади в І та ІІ Державних
Думах Росії
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Запровадження капіталістичних відносин на селі,
зменшення дворянського
землеволодіння

Ліквідація общинного
землеволодіння,
закріплення землі у
приватну власність

Указ від 9 листопада
1906 р.,
Закон 1910 р.

Насадження хутірського і
відрубного господарства

Створення міцних
селянських господарств –
опори самодержавства на
селі

Ліквідація аграрної перенаселеності шляхом переселення селян у східні
райони Росії, Середньої
Азії та Кавказу

Своєї основної мети – знищення поміщицького землеволодіння – реформа не
досягла. Найбільш успішним виявився другий напрям реформи – створення
хутірських (фермерських) господарств (особливого поширення набув на Україні).

Рис. 4.1.10. Земельна реформа П. А. Столипіна
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Губернія
Усього

Кількість господарств
У тому числі
Общинних
Подворних
кількість

%

268080

кількість %

У них землі
У тому числі
Общинної
Подворної
Усього

Десятин

%

Десятин

%

257540

99,5

Катеринославська

270824

99,2

2144

0,8 2531076

13536

0,5

Таврійська

132876 122341 92,1

10535

7,9 1957532 1548084 79,3 404898

20,7

Херсонська

294297

274497

93,3

19829

6,7 2291208 2005846 87,5 285362 12,5

По регіону

697997

664889

9,7

32508

3

6779816 6071470 95,4 723796

4,6

Рис. 4.1.11. Характер землеволодіння селянства південноукраїнських
губерній у роки проведення Столипінської аграрної реформи
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700
600
500
400
300
200
100
0
1905p. 1906p. 1907p. 1908p. 1909p. 1910p. 1911p. 1912p. 1913p. 1914p. 1915p.
Кількість селян переселенців (у тис. чол.)
Кількість селян переселенців, що повернулася назад (у тис. чол.)

Рис. 4.1.12. Ліквідація аграрного перенаселення
в Російській імперії на поч. ХХ ст.
(реалізація третього напряму Столипінської аграрної реформи)
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Західна Україна

Наддніпрянська Україна

США

Канада

Латинська
Америка

Нижнє
Поволжя

Північний
Кавказ

Казахстан,
Середня
Азія

Далекий
Схід

700 тис.
чол.

85 тис.
чол.

55 тис.
чол.

400 тис.
чол.

1,3 тис.
чол.

790 тис.
чол.

900 тис.
чол.

Чисельність українських громад напередодні Першої світової війни

Рис. 4.1.13. Українська еміграція напередодні Першої світової війни
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Антанта

Росія – приєднати
землі Галичини і
Прикарпатської
України

Четверний союз

Англія і Франція
зобов’язалися не
перешкоджати планам Росії в обмін на
згоду розділити
колонії Німеччини і
азіатські володіння
Туреччини між
Англією, Францією і
Росією

Австро-Угорщина –
приєднати землі
Волині і Поділля
Німеччина – включення українських
земель до сфери
життєвих інтересів
Пангерманського
Союзу

Італія – підтримувала плани Німеччини
і Австро-Угорщини
в обмін на дозвіл
захопити французькі колонії в Алжирі
Румунія – приєднати землі Бесарабії і
частину Буковини

Зацікавленість в українському питанні на початку Першої світової війни пояснювалась не
лише далекосяжними планами територіальних надбань, але і стратегічними розрахунками на ближчу перспективу. Через вигідне геополітичне становище українські землі
перетворились на зону інтересів ворогуючих коаліцій, центр протистояння

Рис. 4.1.14. Україна в планах іноземних держав на поч. Першої світової війни
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Перша світова війна
(1914 – 1918 рр.)

Протистояння двох воєнних блоків –
Четверного Союзу і Антанти

Ставлення до війни політичних сил:
1. Головна Українська Рада –
проавстрійські позиції – ініціатор
створення Легіону Українських січових
стрільців.
2. Товариство українських поступовців –
проросійські позиції.
3.“Карпато-русский освободительный
комитет” — проросійські позиції.
4. “Союз визволення України” –
проавстрійські і пронімецькі позиції

Масштаби конфлікту:
- втягнуто в війну – 38 країн (1,5 млрд.
чол.)
- мобілізовано – 74 млн. чол.
- загинуло – 10 млн. чол.
- поранено – 20 млн. чол.
В російській армії – 3,5 млн. українців.
В австро-угорській – 250 тис.

Втрати Російської імперії:
убитих – 1,5 млн. чол.
поранених – 4,0 млн. чол.
полонених – 2,0 млн. чол.

В результаті воєнних дій Україна зазнала значних втрат, руйнувань, матеріальних збитків. Галичина перетворилась на арену найкривавіших боїв на східному фронті. Українці
були змушені воювати на стороні різних військових сил. Відбулося послаблення
українського демократичного руху

Рис. 4.1.15. Україна в Першій світовій війні (1914 – 1918 рр.)
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Класові групи

Кількість господарств, %

Землеволодіння, %

Бідняки

57,1

12,3

Середняки

29,9

22,2

Сільська буржуазія

12,2

30,4

Поміщики

0,8

29,9

Держава, уділи, церква

—

5,2

Напередодні Першої світової війни в Україні налічувалося близько 4 млн. селянських
господарств. Характерною рисою українського села було глибоке розшарування й
різке погіршення становища основної маси селянства

Рис. 4.2.1. Соціальне обличчя українського села перед революцією
1917-1920 рр.
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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У політичній сфері

У правовій сфері

Проголошення автономії України, закладання
основ національного самовизначення,
самостійного управління.

Творення і вдосконалення діяльності
законодавчих органів.

Згуртування навколо української ідеї
численних політичних партій, рухів, союзів.

Заборона смертної кари.

Гарантування громадських прав.
Проголошення незалежної судової влади.

Початок процесу державотворення.

Запровадження Конституції УНР

Діяльність першого українського парламенту,
формування вищих виконавчих органів.

У соціально-економічній сфері

Запровадження української символіки

Скасування приватної власності на землю.
У національно-культурній сфері

Встановлення 8-годинного робочого дня.

Розв’язання національного питання на
демократичних засадах.

Запровадження державного контролю за
виробництвом.

Визнання прав українського народу на свою
культуру, на свою мову

Боротьба з безробіттям
У військовій сфері

У зовнішньо-політичній сфері

Формування українізованих військових
частин, загонів “Вільного козацтва”

Налагодження дипломатичних стосунків з
іншими країнами

Головне завдання, яке прагнула вирішити Центральна Рада – це домогтися національно-територіальної автономії для України у складі Росії. Автономна Україна повинна
мати всі державні атрибути

Рис. 4.2.2. Програмні завдання Центральної Ради
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Центральна Рада – вищий орган влади

Мала Рада (з 30 чол.) – законодавчий орган влади з правами, обмеженими рішенням ЦР

Генеральний секретаріат (з 8 секретарів на чолі з В. Винниченком) –
уряд, виконавчий орган влади

Губернські, міські, повітові ради, підпорядковані ЦР

Рис. 4.2.3. Структура вищих органів влади в Україні (перш. пол. 1917 р.)
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Причини

Розкол в українському суспільному русі,
взаємні обвинувачення політичних партій,
різних груп еліт, населення регіонів

Відсутність ефективних і авторитетних органів управління на місцях, нерозвинутість
системи самоуправління, повноважень
центру та регіонів

Утопізм соціально-економічного
законодавства, особливо в аграрній сфері

Політична недосвідченість і романтизм
лідерів

Однобока орієнтація на російську соціалдемократію і на федеративний союз з Росією

Невідповідність між курсом на побудову
парламентської республіки та політичними,
соціально-економічними реаліями
1917-1918 рр.

Запізніле усвідомлення лідерами Центральної Ради необхідності сильної виконавчої
влади

Анархічні тенденції українського менталітету,
непідготовленість мас до самостійного
національно-державного життя
Небажання і невміння створити регулярні
збройні сили

Ідейна, матеріальна, психологічна неготовність національно-демократичних сил до
побудови основ державності, орієнтація на
стратегію руйнування старого ладу, розуміння демократії як нічим не обмеженого
народовладдя

Незацікавленість сусідніх з УНР держав в
існуванні незалежного, сильного українського державного організму

Рис. 4.2.4. Причини поразки Центральної Ради
© Науково-методичний центр аграрної освіти
147

ІІІ Універсал ЦР та положення Генерального
Секретаріату про земельну справу

Право приватної власності на поміщицькі,
удільні, монастирські, кабінетські,
церковні та ін. землі скасовувалося

Заборонялось продавати, купувати,
заставляти, дарувати і передавати землю
будь-кому ін. способом

Земля оголошувалась загальнонародною
власністю

Недоторканними вважались як великі
землеволодіння, так і трудові селянські і
козачі землі, землі містечок, сіл, дачних
ділянок, підприємств, ліси тощо

Власність на землю в межах 50 дес. не скасовувалась. 29 квітня 1918 р. встановлена
нова норма земельної ділянки, що може
перебувати у приватному володінні –
30 дес.

Рис. 4.2.5. Аграрне питання в ІІІ Універсалі та положеннях
Генерального Секретаріату
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Земельний закон
(18 січня 1918 р.)

Користування землею проголошувалось безплатним. Оподаткуванню підлягали лише
лишки землі понад установлену норму, а
також надприбутки, які залежали від природних якостей ділянки

Право користування землею могло переходити в спадщину, а строки встановлювалися
сільськими громадами і товариствами
Не підлягали вилученню землі громадських та
наукових установ, надані їм до видання закону. Це ж саме стосувалось земель під оселями, господарськими, торговельними і промисловими підприємствами

Сільські громади, волосні, повітові і губернські земельні комітети мали забезпечити громадянам їхні права на користування землею, охорону природних багатств від виснаження і вживання заходів до нагромадження цих багатств

Малоземельними вважались хлібороби, чия
площа не задовольняла споживчих потреб
їхніх сімей. Запроваджувався в законі і
принцип урівнювання землекористування

Всі вилучені земельні ділянки мали за рішенням земельних комітетів поділятися на землі
для громадського господарства і землі для приватно-трудового користування. З площ останніх повинні були задовольнятися потреби місцевих малоземельних та безземельних селян

Приватно-трудові й колективні господарства
одержували землю за нормами, встановленими
земельними комітетами і сільськими громадами, і не могли перевищувати тієї кількості землі,
яка оброблялась власною працею сім’ї або
товариства для задоволення своїх споживчих
потреб і підтримання власного господарювання

Позбавлення власності на землю проводилось
без викупу, але колишнім землевласникам за
їхнім бажанням і згідно з рішенням волосних
земельних комітетів залишались ділянки з садами, виноградниками та ін. в кількості, яку
вони могли обробити власною працею

Проголошувалось утворення Державного меліоративного фонду для проведення заходів щодо
охорони землі і сільськогосподарського кредиту
для допомоги розвитку українського села

Рис. 4.2.6. Земельний закон Центральної Ради
© Науково-методичний центр аграрної освіти
149

Назва
України

Українська
Держава

Політичний
режим

Авторитарний

Форма
правління

Уряд

Монархія
(гетьманат)

Напрями політики

Складався з великих землевласників, поміркованоконсервативних
політичних діячів.
Основу склали
представники
партії кадетів

Ліквідація законів Центральної Ради.
Відновлення поміщицького землеволодіння.
Створення дієздатного адміністративного апарату.
Переслідування політичних діячів лівого спрямування.
Заборона мітингів, страйків, введення цензури.
Створення регулярної армії.
Розвиток освіти і науки.
Здійснення активної зовнішньої політики. Налагодження
дипломатичних стосунків з 30 країнами.
Введення продподатку на селянство. Збільшення
тривалості робочого дня і тижня для робітників

Рис. 4.2.7. Доба Гетьманату: загальна характеристика
(квітень-грудень 1918 р.)
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Директорія – тимчасовий орган влади, метою якого було відновлення УНР
Внутрішня політика

Зовнішня політика

Відновила попередню назву держави – УНР з
республіканською формою державного устрою.

Вдалось розширити міжнародні зв’язки УНР.
Її визнали Угорщина, Чехословаччина,
Голландія, Італія.

Було розпущено старі органи місцевого
самоврядування, призначено нові вибори за
трудовим принципом.

Не вдалось налагодити зв’язки з радянською Росією. Не визнали УНР країни Антанти
та Польща

Призначався уряд під головуванням
В. Чехівського.
Трудовому Конгресу передавалась вища
законодавча влада.

Причини поразки
Внутрішні суперечки серед членів Директорії,
особисті антипатії керівників Директорії, різна
внутрішня та зовнішньополітична орієнтація.

Відновлювалась чинність законів УНР.
Впроваджувались заходи для відновлення
промисловості, заохочувалась приватна
ініціатива.

Захоплення лідерів Директорії лівою
фразеологією, слабке розуміння нагальних
потреб населення.

Вводився робочий контроль в промисловості.

Розвал української армії.

Вживались заходи для надання допомоги
безробітним та ін. категоріям населення.

Неспроможність Директорії вирішити соціально-економічні питання, зокрема аграрне.

Ухвалила закон про передачу поміщицької
землі селянам без викупу (8 січня 1919 р.)
та про додаткове наділення землею в
розмірі від 1 до 2 дес.

Невдала зовнішня політика.
Відсутність міжнародної підтримки тощо

Внутрішня політика Директорії носила суперечливий характер. Проведення соціальноекономічних реформ було відкладено до закінчення громадянської війни

Рис. 4.2.8. Директорія УНР
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13 листопада 1918 р. проголошено нове державне утворення – ЗУНР

Територія ЗУНР становила
70 тис.км2, населення –
6 млн. чол.

22 січня 1919 р. проголошено
акт злуки УНР та ЗУНР (ЗУНР
перейменувалась на ЗОУНР
при повній її автономії).
Укладення Варшавської угоди,
яка передбачала визначення
прав Польщі на Галичину, означало розрив зв’язків між ЗУНР і
УНР

Керівництво ЗУНР на чолі з Є.Петрушевичем
прийняло низку важливих документів:
Закони про організацію війська;
Про тимчасову адміністрацію;
Про тимчасову організацію судочинства;
Про державну мову;
Про громадянство;
Про земельну реформу;
Про освіту.
Створено Українсько-Галицьку армію (навесні
1919 р. налічувала понад 100 тис. вояків)
Більшість держав світу не визнали ЗУНР
Уряд ЗУНР упродовж 1920-1923 рр. перебував у
вигнанні. 15 березня 1923 р. він склав свої
повноваження

Досвід ЗУНР підтвердив, що відстояти незалежне національне існування можливо
тільки завдяки об’єднанню сил усіх соціальних верств і політичних сил нації

Рис.4.2.9. Проголошення ЗУНР, її внутрішня та зовнішня політика
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Причини війни

Територіальні претензії
Польщі до ЗУНР.
Окупація поляками частини
території ЗУНР

Хід війни

Війна почалася 5 листопада 1918 р.
Польська армія захопила Львів, Перемишль, десять повітів ЗУНР
з 59.
У квітні 1919 р. військову допомогу Польщі надала Франція.
Польська армія провела наступ. Відкинула частини УГА до
р. Збруч.
В червні 1919 р. УГА провела наступальну операцію, що отримала назву Чортківської офензиви.
В липні 1919 р. поляки знову відкинули 25-тисячну армію УГА до
Збручу. Польські війська окупували Східну Галичину. Уряд ЗУНР
переїхав до Камянець-Подільського, а в листопаді 1919 р. –
емігрував до Відня

Окупація Польщею Східної Галичини означала фактичну загибель ЗУНР. Але навіть в
умовах окупації і бойових дій уряду ЗУНР вдалося створити ефективну систему управління і розпочати аграрну реформу. 15 березня 1923 р. Конференція послів Антанти
прийняла остаточне рішення про приналежність Східної Галичини Польщі, припинивши
юридичне існування ЗУНР

Рис. 4.2.10. Війна Польщі із ЗУНР
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І етап
жовтень 1918 р.квітень 1919 р.

ІІ етап
квітень 1919 р. –
лютий 1920 р.

Інтервенція військ
Антанти на Півдні
України з метою не
допустити поширення
більшовизму і відновити неподільну Росію

Наступ денікінських
військ ( Добровольча
та Донська армії) з
метою відновити
Російську імперію

ІІІ етап
березень –
листопад 1920 р.

Радянсько-польська
війна

ІV етап
квітень 1920 р. –
березень 1921 р.

Війна з Врангелем

Рис. 4.2.11. Етапи громадянської війни в Україні та іноземної
воєнної інтервенції
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Особливості

Значна кількість претендентів на владу в
українських землях (більшовики, білогвардійці, поляки, Директорія, місцевий
повстанський рух)

Різновекторність політичних, економічних,
національних орієнтацій воюючих сторін

Відсутність військово-політичної сили, яка б
домінувала протягом тривалого часу на
території України

Хронічна нестача зброї, боєприпасів, ресурсів для ведення війни у більшості задіяних у
протистоянні сил

Укладання численних нетривалих тактичних
компромісів між ворогуючими сторонами
Пасивність основної маси населення України, яке в своїй більшості стало жертвою
експансії та об’єктом насилля

Політичний вплив на події зовнішніх факторів (дипломатичний тиск, моральна та матеріальна підтримка західними державами тієї
чи іншої з воюючих сторін тощо)

Рис. 4.2.12. Особливості громадянської війни в Україні та
іноземної воєнної інтервенції
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Основні риси

Націоналізація усієї великої і середньої
промисловості й більшої частини дрібних
підприємств

Сувора централізація управління
виробництвом і розподілом товарів

Державна монополія на промислові товари,
заборона приватної торгівлі і перехід до
прямого товарообміну

Загальна трудова повинність

Карткова система, розподіл продуктів за
класовою ознакою

Зрівнялість в оплаті праці

Військово-наказова система управління всім
життям суспільства

Скасування товарно-грошових відносин

Націоналізація землі, скасування приватної
власності

Введення продрозкладки, що була одним з
елементів встановлення продовольчої
диктатури

“Воєнний комунізм”, з одного боку, був реакцією на критичні обставини і тому являв
собою набір вимушених заходів, з іншого – його реалізація на практиці стала спробою
переходу до нового суспільного ладу (О. Бойко)

Рис. 4.2.13. Політика “ воєнного комунізму”
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Причини поразки

Неготовність українського народу до вирішальних визвольних змагань, несформованість української нації

Існування двох концепцій державотворення
— автономістсько-федералістської та
самостійницької розкололо національновизвольний рух на дві частини

Відсутність національної єдності звужувало
соціальну базу революції; непослідовність
внутрішньої політики відштовхувала ту чи
іншу верству населення від національної ідеї

Втрата соціального ґрунту внаслідок несвоєчасного розв’язання аграрного питання

Відсутність чітких настанов щодо державного будівництва серед політичної еліти,
надмірна схильність до соціалістичного
експериментаторства

Відсутність кадрів професійних політиків, які
мають практичний досвід діяльності

Відсутність національної єдності та злагоди,
постійні суперечки і ворожнеча між різними
політичними партіями

Громадянська війна – одна з причин поразки революції

Нерозуміння ролі власних збройних сил в
захисті завоювань революції

Самоусування від визвольної боротьби
українських провідників у найвирішальніші
моменти

Несприятливе міжнародне становище тощо

Рис. 4.2.14. Причини поразки української національно-демократичної
революції 1917-1920 рр.
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Основні уроки

Історичне значення

Чіткість програми побудови національної
держави.

У ході революції прискорився процес перетворення українського етносу на сучасну
політичну націю.

Опора на внутрішні сили народу, оскільки
розрахунок на іноземну допомогу завжди
небезпечний.

Відродилась традиція української державності, на засадах якої розвивалась українська політична думка до кінця ХХ ст.

Оперативне вирішення нагальних соціальноекономічних проблем, турбота про забезпечення добробуту населення.

З назвою Україна була відроджена національна держава (хай і тимчасово).

Охорона інформаційного простору, рішуче
припинення діяльності ворожих політичних
партій чи громадських організацій.

Накопичувався визвольний потенціал, зростала національна самосвідомість, формувались кадри національних провідників.

Створення регулярної армії.

Боротьба за незалежність (1917-1920 рр.)
стала прикладом для наслідування наступних поколінь українців. Без цієї боротьби
було б неможливим проголошення
державної незалежності в 1991 р.

Наступальність агітаційно-пропагандистської
роботи.
Єдність і злагода між різними політичними
лідерами та партіями.
Забезпечення зовнішньо-політичних та зовнішньо-економічних інтересів України тощо

1917-20 рр. стали особливим етапом національної історії: протягом 4-х років було
пройдено шлях від проголошення національно-територіальної автономії в складі
федеративної Росії до усвідомлення повної незалежності і самостійності. Вперше
після сер. ХVІІ ст. Україна постала як геополітична реальність. Революція мала на меті
відродження української нації в усіх сферах суспільного буття – економічній,
політичній, духовній, державотворчій

Рис. 4.2.15. Основні уроки та історичне значення української національнодемократичної революції 1917-1920 рр.
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Створення Української
держави – Української
Народної Республіки

Культурно-побутові
зміни

Здобутки революції

Сприяння розвитку
національновизвольного руху

Реалізація ідеї української
соборності

Проголошення і спроба
здійснення соціальноекономічних перетворень

Чітке окреслення території
Української держави

Розвиток правничої
думки

Консолідація українського
народу, відродження його
свідомості, державницьких
прагнень

Закріплення за українською
мовою статуса державної
(за часів Центральної Ради)

Розроблення і прийняття
державної символіки

Розроблення і застосування обітниці державного
службовця

Існування Української держави змусило більшовицьке керівництво піти на поступки
українському народу, створивши УСРР і зберігши таким чином, хоча й в урізаному
вигляді, національну державність

Рис. 4.2.16. Здобутки української національно-демократичної
революції 1917-1920 рр.
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Економічна криза

Соціально-політична криза

Прояви

Прояви

Промисловість знаходилась в стані
розрухи: промислове виробництво у
1921 р. становило лише 10% від
довоєнного рівня; з 11 тис. підприємств в республіці діяло лише
2,5 тис.

Повстання селянства проти політики “воєнного комунізму” і, зокрема, проти продрозкладки. Повстанським рухом була охоплена майже вся Україна. В складі повстанських формувань – близько 40 тис. чол.

Сільське господарство перебувало в
катастрофічному стані: порівняно з
1913 р. посівні площі в Україні
скоротились на чверть, збір зерна
на третину.

Незадоволення радянською владою з боку робітників, що виливалось у різні форми протесту, зокрема,
страйки, на яких поряд з економічними висувались і
політичні гасла.
Склалась криза в більшовицькій партії, в якій загострились суперечки щодо шляхів подальшого розвитку країни

У галузі фінансів – повна інфляція
грошей

Економічна та соціально-політична криза в Україні, як і в Росії в цілому, змусила більшовиків з 1921 р. перейти від політики “воєнного комунізму” до нової економічної
політики

Рис. 4.3.1. Економічна і соціально-політична криза в Україні
поч. 20-х рр. ХХ ст.
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Основні складові
В сільському господарстві:

В промисловості:

Заміна продрозкладки продподатком.

Повернення дрібних та середніх підприємств їх власникам.

Дозвіл оренди землі і використання вільнонайманої праці.

Проведення децентралізації
управління промисловістю.

Скасування кругової поруки та
введення особистої відповідальності кожного селянина.

Ліквідація загальної трудової
повинності і зрівнялівки в
оплаті праці.

Дозвіл на вільну торгівлю надлишками сільськогоподарської
продукції.

Дозвіл використання найманої
праці.

Розвиток всіх форм кооперації

Введення господарського
розрахунку на підприємствах.
Відновлення матеріальних
стимулів виробництва.
Розвиток оренди.
Залучення іноземного капіталу
в формі концесій

В сфері торгівлі та
фінансів:

Створення умов для розвитку
трьох форм торгівлі: приватної, державної, кооперативної.
Відмова від розподілу продукції за картками, прямого
продуктообміну і перехід до
вільної купівлі-продажу.
Проведення грошової реформи, введення в обіг нової грошової одиниці – червінця, що
став конвертованим.
Створення єдиної системи
податків, які давали постійні
надходження в бюджет.
Відкриття торговельних бірж

Рис. 4.3.2. Нова економічна політика
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Причини згортання

Комуністична партія розглядала НЕП як вимушену і тимчасову поступку капіталізму і її
стратегічна мета залишалась незмінною –
побудова комунізму

Відносна демократизація економічних відносин в рамках НЕПу знаходилась в протиріччі
з сформованим авторитарним режимом в
політичній сфері

Наявність однопартійної системи, з одного
боку, і відсутність в суспільстві вагомих політичних сил, які б могли відстояти розвиток
країни у відповідності з об’єктивними економічними законами, з іншого

Низький політичний, загальноосвітній та
культурний рівень не тільки населення, а також членів та керівників комуністичної партії

Об’єктивні потреби модернізації всіх галузей
народного господарства потребували значних коштів. Відмовившись від природного
процесу накопичення, сталінське керівництво взяло курс на форсування темпів економічного росту

Згортання НЕПу наприкінці 20-х рр. спричинено внутрішніми економічними протиріччями та суперечливими процесами, які він зумовив у суспільстві: зниженням темпів розвитку, вичерпанням ресурсів, небажанням більшовицької партії ділитись владою, швидкою диференціацією суспільства, зростанням соціальної напруги і створенням соціальної бази для відмови від ринкових відносин

Рис. 4.3.3. Причини згортання НЕПу в Україні
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Основні положення

Заміна
продрозкладки
продподатком

Державне регулювання господарської діяльності за
допомогою цін,
податків, кредиту

Допущення і
розширення вільної
торгівлі

Розвиток системи
контрактації

Дозвіл оренди землі і
застосування в певних розмірах найманої праці

Поступове налагодження еквівалентного обміну між
містом і селом

Розвиток сільськогосподарської кооперації

На поч. 20-х рр. ХХ ст. аграрна політика РКП(б) була спрямована на першочергове
відновлення і розвиток сільського господарства як необхідної умови індустріалізації
країни та підвищення життєвого рівня народу

Рис. 4.3.4. Аграрна політика РКП(б) на поч. 20-х рр. ХХ ст.
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Супряга

Усуспільнення відсутнє. Тимчасове поєднання інвентаря, робочої худоби і праці селян двох або кількох господарств для
виконання сільськогосподарських робіт протягом року або
частково в сезонні періоди

Товариство спільного
обробітку землі (ТСОЗ)

Усуспільнювались землекористування і праця, а худоба,
машини та ін. сільськогосподарський інвентар, будівлі
залишались у власності селян

Трудова сільськогосподарська артіль

Усуспільнювалось землеволодіння, праця та основні засоби
виробництва, тяглова сила

Трудова сільськогосподарська комуна

Усуспільнювались всі засоби виробництва і
землекористування

Названі форми господарювання мали відмінності, але спільним і основним для них
було те, що всі вони базувалися на колективному обробітку основного засобу
виробництва – землі. Поряд з ними зустрічалися інші – артіль вищого ступеня, чиста
комуна, союзи, товариства тощо

Рис. 4.3.5. Колективні форми господарювання в українському селі
в 20-ті рр. ХХ ст.
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Завдання

Особливості

Забезпечення економічної
самостійності і незалежності
СРСР.
Перетворення СРСР з аграрної
відсталої країни у високорозвинену промислову державу.
Зміцнення обороноздатності
країни.
Створення матеріально-технічної бази для модернізації промисловості і сільського господарства.
Стимулювання неухильного
зростання продуктивності праці і на цій основі підвищення
матеріального добробуту трудящих

Інвестування у промисловість
України, особливо у початковий період індустріалізації,
значної частини коштів.
Побудова в Україні у роки перших п’ятирічок більшості
запланованих промислових
об’єктів.
Нерівномірність процесу модернізації промислового потенціалу республіки.
Поява у республіканському
промисловому комплексі
нових галузей.

Економічні досягнення
індустріалізації

Створення сучасної промисловості, що забезпечувала незалежність країни від імпорту
верстатів, устаткування,
чавуна, заліза, сталі і т.д.
Будівництво на території
України заводів-гігантів.
Повна реконструкція старих
заводів .
Будівництво Дніпрогесу – найбільшої в Європі електростанції.
Будівництво могутніх електростанцій

Витіснення приватного сектора
в Україні більш швидкими
темпами, ніж в СРСР в цілому

В результаті індустріалізації Україна випередила за рівнем розвитку галузей важкої
промисловості ряд західноєвропейських країн. Вона посіла друге місце в Європі (після
Німеччини) за виплавкою чавуну, четверте місце у світі за видобутком вугілля. За
виробництвом металу і машин випередила Францію, Італію

Рис. 4.3.6. Індустріалізація України
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Позитивні

Негативні

Перетворення України з переважно аграрної в
індустріально-аграрну державу.

Формування директивно-планової економіки
(без урахування законів ринку).

Досягнення економічної незалежності.

Привілейоване становище виробництва засобів
виробництва, відставання легкої і харчової
промисловості.

Прогресивні зміни в структурі господарства на
користь промисловості, розвиток нових галузей промисловості.

Побудова і реконструкція підприємств-монополістів.

Досягнення промисловістю України за низкою
головних індустріальних показників європейського та світового рівня.

Заморожування значних коштів у незавершених
об’єктах.

Зміцнення обороноздатності країни.

Диспропорційне і нерівномірне формування
промислового потенціалу України.

Створення технічної бази сільського
господарства.

Посилення диспропорції між промисловістю і
сільським господарством.

Бурхлива урбанізація (питома вага міського
населення збільшилась вдвічі).

Падіння життєвого рівня народу.
Поглиблення відчуженості робітничого класу
від засобів виробництва

Швидке формування національного робітничого класу

У ході форсованої індустріалізації партійне керівництво мало намір здійснити тотальне
одержавлення економіки. Почалося згортання НЕПу, ліквідація багатоукладності економіки, тоді як індустріалізацію треба було здійснювати методами впровадження ринкових
відносин в економіку

Рис. 4.3.7. Соціально-економічні наслідки індустріалізації
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Наслідки

Утвердження на селі командної економіки

Різке обмеження господарської самостійності, підприємливості колгоспів, культивування безгосподарності, зрівнялівки

Масове розбазарювання землі
Зменшення посівних площ
Відновлення “воєнного комунізму” на селі,
запровадження нееквівалентного обміну між
містом і селом при одночасній забороні
ринкових форм зв’язку

Скорочення поголів’я худоби
Різке зниження виробництва продуктів
землеробства і тваринництва

Негативний вплив зрівняльних форм оплати
праці на активність хліборобів

Відчуження виробника не лише від засобів
виробництва, а й від виробленої продукції
Погіршення екологічної обстановки

“Розселянювання” українських хліборобів

Ліквідація куркульства як класу
Звуження юридичних і соціальних прав
хліборобів

Голодомор 1932-33 рр.

Насильницька колективізація стала початком перманентної кризи в аграрному секторі
України. Командно-бюрократична система управління сільським господарством
фактично стала гальмом його розвитку

Рис. 4.3.8. Суцільна колективізація та її соціально-економічні наслідки
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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І етап
червень 1919 –
грудень 1920 рр.

Утворення “воєнно-політичного союзу”
радянських республік, збереження за
Україною формального статусу
незалежної держави

ІІ етап
грудень 1920грудень 1922 рр.

Формування договірної федерації,
посилення підпорядкування України,
обмеження її суверенітету

ІІІ етап
грудень 1922 –
травень 1925 рр.

Утворення СРСР, втрата Україною
незалежності

Рис. 4.3.9. Етапи входження України до складу СРСР
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Українська СРР

Білоруська ССР

Російська РФСР

СРСР
30.12.22

Закавказька РФСР

Туркменська АСРР

Грузія
Вірменія

Киргизька АСРР

Хорезмська НР

Бухарська НР

Азербайджан

Рис. 4.3.10. Утворення СРСР як нової форми державності
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Основні тенденції та процеси

Утворення комуністичної форми тоталітарної
ідеології

Монополізація влади більшовицькою
партією, усунення з політичної арени інших
політичних партій

Зрощення правлячої партії з державним
апаратом

Встановлення жорсткого контролю держави
над суспільним життям

Встановлення монопольного контролю з боку партійно-державного апарату над економічною сферою, централізація керівництва
економікою

Утвердження сталінського тоталітарного режиму означало, що Україна цілком і
повністю була вбудована в жорстку однопартійну радянську систему. Всі сфери
суспільно-політичного і соціально-економічного життя знаходилися під контролем
єдиної легальної партії — Комуністичної

Рис. 4.3.11. Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Періодизація

Наслідки

І період (1928-1931 рр.) – примусова
колективізація, розкуркулення, ліквідація
УАПЦ, процес СВУ.
ІІ період (1932-1936 рр.) – штучний
голод, постишевський терор, “кіровська
хвиля”.
ІІІ період (1937-1938 рр.) –“великий
терор”

Тотальний терор торкнувся всіх категорій
населення, були фізично знищені мільйони
українців, внаслідок чого українська нація
зазнала величезних демографічних втрат.
Занепад української національної культури,
інтелектуального потенціалу української
нації.
Деформація морально-етичних відносин і
налагодження атмосфери страху та абсолютної покори, заохочення доносів.
Посилення політичної залежності України від
центру.
Шляхом репресій відбулося утвердження
тоталітарного режиму

Масові репресії були важливою умовою функціонування тоталітарного режиму, оскільки вони у політичній сфері придушували опозиційні сили, нейтралізували потенційних
противників системи, блокували розвиток громадянського суспільства; в економічній
сфері – сприяли підтримці головного стимулу до праці – страху, забезпечували
систему дармовою робочою силою; у соціальній сфері – розколювали суспільство,
протиставляли його верстви одну одній, створювали атмосферу взаємної підозри і
недовіри, шляхом перманентних пошуків ворога забезпечували збереження єдності
суспільства

Рис. 4.3.12. Політичні репресії та їх наслідки в Україні
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1919 р.

Східна Галичина (до 1918 р. була
під владою Австро-Угорщини)

Польща
Рига,
березень 1921 р.

Румунія

кін. 1918 р.

Чехословачина

1920 р.
Тріанонський договір

Західна Волинь, Полісся,
Холмщина, Підляшшя

≈ 6 млн. чол.
(≈ 16% насе-

лення польської держави)

Північна Буковина і Бессарабія
(Ізмаїльський, Аккерманський,
Хотинський повіти)

790 тис. чол.
(4,7% усього
населення)

Закарпаття (під назвою
″Підкарпатська Русь″)

455 тис. чол.
(9% усього
населення)

Після Першої світової війни західноукраїнські землі опинилися під владою трьох держав:
Польщі, Чехословаччини, Румунії. Усі ці територіальні зміни було закріплено рішеннями
Антанти

Рис. 4.4.1. Колонізація Західної України
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Під владою
Польщі

Під владою
Румунії

Під владою
Чехословаччини

Польський уряд скасував
Галицький автономний сейм.

Прийнято закон, згідно з
яким законодавство старого
королівства поширювалося на
приєднані землі.

Закарпаття не отримало автономії, однак українське населення не відчувало такої
сильної національної дискримінації, яка панувала в Румунії
і Польщі

Було ліквідовано місцеве
самоврядування.
Конституція Польщі 1921 р.
не передбачала права на
територіальну автономію
українських земель.
Галичину було поділено на
три воєводства: Львівське,
Тернопільське, Станіславське

Замість 11 повітів стало 5,
повіти ділилися на волості,
волості — на громади.
Було ліквідовано
самоврядування громад

Українці були позбавлені можливості обіймати адміністративні посади в державних
органах влади, офіцерські посади в польській, чеській, румунській арміях

Рис. 4.4.2. Правовий статус західноукраїнських земель
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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У складі Польщі

У 1924 р. видано закон про
заборону української мови в
усіх державних і муніципальних установах.
У 1920 р. для Східної Галичини офіційно запропоновано
нову назву — Східна
Малопольща.
У 1935 р. Польща офіційно
відмовилася від своїх зобов’язань перед Лігою Націй
щодо забезпечення прав
національних меншин.

У складі Румунії

З 1919 по 1928 рр. на території Буковини діяв воєнний
стан.
На окупованих землях
румунську мову оголошено
державною.
У 1919 р. видано закон, за
яким на роботу до державних
установ приймали лише тих,
хто знав румунську мову.

У складі Чехословаччини

Звужувалося викладання в
школі української мови і
розширювалося викладання
чеської.
Урядовців присилали з Чехословаччини, ігноруючи корінне
населення

Перейменовано українські
назви міст і сіл на румунські.

Польський уряд закривав
українські школи.

У 1920 р. заборонено вживання української мови, преси.

Посилення наступу католицизму

Українців не визнавали окремою нацією.
Здійснювалася румунізація
православної церкви

Боячись зростання національної свідомості українців, іноземні уряди забороняли
українську мову в державних і адміністративних органах влади, всіляко перешкоджали
розвитку освіти. Відбувалося виселення українців із західноукраїнських земель в
центральні райони Польщі, Румунії, Чехословаччини, а також проводилася колонізація
їх більш “надійним” польським, румунським, чехословацьким населенням

Рис. 4.4.3. Національне гноблення населення західноукраїнських земель
© Науково-методичний центр аграрної освіти
174

Політика Польщі

Польський уряд розділив
країну на дві частини —
Польщу “А” і Польщу “Б”.
Політика Польщі сприяла
розвитку промисловості в
Польщі “А” і свідомо
гальмувала — в Польщі “Б”.
Основу промисловості західноукраїнських земель становили ремісничі майстерні та
невеликі підприємства.

Політика Румунії

Політика Чехословаччини

Економіка залишалася напівкустарною.

На території “Підкарпатської
Русі” було розміщено 0,07%
виробничих потужностей.

За 1922-1929 рр. було закрито 85 підприємств і майстерень.
Відбувалось вивезення в
Румунію обладнання майстерень та фабрик.
Найбільшу питому вагу в
економіці складала харчова
промисловість

Переважали нафтодобувна,
деревообробна, харчова галузі та переробка мінеральної
сировини

За показниками економічного
розвитку Закарпаття перебувало на рівні XVIII ст.
У 1926 р. нараховувалося лише 92 підприємства і 6,7 тис.
робітників.
За двадцять років не було
збудовано жодного значного
підприємства

Аграрний сектор
Відігравав визначальну роль в економіці західноукраїнських земель. Більш як 80% населення краю
займалося сільським господарством

Внаслідок колонізаторської політики економіка Західної України перебувала в застої. Її
відсталість зумовлювала таке соціальне становище населення: низький життєвий рівень, жорстока експлуатація, високий рівень безробіття, захворюваності, смертності.
Все це викликало опір з боку українців: набули поширення страйки, збройна партизанська боротьба, захоплення поміщицької землі, підпалення маєтків. На відміну від
співвітчизників у Радянській Україні західні українці все ж таки не зазнали таких
драматичних соціально-економічних змін

Рис. 4.4.4. Соціально-економічне становище західноукраїнських земель
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Румунія

Польща

1924 р. — Жорстоке придушення антирумунського Татарбунарського повстання

1930 р. — В українські села послано великі армійські підрозділи та
поліцію. Озброєні польські загони зайняли майже 800 українських
сіл. “Пацифікація” (умиротворення, упокорення) та політичні
репресії проти селян Східної Галичини надовго загострили
польсько-українські стосунки

1934 р. — організовано концтабір для політичних в’язнів-українців
на Поліссі

Зупинити репресії була нездатною навіть міжнародна організація — Ліга Націй,
яка засудила дії польської та румунської влади. Розчарування в можливості здобути національну свободу мирними, конституційними заходами, ліберальною
боротьбою, реформами призвело до появи в 20-ті рр. XX ст. нової ідеології —
інтегрального націоналізму

Рис. 4.4.5. Репресивна політика влади на західноукраїнських землях
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176

Течії суспільно-політичного руху

Головні питання політичного
життя

Визначення шляхів національного
визволення.
Побудова суверенної української
держави.
Утвердження справедливого
соціально-економічного ладу

Легальні
(УНДО, УСРП, УСДП)

Комуністичні
(Комуністична партія
Східної Галичини,
КПЗУ, Сельроб)

Націоналістичні
(підпільні)
(УВО, ОУН)

У 1925 р. українці мали 12 політичних партій і досягли певного представництва у сеймі. Важливим чинником суспільного життя було товариство “Просвіта”, Наукове товариство імені Т. Шевченка (НТШ), Товариство українських жінок, Товариство вчителів,
Товариство адвокатів, численні товариства взаємодопомоги, спортивні товариства.
Значний вплив на активність українського населення мала греко-католицька церква

Рис. 4.4.6. Суспільно-політичний рух на західноукраїнських землях
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Основні політичні формування Буковини

УНП
1927-1938 рр.
(Українська
національна партія)
легальна

“Революційний”, або
націоналістичний табір, не був організаційно оформлений.
Сформувався в
середині 30-х років
ХХ ст. (нелегально)

РНО
1929 р.
(Радикальна
націоналістична
організація)
нелегальна

КПБ
1918 р.
(Комуністична партія
Буковини з 1926 р. –
складова Комуністичної партії Румунії)
нелегальна

В українських землях, підвладних Румунії, склалися несприятливі умови для діяльності
українських політичних партій і громадських об’єднань. Вони діяли підпільно і напівпідпільно. У 1938 р., після встановлення у Румунії військової диктатури, політичні партії та
інші організації було розігнано

Рис. 4.4.7. Суспільно-політичний рух в українських землях, підвладних Румунії
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178

Основні течії

Русофіли або москвофіли
“Общество Духновича”
“Мадярони”

Вважали, що карпатоукраїнці — це частина російського народу

Доводили, що карпатороси — це окрема
національність і прагнули приєднати край
до Угорщини

Русини

Вважали жителів краю окремим
слов’янським народом

Народовці або українофіли

Пропагували ідею єдності закарпатських
українців з усім українським. Вели
боротьбу з русофілами і “мадяронами”,
вимагали автономії Закарпаття
(провідник – А.Волошин)

Комуністи

Входили до легальної Компартії Чехословаччини, визнавали українську ідентичність Закарпаття, підтримували ідею
приєднання до УРСР

Суто українських партій у Закарпатті, які б діяли самостійно, не було

Рис. 4.4.8. Суспільно-політичні течії Закарпаття
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У Західній Україні у визвольному русі було дві політичні сили
ліві (основну частину становили
комуністи)

незалежники

мета

Визволення українців від панування Польщі, Румунії, Чехословаччини та приєднання західноукраїнських земель до Радянської України

Визволення українців від Польщі,
Румунії, Чехословаччини, Росії та
розбудова незалежної соборної
Української держави

Національно-визвольний рух в Західній Україні очолювали різні політичні
сили, погляди яких на майбутнє України не співпадали, а іноді були й
протилежними

Рис. 4.4.9. Політичні сили визвольного руху західноукраїнських земель
у міжвоєнний період
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Держави, що мали інтерес до західноукраїнських земель напередодні та на
початку Другої світової війни

Німеччина

СРСР, Польща, Румунія,
Чехословаччина

Англія, Франція,
частково — США

Не приховувала своїх претензій на українські землі,
як один із важливих
чинників реалізації своїх
економічних, геополітичнх
інтересів

Намагалися втримати підпорядковані їм українські
землі та приєднати нові

Використовували Україну
як геополітичний чинник у
своїй дипломатичній грі
між Німеччиною та СРСР

На зламі 30-40-х років західноукраїнські землі, які після Першої світової
війни заграбала Польща, Румунія і Чехословаччина, стали предметом політичної гри між провідними державами-учасницями Другої світової війни —
Німеччиною, СРСР, Великобританією, Францією. Об’єднання українських
земель в єдиній державі залежало від балансу інтересів, насамперед
Німеччини та СРСР

Рис. 4.5.1. Українське питання в міжнародній політиці
напередодні та на поч. Другої світової війни
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Суть угоди

Суть секретного протоколу

Наслідки пакту для України

За Німеччиною визнавалася
сфера інтересів у Польщі та
Литві.

Західноукраїнські землі
возз’єднувалися з Радянською
Україною.

У разі нападу на одну зі сторін
не підтримувати державу, яка
вчинила напад.

СРСР поширював свої інтереси
в Західній Україні, Бессарабії,
Фінляндії, Естонії, Латвії.

Проведення консультацій з
питань, що мають загальні
інтереси.

Долю Польщі вирішували
СРСР і Німеччина (держава
припиняла своє існування).

Ліквідувалася стара система
управління, на нових територіях проводилася колективізація, індустріалізація, націоналізація і культурні перетворення

Вирішення суперечливих
питань мирним шляхом

По лінії річок Нарев-Вісла-Сян
проходив негласний
рядянсько-німецький кордон

Угода укладалася на 10 років.
Сторони утримувалися від
насильства одна проти одної.

Пакт Молотова-Ріббентропа можна тлумачити як законну спробу відвернути війну.
Однак і при укладенні договору, і під час його ратифікації приховувався той факт, що
одночасно було підписано таємний протокол, за яким розмежовувалися “сфери інтересів” сторін від Балтійського до Чорного моря, від Фінляндії до Бессарабії. Пакт Молотова-Ріббентропа перетворив СРСР на фактичного союзника фашистської Німеччини і
його наслідком став початок 1 вересня 1939 р. німецької агресії проти Польщі

Рис. 4.5.2. Зміст Договору про дружбу і кордони та секретного протоколу
до пакту Молотова-Ріббентропа
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Заходи радянізації, що мали позитивну
оцінку

Заходи радянізації, що викликали
невдоволення

Ліквідація польського державного апарату.

Заміна польських чиновників на місцевих комуністів та людей, присланих зі сходу України, що
не залежало від волі населення.

Експропріація маєтків польських землевласників.

Насильницька колективізація.

Націоналізація торгівлі та промисловості.

Тиск на церкву (як грекокатолицьку, так і православну).

Українізація та зміцнення системи освіти,
заходи з ліквідації неписьменності.
Запровадження безкоштовного медичного
обслуговування.

Розгром політичних партій і громадських
об’єднань.

Створення системи соціального забезпечення

Масові репресії

Радянізація носила суперечливий характер. Поряд з націоналізацією промислових
підприємств, банків, транспорту та експропріацією маєтків польських землевласників,
перерозподілом землі між українськими селянами, українізацією, поліпшенням
медичного обслуговування та ін., проводилася руйнація політичної та культурної
інфраструктури, насильницька колективізація, антицерковнії акції, репресії та масові
депортації населення тощо

Рис. 4.5.3. Перетворення в Західній Україні — радянізація
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Возз’єднання західноукраїнських
земель

Возз’єднання Північної Буковини і
Бессарабії

Згідно з пактом і таємним протоколом радянські війська 17 вересня 1939 р. вступили в
Західну Україну і Західну Білорусію

У червні 1940 р. СРСР в ультимативній формі
звернувся до Румунії про передачу йому
Буковини і Бессарабії

Східна Галичина і Західна Волинь були зайняті Червоною армією за 12 днів

28 червня 1940 р. Румунія передала вищевказані території СРСР

В Західній Україні 22 жовтня 1939 р. під
контролем нових властей проведено вибори
до Народних Зборів на безальтернативних
засадах

Оцінки возз’єднання

Різні дослідники по-різному називають сам
факт входження українських земель до складу УРСР (“анексія”, “включення”, формальне
інкорпорування, возз’єднання Західної
України з Наддніпрянською)

Наприкінці жовтня Народні Збори Західної
України прийняли Декларацію про входження
Західної України до складу СРСР і возз’єднання її з УРСР
1-2 листопада 1939 р. Верховна Рада УРСР
прийняла відповідний закон, який задовольняв прохання Народних Зборів

Об’єднання майже всіх українських земель у складі УРСР мало велике історичне
значення: вперше за декілька століть українці опинилися в межах однієї держави

Рис. 4.5.4. Оформлення нового політико-правового статусу Західної України,
Північної Буковини і Бессарабії напередодні Другої світової війни
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Економічна криза і депресія 1929-1933 рр. призвели до різкого загострення ситуації, як
в середині індустріальних країн, так і до поглиблення суперечностей між провідними
країнами світу
Формування двох протилежних блоків держав

США, Великобританія, Франція

Німеччина, Італія, Японія — країни,
де до влади прийшли фашистські
режими (у 1935 р. уклали антикомінтернівський пакт)

Намагалися спрямувати агресію
країн антикомінтернівського
пакту проти Радянського Союзу

Прагнули не лише до територіального перерозподілу світу, а й до
світового панування

22 червня 1941 р. Німеччина напала
на Радянський Союз. Після вторгнення фашистів на територію СРСР
Друга світова війна стала для нього
вітчизняною, справедливою,
визвольною

У 1940-1941 рр. Гітлер підкорив майже
всю Європу. Ігноруючи пакт про ненапад
і дружбу 1939 р., він у грудні 1940 р.
затвердив план війни проти СРСР план
“Барбаросса”

Рис. 4.5.5. Початок Другої світової війни. Напад Німеччини на СРСР
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З 23 по 29 червня 1941 р.

Найбільша танкова битва в районі Луцьк-Рівне-БродиДубно

30 червня 1941 р.

Німці окупували Львів

Липень 1941 р.

Вирішальні бої точилися на Житомирському, Київському,
Уманському і Одеському напрямках

Липень — серпень 1941 р.

Радянські війська відійшли на лівий берег Дніпра. У серпні
1941р. залишили Дніпропетровськ

7 липня – 26 вересня
1941 р.

72-денна оборона Києва – головна воєнно-політична подія
літньої кампанії

5 серпня — 16 жовтня
1941 р.

73-денна оборона Одеси

30 жовтня 1941 р. —
4 липня 1942 р.

250-денна оборона Севастополя

Наприкінці 1941 р.

Німецькі війська групи армії „Південь” окупували майже
всю Україну. Однак план „блискавичної війни” був зірваний

Січень 1942 р.

Невдала спроба радянських військ визволити Крим

Травень 1942 р.

Наступальна операція під Харковом військ ПівденноЗахідного фронту

22 липня 1942 р.

Після захоплення м.Свердловська Українська РСР
остаточно була окупована гітлерівцями

Рис. 4.5.6. Бойові дії на території України з червня 1941 р. по липень 1942 р.
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Територіальний поділ

Закарпаття було окуповане Угорщиною
(1939 р.)

Рейхскомісаріат „Україна” –
створювався на окупованій території УРСР у
складі 12 областей (63,6% всієї території України зі столицею м.Рівне)

Північна Буковина, Ізмаїльщина та
„Трансністрія” були підпорядковані
Румунії

„Прифронтова зона”
(Чернігівська, Сумська, Харківська і
Ворошиловградська області УРСР та
територія Криму), яка підпорядковувалася
військовому командуванню

„Дистрикт Галичина”
(Львівська , Дрогобицька, Станіславська і
Тернопільська області) приєднувався до
Краківського генерал-губернаторства

Україна як держава в роки німецької окупації перестала існувати, а її територія була
поділена на окремі частини

Рис. 4.5.7. Територіальний поділ України в роки фашистського
окупаційного режиму
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Основні завдання

Забезпечити продовольством, матеріальними і людськими
ресурсами потреби
фашистської військової машини.
Вивільнити від
українського населення “лебенсраум”
(“життєвий простір”)
для арійської раси.
Сприяти колонізації
значної частини окупованих земель, заселенню цілих районів
німецькими переселенцями

Шляхи здійснення завдань

У промисловості було
введено 12-14 годинний
робочий день
Для більш “ефективної”
експлуатації українського села німці зберегли колгоспи
Фашисти грабували матеріальні і людські ресурси
України
Завдання планувалося
здійснити протягом 30 повоєнних років, але фашисти
почали його реалізовувати
вже під час війни

Українську націю оголосили
неповноцінною, українці
підлягали масовому
знищенню
Україна вкрилася концтаборами, тюрмами, гетто
Обмежувалися постачання
міст продовольством, медичне обслуговування, освіта

Окупаційний режим відзначався винятковою жорстокістю. Але він виявився неефективним, тому що не забезпечив покори українського народу. Навпаки, нацистський «новий
порядок» викликав масовий рух Опору в Україні

Рис. 4.5.8. Запровадження фашистського окупаційного режиму в Україні
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Радянський рух опору

Національно-визвольний рух опору

Створення підпільних організацій

Проголошення у Львові 30 червня
1941 р. самостійної української держави

Створення партизанських загонів
(наприкінці 1942 р. в Україні їх діяло
800)

Створення партизанських загонів ОУН та
об’єднання їх у жовтні 1942 р. в Українську повстанську армію (УПА)

Форми боротьби

Основні об’єкти партизанських дій
з боку УПА

Диверсії на комунікаціях ворога.
Знищення ліній зв’язку, доріг, мостів.

Німці та їх союзники.

Влітку 1943 р. розгорнулася операція
«рейкова війна».

Формування Армії Крайової.
Радянські партизанські загони, а згодом
– підрозділи Червоної армії

Здійснювалися рейди в тил ворога
(найбільш відомий Карпатський рейд
С. Ковпака)

В українському антифашистському русі Опору існувало дві течії. Через глибокі
ідеологічні суперечності між ними точилася жорстока боротьба

Рис. 4.5.9. Рух антифашистського Опору в Україні в роки
Другої світової війни
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18 грудня 1942 р.
грудень 1942 р.
23 серпня 1943 р.
8 – 23 вересня 1943 р.
друга половина вересня –
листопад 1943 р.

Звільнення перших населених пунктів України в східному Донбасі –
с. Півнівка.
Звільнено Луганськ.
Звільненя Харкова військами Степового фронту.
Визволено Донецьк, Суми, Чернігів, Полтаву.
Форсування Дніпра. Звільнення Києва (6 листопада).

грудень 1943 – січень 1944 р. Житомирсько-Бердичівська операція.
24 січня – 17 лютого 1944 р.
січень – лютий 1944 р.

Основна військова операція з визволення Правобережної України –
Корсунь-Шевченківська битва.
Рівненсько-Луцька операція. Радянські війська вийшли на державний
кордон з Румунією.

квітень – травень 1944 р.

Звільнення Криму.

липень – серпень 1944 р.

Львівсько-Сандомирська операція. Радянська армія зайняла західні
області, вийшовши на територію Польщі.

вересень – жовтень 1944 р.
28 жовтня 1944 р.

Східно-Карпатська операція. 8 жовтня останній населений пункт
УРСР с. Лавочне Дрогобицької області визволено від гітлерівців.
Звільнення Закарпаття. Територія України була остаточно звільнена
від загарбників

Рис. 4.5.10. Визволення України від фашистських загарбників
(грудень 1942 – жовтень 1944 рр.)
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Внесок

В роки Другої світової війни українці воювали у
складі Радянської армії, антинацистського руху
Опору, в складі американської, канадської
армій, військових частин Австралії

У збройній боротьбі проти ворога брало
участь понад 6 млн. українців. Кожен третій
із них загинув на фронті, кожен другий із
тих, що залишилися в живих, став інвалідом

Більше ніж половину з п’ятнадцяти фронтів, що
діяли в період війни, очолювали маршали та
генерали – українці за походженням

2072 українця стали Героями Радянського
Союзу, 32 особи –двічі Героями, а льотчик
І. Кожедуб – тричі Героєм. З 17 млн.
орденів і медалей, якими було нагороджено
солдат і офіцерів Радянської Армії, 2,5 млн.
отримали жителі України

З України евакуювали вглиб СРСР найцінніше
устаткування 550 найбільших підприємств,
радгоспи, МТС, колгоспи, науково-дослідні
установи, вищі навчальні заклади тощо

Для зміцнення обороноздатності СРСР
багато зробили вчені України

В діючій армії працювало 16 тис. лікарів з
України

Український народ разом з іншими народами зробив усе можливе для прискорення
перемоги. Цим було створено умови для визволення Європи від фашизму

Рис. 4.5.11. Внесок України в перемогу над Німеччиною та її союзниками
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Матеріальні втрати

Людські втрати

714 міст і містечок, 28 тис. сіл були зруйновані.

Україна посідає перше місце за абсолютною
кількістю загиблих у роки війни і друге (після
Польщі) за відсотковим співвідношенням між
чисельністю загиблих і тими, що вижили.

16,5 тис. промислових підприємств було
знищено.
Більш як 30 тис. колгоспів, радгоспів і МТС
було зруйновано.

Загинула п’ята частина населення: у зоні
окупації – 5,5 млн. осіб (у тому числі 3,9 млн.
мирних жителів, решта – військовополонені) і
біля 3 млн. людей на фронтах.

18 тис. лікувальних установ, 33 тис. закладів
освіти та науки, 19 тис. бібліотек було знищено.

Разом із депортованими, емігрантами, тими,
що не повернулися з евакуації, втрати
становлять 14,5 млн. осіб

Понад 40 тис. творів мистецтва було вивезено
з музеїв України.
У 1945 р. економічний потенціал України
становив 40% довоєнного рівня

Численні людські втрати, братські могили наших воїнів у Європі та Азії, переможне
закінчення війни, хоч і занадто дорогою ціною – свідчення того, що наші солдати
захищали рідну землю, а не політичний режим

Рис. 4.5.12. Людські і матеріальні втрати України в роки Другої світової війни
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Передача Криму від РРФСР до УРСР

Завершення об’єднання українських
земель

19 лютого 1954 р. Верховна Рада СРСР
прийняла рішення про включення
Кримського півострова до складу УРСР

Червень 1945 р. – радянсько-чехословацький договір – Чехословаччина визнала факт
входження Закарпатської України до складу
УРСР.
Серпень 1945 р. – радянсько-польський
договір, за яким Польща визнала входження
до складу України західних областей, що
відійшли від Польщі в 1939-1940 рр.
1947 р. – радянсько-румунський договір
встановив кордон з Румунією

Територіальні зміни в Україні, що відбулися напередодні і після Другої світової війни, остаточно визначили кордони республіки, які одержали юридичне визнання світовим співтовариством. Збільшилася територія УРСР та її демографічний потенціал.
Об’єднання українських земель відбулося у складі однієї держави і завершилося
формуванням державної території

Рис. 4.6.1. Територіальні зміни в Україні після Другої світової війни
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Зовнішньополітична діяльність
української дипломатії

Вступ України в ООН (1945 р.)
Участь у Паризькій мирній конференції
(1946 р.)
Мирні договори з Італією, Румунією,
Угорщиною, Болгарією тощо (1947 р.)

Участь у Дунайській конференції (1948 р.)

Членство в Раді Безпеки ООН (1948-49 рр.)

Членство в авторитетних міжнародних організаціях: Міжнародній організації праці (МОП),
Всесвітній організації охорони здоров’я
(ВООЗ), підписання статуту ООН з питань
освіти, науки, культури (ЮНЕСКО) та інші

Робота в 16 міжнародних організаціях,
підписання 60 мирних угод і конвенцій
(50-ті рр. ХХ ст.)

Формально за Україною визнавалося право на самостійні міжнародні відносини, але
оскільки Україна не була самостійною державою, то не могла мати незалежної
зовнішньої політики

Рис. 4.6.2. Україна на міжнародній арені після Другої світової війни
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Першочергові завдання
четвертої п’ятирічки
Відродження важкої промисловості,
транспорту, енергетики

Завдання четвертої п’ятирічки в
галузі промисловості
На кінець п’ятирічки в Україні планувалося доведення валової промислової продукції до 113% проти 1940 р.

Проблеми капіталовкладень для
відбудови

Особливості реалізації
завдань

Поставки за рахунок репарацій з
Німеччини, допомога з-за кордону
були незначними.

Розвиток важкої промисловості відбувався за рахунок легкої, сільського
господарства, науки і культури.

США відмовили у наданні кредитів
СРСР, який не став учасником плану
Маршалла.

В СРСР досягнення НТП впроваджувалися повільно.
Важливим джерелом відбудови став
героїчний ентузіазм народу. Запровадження різних форм соціалістичного
змагання

Основним джерелом інвестицій були
внутрішні резерви

За роки четвертої п’ятирічки народне господарство України в основному
було відбудовано. У 1950 р. важка промисловість перевершила довоєнний
рівень, а легка – ледве досягла 80% довоєнного рівня. У 1950-х рр. Україна
знову стала однією з провідних індустріальних країн Європи

Рис. 4.6.3. Особливості відбудови народного господарства України
у перші повоєнні роки
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Особливості

Становище селян

Капіталовкладення складали не більше
7% загального обсягу асигнувань.

Як правило, не сплачувалася заробітна
платня.

Скоротилися посівні площі, не вистачало
робочих рук, техніки, людей.

Високі податки на підсобне господарство.

Здійснювалась політика “ножиць цін”
стосовно сільського господарства.

Селяни не мали паспортів, на них не розповсюджувалося пенсійне забезпечення та
виплати по тимчасовій непрацездатності.

Малоефективною була на той час система
планування з її надмірною централізацією.

В 1946 р. на значній території України
була посуха і голод 1946 –1947 рр.

Надзвичайно роздута структура органів
керівництва сільськогосподарським
виробництвом.
Відірваність науки від потреб сільського
господарства

Хоча в 1950 р. посівні площі збільшилися майже на 3 млн. га, валова продукція
сільського господарства в республіці на кінець п’ятирічки становила лише 91%
довоєнного рівня. Водночас за роки четвертої п’ятирічки значною мірою оновилася й зміцніла матеріально-технічна база господарства країни

Рис. 4.6.4. Особливості відбудови сільського господарства України
в роки четвертої п’ятирічки
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Перетворення

Закон про четвертий п’ятирічний план
ставив окремі завдання щодо відбудови
народного господарства саме західних
областей України, зокрема перетворити
Львів на великий індустріальний центр
республіки

Щойно збудовані підприємства стали
одними з найсучасніших в СРСР

У 1951 р. в Західній Україні промислове
виробництво зросло в 2,3 рази порівняно
з 1945 р. і становило 10% промислового
виробництва республіки (в 1940 р. ≈ 3%)

У 1949 р. на території західних областей
діяло 2500 великих і середніх підприємств

Здійснення форсованої насильницької
колективізації.

В галузі освіти забезпечено обов’язкову
початкову освіту, відкрито нові вузи. Але
при цьому здійснювалася політика
русифікації, викладання у вузах велося
російською мовою

Масові депортації західних українців,
репресії

Утвердження комуністичної ідеології,
боротьба проти українського буржуазного
націоналізму

Заборона греко-католицької церкви

У Західній Україні поряд з промисловим будівництвом, відбудовою сіл і міст
продовжувалася політика радянізації, перервана війною. При цьому ігнорувалися
нові історичні умови і місцеві особливості

Рис. 4.6.5. Перетворення в Західній Україні в повоєнні роки
(1945-1953 рр.)
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В 1953-1955 рр. зроблено спробу перейти від тоталітарної до
авторитарної форми правління

Припинення кампанії проти
націоналізму.
Певне уповільнення процесу
русифікації.
Призначення українців на посаду
перших секретарів КПУ.
Викриття злочинної діяльності Л.Берії
та його посіпак в Україні.
Часткова реабілітація жертв
сталінських репресій у 1954-1956 рр.

ХХ з’їзд КПРС ( лютий 1956 р.) поглибив і
розширив процес лібералізації

Відновлення демократичних норм діяльності КПРС.
Можливість більш вільно висловлювати свої думки.
Зростання ролі Рад, як в центрі, так і на місцях.
Зміна порядку проведення реабілітації безвинно
репресованих (з 1962 р. Комісії по реабілітації
припинили свою діяльність).
З 1956 по 1959 рр. було повністю реабілітовано
250 тис. осіб, переважно посмертно.
Примусове виселення кримських татар, німців та
інших етнічних груп з південних районів України
було визнано незаконним, без права повернення.
Проведення нових політичних репресій та
внесення змін до законодавства, які збільшували
можливості влади у їх проведенні

Реформи в політичній сфері сприяли певній лібералізації та демократизації суспільно-політичного життя. Але вони були половинчастими і непослідовними, не торкалися основ тоталітарного режиму, залишалася монополія КПРС у всіх сферах суспільного життя. Повної демократизації суспільно-політичного життя в др. пол. 50-х –
сер. 60-х рр. так і не відбулося

Рис. 4.7.1. Суспільно-політичне життя України в умовах десталінізації
(1953-1964 рр.)
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В галузі економіки

В перебудові державного апарату

В 1953 - 1956 рр. бюджет республіки зріс
з 18 млрд. крб. до 43,7 млрд. крб.

Хрущовське керівництво скоротило
управлінські структури в Україні.

Внаслідок реформи управління економікою в 1957 р. під контроль України
перейшло 97% заводів республіки.

У міністерствах, відомствах та органах
управління на місцях було ліквідовано
структурні підрозділи, організації та
установи, скорочено ряд посад
адміністративно-управлінського апарату.

Питома вага республіканської промисловості зросла з 36% у 1953 р. до 76% у
1956 р.

Розширювався склад і права місцевих
органів влади.
Розширено компетенцію місцевих рад
щодо планування, будівництва,
бюджетно-фінансових справ тощо

В юридичній сфері

У 1957 р. розширено юридичну компетенцію республік, вони отримали право:
• вирішувати питання обласного, крайового адміністративно-територіального
поділу;
• приймати громадянський, карний та
процесуальний кодекси тощо

На міжнародній арені

Активізувалася діяльність України на
міжнародній арені.
Пожвавився міжнародний туризм

Хрущов здійснив ряд заходів щодо розширення прав республік, у т.ч. й
України. Всі ці заходи здійснювалися під суворим контролем Центру, до якого
згодом знову повернулися його командні функції

Рис. 4.7.2. Розширення прав союзних республік
в адміністративно-політичній сфері
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Реформа системи управління
Стрижень
Децентралізація керівництва економікою.
Передача раднаргоспам керівництва
промисловістю.
Утворення на території УРСР 11 економічних районів .
Перехід основної частини підприємств
місцевого значення з відання союзних і
республіканських міністерств та відомств у
підпорядкування обласних рад депутатів
трудящих.
Збільшення асигнувань на забезпечення
НТП

Суть
Певна демократизація управління.
Розширення господарських прав союзних
республік.
Наближення управління до виробництва.
Скорочення управлінського апарату
Позитивні наслідки
Сприяла поліпшенню розподілу праці та її
кооперації в межах економічного району.
Швидше стала формуватися виробнича і
соціальна інфраструктура.
Повніше використовувалися місцеві ресурси.
Сприяла проведенню чіткішої незалежної
економічної політики.
На поч. 60-х рр. виникають перші виробничі
об’єднання або комплекси.
НТР дала життя для нових галузей
промисловості.
Розвиток енергетики, спорудження
найбільших гідроелектростанцій.
Ріст продуктивності праці

Недоліки
Неспроможність забезпечити єдність
технічної політики.
Гальмування впровадження нової техніки.
Фактичне збереження централізованого
планування

Перебудова усієї системи управління у 50-х рр. була об’єктивно необхідним процесом.
Вона мала органічно поєднати централізоване планове керівництво з підвищенням
самостійності республік, країв, областей. Територіальний принцип управління, який
базувався на децентралізації, даючи певний економічний ефект, одразу вступив у
серйозне протиріччя з домінуючим принципом централізму. У кін. 50-х – на поч.
60-х рр. почалося падіння темпів економічного зростання

Рис. 4.7.3. Експерименти з удосконалення організації управління
промисловістю в др. пол. 50-х – перш. пол. – 60-х рр.
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Чинники, що зумовили піднесення
сільськогосподарського виробництва

Причини, що зумовили спад сільськогосподарського виробництва,
починаючи з 1958 р.

Посилення матеріальної заінтересованості
колгоспників у суспільному виробництві.

Адміністративний тиск на колгоспи.
Нереальні надпрограми (цілинна епопея 1954 р.,
небачене розповсюдження кукурудзи 1959 р.,
надпрограма у тваринництві 1957 р.). Екстенсивний характер розвитку сільського господарства.

Створення умов для розвитку особистого
господарства колгоспників.
Здійснення переходу (хоча і неповного) від
жорсткого планування до поєднання централізованого планування з господарською
самостійністю колгоспів та радгоспів.
Зміцнення матеріально-технічної бази
сільського господарства.

Реформи здійснювалися непослідовно,
суперечливо, хвилеподібно, несучи на собі
значний вплив суб’єктивізму.

Підвищення освітнього рівня керівників
сільськогосподарського виробництва.

Викуп колгоспами техніки МТС, що суттєво
вдарило по колгоспних бюджетах.

Застосування нових технологій, заохочення
використання зарубіжного досвіду і
отримання колгоспниками паспортів

Скорочення видатків на соціально-культурний
розвиток «неперспективних» сіл.
Спроба урізати присадибні ділянки у колгоспників і в приміських зонах та заборона тримати худобу в приміській зоні

У середині 50-х р. сільське господарство завдяки пріоритетності його розвитку вперше
за довгі роки стало рентабельним. Це був період найбільшого піднесення в історії колгоспно-радгоспного виробництва в СРСР. Проте після 1958 р. темпи розвитку сільського господарства значно знизилися, виробництво продуктів тваринництва майже не
зростало

Рис. 4.7.4. Стан сільського господарства в період хрущовської відлиги
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Заходи, що призвели до змін рівня
життя населення

Підвищення закупівельних цін, зниження
податків, якими обкладалися селяни

Поліпшення становища селян (щомісячне
авансування колгоспників, ліквідація натуроплати, списання заборгованості з податку і
поставок за попередні роки, отримання
паспортів)

Підвищення середнього розміру пенсій за
віком. Пенсії почали виплачувати і колгоспникам

Збільшення капіталовкладень в житлове
будівництво

Ліквідація практики державних позик

Скорочення робочого дня і запровадження
п’ятиденного робочого тижня

Зростання асигнувань на охорону здоров’я,
освіту, скасування плати за навчання

Проведення грошової реформи негативно
позначилося на життєвому рівні населення

Допомога працюючим жінкам-матерям

Соціальна політика періоду відлиги була направлена на покращання життєвого рівня
радянських людей, хоча він, як і раніше, відставав від західного. Виробництво споживчих товарів, сфера послуг, громадське харчування не задовольняли зростаючі потреби
населення. До того ж наприкінці 50-х – поч. 60-х років дедалі більше проявлялися
негативні наслідки непродуманого реформаційного експериментування

Рис. 4.7.5. Соціальні зміни в 50-х – сер. 60-х рр. ХХ ст.
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Правозахисне або демократичне дисиденство

Релігійне дисиденство

Ознайомлення українського
суспільства з Декларацією
прав людини ООН.

Відновлення українських грекокатолицької та автокефальної
православної церков.

Збір доказів порушення
владою прав людини та
національних прав в Україні.

Боротьба за свободу діяльності протестантських сект

Національно-орієнтоване
дисиденство

Засудження шовінізму,
імперської політики центру.
Виступ на захист прав і свобод
усіх народів та їхню співпрацю
в боротьбі за умови життя гідні
цивілізованого світу

Домагання безпосереднього
контакту України з іншими
країнами.
Акредитація в республіці
представників закордонної
преси.
Вільний обмін інформацією та
ідеями

Характерною рисою усіх трьох напрямків дисиденства була боротьба за національні
інтереси українського народу, органічне залучення до сфери своєї діяльності національного чинника. Водночас дисидентський рух не набув широкої підтримки серед
громадян республіки, що пояснюється жорстокістю репресивних заходів, апатією та
пасивністю, що панували в свідомості значної частини суспільства

Рис. 4.7.6. Дисидентський рух в Україні
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Методи боротьби

Організація масових заходів: річниць
Т. Г. Шевченка, шевченківських свят, вечорів І. Франка, Л.Українки, гуртків з вивчення історії України; популяризація народних
і релігійних традицій

Написання листів-протестів до керівних
органів УРСР і СРСР

Написання протестів, відкритих листів,
звернень на адресу міжнародних організацій, урядів демократичних країн

Написання праць дисидентами

Відкрита солідарність з чехословацьким
народом

Підтримка руху кримських татар за повернення до Криму і відновлення їх національних і політичних прав

Самвидав

Випуск журналу “Український вісник”

Вивішування синьо-жовтих прапорів
Розповсюдження листівок
Індивідуальні акції протесту
Страйки робітників
Створення правозахисних організацій

Специфіка дисидентського руху в історії суспільних рухів полягає в тому, що він,
будучи реальною опозиційною силою, фактично не мав ні власних організаційних
структур, ні цілісної загальної програми

Рис. 4.7.7. Боротьба дисидентів проти радянської системи
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Українська Гельсінська Група

Вимоги

Мета

Ознайомлення широкого загалу із
Декларацією прав людини ООН.

Вільний виїзд з батьківщини і повернення
назад.

Сприяння виконанню в Україні гельсінських
угод.

Свобода слова.

Забезпечення в Україні прав людини,
демократії.

Ліквідація цензури.

Ознайомлення урядів країн-учасниць і
світової громадськості з факторами
порушень прав людини в Україні.

Перехід до незалежності шляхом вільних
виборів.

Свобода друку.
Звільнення політв’язнів.

Гарантування конституційних, культурних і
національних прав

Вимога участі окремої делегації України в
міжнародних нарадах з обговорення
підсумків виконання гельсінських угод.
Домогання акредитації в Україні
представників закордонної преси

Практична діяльність

Зробила 30 заяв.
Видала 18 меморандумів.
Видала 10 інформаційних бюлетенів

Українська Гельсінська Група була першою легальною дисидентською організацією
правозахисного напряму, яка не заявила про свій саморозпуск. Її діяльність значно
посилювала національно-визвольний рух українського народу

Рис. 4.7.8. Діяльність Української Гельсінської Групи
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Прояви кризи

У промисловості

В сільському господарстві

Внутрішні міграції населення (з сіл у міста).

Промисловість групи
А – 72,1%, Б – 27,9%.

Низька продуктивність праці.

Низька рентабельність видобувних галузей
залізорудної, металургійної промисловості.

Відсутність достатніх фондів відтворення
виробництва.

Інвестиції направлялися в атомну енергетику
та ВПК.

Погані умови зберігання продукції, значні
втрати врожаю.

Зношеність основних фондів.

Спроба реформування на селі (1989 р.) не
дала реальних результатів.

Збереження ручної праці.
Скорочення національного доходу.

Колгоспно-радгоспна система не забезпечувала потреб населення навіть у продуктах
харчування (введення талонів)

Спад виробництва.
Поглиблення розриву економічних зв’язків
між республіками.
Не відбулося структурної перебудови
промисловості, прискорення НТР

Рис. 4.7.9. Загострення гальмівних процесів у соціально-економічному
розвитку України в кін. 80-х рр. ХХ ст.
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Фактори

Міжнародні

Національні фактори

Порушення світового балансу сил.

Існування в Україні законних за радянським
правом органів державного управління.

Активізація регіональних конфліктів

Бажання київської номенклатури звільнитися
від опіки центру.
Внутрішньосоюзні

Певна стабільність українського товарного
ринку.

Погіршення соціально-економічної та
політичної ситуації в СРСР.

Активізація національно-демократичного
крила політичних сил республіки.

Фактична втрата центром контролю за
подіями на місцях.

Вплив поразки путчу на зміни суспільної
думки щодо центру.

Поразка путчу, тимчасова деморалізація
консервативних сил.

Багатовікова боротьба народу України за
створення власної незалежної держави

Намагання Росії зберегти домінуючу роль у
післяпутчовий період

Рис. 4.8.1. Фактори, що сприяли появі незалежної України
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ДЕРЖАВА

ПОЛІТИЧНІ
ПАРТІЇ

ГРОМАДСЬКІ
ОРГАНІЗАЦІЇ

Рис. 4.8.2. Структура політичної системи України
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Парламент:
• законодавча функція
• контрольна функція

Законодавча
влада

Виконавча
влада

Судова
влада

Уряд:
• виконавча функція
• розпорядча функція

Суд:
• контрольна функція
• тлумачна функція

Рис. 4.8.3. Поділ державної влади в Україні
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209

Особливості

Мультипартійність
Нечисельність більшості партій
Невизначеність соціальної бази
Локальність партійного впливу
Існування ряду тотожних за назвою
політичних партій

Відсутність чітко сформульованих
ідеологічних концепцій

До особливостей формування багатопартійності в Україні можна віднести також процес становлення партій лівого, центристського та правого (національного та націонал-демократичного) спрямування; виникнення політичних
партій за соціальною ознакою, статевим принципом, професійною та етнічною належністю, віросповіданням; суттєвий вплив соціально-професійного
та вікового складу населення на формування політичних партій України

Рис. 4.8.4. Особливості формування багатопартійної системи
в Україні
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210

Партії

Лівого спрямування

Національного і націоналдемократичного спрямування

Центристського спрямування
Соціальна база яких – прихильники
певного віросповідання

Соціального захисту громадян

Екологічного спрямування

Жіночі

Регіонального спрямування

Молодіжного спрямування

Професійного спрямування

Аграрного спрямування

Ліберального спрямування
Етнічного спрямування
Ветеранів збройних сил

Типологія політичних партій в сучасній Україні визначається з урахуванням ідеологічних аспектів, напрямів діяльності, організаційної структури, розподілу
населення за місцем проживання, складу за статтю і віком, чисельністю тощо

Рис. 4.8.5. Типологія політичних партій
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Завдання

Утвердження і розвиток України
як незалежної демократичної
держави.
Забезпечення стабільності міжнародного становища України.
Налагодження дипломатичних
відносин із тими державами, які
визнали Україну.
Входження господарства України
до світової економічної системи.
Розповсюдження у світі образу
України як надійного й передбачуваного партнера.

Напрями

Розвиток двосторонніх
відносин.
Участь в Європейському
співтоваристві.
Розбудова відносин з
державами, що виникли
на теренах колишнього
СРСР.
Участь у роботі ООН,
інших міжнародних
організацій.
Участь у загальноєвропейському процесі

Захист прав та інтересів українських громадян за кордоном.
Приєднання до всесвітніх
конвенцій та угод тощо

Основні пріоритети та
функції

Гарантування національної
безпеки.
Створення умов, необхідних
для нормального функціонування національної економіки.
Участь у вирішенні глобальних проблем сучасності.
Інформаційна функція.
Зв’язки з українською
діаспорою.
Дружні відносини з сусідніми
державами на основі поважання територіальної цілісності,
національного суверенітету й
рівноправності

З прийняттям Конституції України завершено формування правових засад зовнішньої
політики держави, яка спрямована на утвердження і розвиток України як незалежної
демократичної держави. Україна спирається на власні фундаментальні загальнонаціональні інтереси, а саме: стратегічні та геополітичні, пов’язані з національною безпекою
України та захистом її політичної незалежності; економічні, пов’язані з інтегруванням
економіки України у світове господарство; регіональні, субрегіональні, локальні

Рис. 4.8.6. Зовнішня політика незалежної України
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Політико-правовий блок

Макроекономічний блок

Розробка політичних передумов і засад формування політики розвитку і здійснення
АПК.

Економічна політика держави
щодо АПК.

Земельні та майнові
відносини власності.

Цінові та фінансові відносини.

Утвердження приватного
сектора.

Формування правового поля
реалізації політики розвитку
АПК

Формування ринкової
інфраструктури

Соціально-економічний

Становлення
багатоукладності.
Прогресивні форми
господарювання.
Соціальна політика

Організаційний блок

Наукове забезпечення

Організація і здійснення АПК.

Науково-економічне.

Кадрове забезпечення.

Науково-технологічне.

Моніторинг розвитку АПК

Науково-інформаційне.
Науково-екологічне

Соціально-економічна результативність реалізації політики розвитку АПК передбачає:
• прогноз соціально-економічної результативності здійснення заходів щодо розвитку АПК;
• нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки;
• повне забезпечення продовольчих потреб країни;
• поліпшення якості життя сільських трудівників, мешканців села;
• розбудова соціальної сфери села

Рис. 4.9.1. Агропромисловий комплекс України: структурна модель політики
(1991-1999 рр.)
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Земельна реформа
Об’єкт реформи – всі землі України
Етапи проведення реформи

Роздержавлення землі з передачею її у
власність КСП у колективну власність.

Заходи, проведені у 1994-1995 рр.

Паювання землі та передача її у власність
тим, хто її обробляє.

Інвентаризація основних засобів в КСП.
Розрахунок пайового фонду господарств.

Реформування КСП на основі приватної
власності

Визначення коефіцієнтів розподілу майнових
паїв, розмірів паїв, кількості акцій

Прискорення проведення реформи
(Указ Президента від 3 грудня 1999 р.)

Завершення реформування КСП.

Результати

Проведення грошової оцінки землі.

Загальна площа розпайованих земель – 26
млн. га (62% всіх сільгоспугідь).

Проведення сертифікації і паспортизації
земельних паїв.
Визначення правових засад оренди землі.

Власниками сертифікатів на земельний пай
стало понад 6 млн. селян.

Початок формування інфраструктури
аграрного ринку

Середній розмір земельної ділянки сім’ї по
Україні – 8,6 га

2005 р. – заплановано утворення ринку
землі в Україні

Рис. 4.9.2. Проведення земельної реформи в незалежній Україні
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Земельний кодекс України (18 грудня 1990 р.; нова редакція – Закон України від 13 березня 1992 р.)
Постанова Верховної Ради Української РСР “Про земельну реформу” (зі змінами та
доповненнями) 18 грудня 1990 р.
Закон України “ Про власність “ (зі змінами та доповненнями) 7 лютого 1991 р.
Закон України “ Про форми власності на землю” 30 січня 1992 р.
Постанова Верховної Ради України “ Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі” 13 березня 1992 р.
Закон України “ Про селянське (фермерське) господарство” (зі змінами та доповненням)
22 червня 1993 р.
“Порядок передачі земельних ділянок у приватну власність громадянам України”
15 лютого 1993 р. (затверджено в наказі Держкомзему України за № 10)
Указ Президента України “ Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи
у сфері сільськогосподарського виробництва” 10 листопада 1994 р.
Указ Президента України “ Про порядок паювання земель, переданих у колективну
власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям” 8 серпня 1995 р.
Конституція України 28 червня 1996 р.
Закон України “Про оренду землі” (зі змінами та доповненнями) 6 жовтня 1998 р.
Указ Президента України “ Про невідкладні заходи щодо реформування аграрного
сектору економіки” 3 грудня 1999 р.
Указ Президента України “Про основні напрями земельної реформи в Україні на
2001-2005 рр.” (30 травня 2001 р.)
Земельний кодекс України 25 жовтня 2001 р.
Закон України “ Про стимулювання розвитку сільського господарства на період
2001-2004 рр. 18 січня 2001 р.

16. Закон України “Про оцінку земель” 11 грудня 2005 р.

Рис. 4.9.3. Законодавчі засади проведення земельної реформи
в Україні (1990-2005 рр.)
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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Кількість

У % від кількості
колишніх КСП

Селянські ( фермерські)
господарства

492

4,5

Приватні підприємства

2216

21,3

Господарські товариства

4963

47,5

Сільськогосподарські
виробничі кооперативи

2745

26,4

Назва підприємства

Внаслідок реформування не сталося значного подрібнення земельно-майнових комплексів (колишні КСП). Кількість новостворених господарств лише на
142 одиниці перевищувала кількість колишніх колективних сільгосппідприємств, інші ж реорганізувалися (на 1 квітня 2001 р.). Тільки 7% земель КПС,
що підлягали реформуванню, виділено з масивів, передано в оренду або
приєднано до присадибних ділянок

Рис. 4.9.4. Зміни в структурі сільськогосподарських підприємств
(станом на 1 квітня 2002 р.)
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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11,6

14,8
56,1

45
2002 р.

1990 р.

37

21,3
7,8

6,4

технічні культури
кормові культури
картопля і овоче-баштанні культури
зернові культури

технічні культури
кормові культури
картопля і овоче-баштанні культури
зернові культури

Рис. 4.9.5. Структура посівних площ основних сільськогосподарських культур
(господарства усіх категорій; відсотків до загальної площ
© Науково-методичний центр аграрної освіти
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