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Тема 1. Вступ
Предмет і завдання курсу історії України. Проблематика й структура курсу. Проблеми
періодизації історії України. Історіографія курсу історії України

ЛекціЇ: ___1___ год.

Тема: Предмет і завдання курсу історії України. Проблематика й структура курсу.
Проблеми періодизації історії України. Історіографія курсу історії України

1. . Предмет, завдання і значення курсу історії України.
2. Проблематика й структура курсу. Проблеми періодизації історії України.
3. Історіографія курсу історії України

Мета заняття:
Студенти повинні знати предмет і завдання курсу історії України, проблематику й
структуру курсу, проблеми періодизації історії України та  історіографію курсу історії
України
Студенти повинні вміти науково обгрунтувати проблематику й структуру курсу,
проблеми періодизації історії України та  історіографію курсу історії України

План заняття:
1. Предмет, завдання і значення курсу історії України.
2. Проблематика й структура курсу. Проблеми періодизації історії України.
3. Історіографія курсу історії України

Розкриття питання
Основні терміни теми: історія України,  стародавня, княжа, Литовсько-польська доба
української історії ,Козаччина і гетьманська держава, Українська національно-
демократична революція , Радянська державність.

1. Предмет, завдання і значення курсу історії України.
Історія України — одна зі складових історичної науки, що досліджує генезис і

закономірності становлення та розвитку українського народу, його боротьбу за
національно-державну незалежність та пов'язані з нею подвиги, тріумфи, драми, трагедії.
    Предметом вивчення  курсу історії України є складний процес формування та розвитку
багатомільйонного українського народу, його діяльності в соціально-економічній,
духовній, політичній і державній сферах з давніх-давен до сьогодення. Разом з тим історія
України має розглядатися в тісному взаємозв'язку з глобальними історичними процесами,
з історією її найближчих сусідів, з якими у різні часи українці перебували у складі різних
держав.
    Вивчення історії сприяє формуванню історичної свідомості народу, в якій органічно
поєднуються знання, погляди, уявлення про суспільний розвиток. Закріплена в традиціях,
обрядах, художніх образах та теоріях, історична свідомість дає змогу людству узагальнити
історичний досвід.
    Історичне мислення є важливою складовою соціально-філософського освоєння
дійсності. Принцип історизму — один з найважливіших в науковій методології. Він дає
змогу з'ясувати передумови та джерела зародження певних явищ, виявити закономірності
сучасного стану суспільства, спрогнозувати майбутнє.
    Історія допомагає зрозуміти сучасність за допомогою аналізу минулого. Наприклад, М.
Вебер зумів пояснити причини масового утвердження таких життєвих пріоритетів, як
престиж індивідуальної праці, особиста ініціатива, відповідальність, чесність,
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обов'язковість у справах, бережливість тощо. Саме вони, за М. Вебером, становлять
основу духу капіталізму, пояснюють його особливість та перспективи розвитку.
    За допомогою історії вчені й державні діячі пояснюють джерела багатьох
етнонаціональних конфліктів. Знання історії розвитку культури певного народу дає змогу
прогнозувати перспективи нововведень, економічних та соціально-політичних реформ,
організувати ефективну систему керування соціальними процесами, налагодити
виховання нового покоління відповідно до традицій цього етносу.
    Водночас історичне мислення є важливим чинником соціальної активності, виховання
патріотизму, консолідації народних мас, інтеграції та їхньої мобілізації задля вирішення
певних соціальних завдань. Знання історії є умовою ефективної участі людини в
суспільному житті. Прикладом цього є М. Грушевський, який писав, що в політику
прийшов через вивчення історії свого народу.
2. Проблематика й структура курсу. Проблеми періодизації історії України.
На вивчення курсу Історії України надається 34(32) аудиторні години. З них буде
проведено 30 (28) лекцій і 4 семінарські заняття.

Історія України – наука, що вивчає в хронологічній послідовності розвиток
людського суспільства на українських землях та закономірності цього розвитку.
Особливості історії України як науки полягають у такому:

 Історія України є складовою всесвітньої історії.
 Вивчає події, що відбувалися на теренах сучасної України від появи людини до

сьогодення;
 Досліджує історію українського народу, розвиток його державності та культуру.

Історія України поділяється на певні періоди.
Історична періодизація – поділ історії на певні періоди, що є історичними етапами
суспільного або культурного розвитку країн, народів і характеризуються
визначними подіями, явищами або процесами. Періодизація історії України в
цілому відповідає періодизації всесвітньої історії, але має також певні особливості,
які відображають специфіку становлення і розвитку людського суспільства на
українських землях. Існують різні підходи до періодизації історії України.
За найпоширенішим із них вона поділяється на такі етапи:

 Стародавня історія (близько 1 млн років тому – ІV ст..)
 Середньовічна історія (V – кінець ХVст.)
 Нова історія (ХVI – ХІХ ст.)
 Новітня історія (ХХ – Початок ХХІ ст.)

Щодо періодизації історії України (тобто поділу її на окремі періоди), то необхідно
відзначити, що серед істориків немає єдиної точки зору. А тому в підручниках і
посібниках з історії України більшість авторів ці проблеми, як правило, оминають. Хоч
сам виклад матеріалу за розділами свідчить про дотримання ними тієї чи іншої
періодизації.
Найчастіше зустрічаються три підходи до періодизації вітчизняної історії:
I - хронологічний (первісна епоха), стародавній світ, середньовіччя, новий і новітній час;
II - за соціально-економічними і політичними ознаками: первісне суспільство,
капіталістичне суспільство, соціалістичне (радянське) суспільство і суспільство з
перехідною економікою в період незалежності України;
III - за періодами становлення і розвитку української державності: стародавня доба, княжа
доба, литовсько-руська (польсько-литовська) доба, козаччина і Гетьманська держава,
боротьба за українське національне відродження (XIX – поч. ХХ ст.), українська
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національно-демократична революція (1917-190 рр.), радянська Україна і незалежна
Українська держава.
Переважна більшість учених поділяють історію України саме за третім принципом, якого
дотримувався і Михайло Грушевський. Необхідно зауважити, що ще у XVII ст. викладач
Києво-Братської Колегії, видатний церковний діяч, історик Феодосій Сафонович у своєму
знаменитому творі „Крайніка“ розглядав політичну історію України як процес
становлення та розвитку Української держави: Київська Русь - Галицько-Волинське
князівство - українські удільні князівства у складі Великого князівства Литовського -
Запорізька Січ.
1. Стародавня доба - це період від появи людини на території сучасної України і її
розвиток до VI–IX ст. нашої ери, коли в процесі вдосконалення знарядь праці, техніки і
технології землеробства, піднесення ремесла і торгівлі, а звідси і класової диференціації та
розгляду родово-общинного ладу з’являються перші протодержави, які сприяли
створенню фундаменту, на якому у IX ст. зросла могутня будова Древньоруської держави.
2. Княжа доба: Київська Русь та її спадкоємниця Галицько-Волинська держава (IX–XIII
ст.): утворення великої і сильної Древньоруської держави, головний осередок якої
складали усі нинішні етнічні українські землі, сприяло суспільно-економічному,
політичному і культурному розвитку східних слов’ян, висунуло її в число провідних країн
середньовічного світу.
3. Литовсько-польська доба української історії (XIV–XVI ст.) - це період, коли в
результаті феодальної роздробленості, князівських міжусобиць і спустошливих набігів
кочівників (особливо монголо-татарських орд) землі древньоруських князівств стали
здобиччю Литви і Польщі. Наприкінці XVI ст. у складі Польського князівства опинилися
всі українські землі, за винятком Північної Буковини (Молдавія), Закарпаття (Угорщина) і
Чернігово-Сіверщина (Московське царство). Українські селяни були позбавлені права
володіти землею і закріпачені, а великі українські землевласники здебільшого
покатоличилися і спольщилися.
4. Козаччина і гетьманська держава (кінець XVI – XVIII ст.). Цей період вітчизняної
історії важливий не лише виникненням специфічного соціального стану українського
суспільства, але й створенням у ході національної революції 1648-1676 рр. незалежної від
Польщі української Козацької держави - Гетьманщини і її втрата в результаті внутрішньої
боротьби за владу і зовнішнього тиску агресивних сусідів.
5. Період боротьби за українське національне відродження (XIX - поч. ХХ ст.) - від
„Руської трійці“, культурно-просвітницької діяльності до створення політичних
організацій, одним із головних завдань яких була реалізація самовизначення українського
народу.
6. Українська національно-демократична революція (1917-1920 рр.), визначним
досягненням якої було створення Української держави – Української народної Республіки
і Західно-Української Народної Республіки та проголошення січня 1919 р. Акту злуки усіх
українських земель.
7. Радянська державність (УСРР, згодом УРСР), яка була створена на переважній
більшості українських земель після поразки української національно-демократичної
революції і перебувала у складі СРСР (191-1991 рр.).
8. Незалежна Українська держава, яка проголошена в серпні 1991 р. в результаті розвалу
СРСР.
Зрозуміло, що кожен з цих періодів можна було б розділити на певні етапи розвитку
вітчизняної історії, які відіграли визначальну роль у долі українського народу. На цьому
буде акцентуватись увага в подальшому викладі.
Історіографія (від історія і грецького – пишу) – письмова розповідь про минуле України,
тобто сукупність літератури з проблем історії України, а також – суспільна історична
дисципліна, яка вивчає стан та розвиток української історичної наукии. До історіографії
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історії України відносять усі праці, що були написані чи опубліковані з вітчизняної історії
з часу первісного суспільства на території України і до сьогоднішнього дня.
До утворення незалежної Української держави комплексні дослідження з історії України
майже не проводились. Українські землі розглядались як частина інших держав (імперій),
а український народ – як бездержавна нація. За радянських часів історія Української РСР
розглядалася лише в контексті історії Росії та СРСР. Як виняток складають лише праці М.
Грушевського, В. Антоновича, М. Аркаса, Н. Полонської-Василенко, Д. Дорошенка, Д.
Яворницького, І. Крип’якевича та ін., які зробили вагомий внесок у дослідження історії
України.
Особливо активно збагачується історіографія історії України з часу отримання нею
незалежності. Проте глибокому, всебічному та об’єктивному дослідженню вітчизняної
історії перешкоджає те, що багато безцінних джерел у силу історичного розвитку нашого
народу знаходиться за межами країни (в Росії, Польщі, Австрії, Угорщині, Румунії та
інших державах), чимало з них втрачені назавжди.
Історичні джерела – це залишки минулого, що пов’язані з діяльністю людини і
„відбивають” її історію.
Їх можна поділити на такі типи:
– писемні, літературні джерела – літописи, хроніки, грамоти, настінні і наскальні написи,
документи офіційних органів влади (укази, накази, розпорядження, універсали, закони
тощо), спогади очевидців подій, архівні документи, наукові і науково-популярні історичні
дослідження, публікації в періодичних виданнях тощо;
– археологічні джерела: будівлі, речі, предмети, знаряддя, пам’ятки матеріальної
культури;
– усні джерела: билини, перекази, пісні, інша народна творчість, в якій „відбиті” ті чи інші
події історії українського народу;
– лінгвістичні: аналіз мови, її діалектів у тій чи іншій місцевості;
– етнографічні: дані про характерні особливості культури, побуту, звичаїв;
– фото-, кінодокументи, електронні носії інформації тощо.
Джерельна база є основою для дослідження, вивчення історії України.

3. Історіографія курсу історії України
    Правдиве пізнання минулого можливе лише зі справді наукових методологічних
позицій.

Історична наука спирається на такі основні методологічні принципи:
    1. Принцип об'єктивності. Він виходить передусім з цивілізаційного погляду на історію
як об'єктивний процес. Зобов'язує історика і кожного, хто вивчає історію, знаходити
історичну закономірність суспільного розвитку, його зумовленість насамперед
матеріальними й духовними чинниками. Водночас цей принцип вимагає спиратися на
факти у їхньому правдивому вигляді, без перекручувань, підгонок під наперед задані
схеми.
    2. Принцип історизму. Він передбачає, по-перше, розгляд кожного явища з точки зору
того, як воно виникло, які основні етапи пройшло в своєму розвитку. По-друге, вимагає,
щоб кожне явище розглядалося у зв'язку з іншими, визначалось його місце в системі
суспільних відносин, щоб чітко простежувались взаємовплив, взаємозумовленість
історичних явищ. По-третє, він передбачає розгляд кожного явища крізь призму
конкретного досвіду історії за умови збереження причинних зв'язків між різними явищами
і подіями. Історизм дає можливість увійти в історію, зрозуміти її, оцінити мотиви вчинків
і самі вчинки історичних діячів, з'ясувати їхнє значення.
    Ці принципи реалізуються через сукупність наукових дослідницьких методів —
теоретично обґрунтованих способів пізнання. Історія України як галузь історичної науки
використовує загальнонаукові методи, серед яких — історичний і логічний. Застосування
першого дає змогу простежувати історичні явища на всіх етапах розвитку з урахуванням
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специфічності перебігу в конкретних умовах місця і часу. Логічний метод відкриває
можливості для аналізу історичних подій, явищ на кінцевій стадії їх розвитку, коли всі їх
основні властивості набули завершеного вигляду. Історичний і логічний методи пізнання
взаємно переплітаються, доповнюють один одного.
    При вивченні історії України також використовуються (особливо зарубіжними
істориками) міжнаукові або міждисциплінарні методи: метод конкретних соціальних
досліджень, математичні методи, методи математичної статистики та ін.

Джерелами історії України є матеріальні носії історичної інформації, що
безпосередньо відображають той чи інший бік діяльності людей.
    Сукупність історичних джерел класифікують на п'ять основних типів:
    1) речові джерела — пам'ятки матеріальної культури, тобто археологічні знахідки:
засоби виробництва, предмети побуту, монети та архітектурні пам'ятки;
    2) етнографічні джерела — пам'ятки, які містять дані про особливості буття, культури,
звичаї певного народу;
    3) лінгвістичні джерела — дані з історії розвитку мови;
    4) усні джерела — народні пісні, історичні думи, перекази, легенди, народні прислів'я,
приказки та ін.;
    5) писемні джерела — літописи, документи тощо, які є основою історичних знань.
    Щедрим матеріалом для історика є пам'ятки матеріальної та духовної культур давніх
часів. Одним із зачинателів української та загальнослов'янської археології був польський
вчений Адам Чарноцький, який першим досліджував кургани на території України.
Особливої активності набула ця робота на початку XIX ст. з розгортанням розкопок на
території Десятинної церкви і Софійського собору в Києві.
    Писемні джерела поділяють на дві основні групи: актові матеріали (джерела, які є
результатом діяльності різних установ, організацій та офіційних осіб: грамоти, договори,
протоколи, циркуляри, накази, статистичні дані, стенограми тощо) та розповідаючі
джерела (літописи, спогади, щоденники, листи, нотатки, публіцистичні, економічні,
літературні тощо).
    Серед історичних джерел, на які спирається сучасна історична наука, чільне місце
посідають літописи — хронологічні записи про події, складені по роках. Літописання в
Україні з'явилося вже в першій половині XI ст. за правління Ярослава Мудрого.
Найдавніше літописне зведення було створене в Києві близько 1037—1039 pp. З роками
воно доповнювалося, а в 1113 р. чернець Києво-Печерського монастиря Нестор закінчив
зведення літопису, названого ним «Повість минулих літ». Взявши за основу праці своїх
попередників, Нестор додав від себе нарис про розселення народів після всесвітнього
потопу, праслов'янську історію і розселення слов'ян. Історична частина Несторового твору
починається 852 роком, а закінчується 1117. Цей високохудожній твір мав величезний
вплив на розвиток історичної думки в Україні. «Повість» була щонайменше тричі
переписана. До нас дійшла вона у Лаврентіївському списку та Іпатіївському літописі.
    Серед давньоруських літописів своїми літературними якостями виділяється Галицько-
Волинський, що охоплює майже все XIII ст. У центрі його — епоха князя (короля) Данила
Галицького. Багато даних про події на українських землях XI—XII ст. містять
Новгородський та Ростово-Суздальський літописи.
    Велике значення для всебічного висвітлення давньої історії України мають також
іноземні джерела. Першу писемну згадку про події на українських землях залишив
«батько історії», славетний грек Геродот у V ст. до н.е. Деякі дані про слов'ян (венедів) є у
римського історика І ст. до н.е. Тацита. Про племена слов'ян писали також візантійський
історик Прокопій Кесарійський, готський історик Йордан та ін.
    Окрему групу джерел з історії української державності становлять юридичні пам'ятки:
договори Русі з Візантією X ст.; законодавчий збірник «Руська Правда», який зберігся в
літописах; церковні устави Володимира Великого, Ярослава Мудрого тощо.
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    Літописна традиція Київської Русі та Галицько-Волинського князівства знайшла своє
продовження в литовсько-польський період історії українського народу. Історичні
писання особливо були поширені в XVI ст. Створювали їх переважно при монастирях. До
найважливіших тогочасних пам'яток належить Густинський літопис (1670), складений на
основі численних вітчизняних та іноземних джерел, праць польських,
західноєвропейських, грецьких, римських істориків та хроністів. У середині XVII ст. був
закінчений і Львівський літопис, що охоплює події 1488—1649 pp. На основі
Густинського літопису, а також інших джерел було створено популярний і єдиний
друкований твір — «Синопсис» . До середини XIX ст. він витримав понад 20 видань і
тривалий час вважався першим систематизованим підручником з історії України.
    Серед писемних джерел XVII — початку XVIII ст. виділяються так звані «козацькі
літописи», присвячені в основному добі Хмельниччини. Чільне місце серед них посідає
анонімний твір, який перші видавці умовно назвали «Літописом Самовидця». Він охоплює
події з 1648 до 1702 р.
    Різноманітними цінними відомостями насичений літопис Самійла Величка «Сказание о
войне козацкой с поляками через Зеновия-Богдана Хмельницкого». Він містить багато
документів, грамот, універсалів, договорів, що надає йому великої історичної ваги.
Літопис доведено до 1700 р.Цими визначними пам'ятками літописання другої половини
XVII — початку XVIII ст. по суті завершується етап накопичення історичних даних,
створення компілятивних хронік. В останні десятиліття XVIII ст. остаточно утверджується
якісно новий, вищий етап розвитку української історіографії.
    Вершиною активного процесу узагальнення фактологічного матеріалу і формування
оригінальної концепції історії України стала поява на рубежі двох століть «Історії Русів».
Уже майже два століття учені не можуть остаточно визначитися щодо особи його автора,
оскільки він з політичних міркувань заховався під іменем Георгія Кониського. Цей твір
був надрукований лише 1846 p., майже через 50 років після написання, але ще в ЗО—40-х
роках, поширюючись у списках, справив велике враження на сучасників. Безперечним є
його вплив і на формування історичного світогляду Т. Шевченка і М. Гоголя.
    На розвиток історичних досліджень в Україні істотно вплинуло видання історичних
матеріалів, яке розпочалося в 40-х роках XIX ст. На жаль, в Україні не було своїх
наукових установ чи товариств, але національно свідомі дослідники зуміли використати
російські офіційні установи для публікації численних матеріалів української історії. Так,
М. Костомаров — автор «Книги буття українського народу» і багатьох праць з історії
України — був видатним продовжувачем народницького напряму в історії України,
започаткованого М. Максимовичем. Головну увагу в своїх працях він приділяв селянству,
народним рухам, недооцінюючи часто державних діячів. Добу козаччини досліджували П.
Куліш та Д. Яворницький (Історія запорозьких козаків). З середини XIX ст. з'являються
праці з історії окремих регіонів України: Києва, Слобожанщини, Чернігівщини.
    Але українська історична школа постала лише наприкінці XIX ст. її засновником став
професор Київського університету Володимир Антонович, чиї наукові інтереси були
зосереджені на історії Правобережжя, козацтва, гайдамаччини, шляхетства (монографії
«Про походження козацтва», «Про гайдамацтво», «Про селян у Південно-Західній Росії за
актами 1700—1798 pp.»). Він заснував київську школу істориків, до якої належали майже
всі науковці, що обійняли в майбутньому професорські посади в університетах України:
Д. Багалій, І. Линниченко, М. Довнар-Запольський. З його школи вийшли видатні
українські історики М. Гру-шевський, Д. Дорошенко, Н. Полонська-Василенко, П.
Курінний та ін.
    Нова доба в українській історіографії розпочалася з активною науковою діяльністю М.
Грушевського, який у 1894 р. очолив кафедру історії у Львівському університеті. Він не
тільки об'єднав галицьких науковців, але й залучив до співпраці багато вчених з
Наддніпрянської України. М. Грушевський написав 1800 статей та «розвідок» з історії,
етнографії, археології, літератури, а також кілька загальних курсів історії України: «Очерк
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истории украинского народа», «Ілюстрована історія України», «Історія України-Руси» в
одинадцяти томах. Він вперше створив систематичну історію України — від
археологічного періоду до 1658 р.
    Перша світова війна, революційні події 1917 р. та громадянська війна загальмували
розвиток української історичної науки на багато років. Чи не єдиним винятком того
періоду було заснування 24 листопада 1918 р. Української Академії наук, що вже в 20-х
роках стала осередком наукової роботи, в тому числі істориків. Повернення сюди в 1924 р.
з еміграції М. Грушевського, якому в період українізації вдалося створити в Академії
історичні установи з потужним науковим потенціалом, значно активізувало дослідження
історії України.
    Активні дослідницькі процеси були перервані в 1930 р. сфабрикованим Народним
Комісаріатом внутрішніх справ (НКВС) процесом щодо Спілки Визволення України
(СВУ), який вирвав з рядів Всеукраїнської Академії наук (ВУАН) 45 співробітників на
чолі з академіками С. Єфремовим та М. Слабченком. Почався сталінський геноцид проти
українського народу, його культури та історії. На початку 30-х років майже всі осередки
української історичної науки в УРСР було ліквідовано.
    У 20—30-ті роки, незважаючи на політичні обмеження польського окупаційного
режиму та матеріальну скруту, велика історична робота проводилась і в Галичині.
Осередком її було Наукове Товариство ім. Т. Г. Шевченка. Там працювали відомі
історики, здебільшого учні М. Грушевського: С. Томашівський, О. Терлецький, І.
Крип'якевич та ін. Визначні історики України продовжували дослідницьку роботу і в
еміграції. Наукові сили були сконцентровані у Празі (Український вільний університет),
Берліні (Український науковий інститут), Варшаві (Український науковий інститут,
Українське воєнно-історичне товариство). Серед першої хвилі української політичної
еміграції найпомітнішими постатями були Д. Дорошенко («Нарис історії України» удвох
томах, «Огляд української історіографії» та ін.), В. Липин-ський («Україна на переломі»),
А. Яковлів, Н. Полонська-Василенко («Історія України»), 0. Оглоблин та ін.
    Після Другої світової війни дослідницька робота в царині української історії
відновилась. Однак в УРСР дослідники були сковані жорсткими ідеологічними
обмеженнями. Провідними темами практично всіх історичних праць стають: домінуюча
роль російського народу і російської культури у розвитку всіх народів СРСР; одвічне
прагнення українців та білорусів до державної єдності з Росією; пріоритет соціального над
національним; ненависть до українських істориків-емігрантів. За цих обставин цілі
періоди української історії були віддані на відкуп російським історикам. Щоправда, серед
них були і науковці зі світовими та європейськими іменами, а саме: Б. Греков («Киевская
Русь», «Восточная Европа и упадок Золотой Орды» та ін.), М. Тихомиров
(«Древнерусские города», «Российское государство XV—XVIII веков»), Д. Лихачов
(«Русские летописи и их культурно-историческое значение»), В. Мавродін («Образование
древнерусского государства и формирование древнерусской народности»), Б. Рибаков
(«Анты и Киевская Русь», «Ремесло древней Руси») та ін.
    Водночас не стояла на місці й історична наука в Україні. Через відсутність
можливостей для реалізації нових концептуальних підходів до питань походження і
формування українського народу, процесів його історичного розвитку дослідники
змушені були зосередити увагу на накопиченні фактичного матеріалу, включенні в
науковий обіг нових документів з архівів, розгляді окремих періодів історії України
новітніх часів (з виходу на історичну арену російської соціал-демократії і до подій 60—80
років XX ст.), у багатьох виданнях вона була сфальсифікована.
    Після закінчення Другої світової війни на західноукраїнських землях продовжували
працювати вихованці та послідовники історичної школи М. Грушевського.
Найавторитетнішим з них був І. Крип'якевич, який зумів видати цінні роботи: «Богдан
Хмельницький», «Галицько-Волинське князівство», а також Л. Похилевич, Я. Ісаєвич, В.
Грабовський, Ю. Сливка.
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    Серед київських істориків-дослідників дожовтневої історії України виділяються своїми
працями Ф. Шевченко, В. Голобуцький («Запорожское козачество»), М. Брайчевсь-кий
(«Походження Русі», «Утверждение христианства на Руси»), М. Котляр («Киев —
древний и современный»), В. Баран («Ранні слов'яни між Дністром і Прип'яттю»), П.
Толочко («Древний Киев», «Древняя Русь»).
    У 1939 р. був відновлений Київський університет (у 1924—1938 pp. — КІНО), а в ньому
історичний факультет, де 1956 р. створено кафедру історії України, 1957 р. — засновано
«Український історичний журнал», у1992 р. —журнал «Київська старовина» (видавався у
1882—1906 pp.), у 1997 р. — журнал «Пам'ять століть».
    Обширною є радянська повоєнна історіографія подій до 1917 р. Однак висвітлення їх
було чітко підпорядковане інтересам радянського тоталітарного режиму. Тільки в 90-ті
роки XX ст. з'явилися науково вивірені праці щодо різних аспектів історії України
радянського періоду.
    Українська історіографія розвивається і за рубежем. У США, Канаді і Європі діють
наукові центри з історії України, Товариство українських істориків, виходить друком
журнал «Український історик» (редактор Л. Вінар).
Узагальнення.
    Історія вчить кожну людину, спираючись на загальнолюдські цінності, творчо
опрацьовувати і критично переосмислювати багатство світового історичного досвіду та
засвоювати його уроки, формувати на цій основі власні переконання, громадянську
позицію, здобути навички і вміння, необхідні для практичної діяльності.
    Відтворюючи історію, історики її моделюють. А моделей може бути безліч, навіть тоді,
коли чітко зафіксовані одні й ті самі факти. Цим історія наближається до літератури і
мистецтва.
    Отже, історія є специфічною наукою, яка перебуває на межі класичних наук та
мистецтва.

Запитання  для перевірки знань.
    1. Охарактеризуйте основні методологічні принципи вивчення історії України.
    2. Що є предметом вивчення курсу «Історія України»? Назвіть його джерела,
літературу.
    3. У чому полягають спільні та відмінні риси теоретичних джерел?
    4. Охарактеризуйте особливості розвитку історичної науки в Україні.
    Історія українських земель розпочинається з появою на них людини. Одне по одному
виростали тут покоління, кочували різні племена. Над краєм пролітали хуртовини воєн.
Поступово в цьому горнилі формувався протоукраїнський етнос.

Література до теми.
1. Бойко О.Д. Історія України: навч. посіб.- 3-тє вид.,доп. – Академвидав,

2010.- 688с..
2. Борисенко В. Курс української історії.- К., 1997.
3. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української

нації ХІХ – ХХ століття. – К., 1996.
4. Крип'якевич І. Історія України.- Львів, 1992.
5. Полонська – Василенко Н. Історія України.-  Т.1-2.- К., 1995.
6. Рибалка І. Історія України. – Ч.1-2. – Харків, 1995, 1997.
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Змістовий модуль 1.  Історія України від найдавніших часів до
початку ХХ століття.

Тема 1.1. Найдавніша історія України
Первісні люди та спосіб їх життя. Неолітична революція. Землеробські племена.
Трипільська культура. Кочові народи на території України. Кіммерійці. Скіфи.Сармати.

ЛекціЇ: ___1___ год.

Тема: Найдавніша історія України
1. Початок формування людської цивілізації на території України. Кам’яний вік.
2. Епоха міді-бронзи. Трипільська культура.
3. Залізний вік в історії України. Скіфо-сарматська доба.
4. Античні міста-держави Північного Причорномор’я.
5. Населення України в 1 тис. н.е. Слов’яни.

Мета заняття:
Студенти повинні знати причини формування людської цивілізації на
території України, кам’яний вік, епоху міді-бронзи, особливості трипільської культури,
залізний вік, скіфо-сарматська добу, характеристику античних міст-держав Північного
Причорномор’я та основні причини розселення словян та становище населення України в
1 тис. н.е.
Студенти повинні вміти охарактеризувати причини формування людської
цивілізації на території України, кам’яний вік, епоху міді-бронзи, особливості
трипільської культури, залізний вік, скіфо-сарматська добу, характеристику античних
міст-держав Північного Причорномор’я.

План заняття:
1. Початок формування людської цивілізації на території України. Кам’яний вік.
2. Епоха міді-бронзи. Трипільська культура.
3. 3.Залізний вік в історії України. Скіфо-сарматська доба.
4. 4.Античні міста-держави Північного Причорномор’я.
5. 5.Населення України в 1 тис. н.е. Слов’яни.

Розкриття питання
Основні терміни теми: палеоліт (стародавній кам’яний вік), мезоліт (середній
кам’яний вік), неоліт (новий кам’яний вік), енеоліт (мідно-кам’яний вік), бронзовий вік.

1. Початок формування людської цивілізації на території України. Кам’яний вік.
Першим періодом в історії людства був кам’яний вік. Йому належить особливе місце в
історії людської цивілізації. Саме в цей період відбулося виділення людини з тваринного
світу, сформувалася примітивна суспільна організація, зародилися першооснови таких
форм людської духовності, як релігія, мораль, мистецтво.
Археологічні знахідки в Ефіопії, Китаї, Танзанії дають змогу зробити припущення про
появу людини на Землі понад 3 млн. років тому. У ході тривалої еволюції поступово
поглиблювалась відмінність людини від мавпи – пряма хода, розвинутість руки, об’єм
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мозку досяг 800 см3, започаткувалась членоподільна мова. Ці якісні зміни зумовили появу
“Homo sаpiens” (“людини розумної”).
Історію первісного суспільства вчені поділяють на кілька періодів залежно від матеріалу
та технології виготовлення знарядь праці: палеоліт (стародавній кам’яний вік), мезоліт
(середній кам’яний вік), неоліт (новий кам’яний вік), енеоліт (мідно-кам’яний вік),
бронзовий вік.
Ранній палеоліт ( від появи людини до 150 тис. років тому).
Перша людина на території України з’явилась майже 1 млн. років тому.
Перші люди ( архантропи ) на думку археологів прийшли на територію України з
Передньої Азії через Балкани і Центральну Європу. Рештки первісних стоянок людини на
території України знайдено біля с. Королеве (Закарпаття), м. Амвросіївка (Донбас), с.
Лука-Врублівецька (Житомирщина). Всього відомо 30 стоянок доби р. палеоліту.
Господарство первісних людей було привласнюючим (збиральництво – частково
полювання).
Основне знаряддя праці – ручне рубило (довжина 20-25 см, 1,5кг.)
Середній палеоліт (150-35 тис. р. тому).
Найбільше похолодання.
З’явились нові представники фауни – мамонти, шерстисті носороги, північні олені,
печерні ведмеді та ін. тварини. Це призвело до того, що традиційне для попереднього
періоду збиральництво дедалі більше поступається місцем полюванню. Помітно
поліпшується технологія виготовлення ручних знарядь праці. З’являються кам’яні
гостроконечники, скребла. Внаслідок еволюції на зміну архантропу в мустьєрську епоху
приходить неандерталець (Німеччина). Об’єм його мозку становив від 925 до 1800 см3. На
території України знайдено 200 мустьєрських стоянок (Кіїк-Коба та Холодний Грот у
Криму, Антонівка на Донбасі, Молодово на Дністрі та ін.). Виготовляють одяг зі шкур
тварин, будують наземні житла, добувають вогонь.
Зароджуються релігійні вірування, образотворче мистецтво.
Пізній палеоліт ( 35-11 тис. р. тому)
Центральною подією цієї доби стало завершення майже 35 тис. років тому процесу
фізичного та розумового формування людини сучасного типу – Homo sаpiens. Цю людину
називають кроманьйонцем. Місце першої знахідки її кісток – грот Кро-Маньйон
(Франція).
Виготовляють кам’яні різці, ножеподібні пластини, наконечники списів, дротики тощо.
Людина оволоділа технікою обробки кісток та рогів, з яких виготовляли гарпуни, шила,
голки та ін. Винайшли списометальний пристрій. Інструментарій кроманьйонця – майже
100 типів знарядь праці.
На території України знайдено майже 800 пізньопалеолітичних стоянок (Радомишльська
на Житомирщині, Мізинська на Чернігівщині та ін.). Відбулися суттєві зрушення у сфері
соціальних відносин. На зміну первісному стаду прийшла родова община, плем’я.
Мезоліт ( 10-6 тис. р. тому).
Початок мезоліту хронологічно збігається із закінченням льодовикового періоду. Клімат
м’якшає і стає близьким до сучасного.
На зміну вимерлим мамонтам і шерстистим носорогам прийшли кабани, вовки, лисиці,
бобри, які були значно дрібнішими і рухливішими. Постає проблема зміни прийомів
полювання, винайдення більш ефективної зброї, пошуку альтернативних мисливству
джерел харчування.
Людина створює новий інструментарій для обробки дерева – долото, сокиру, тесло,
виготовляє вкладишеві знаряддя ( ножі, кинджали, списи ) з крем’яними пластинами.
Центральною подією розвитку первісної техніки у добу мезоліту було винайдення першої
“механічної зброї” дистанційної дії – стріли і лука.
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Ріст населення, масове винищення дичини внаслідок використання лука і стріл зумовили
кризу мисливського господарства. Що зумовило підвищення ролі не тільки рибальства, а
й збиральництва.
Людина приручила диких тварин (собаку, потім – свиню).
На території України знайдено майже 1000 відомих нині пам’яток мезоліту (Журавська –
на Чернігівщині, Мурзак – Коба та Фатьма – Коба – у Криму та ін.)
2.  Епоха міді-бронзи. Трипільська культура.
Неоліт (VI-IV тис. до н.е.).
Новий кам’яний вік був переломним в історії людства. Відбувся перехід від традиційного
привласнюючого господарства до відтворюючого (землеробство і скотарство), який
тривав протягом багатьох століть і мав свої особливості в багатьох регіонах. Науковці
виділяють в межах України дві культурно-господарські зони: південно-західну
(лісостепове Правобережжя, Зах. Волинь, Подністров’я, Закарпаття) – землеробсько-
скотарську та північно-східну (лісостепове Лівобережжя, Полісся)- мисливсько-
риболовецьку.
Характерні риси неолітичної революції:
Винайдення і поширення якісно нових способів виготовлення знарядь праці шляхом
шліфування, пиляння, свердління.
Виникнення нових видів виробництва та виготовлення штучних продуктів. Виробництво
керамічного посуду, прядіння, ткацтво (колесо).
Перехід до осілого способу життя.
Активне формування стад свійських тварин, використання їх тяглової сили.
Суттєві зрушення у демографічній сфері. Середній вік тривалості життя людини 30-32
роки. ”Демографічний вибух” в неоліті призвів до зростання населення земної кулі з 5 до
80 млн. осіб.
У період неоліту зародилася селянська (землеробська) цивілізація, яка незабаром стала
панівною в Європі.
Енеоліт (IV-III тис. до н.е.).
Мідно-кам’яний вік (енеоліт) був перехідним етапом від кам’яного періоду до епохи
металу, часом остаточного утвердження домінуючої ролі відтворюючого господарства.
Обробка міді розпочалася на Балканах, Подунав’ї (Трансільванія), Закавказзя, звідки
мідна руда та вироби потрапили на територію України. Копальні мідної руди з’явилися
згодом на Донбасі. В енеоліті відбувається перший великий суспільний поділ праці, в
основі якого лежало виділення пастуших племен.
Найяскравішою археологічною культурою доби енеоліту була трипільська культура(IV-III
тис. до н.е.). Ареал поширення трипільської культури сягає 190 тис.км2. В Україні
знайдено понад 1000 трипільських пам’яток. На сьогодні немає єдиної думки щодо
походження трипільців. Одні переконані що трипільська культура має автохтонне
походження, сформувалась на грунті буго-дністровської неолітичної культури
(В.Даниленко, В.Маркевич). Другі вважають трипільців прафракійцями, що прийшли з
Ниж. Подунав’я і Балкан (О. Трубачов, Д. Телегін). Треті схильні до синтезного підходу
(І. Черніков).
Трипільська культура багатогранна і самобутня. Її характерними ознаками є певні
досягнення:
в економічній сфері було зернове землеробство, витіснення мотики ралом, приселищний
характер тваринництва, поява мідних знарядь праці;
у сфері суспільних відносин – перехід від матріархату до патріархату, зародження
міжплемінних об’єднань, формування ієрархічної структури родів, зародження приватної
власності;
у сфері побуту – побудова великих глиняних будівель, утворення гігантських протоміст
(15-20 тис. жителів), міграція поселень через виснаження землі кожні 50-100 років;
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у духовній сфері –домінування символів родючості, матеріалізація їх у символи
добробуту-жіночі статуетки, зображення сонця, місяця, води, глиняні фігурки тварин.
Трипільська культура за рівнем свого розвитку впритул наблизилася до перших світових
цивілізацій Малої Азії та Єгипту, але, на жаль, лише наблизилася.
У добу неоліту територія України стала ареною протидії та взаємодії трьох потужних
етнічних потоків: носіїв трипільської культури, скотарсько-землеробських племен, що
прийшли з Північно-Західної Європи (культура кулястих амфор) та численних
євроазійських скотарських степових племен (середньостогівська, ямна культура).

3.Залізний вік в історії України. Скіфо-сарматська доба.

Відкриття та поширення заліза започаткувало нову еру в історії людства-залізну XI-IX ст.
до н.е. За доби заліза зброя стала знаряддям праці, а війна -ремеслом. Завдяки появі заліза
відбуваються докорінні зміни у суспільстві - завершується розклад первіснообщинного
ладу, активізується процес класоутворення. Характерними ознаками суспільного розвитку
цієї доби були значні міграції населення, посилення торгових зв’язків, становлення
приватної власності, перетворення сім’ї на господарську одиницю, витіснення родової
общини територіальною, виділення військової еліти, утворення організованих воєнно-
політичних об’єднань та союзів, зародження державності.
Першим етнічним утворенням на території України були кіммерійці (IX – перша половина
VII ст. до н.е.), ”уславлені кобилодойці”. Згадують про них античні автори Гомер,
Геродот, Каллімах, Страбон. Ассірійські клинописні джерела згадують про цей народ під
іменем ”гамірра”. Вони зайняли значну територію між Дністром і Доном, а також
Кримський і Таманський півострови. Більшість вчених вважає що кіммерійці є гілкою
давньоіранського кочового народу, генетично близького до скіфів. Вони першими
перейшли до кочового скотарства, перші почали виплавляти залізо.
Маючи своїх царів кіммерійці так і не змогли утворити повноцінну державу. У VII ст. до
н.е. могутня хвиля скіфських племен витіснила кіммерійців з Причорномор’я.
Зростаючий тиск сусідніх кочових племен массагетів примусив скіфів дедалі активніше
просуватися на захід у глиб кіммерійських земель. Скіфська навала докотилася до
Передньої Азії, до Сірії, захопила Мідію, утворивши державу “Ішкуза”.
Підкоривши більшість місцевого населення причорноморських степів скіфи у II пол. VII
ст. до н.е. утворили політично-консолідоване об’єднання племен – Велику Скіфію, що
проіснувала до III ст. до н.е. За Геродотом територія цього державного утворення
розташовувалась у межиріччі Дунаю та Дону. Все населення Скіфії поділялося на дві
великі групи: мігруючі племена (скіфи-кочовики, населяли степові р-ни на схід від Дніпра
та царські скіфи, які кочували узбережжям Азовського моря і степовим Кримом) та осілі
племена (елліно-скіфи-калліпіди поблизу м. Ольвія, скіфи-землероби на Лівобережжі,
скіфи-орачі на захід від Дніпра). На думку деяких вчених мігруючі племена мали іранське
походження, а осілі з їхньою традиційною хліборобською культурою –належали до
праслов’янського кореня.
В кінці V ст. до н.е. у скіфів утворилася рабовласницька держава на чолі з царем
(“варварська демократія”).
III ст. до н.е. – період занепаду скіфської держави. Під тиском сарматських племен
володіння скіфів значно зменшуються, їм вдалося зберегти лише вузьку смугу Ниж.
Подніпров’я та Степовий Крим. Нова держава – Мала Скіфія, столиця м. Неаполь.
Припинила своє існування Мала Скіфія на поч.ІІІ ст. н.е.
Сармати, що на історичній арені змінили скіфів, як і останні, тривалий час (більш як 600
років) займали широкі простори – від прикаспійських степів до Панонії.
Вони активно впливали на події в античному світі, що поступово відживав, та в
ранньослов’янському, що тільки-но народжувався. Тісно контактуючи з землеробськими
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племенами північнокавказького регіону, зарубинецьким і пізньоскіфським населенням
Придніпров’я та Криму, сармати впливали на формування і розвиток їх культур.
Сформувавшись у заволзьких степах на рубежі ІІІ-ІІ ст. до н.е. сарматські племена язигів,
роксоланів, аорсів, а трохи пізніше й аланів хвилями просувались на захід у пошуках
нових територій, нових пасовищ. Античні автори, згадуючи про них, підкреслювали їх
агресивність і войовничість.
Масове переселення сарматських племен на територію Північ. Причорномор’я почалося з
кінця ІІ ст. до н.е. На рубежі н.е. вони повністю освоюють степи між Доном і Дніпром,
іноді проникаючи аж до Південного Бугу та Дунаю. В середині І ст. до н.е. вони
намагаються розселитися ще західніше. Їх постійні набіги і вимоги сплачувати данину
зумовили переселення на нові території ранньослов’янського зарубинецького населення
Середнього Подніпров’я.
Найбільшого розквіту сарматське суспільство досягло в І ст. н.е. Поступово бідніші
прошарки кочового населення осідали у Північно-Західному Причорномор’ї. І вже в ІІІ ст.
н.е. якась їх частина ввійшла до черняхівської культури.
Сарматське суспільство перебувало на перехідному етапі від докласових відносин, а
господарство в цілому мало риси їх попередників. У військовій справі вони відрізнялись
від скіфів. Римський історик Тацит писав, що “коли вони з’являються кінними загонами,
ніякий інший стрій їм не може чинити опору”. В бою користувалися арканами, довшими
ніж у скіфів мечами, списами.
4. Античні міста Північного Причорномор’я.
VIII – кінець VI ст. до н.е. – це період “Великої грецької колонізації”, одним з напрямків
якої було освоєння Північ. Причорномор’я. Деякі фахівці вважають (Н. Кравченко, І.
Черняков), що це було переселення.
Дошукуючись причин еллінської міграції, вчені сформулювали кілька теорій, які умовно
можна поділити:
Демографічну.
Аграрну.
Торговельну.
Сировинну.
Воєнну (натиск лідійців і персів).
Соціальну.
Етнічну.
Родоначальниками грецьких міст–держав у Північ. Причорномор’ї були насамперед
вихідці з Мілету та Гераклеї Понтійської. У ІІ пол. VII ст. до н.е. на о. Березань греки
заснували м. Борисфеніду – перше еллінське поселення у цьому регіоні. Вони заснували
м. Тіра на Дністрі, Ольвію на Бузі, Херсонес біля Севастополя, Пантікапей на місці
сучасної Керчі, перетворивши їх на центри торгівлі та ремесла. У 480р. до н.е. з
об’єднаних грецьких міст на Таманському і Керченському півостровах створено
Боспорське царство з центром у Пантікапеї.
Елліни-колоністи принесли з собою на нові землі традиційну для Стародавньої Греції
форму соціально-економічної та політичної організації суспільства – поліс.
Грецькі поліси за своїм політичним устроєм були, як правило, рабовласницькими
республіками, які мали свою законодавчу, виконавчу та судову владу.
Майже тисячолітню історію осередків античної цивілізації у Північ. Причорномор’ї
поділяють на два періоди:
”Грецький” (II пол. VII – середина I ст. до н.е.).
”Римський” (середина I cт. до н.е. – IV ст. н.е.).
Війни понтійського царя Мітрідата VI Евпатора проти Риму (89-63 р. до н. е.)стали
поворотним моментом у житті міст-держав Північ. Причорномор’я, так як з цього рубежу
розпочинається прогресуюча втрата полісами політичної незалежності. Варварська
експансія (готів у ІІІ ст. і гунів у IV ст.) завдала смертельного удару грецьким полісам.
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Вціліли лише Пантікапей та Херсонес, які з часом потрапили під владу Візантійської
імперії.
Тисячолітня історія античної цивілізації у Північ. Причорномор’ї мала надзвичайно
серйозні наслідки. По-перше, у ході колонізації на місцевий грунт було перенесено
демократичний полісний устрій, що сприяло становленню державотворчих традицій на
території сучасної України. По-друге, грецькі переселенці передали місцевому населенню
прогресивні технології землеробства та ремесла, активно залучали його до товарно-
грошових відносин. По-третє, було зумовлено розгортання процесу урбанізації
Причорномор’я. По- четверте, різнобічні контакти місцевих племен з колоністами
сприяли поширенню досвіду та здобутків найпередовішої на той час античної культури. У
своїй сукупності всі ці процеси не тільки помітно прискорили темпи історичного розвитку
населення Криму, Побужжя, Подністров’я, а й на тривалий час визначили південний
вектор цивілізаційної орієнтації.
У ІІІ ст. н. е. (на початку) з понад Балтики на територію України прийшли готи,
підкоривши собі як тубільців, так і сарматське та рештки скіфського населення. Готи
засвоїли скіфо-сарматську і грецьку культури, прийняли християнство, почали своє
письменство (переклад Біблії). Мали вплив на слов’ян, особливо в ділянці військової
організації. Під ударами гунів Готська держава в Південній Україні розпалася 375р.
Більшість готів перейшло в наддунайські землі, тільки мала частина залишилась в Криму.
В IV ст. починається велика міграція народів зі Сходу Україною, особливо її степовою
полосою, проходять гуни (IV ст.), болгари (V), aвари (VI), хазaри (VII), угри (IX), печеніги
(X-XI), половці (XI-XII) і татари (з XIII ст.).
5.Слов’яни.
У І тис. на історичну арену стрімко виходять слов’яни – одна з основних гілок
давньоєвропейського населення. Про їх походження і місце початкового проживання є
кілька версій. Перша з них – дунайська – була висловлена ще Нестором літописцем у
середньовічні часи. Друга пов’язує перший етап існування цього населення з вісло-
одерським межиріччям. За третьою, стародавні слов’яни мешкали на території між
Дніпром і Віслою. А за четвертою – між Дніпром і Одером.
Та ймовірніше, на думку В.Барака, Д.Козака, Р. Терпинського, контури праслов’янського
масиву з часів виділення його, принаймні у ІІ тис. до н.е., з індоєвропейської спільноти і
аж до раннього середньовіччя (коли слов’яни були реально зафіксовані в письмових
джерелах, а їх існування підтверджено й археологічними матеріалами) певною мірою
змінювались. Становлення слов’янського етносу – досить тривалий процес, який пройшов
у своєму розвитку кілька етапів. На початковому етапі до рубежу ІІІ-ІІ ст. до н.е. цей
процес, розгортався головним чином у межиріччі між Віслою та Одрою, частково
поширюючись на Волинь. З появою зарубинецької культури ( ІІ ст. до н.е. – І ст. н.е.)
починається якісно новий етап формування слов’янського етносу, під час якого центр
активної слов’янської життєдіяльності переміщується на територію між Віслою і Дніпром.
Перші згадки у писемних джерелах про ранньослов’янські племена зустрічаються у
творах римських вчених І-ІІ ст. н.е. Плінія Старшого, Тацита, Птолемея, де слов’яни
фігурують під назвою венеди (венети). Етнонім “слов’яни” вперше вжили візантійські
автори Псевдо-Кесарій, Іоанн Ефеський, Менандр. Найповніше ранньослов’янська історія
викладена у творах візантійських хроністів Йордана “Про походження та діяння готів”,
або “Гетика” (551р.) і Прокопія Кесарійського “Історія війн” (550-554рр.). Саме “Гетика” і
містить надзвичайно важливу інформацію про розпад єдиної венедської
ранньослов’янської спільноти, якій відповідала зарубинецька культура. Йордан сповіщає,
що у VIII ст. вже існувало три гілки слов’ян: венеди (басейн Вісли), анти (Подніпров’я) і
слов’яни (склавини) (Подунав’я).
Більшість сучасних вчених, які вивчають проблеми етногенезу слов’ян, вважає, що
початок формування окремих слов’янських народів, і зокрема, праукраїнського етносу
було покладено процесом розселення антів та склавинів.
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М.Грушевський вважає антів предками українського народу.
Енергійні анти у ході Великого переселення народів проникли на Балкани, Верхній
Дніпро, Донець і Дон. Але згодом зазнали поразки від нової варварської хвилі, яка
принесла з собою аварів із Центральної Азії. Невщухаючі аваро-слов’янські війни (568-
635рр.) призвели спочатку до знесилення, а потім і до розпаду антського союзу.
Починаючи з 602р. анти в історичних джерелах не згадуються, а от склавини фігурують у
творах більшості європейських та східних авторів, що ведуть мову про етнічні
угрупування, які проживали на території України у VII-IX ст. Саме тому, на думку
фахівців, цілком закономірно, що етнонім ”склавини” трансформувавшись з часом у
“слов’ян” дожив до наших днів.
 Вирішальну роль у формуванні українського етносу відіграли міграційні процеси ІІІ-VII

ст. Українці прямі етнокультурні нащадки (спадкоємці) склавинів (празька культура) і
частково антів (пеньківська культура). Нащадки склавинів у VIII – X ст. між Дніпром,
Дністром і Захід. Бугом утворили нові етнічні угрупування, підґрунтям яких була
культура Луки-Райковецької.
Узагальнення.
Отже, в стародавню добу Україну населяло розмаїття народів і племен, що мешкали на
теренах ще 1 млн. років тому. Всі вони залишили свій слід в історії населення країни,
маючи в давнину власні самоназви та свої (довші – чи коротші) історії. Скіфи та сармати,
греки і кельти, фракійці, германці та балти, а також раніші народи – всі вони на різних
етапах впливали на культурні традиції місцевого населення, на певний час або ж назавжди
стаючи його частинами.
Починаючи з епохи бронзи, особливо в лісостеповій та поліській зонах Дніпровського
Правобережжя, зароджується праслов’янський етнічний масив, що з часом посів провідне
місце на українських землях. Основою такої моделі історичного розвитку є автохтонна
теорія М.Грушевського, яка, правда, була доповнена і модифікована у зв’язку з новими
(особливо археологічними) матеріалами, накопиченими майже за 100 років від часу її
створення.

Література до теми:
1. Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. - К., 1990, – С.9-49.
2.Гуржій О.І., Ісаєвич Я.Д., Котляр М.Ф. та ін. Історія України: нове бачення. Т.1. – К.,
1995, – С.5-39.
3.Толочко П.П., Козак Д.Н., Крижицький С.Д., та ін. Давня історія України. Книга 1 ,- К.,
1994.
4.Історія України (Під заг. ред. В.А. Смолія. – К., 1997,- С.5-21.
5.Бойко О.Д. Історія України. – К., 1999. – С.5-30.
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Змістовий модуль 1.  Історія України від найдавніших часів до
початку ХХ століття.

Тема 1.2.Утворення  і розвиток ранньофеодальної держави Київська Русь
Утворення Київської Русі.Норманська теорія. Основні етапи розвитку Київської Русі.
Еволюція політичного устрою Київської Русі. Становлення державності.(князювання
Олега, Ігоря, Ольги, Святослава).

Лекція: ___1___ год.

Тема: Утворення  і розвиток ранньофеодальної держави Київська Русь.
Утворення Київської Русі. Норманська теорія. Основні етапи розвитку Київської Русі.
Еволюція політичного устрою Київської Русі. Становлення державності.(князювання
Олега, Ігоря, Ольги, Святослава).

1. Утворення Київської Русі. Норманська теорія. Основні етапи розвитку Київської Русі.
2. Еволюція політичного устрою Київської Русі. Становлення державності.(князювання Олега,

Ігоря, Ольги, Святослава).

Мета заняття:
Студенти повинні знати  утворення Київської Русі, зміст норманської  теорії та основні
етапи розвитку Київської Русі та еволюцію політичного устрою Київської Русі та
становлення державності (князювання Олега, Ігоря, Ольги, Святослава).
Студенти повинні вміти охарактеризувати зміст норманської  теорії та основні етапи
розвитку Київської Русі та еволюцію політичного устрою Київської Русі та становлення
державності (князювання Олега, Ігоря, Ольги, Святослава).

План заняття:
1. Утворення Київської Русі. Норманська теорія. Основні етапи розвитку Київської Русі.
2. Еволюція політичного устрою Київської Русі. Становлення державності.(князювання Олега,

Ігоря, Ольги, Святослава).

Розкриття питання
Основні терміни теми: Киїська русь, норманська теорія, барщина, бояри, великий князь,
віче, воєвода, данина, дружина, Золота Орда, літопис, митрополіт, монголо-татарське іго,
натуральне господарство, поліцентралізація, православ’я, рання феодальна держава,
«Руська правда», християнство, церква.

1. Утворення Київської Русі. Норманська теорія. Основні етапи розвитку Київської Русі.
Серед учених існує декілька теорій походження Давньоруської держави.
Норманська теорія заснована на літописній легенді, згідно з якою варяги були запрошені
на Русь. Окрім цього, як аргументи висувалося давньонорманське походження деяких
руських назв, імен тощо. А сама назва „Русь” походить, на думку прихильників цієї теорії,
від фінської назви шведів – „руотсі”.
Антинорманська теорія наполягає на тому, що назва „Русь” походить від назви річок у
Центральній Україні – Рось, Роставиця. А у Скандинавії жодне джерело не вказує на
плем’я або народ русів. Окрім цього, декілька ісламських мандрівників і письменників
називають русів слов’янськими племенами.
Існує ще і хозарська гіпотеза О. Пріцака, згідно якої поляни є не слов’янами, а різновидом
хозарів.
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Сьогодні не можна говорити про переконливу перемогу тієї чи іншої теорії. Найбільш
прийнятною, на наш погляд, є теорія взаємовпливу багатьох факторів, включаючи
варязький і хозарський, у процесі становлення ранньофеодальної держави – Київської
Русі. Основними ознаками будь-якої середньовічної держави, в тому числі Київської Русі,
були: розміщення населення не за національним (у той період за племінним) принципом, а
за територіальним, поява влади, не пов’язаної з волевиявленням народу, збирання данини
для утримання цієї влади, династичний (спадковий) характер влади вождя.
Початок формування державності на території України тісно пов’язаний з перетворенням
Києва на основний політичний і культурний центр руських племен. Саме навколо нього
наприкінці VIIІ – на початку ІХ ст. відбувається об’єднання територій між Чорним і
Балтійським морями. Правили тоді останні представники династії давньоруських князів
Дір та Аскольд, спадкоємці першого господаря Києва – князя Кия. Князь Аскольд,
проводячи виважену внутрішню та активну зовнішню політику, зміцнив Київську Русь.
Закріпившись на узбережжі Чорного моря, Аскольд здійснив декілька вдалих походів на
Візантію (860, 863, 865, 874 рр.), в результаті яких було підписано вигідні для русів угоди.
До часів правління Аскольда вчені відносять і першу спробу введення християнства як
офіційної релігії у Київській Русі. І саме це, згідно з однією з історичних версій, стало
причиною заколоту, ініціаторами котрого виступили місцеві волхви та бояри. Для
реалізації своїх планів вони звернулися до Новгорода, де з 870 р. утвердилося правління
запрошеного варяга – Рюрика. В 879 році Рюрик помер і залишив свого малолітнього сина
Ігоря під контролем фактичного регента Олега, який у 882 році вбив Аскольда і захопив
Київ, приєднавши до нього Новгород. Незважаючи на протидію новгородців, під владою
київських князів об’єднались землі ільменських слов’ян, кривичів, полян, древлян,
сіверян, радимичів. У Києві відновився язичницький культ.
У 907 році Олег рушив походом на Візантію і змусив її підписати торговельну угоду, яка
відкривала широкі можливості для руських купців. Нову, не менш вигідну угоду, було укладено в
911 р.
Після смерті Олега (912 р.) київським князем став Ігор Рюрикович. Посиливши централізовану
владу у боротьбі з волелюбними древлянами, він виступив проти печенізьких орд, які нападали на
Русь. А у 941 і 944 роках здійснив не дуже вдалі походи на Візантію, після чого Русь втратила
контроль на Чорноморському узбережжі та в гирлі Дніпра і до того ж зобов’язувалася надавати
військову допомогу Візантії. У 945 році, намагаючись двічі поспіль зібрати данину з древлян,
князь Ігор був убитий.
Синові Ігоря Святославові на той момент було три роки, тому влада перейшла до вдови Ігоря –
княгині Ольги. Насамперед вона жорстко помстилася древлянам за смерть чоловіка, спаливши
їхню столицю Іскоростень разом з частиною городян. Ольга намагалася обмежити прерогативи
місцевої знаті, впорядкувала збір данини і встановила більш суворий порядок управління. За часів
Ольги зміцнилась економічна могутність Київської держави, піднісся її міжнародний авторитет. У
957 р. відбулася дипломатична місія Ольги до Константинополя, де вона охрестилася. У 959 р.
руське посольство було виряджене до імператора Священної Римської імперії.
У 957 р. син Ігоря та Ольги Святослав досяг повноліття і став фактично великим київським
князем. Проте Ольга до самої смерті (964 р.) залишалася радницею свого сина. За заслуги перед
Київською державою і християнством княгиню Ольгу пізніше було канонізовано.
Святослав ще більше зміцнив позиції Київської держави, розгромивши Хозарський каганат,
Волзьку Булгарію, приєднавши в’ятичів, придунайські міста, Тмутаракань, Прикубання,
здійснивши вдалий похід на Болгарію.
Задля зміцнення влади київських князів на землях племінних князівств Святослав започаткував
адміністративну реформу, посадивши старшого сина Ярополка намісником у Києві, молодшого,
Олега, – в Овручі, де були сильні сепаратистські настрої, а позашлюбного сина Володимира
послав правити від свого імені в Новгород Великий, який постійно прагнув відділитися від Києва.
У 968 р. Святослав знову спробував посилити свій вплив на Балканах, організувавши другий
болгарський похід. Але на цей раз йому не поталанило. Після тримісячної оборони у м. Доростолі
Святослав був змушений підписати мир з Візантією, зрікшись своїх володінь на Балканах.
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Повертаючись на батьківщину (972 р.), на острові Хортиця князівське військо натрапило на
печенізьку засідку і цілком загинуло. Поліг і сам Святослав.
Проблема походження Київської Русі протягом тривалого часу була дискусійною. Ще в XVIII ст.
німецькі історики Г.З. Байєр та Г.Ф. Міллер висунули норманську концепцію походження
Київської держави. Її сенс полягає у тому, що Київську Русь створили виходці зі Скандинавії
(нормани, варяги).
Основні аргументи норманської теорії:
1. Розповідь у «Повісті времінних літ» про призначення варязьких князів (Рюрик, Синеус, Трувор).
2. Термін «Русь» має скандинавське походження.
3. Перші правителі Київської Русі були скандинавами (Рюрик, Олег,
Ігор).
4. Повідомлення римських істориків про дикість і відсталість слов'ян.
Цю концепцію рішуче критикував М. Ломоносов, який написав гнівну відповідь німцям,
відводячи первинну роль слов'ян у створенні Київської Русі. Твердження М. Ломоносова дістали
назву антинорманської концепції. Її суть полягає у тому, що Давньоруська держава була
створена самими слов'янами. Її основні положення:
1. Наявність об'єктивних соціально-економічних передумов для формування державності
(удосконалення знарядь праці, відділення ремісництва від землеробства, майнова диференціація,
відокремлення знаті).
2. Незначущість присутності скандинавів на землях східних слов'ян .
3. Відсутність підстав, які б зумовили більш високий рівень соціально-економічного розвитку
скандинавів, ніж слов'ян.
4. Існування у слов'ян значних військово-племінних союзів.
5. Походження назви «Русь» від назви р. Рось - правої притоки Дніпра.
Звичайно, ніхто не може заперечити впливу варягів на формування давньоруської держави.
Наприкінці І тисячоліття н.е. скандинави виявили неабияку воєнно-політичну активність майже на
всьому європейському узбережжі - Франції, Німеччині, Англії, Іспанії та ін. Київська Русь не була
осторонь цього процесу. Безперечне й скандинавське походження Рюрикової династії. Але
формування державності у слов'ян - це складний і тривалий процес, що розвивався в руслі
загальноєвропейської традиції, а зародження цієї державності слід шукати в першій половині І
тисячоліття н.е. в Антській державі. У будь-якому випадку, з норманами чи без них, слов'яни були
у змозі зробити останній крок на шляху від розпаду первіснообщинного устрою до
ранньофеодальної спільноти й виникнення держави.

У IX ст. з військово-племінних союзів східних слов'ян (поляни, древляни, сіверяни,
кривичі і т.д.) утворюються два значні державні об'єднання. Перше виникло на півночі Східної
Європи в районі оз. Ільмень із центром у м. Новгород. Воно включало в себе військово-племінні
союзи ільменських словен і кривичів. Саме вони в середині  IX ст. запросили до себе княжити
Рюрика та його братів. Друге об'єднання утворилося на півдні Східної Європи у Середньому
Подніпров'ї із центром у м. Києві. До нього увійшли племена полян, сіверян, древлян. Керування
цим об'єднанням здійснювали Аскольд і Дір, етнічна належність яких точно не встановлена.
Першим князем , який об'єднав під своєю владою усі східнослов'янські землі, був сподвижник
Рюрика - князь Олег (882 -912 рр.). У 882 р. він захопив Київ і фізично знищив місцевих князів
Аскольда і Дира. Після цього Київ було проголошено «матір'ю міст руських», тобто стольним
градом усієї Давньоруської держави. Отже, 882 р. для Київської держави не є датою норманського
завоювання, а лише роком державного перевороту, який здійснив Олег за допомогою людей з
оточення київських князів. Тому княжіння нової династії слід вважати продовженням розвитку
Давньоруської феодальної держави, яка на той час пройшла тривалий час свого розвитку.
Наполеглива діяльність Олега щодо створення держави дала позитивні наслідки. В останні роки
його правління у Києві владі князя підкорилися поляни, ільменські словени, сіверяни, кривичі,
радимичі, древляни, уличі, можливо, дуліби й хорвати, а також неслов'янські племінні об'єднання -
чудь і меря. Під керуванням Олега давньоруське військо у 911 р. здійснило переможний похід на
Візантію, внаслідок чого були завойовані коштовні трофеї, а також була підписана вигідна для
Київської Русі торговельна угода з греками.
Після Олега правити державою почав син Рюрика Ігор (912 -945 рр.). Йому вдалося приєднати до
Давньоруської держави території між Дністром і Дунаєм. Багато часу проводив у військових
походах, що були націлені проти печенігів (уклав мир у 915 р.), Дербентського князівства (захопив
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у 943 - 944 рр.), Візантії (невдала кампанія 944 р.). Через величезні витрати на військові заходи
Ігор вдався до непопулярних дій (підвищив розмір данини, періодичність її збирання). У
результаті цього був убитий древлянами у 945 р. Загибель Ігоря привела до того, що главою
Київської держави стала княгиня Ольга (945 - 964 рр.), яка була регентом при малому синові -
Святославові. Ольга жорстоко помстилася древлянам за вбивство чоловіка (стратила їх послів,
спалила столицю князівства -м. Іскоростень). Будучи далекоглядним політиком, Ольга провела
податкову реформу, чітко визначивши кількість, строки та місця збору данини. Ольга особисто
прийняла християнство під час візиту у Візантію у 957 р., встановила дипломатичні відносини з
Німеччиною.
Досягнувши повноліття, правителем Київської Русі став Святослав (964 - 973 рр.). Він увійшов в
історію як князь-воїн, який усі ресурси держави спрямував на завойовницькі походи. Святослав,
використовуючи наступальну тактику, швидкість і раптовість, розгромив Хазарський каганат,
Волзьку Болгарію, Дунайські князівства. Вперше на Русі ввів традицію призначати князями в
містах держави своїх синів (закріплював єдність країни). Хотів перенести столицю з Києва в
Переяслав на Дунаї, що був перехрестям торгових шляхів. Однак у 971 р. після поразки від
Візантії Святослав був вимушений відмовитися від цього задуму та від захоплених дунайських
земель. Повернувшись звідти у Київ із залишками війська, у 972 р. загинув у бою з печенігами
поблизу одного з дніпровських порогів.
Як і його попередники, Святослав посилив позиції Русі на важливих торговельних шляхах,
зміцнив кордони і підніс міжнародний авторитет своєї держави.
Отже, Важливим етапом у соціально економічному і політичному розвитку давньої Русі – України
був період VIII – IX ст. який характеризувався активним процесом феодалізації суспільства,
формуванням відповідної соціальної структури, зміцненням державності. Київська Русь досягла
значної могутності на середину IX ст. – часи князювання Аскольда, якого чимало дослідників
уважають останнім представником династії Кия на київському престолі.
Саме в цей час Русь здійснює ряд успішних походів на Візантію. Чорне море дістає назву
“Руського”.
Узагальнення.
Надзвичайно важливе суспільно-політичне і культурне значення мала перша спроба хрещення
Русі і утворення метрополії в Києві. Однак ці поступальні кроки були перервані проязичницькими
елементами, спираючись на які у Києві утверджується нова династія Рюриковичів. Візантія
розриває укладені з Руссю попередні торгівельні угоди і на якийсь час зупиняє її
зовнішньополітичну експансію.
Внутрішня політика нових володарів Київської держави (Олега, Ігоря, Ольги, Святослава)
спрямовувалась на поширення влади Київського князя на більшість східнослов’янських племен.
Не припинялась при цьому зовнішньополітична діяльність Русі (походи Олега, Ігоря на Візантію,
дипломатичні кроки Ольги та ін.).
Найвищої воєнної могутності Русь досягає за часів Святослава, який одержав блискучі воєнні
перемоги у Волзькій Болгарії, Хазарії, Болгарії (на Балканах), Візантії, печенізьких степах.

Література до теми:
1. Історія України і нове бачення; У 2 т./ Під заг.ред. В.А. Смолія.–Т.1.– К., 1996.–с 53-68.
2. Історія України/ Під ред. В.А. Смолія.–К., 1997.–с 22-49.
3. Бойко О. Історія України.-К., 1999.- с.31-74.
4. Ефименко А.Я. История украинского народа. –К., 1990-с. 27-79.
5. Дорошенко Д. Нарис історії України. У2-х т. – Т.1. – К.,1991. –с. 42-96.
6. Крип’якевич І. Історія України – Львів, 1992.- с. 33-118.
7. Толочко П. Київська Русь. – К., 1996. –366с.
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Змістовий модуль 1.  Історія України від найдавніших часів до початку ХХ століття.

 Тема 1.3. Галицько – Волинське князівство.

ЛекціЇ: ___1___ год.

Тема: Тема 1.3. Галицько – Волинське князівство.
1. Політичний, соціальний та економічний розвиток в ХІІ – першій половині ХIVст.

Правління династії  галицьких Ростиславичів. Ярослав Осмомисл.
2. .Правління династії галицько – волинських Романовичів. Роман Мстиславич.

Данило Галицький.

Мета заняття:
Студенти повинні знати політичний, соціальний та економічний розвиток в ХІІ –
першій половині ХIVст.,  основні риси правління династії  галицьких Ростиславичів,
характеристику Ярослава Осмомисла та правління династії галицько – волинських
Романовичів. Роман Мстиславич. Данило Галицький.
Студенти повинні вміти охарактеризувати політичний, соціальний та економічний
розвиток в ХІІ – першій половині ХIVст.,  основні риси правління династії  галицьких
Ростиславичів, характеристику Ярослава Осмомисла та правління династії галицько –
волинських Романовичів. Роман Мстиславич. Данило Галицький.

План заняття:
1. Політичний, соціальний та економічний розвиток в ХІІ – першій половині ХIVст.

Правління династії  галицьких Ростиславичів. Ярослав Осмомисл.
2. .Правління династії галицько – волинських Романовичів. Роман Мстиславич.

Данило Галицький.

Розкриття питання:
Основні терміни теми: бояри, антиординська коаліція, Галицько-Волинське князівство,
феодальна роздрібненість, ярлик.

1.Політичний, соціальний та економічний розвиток в ХІІ – першій половині ХIVст.
Історія Галицько-Волинського князівства – складова частина історії Русі періоду
феодальної роздробленості, що була закономірним етапом розвитку країни.
Феодальний спосіб виробництва при натуральному господарстві, слабкості економічних
зв’язків призвів до розпаду території Русі на окремі землі і князівства. Серед них були
Галицьке і Волинське, які в кінці ХІІ ст. об’єдналися у складі Галицько-Волинського
князівства. В південно-західній частині Русі Галицько-Волинське князівство було
безпосереднім спадкоємцем Київської Русі, продовжувачем її традицій. Досліджуваний
період характеризується низкою важливих соціально-економічних явищ. Це насамперед
зростання феодальної власності за рахунок розвитку сільського господарства шляхом
поневолення мас селянства. Спостерігається також процес відокремлення ремесла від
землеробства, зростання міст як осередків ремісничого населення та торгівельного обміну,
що охоплює широкі області. Загострюються соціальні відносини, розгортається боротьба
поневолених трудящих мас проти експлуататорів.
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Характерною рисою цього періоду є боротьба князів проти боярства за зміцнення
монархічної влади та за стійке об’єднання галицько-волинських земель в одне князівство.
Таке «об’єднання більш значних областей у феодальні королівства» протидіяло процесові
роздроблення Русі і було, без сумніву, прогресивним явищам. Велике значення мала
також боротьба за єдність дій руських князівств, за їх єднання для відсічі агресії
іноземних феодалів.
Територія як Волині, так і Галичини розподілялася на окремі землі, або князівства. Волинь
до середини ХІІ ст. утворювала одне Володимирське князівство. Пізніше, внаслідок
князівських міжусобиць і спадкових поділів володінь почали виникати менші волості, які
з часом перетворилися у князівства.
Галицько-Волинське князівство виникло в результаті об’єднання Галицького князівства з
Волинським, яке здійснив Роман Мстиславич у 1199 р.
1. Посилення феодальної роздробленості Київської Русі та її наслідки для українських
земель. Поневолення давньоруських земель монголо-татарськими завойовниками.
1.1. Роздробленість.
Однією з причин відокремлення від Києва різних князівств стала перемога принципу
вотчини, формально визнаного у 1097 р. на з’їзді князів у Любечі. Щоб покласти край
спустошуючій ворожнечі, на цьому з’їзді князі один за одним визнавали право
успадковувати землі, які вони займали у той момент. Київ вважався занадто великою
винагородою для будь-якого княжого роду.
Регіоналізм посилювався тим, що бояри все більше стали займатися землеволодінням,
занурення у місцеві справи позбавляло їх бажання брати участь у князівських чварах за
відділений Київ, а разом з тим і в загальноруських діях. Руським князівствам навіть стало
важко дійти згоди про те, хто є їхнім спільним ворогом. Новгород вважав найбільшою для
себе загрозою тевтонських лицарів, для Полоцька нею були литовці, для Ростова і Суздаля
– волзькі булгари, для Галицько-Волинського князівства – мадяри і поляки, а для Києва –
кочові половці. По суті деякі князі підтримували з неруськими сусідами тісніші зв’язки,
ніж з іншими віддаленими землями Русі.
Зокрема, старовинний Новгород на півночі був утягнутий в торговельну спілку, засновану
на узбережжі Балтійського моря північно-німецькими містами, яку згодом стали називати
Ганзою.
В той час як у Києві торгівля занепадала, Новгород процвітав, дедалі виразніше
орієнтуючись на Північну Європу.
На неозорих малозалюднених «землях за лісами», у країні, що стала колискою
великоросів, молодші члени династії Рюриковичів заснували Ростовське, Суздальське,
Володимирське та Московське князівства.
Яскравим прикладом абсолютистських тенденцій, що посилювалися серед північно-
східних князів, було правління Андрія Боголюбського із Суздаля. Невдоволений
зростаючою опозицією з боку знаті, він переніс свій двір до Володимира, де не було
сильної аристократії, яка б стояла йому на заваді. А в 1169 році Андрій Боголюбський
зруйнував Київ.
Галицьке князівство.
Після смерті Ярослава Мудрого на Русі були помітні перші ознаки феодальної
роздробленості. Зростання землеробства, відокремлення ремесла, поширення торгівлі,
виникнення міст зміцнювало економіку окремих земель, і місцева феодальна знать почала
захоплювати управління, намагаючись звільнитися з-під влади Києва. Так поступово з
складу Київської Русі і вийшли землі Новгородська, Полоцька, Ростово-Суздальська,
Смоленська, Турівська – а далі цей процес охопив також західні землі. Київські князі
намагалися протидіяти цим тенденціям, так виник довгий ряд феодальних воєн.
Початковий етап створення відокремлених князівств відомий тільки в загальних рисах. В
1084 році з’явилися тут три князі Рюрик, Володар і Василько Ростовичі – і в їх руках
опинилися головні міста краю – Перемишль, Звенигород і Теребовль.
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Рюрик і Василько перебували у Володимирі при дворі князя Ярополка Ізясловича, під
його доглядом, як небезпечні претенденти на княжі землі. Використавши відсутність
Ярополка Ростиславичі зайняли Володимир, а далі оволоділи землями над Дністром і
Сяном, які входили раніше до Київського князівства.
Після смерті Рюрика (1094 р.) Володар і Василько спільно оволоділи своєю землею і
солідарно захищали свої права. Вони розподілили територію так, щоб Перемишль і
Звенигород належали Володареві, Теребовль і Галич – Василькові. З діяльності Володаря
у Перемишлі знаємо лише те, що він побудував церкву св. Івана, в якій пізніше був
похований.
Теребовельська і Галицька волості лежали на краю степів. Василько вживав заходи, щоб
заселити пограничні землі кочовиками. Мабуть, в той час з’явилися поселення з назвами
Половці, Торки, Торське, Печеніжин та ін. Василько ставив у пограничній смузі також
укріплені міста. З його іменем можна зв’язати «град» Василів у Чернівецькій області.
Після смерті Василька і Володаря (1124 р.) землі над Дністром і Сяном були поділені на
чотири князівства. Володар залишив 2-х синів: Володимирка та Ростиславича. Перший
одержав Звенигород, другий – Перемишль. Васильковими синами були Григорій та Іван,
перший князював, мабуть, в Теребовлі, другий – в Галичі. Адже завдяки заходам
Володимира Володаровича процес роздроблення затримано і всі волості з’єдналися в одне
Галицьке князівство.
Важливим рішенням Володимирка було встановлення нової столиці князівства в Галичі.
Всі інші «стольні» міста знаходилися на окраїнах: Перемишль близько польського
кордону, Звенигород недалеко від волинського кордону, Теребовль поблизу степів.
Галич був важливим економічним центром, а саме осередком солеварного району. Вже в
ХІ ст. згадується «галицька сіль», через Галич проходив чумацький шлях, і місто було,
правдоподібно, головним центром експорту солі. Дністер над яким лежав Галич, був
судноплавною рікою і служив для торгових зв’язків з Чорним морем. Всі ці обставини
піднесли Галич до становища столиці. Володимирко осів у Галичі 1141 р., і цей час слід
вважати початком існування об’єднаного Галицького князівства.
Найбільшої могутності Галицьке князівство досягло за часу правління Володимиркового
сина Ярослава Осмомисла. Його володіння проходили вздовж Дністра досить далеко на
південь; навіть землі в нижній течії Пруту і Дунаю опинилися у певній залежності від
Галича. Зростало значення Дністра у міжнародній торгівлі, що в свою чергу, сприяло
розвиткові міст князівства.
Волинське князівство  Волинь до 1170-х рр. залишалась в залежності від Києва.Виділення
Волині в окреме князівство довершив Ізяслав Мстиславич, внук Володимира Мономаха.
Він добився влади в Києві і тричі на короткий час був київським князем (1146-1154).
Після смерті Ізяслава (1154) Юрій Мономахович, який в той час остаточно став Київським
князем, це раз намагався захопити Волинь для своєї сім’ї, але не мав успіху.
Син Ізяслава, Мстислав, який на короткий час став Київським князем (1167-1170) не зумів
забезпечити Волинь своїй родині, і з того часу Волинська земля розвивається як
незалежне князівство. Волинь не уникла процесу роздроблення, який в цей період
відбувався на Русі. Після смерті Мстислава Ізясловича (1170) його сини поділили
Волинську землю: Роман одержав Володимир, Всеволод – Белз, Святослав – Червен,
Володимир – Берестя. Монголо-татари.Початок руху монгольських орд вийшов з
басейну ріки Амуру. Десь коло 1000-го року вони почали творити окремі держави, а в
середині ХІІ ст. Темуджін об’єднав декілька монгольських племен на північно-східному
краю Монголії і в перших роках ХІІІ ст. став її володарем. 1206 року курултай – загальні
збори представників племен – проголосив його володарем – і він прийняв ім’я Чингізхана.
Столицею нової могутньої держави став Каракорум. Звідти монголи підкорив Китай з
Пекіном і сусідні землі. 1219 року Чингізхан розпочав війну з Ховарезмом (сучасний
Туркменістан), а звідти пішов на захід. Найкращі воєначальники Чингізхана, Джебе і
Субутай, перейшли південне узбережжя Каспійського моря, північну Персію, південний
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Кавказ, розбили грузинське військо і з’явилися в степах північного Кавказу. Тут зустріли
їх сили половців, ясів, косогів та інших кавказьких народів. На Подонні, в 1222 році,
монголи розбили половців при цьому кількох ханів було забито, а старий Котян, тесть
Мстислава Галицького, з рештками половців відступив до Дніпра. Котян звернувся до
Мстислава Галицького та до інших українських князів, прохаючи допомоги. У Києві
відбувся з’їзд князів, на якому вирішено допомогти половцям. Був великий поход. По
дорозі прибуло до них кілька посольств від монголів, які просили не втручатися у війну,
бо, мовляв, на Русь вони не зазіхають. Князі не послухали. Над р. Калкою відбулася битва,
з причини браку дисципліни та порядку в командуванні, з руського війська врятувалася
ледве десята частина, – писав сучасник. Після того монголи дійшли до Дніпра й
повернулися до Азії.
Минуло 13 років і монголи знову прийшли під проводом хана Батия. В 1239 році татари
знову прийшли в Україну, зруйнували Переяславщину, Чернігівщину і 6 грудня 1240
року, після жорстокої облоги, здобули Київ, що його ревно боронив воєвода галицький,
князь Дмитро. Місто зруйновано, спустошено, пограбовано. Пишучи про це літописець
згадує киян, які рятувалися в Десятинній церкві, на хорах, і загинули під їх руїнами.
З Києва Батий пішов на Волинь, здобув Колодятин, Кам’янець. Данилів та Кременець
витримали облогу. Зате Володимир, Галич монголи зруйнували цілковито. Завдяки добрій
організації Золота орда мала могутню силу. На її чолі стояв хан з необмеженою владою,
оточений родовою організацією, яка забезпечувала мілітарний успіх, і відзначалася
високою технікою, утримання величезних мас війська, що при портативності провіанту,
дозволяла робити великі переходи. Татарське панування, або «іго», як називали його на
Русі, виявлялося головним чином у двох формах. По-перше – татари стали видавати
князям «ярлики» – грамоти на князювання. «Ярлик» видавали не рахуючись ані з його
правами на престол, ані з бажанням народу. Народ не мав голосу. Таке заміщення
князівських столів відкривало широкій простір для доносів, інтриг і всякого роду
злочинів. Звичайно, князь, що дістав стіл хана, не потребував підтримки людності і не
прислухався до голосу громади. Подорож до орди була часто небезпечною для князя, і
декілька їх загинуло (забиті або отруєні). Забитий був князь Чернігівський Михайло, який
відмовився поклонитися образам ханів. Це був перший мученик татар. Взагалі від князів
вимагали виконання принижуючих обрядів. Князі повинні були негайно з’являтися на
виклик хана, виступати з військом на допомогу йому в походах.
Другою формою «іга» була данина, якою обкладено всю людність. Спочатку данину
збирали татарські урядовці – баскаки, а згодом наклали відповідальність за сплату її на
князів. Таким чином, перетворено Україну на провінцію, яка повинна була забезпечувати
татар усім необхідним.
Наслідки завойовницьких походів монголів для слов’янських земель:
1. Руйнація та падіння ролі міст. Із 74 руських міст ХІІ – ХІІІ ст. 49 були розорені, 14 вже
не піднялися із руїн, а ще 15 перетворилися на села.
2. Занепад ремесла і торгівлі.
3. Демографічні втрати.
4. Зникнення значної частини феодальної еліти.
Монгольське завоювання помітно вплинуло на історичний розвиток східних слов’ян,
якісно змінило характер державних структур, наклало значний відбиток на ментальності
народу:
1. Переміщення і своєрідне роздвоєння центру суспільного життя східних слов’ян.
2. Консервація та поглиблення феодальної роздробленості.
3. Поступове витіснення у стосунках між князем і місцевою знаттю принципу васалітету
та запровадження системи підданства.
4. Руські землі опинилися під владою різних держав.
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2.Правління династії галицько – волинських Романовичів. Роман Мстиславич. Данило
Галицький.
Незважаючи на міжусобні війни між окремими князями, Волинська і Галицька земля
здавна підтримували якнайтісніші економічні та культурні взаємини. Ці взаємини стали
передумовою об’єднання Волині й Галичини в одному князівстві, яке надалі майже
впродовж 150 років відігравало надзвичайно важливу роль у житті східних слов’ян. Його
подальшу історію слід розглядати в контексті формування трьох центрів консолідації,
нових державних формувань, що спиралися на моноетнічний грунт – український на
півдні, білоруський на північному заході і російський на північному сході.
Виникненню і піднесенню Галицько-Волинської держави сприяло:
1. Вдале географічне положення.
2. Необхідність боротьби (спільної) двох князівств проти агресії з боку Польщі,
Угорщини, а згодом і монголо-татарського іга.
3. Енергійно об’єдналась політика князів Романа (1199-1205) та Данила (1238-1264).
4. Існування на території князівства багатих родовищ солі, а це сприяло економічному
зростанню та інтенсифікації торгівлі.
Державний розвиток Галицько-Волинського князівства відбувався у кілька етапів.
Незабаром після смерті Ярослава Осмомисла волинський князь Роман Мстиславич на
запрошення галицьких бояр зайняв Галич, але не зміг там утвердитися. Лише в 1199 році
після смерті Володимира Ярославича, останнього представника династії Ростиславичів,
Романові Мстиславичу вдалось домогтися сполучення під своєю владою Волині й
Галичини в одне князівство.
Утворення об’єднаної Галицько-Волинської держави було подією великої історичної ваги.
Недаремно літописець назвав Романа великим князем, «царем на Русі», «самодержцем
всея Русі». Оволодівши значною частиною Київської спадщини. Галицько-Волинське
князівство на рубежі ХІІ-ХІІІ ст. за розмірами своїх володінь не поступалося Священній
Римській імперії. Його зміцнення на тлі прогресуючого занепаду князівств Середнього
Подніпров’я свідчило про те, що центр політичного та економічного життя поступово
пересувається у західному напрямку.
Центром своєї держави Роман обрав не орієнтований на Візантію Київ, а близький до
кордонів західних держав Галич.
З часом Роман стає політичною фігурою на Європейській історичній сцені, про що
свідчить пропозиція Папи Римського 1204 р. в обмін та прийняття князем католицизму
коронувати його. Галицько-Волинське князівство втягується у жорстоку боротьбу між
Гогенштауфенами і Вельфами, яка загострилася у тодішній Католицькій Європі. Проте не
тільки мечем здобув собі славу Роман. В останні роки життя він запропонував модель
підтримки «доброго порядку» на Русі. Відповідно до цього проекту планувалося
припинення князівських міжусобиць, консолідація сил для відпору зовнішнім ворогом.
Проте галицько-волинському князю не вдалося об’єднати Русь. У 1205 р. він трагічно
загинув поблизу містечка Завихоста під час сутички з вояками краківського князя Лешка
Білого.
Тимчасовий розпад єдиної держави (1205-1238 рр.)
Зі смертю Романа розпочинається майже 30-ти річний період боротьби за галицький стіл.
Характерними рисами державного життя у цей час були:
– прогресуюче свавілля бояр, які дійшли до безпрецедентного порушення норм
феодального права – оголошення князем боярина Володислава Кормильчича (1213-1214
рр.);
– безперервні втручання у внутрішні справи західноєвропейських земель сусідніх держав
– Угорщини та Польщі, наслідком і проявом якого було проголошення «королем
Галичини» та Володимирії Колмана (Коломана), одруженого з дворічною польською
княжною Соломеєю (розпочата після цього воєнна окупація тривала від 1214 р. до 1219
р.);
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– наростаюча монгольська загроза, що вперше заявила про себе 1223 р. на березі ріки
Калки (галицькі та волинські формування входили до коаліції руських князів);
– енергійна боротьба за відновлення державної єдності Данила Галицького, яка успішно
закінчилася у 1238 р.
 Галицько-Волинське князівство за правління Данила Галицького (1238 – 1264).
Відновивши єдність, Галицько-Волинське князівство набирає сили та відвойовує втрачені
позиції. На весні 1238 р. Данило розгромив тевтонських лицарів Добжинського ордену під
Дорогочином.
Незабаром він знову поширює свій вплив на Київ, у якому, залишає управляти свого
воєводу Дмитра.
Відчувши реальність постійної загрози із Заходу і Східу, зводить низку міст-замків
(Данилів, Кременець, Угровеськ та ін.)
У період монгольського нашестя Данила Галицького не було в князівстві: він перебував в
Угорщині та Польщі.
Коли полчища Батия рушили в Угорщину, Данило повернувся на рідні землі, де його
чекали не тільки значні демографічні втрати, а й чергове зіткнення зі свавіллям галицьких
бояр, які запросили на престол Чернігівського княжича Ростислава. Але у 1245 р. Данило
одержав перемогу над військами Ростислава.
В тому ж 1245 р. князь змушений їхати до Золотої Орди, щоб одержати ярлик на
управління землями. Формально визнавши залежність від хана, Данило намагався тим
самим виграти час для збирання сил та підготовки вирішального удару.
Активно укріплялися старі міста та зводилися фортеці нового типу, розташовані на горбах
із кам’яними стінами і відбувалася реорганізація війська: було сформовано піхоту,
переозброєно кінноту.
Данило Галицький не зміг реалізувати плани що до створення антиординської коаліції.
Скористувавшись скрутним становищем Данила, римський папа Інокентій IV пообіцяв
галицько-волинському князю реальну допомогу в боротьбі з золотоординцями та
королівську корону за умови укладення унії руської православної церкви з католицькою
під покровительством Папи.
У 1253 р. у місті Дорогочині відбувається коронація Данила.
Але не відчувши реальної допомоги з боку папської курії, Данило розриває угоду з
Ватиканом і вступає у відкриту збройну боротьбу із Золотою Ордою. Наприкінці 1254 р.
Данило Галицький перейшов у наступ проти військ Куремси, який намагався окупувати
галицьке Пониззя. Внаслідок вдалих та рішучих дій князю вдалося відвоювати у
кочівників землі вздовж Південного Бугу, Случі та Тетерева.
У 1258 р. Орда розпочинає новий масовий наступ на чолі з Бурундаєм. Не маючи сил для
протидії, Данило Галицький був змушений віддати наказ про знищення укріплень
Володимира, Луцька, Кременця, Данилова та ін. міст. Збереглися лише оборонні споруди
неприступного Холму, де й помирає Данило у 1264 р., після серйозної хвороби.
 Стабільність та піднесення (1264 – 1323 рр.)
Після смерті Данила Галицького князівство знову втрачає свою єдність: його землі було
поділено між трьома нащадками князя – Левом, Мстиславом і Шварно.
Найпослідовніше продовжував державницьку політику свого батька Лев Данилович (1264
– 1301 рр.) Хоча він і був змушений визнати свою залежність від Ногая, все ж саме цей
князь приєднав до своїх володінь Закарпаття та Люблінську землю. Завдяки йому
територія Галицько-Волинської держави стала найбільшою за всю свою історію.
На рубежі XIII – XIVст. відновилася єдність Галицько-Волинської держави під владою
наступника Лева – князя Юрія I (1301 – 1315 рр.). Це був період, коли Золота Орда, яка
роздиралася внутрішніми міжусобицями та чварами, поступово втрачала владу над
підкореними територіями.
Юрій, як і Данило, прийняв королівський титул. За період його правління стабілізувався
суспільний розвиток, розквітли міста, піднеслася торгівля, зріс економічний добробут.
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Наступниками Юрія I стали його сини – Андрій та Лев II (1315 – 1323 рр.). Вони поділили
територію князівства на сфери впливу, але правили спільно, дуумвіратом, і тому розпаду
єдиної держави не відбулося. Трагічно для них закінчилась боротьба з Ордою: 1323 р. у
битві з військами хана Узбека молоді князі загинули.
 Поступовий занепад (1323 – 1340 рр.)
Загибель Андрія та Лева II, які не мали дітей, урвала пряму лінію династії Романовичів,
що призвело до поширення політичної ролі та впливу галицького боярства, зростання чвар
та міжусобиць у феодальній верхівці, втручання іноземних держав у внутрішні справи
галицько-волинських земель. Лише 1325 р. внаслідок компромісу між місцевим боярством
і правителями Польщі, Угорщини та Литви главою держави було обрано 14–річного
мазовецького князя Болеслава Тройденовича, сина Марії, дочки Юрія I Львовича. Юний
князь проводив самостійну внутрішню і зовнішню політику.
Період правління Юрія II став поступовим занепадом Галицько – Волинського князівства:
посилився ординський вплив, безуспішною була боротьба з Польщею за люблінську
землю, міста дедалі більше контролювалися іноземними купцями та ремісниками,
національна знать відійшла від адміністративної влади, місцеве населення наверталося до
католицизму.
Внаслідок боярської змови у квітні 1340 р. Юрія II Болеслава було отруєно.
Протягом короткого часу держава занепала та розчленувалася, її землі опинилися під
владою чужоземців: Галичина – під Польщею, Волинь – під Литвою, Буковина – у складі
Молдавського князівства.
Головним політичним та економічним центром Галицько-Волинської держави був Галич,
який був уже орієнтований не на Візантію, як Київ, а на західні держави.
Наприкінці XII - в першій половині XIII ст. у галицько-волинських землях продовжували
розвиватися продуктивні сили, зміцнювалися феодальні відносини. Населення займалося
землеробством, переважно орним, скотарством, бджільництвом, рибальством. У
містах досягли високого рівня розвитку різні ремесла: залізоробне, ковальське, ювелірне,
гончарне, деревообробне, оброблення каменю (каменерізне) та ін. Біля Коломиї існували
багаті соляні поклади, де добування солі набрало значних розмірів. Яскравим показником
економічного піднесення галицько-волинських земель був порівняно широкий розвиток
внутрішньої й зовнішньої торгівлі. Внутрішня торгівля зосереджувалася переважно в
містах, на міських ринках. Розвивалися торговельні зв'язки і з іншими руськими землями й
іноземними країнами - Візантією, Болгарією, Угорщиною, Чехією, Німеччиною, Польщею.
Вивозили переважно хліб, хутра, сіль, мед, віск, рибу, рогату худобу, ремісничі вироби,
ввозили фландрські та французькі сукна, зброю («шеломы латинские»), скло, мармур,
золоті й срібні речі, угорських скакунів, вина, шовк, прянощі та ін. Галицько-
Волинське князівство було однією з важливих ланок загальноєвропейської торговельної
системи. Через великі галицько-волинські міста Галич, Володимир, Берестя, Дорогичин
та інші проходила значна частина шляху «з варяг у греки»: Балтійське море -Вісла -
Західний Буг - Дністер - Чорне море. У Галицькій і Волинській землях у ті часи існувало
багато міст. На кінець XIII ст., за даними літопису, їх налічувалося понад 80. Це
міста Володимир, Холм, Галич, Луцьк, Львів, Перемишль, Бакота, Дорогичин, Ярослав,
Кучельмин, Ушиця та ін.
Панівну роль у Галицько-Волинському князівстві відігравав клас феодалів - князі,
бояри, дрібні землевласники і духівництво. Усю повноту державної влади зосереджував
у своїх руках великий князь, який правив князівством через державний апарат,
спираючись на військову силу. Бояри намагалися підкорити своїй волі князя, для чого
використовували раду бояр. У великих містах правили призначені князем тисяцькі або
посадники, у менших - воєводи. Усіма справами, що стосувалися князівського двору, відав
дворецький. Були й інші придворні посади: отроки, дітські, сидельники, стольники та
ін. Хоронитель печатки називався печатником. Волостями управляли волостелі, в селах
-виборні старости. Із заснуванням міста Львова й створенням і зміцненням Галицько-
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Волинського князівства наприкінці XII - у XIII ст. засновується місцевий герб -
зображення золотого лева на синьому (блакитному) полі. Князі й бояри дедалі більше
захоплювали общинні землі. Літописи свідчать, що бояри «грабували» землю. Великий
князь був верховним власником усієї землі, але разом із тим він мав і свої особисті
володіння - князівський домен, що зростав і складався з міст, сіл, вотчин. Бояри,
дружинники також мали свої вотчини і, крім того, діставали за службу від князя землю і
були його васалами. У свою чергу, великі феодали мали своїх васалів. Весь клас феодалів
жив за рахунок експлуатації феодально залежних селян, які здебільшого давали своїм
панам ренту продуктами. Експлуатовані селяни й міська біднота повставали проти
князівського й боярського гноблення.
Узагальнення.
Фактично Галицько-Волинська держава на українській землі, збудована українськими
руками, яка зуміла об’єднати біля себе більшу частину української етнографічної теорії
свого часу, фактично в половині XIV ст. перестала існувати. Але півтора століття її
існування не проминули безслідно для дальшої долі українського народу.
У культурі Галицько-Волинської доби ще виразніше, ніж раніше, спостерігається
оригінальне поєднання слов’янської спадщини і нових рис, зумовлених зв’язками з
Візантією, Західною і Центральною Європою, країнами Сходу. Князівству належить
почесне місце в формуванні української культури, в зміцненні її зв’язків з культурами
інших народів. Протягом століть у важкі часи панування іноземних держав українські
діячі літератури, мистецтва, освіти зверталися до спадщини минулих епох, в тому числі і
до доби Галицько-Волинського князівства. Спогад про його колишню велич підтримував
дух визвольної боротьби українців.
Державницькі традиції доби Київської Русі і Галицько-Волинського князівства мали
велике значення для збереження і зміцнення історичної самосвідомості українського
народу.
Отже, розвиток культури в Галицько-Волинському князівстві сприяв закріпленню
історичних традицій Київської Русі. Протягом багатьох сторіч ці традиції збереглися в
архітектурі, образотворчому мистецтві, літературі, літописах та історичних творах.
Спадщина Київської Русі була одним з істотних чинників єднання культур
східноєвропейських народів.
Будучи безпосереднім спадкоємцем Київської Русі, Галицького – Волинське князівство
відіграло надзвичайно важливу роль в історії:
– зберегло від завоювання та асиміляції південну та західну гілки східного слов’янства,
сприяло їхній консолідації та усвідомленню власної самобутності;
– стало новим після занепаду Києва центром політичного та економічного життя;
– модернізувало давньоруську державну організацію;
– розширило сферу дії західноєвропейської культури, сприяло поступовому подоланню
однобічності візантійського впливу;
– продовжило славні дипломатичні традиції Київської Русі, ще 100 років після
встановлення золотоординського іга з честю представляло східнослов’янську державність
на міжнародній арені.
Література до теми:
1.Бойко О.Д. Історія України – К.: Академія, 1999
2. Дорошенко Д.І. Нарис Історії України. – Львів: Світ, 1991.
3.Крип’якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. – К.: Наукова думка, 1984.
4. Крип’якевич І.П. Історія України. – Львів: Світ, 1990.
5. Субтельний О. Україна Історія. – К: Либідь, 1993.
6.Історія України / За ред. В.А.Смолія – К.: Альтернатива, 1997 – 416 с.
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Змістовий модуль 1.  Історія України від найдавніших часів до
початку ХХ століття.

Тема 1.4.Українські землі під владою Польщі та Литви (ХІV – перша половина ХVІІ
століття).

ЛекціЇ: ___1___ год.

Тема: .Українські землі під владою Польщі та Литви (ХІV – перша половина ХVІІ
століття).

1. Завоювання Галицько – Волинського князівства Польщею в пер. пол.ХІV ст.
включення українських земель до складу Литовської держави. Передумови
польсько – литовської інтеграції. Кревська та Городельська Унії.

2.  Люблінська унія та її наслідки для України. Литовські статути. Православні
братства  в Україні. Брестська церковна унія: передумови та наслідки.

Мета заняття:
Студенти повинні знати причини завоювання Галицько – Волинського князівства
Польщею в пер. пол.ХІV ст. включення українських земель до складу Литовської держави
та передумови польсько – литовської інтеграції,  Кревська та Городельська Унії,
Люблінська унія та її наслідки для України. Литовські статути. Православні братства  в
Україні, Брестська церковна унія: передумови та наслідки.
Студенти повинні вміти охарактеризувати причини завоювання Галицько – Волинського
князівства Польщею в пер. пол.ХІV ст. включення українських земель до складу
Литовської держави та передумови польсько – литовської інтеграції,  Кревська та
Городельська Унії,  Люблінська унія та її наслідки для України, дати повну
характеристику Литовським  статутам, православним братствам  в Україні та передумови
та наслідки Брестської  церковної  унії.

План заняття:
1. Завоювання Галицько – Волинського князівства Польщею в пер. пол.ХІV ст.

включення українських земель до складу Литовської держави. Передумови
польсько – литовської інтеграції. Кревська та Городельська Унії.

2.  Люблінська унія та її наслідки для України. Литовські статути. Православні
братства  в Україні. Брестська церковна унія: передумови та наслідки.

Розкриття питання:
Основні терміни теми: Кревська та Городельська Унії,  Люблінська унія, Литовські
статути,  православні братства та брестська церковна унія, Брестська унія, братства, Дике
поле, експансія, Кревська унія, козак, козацька республіка, курінь, Литовські статути,
Люблінська унія, Магдебурзьке право, магнати, реєстрові козаки, Річ Посполита,
Тевтонський орден, шляхта.
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1. Завоювання Галицько – Волинського князівства Польщею в пер. пол.ХІV ст.
включення українських земель до складу Литовської держави. Передумови
польсько – литовської інтеграції. Кревська та Городельська Унії.

Паралельно з ослабленням українських державних формацій після навали кочівників у
XIII – XIV ст. на Півночі, над Балтикою, оформилась нова державна організація – Литва,
яка не тільки об’єднала литовські племена, але й почала наступ на білоруські, а згодом і
українські землі.
У середині ХІІІ ст. після утворення литовської держави, литовський князь Міндовг (1230-і
рр.) зайняв Чорну Русь (Новгородок) і Полоцьке князівство, що призвело до зіткнення з
князем Данилою Галицьким. Але у 1254р. було укладено мир, вони навіть поріднилися.
Міжусобна боротьба довела литовську державу до розпаду. Вдруге об’єднав її у 1316р.
князь Гедимін (1316 – 1341), здобувши білоруські та українські землі. Він зайняв
Менщину (Мінськ), Берестейщину, Волинь, Турово-Пінщину і північну Київщину. Вибрав
собі 1323р. столицею Вільно. Гедимін почав себе називати “королем литовським і
руським”. Для зміцнення своєї держави Гедимін через подружжя своїх дітей пов’язав
родинні зв’язки з українськими і білоруськими князями, сприяв поширенню української
культури в Литві. Син Гедиміна – князь Любарт очолював українські сили у битві проти
Польщі (к. Казимир ІІІ) і Угорщини (к. Людовіка). Ця битва закінчилася втратою
Галичини і Холмщини на користь Польщі (1387р.)
А більшість території Волині приєднується до складу Литовської держави.
В результаті переможної битви на Синіх Водах з татарами (1362р.) великий князь
литовський Ольгерд (1345 – 1377) оволодів Київщиною, Переяславщиною і Поділлям,
дещо згодом під владою Литви опинилась більша частина Чернігово-Сіверської землі. В
результаті цього територія Литовського князівства збільшилась майже вдвічі і за Ольгерда
складалася на 90% з українських і білоруських земель.
Руські князі разом із литовськими панами становили провідну верству держави. Руська
мова стала державною мовою, українська культура, освіта, право вільно розвивалися і
панували в литовській державі. Православна церква була правлячою (10 із 12 синів
Ольгерда були православними).

Ослаблені монголо-татарськими нападами, роздроблені на окремі князівства,
українські землі на початку XIV ст. стали об'єктом експансії   з   боку Литовського
князівства. Основна частина українських земель була захоплена за правління
литовського князя Ольгерда, який у 1362 р. зайняв Київ. Цим фактично закінчилася
княжа доба в історії України, Ольгерду навіть вдалося у 1362 р. на річці Синя Вода
(раніше, ніж Дмитрію Донському на Куликовському полі) розгромити татар. Слід
зазначити, що українське та білоруське населення, а також їх землі становили близько
90% території Великого князівства Литовського, тому це значно впливало на ситуацію в
державі. Українці досить спокійно віднеслися до литовської експансії, оскільки влада
литовців не була репресивною, самі литовські князі поступово приймають православну
віру, руська мова стала загальнодержавною. Крім того, люди бачили у Литві можливого
захисника проти жорстоких набігів татар. Були прийняті й руські норми права, назви
посад і т.д. Тому держава часто називалася Литовсько-Руським князівством -
багатонаціональною литовсько-українсько-білоруською державою, у якій литовцям
належала провідна політична роль, а українцям і білорусам - культурна й економічна. На
чолі Литовсько-Руського князівства стояв великий князь, який зосереджував у своїх руках
законодавчу, виконавчу, судову та військову владу.
У цей же час поширює свою експансію на українські землі Польща. Після тривалої
боротьби у 1387 р. їй вдається остаточно захопити Галичину. Буковина з 1359 р. входить
до складу Молдавського князівства під назвою Шипинської землі, Закарпаття - у другій
половині XIII ст. - до складу Угорщини. Таким чином, протягом XIII - ХМ ст. українські
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землі були розчленовані і увійшли до складу різних держав. Почалася нова - польсько-
литовська доба в історії України.
У 1385 р. у зв'язку із загостренням зовнішньо- та внутрішньополітичної ситуації (розбрат
серед литовської верхівки, загроза з боку Тевтонського ордену) великий князь Ягайло
вирішує об'єднатися з польськими феодалами, щоб зміцнити свою владу. У замку Крево
(недалеко від Вільна) Ягайло й польські представники підписали акт про унію (союз), яка
дістала назву Кревської. Згідно з нею Ягайло отримував польську корону і руку польської
королеви Ядвіги. За це до Польщі мали приєднати українські та білоруські землі, де
вводилося католицтво, збройні сили об'єднувалися, казна князівства мала
використовуватися на потреби Польщі. Укладення унії допомогло стримати натиск
Тевтонського ордену (в 1410 р. у Грюнвальдській битві німці були розгромлені), а також
зміцнило становище польських феодалів, які почали захоплювати українські землі,
насаджувати католицизм, посилювати визискування українського населення, полонізувати
його.
Проте внаслідок прагнення литовської верхівки до політичної самостійності Литва
фактично залишалася окремою державою, влада в якій безпосередньо належала великому
князю Вітовту (1392 -1430 рр.). Литва починає тривале суперництво з Москвою за спадок
Київської Русі (обидві держави претендували на об'єднання в своїх межах усієї Русі й
Східної Європи). Виникла так звана «литовська альтернатива» розвитку Східної
Європи, коли цей регіон міг опинитися під контролем Литви. Але у битві на р. Ворскла у
1399 р. великий князь Литовський Вітовт зазнав поразки від татар, були вбиті десятки
князів, поліг цвіт литовсько-руського лицарства. Це значно обмежило можливості
реалізації «литовської альтернативи».
Новим етапом польсько-литовських відносин стала Городельська унія. На сеймі в м.
Городелі у 1413 р. було визнано існування великокнязівського престолу в Литві. Але
обрання великого князя затверджувалося польським королем. Литовські феодали-
католики зрівнювались у правах з польськими у вирішенні державних справ, у тому числі
й обранні великих князів литовських і королів польських. Участь православних у
державному управлінні обмежувалася. Після смерті Вітовта литовські та руські феодали
на сеймі у Вільно обрали великим князем литовським Свидригайла (брата Ягайла),
відомого своїм негативним ставленням до унії Литви з Польщею. Король Ягайло розпочав
воєнні дії проти Свидригайла, прагнучи захопити Волинь і Поділля. У 1430 - 1431 рр.
польське військо захопило Кам'янець, Володимир-Волинський, взяло в облогу Луцьк.
Невдалі дії Свидригайла та його орієнтація на руських православних феодалів викликали
невдоволення литовських магнатів. У 1432 р. вони обрали великим князем литовським
Сигізмунда (брата Вітовта), який відновив унію Литви з Польщею. Водночас,
намагаючись позбавити Свидригайла опори серед православних феодалів, Сигізмунд
своїм привілеєм від 1432 р. зрівняв їх у правах із литовськими феодалами-католиками. Це
дало змогу Сигізмундові остаточно розгромити Свидригайла і його прибічників - руських
князів. Свидригайло змушений був відмовитися від боротьби за великокнязівський
престол. Під його владою залишилася тільки Волинь.
Руські князі не змирилися з поразкою. Вони організували змову і в 1440 р. вбили
Сигізмунда. Литовські магнати на чолі з новообраним великим князем Казимиром
Ягайловичем (1440 - 1492 рр.) були змушені піти на поступки місцевим князям і боярам.
Були відновлені Київське та Волинське удільні князівства, і їм надано автономію.
Київським князем став Олелько Володимирович, а на Волині князем залишався
Свидригайло.   Але   поступки   з   боку   Литви були тимчасовими. Спираючись на
підтримку польських феодалів, литовський уряд вже на початку 50-х рр. XV ст. узяв курс
на остаточну ліквідацію залишків автономії українських земель. У 1452 р. після смерті
Свидригайла Волинське князівство припинило своє існування. У 1471 р. після смерті
князя Семена Олельковича також було ліквідоване Київське князівство. Після скасування
місцевої автономії Волинь, Київщина і Поділля були перетворені на воєводства,
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очолювані намісниками-воєводами, що підкорялися безпосередньо владі великого князя.
Останньою спробою української знаті вибороти державні права в межах Литовсько-
Руського князівства стало повстання 1508 р. під проводом князя Михайла Глинського.
Воно було жорстоко придушено, і після цього українське панство в Литві й Польщі вже
відстоювало тільки свої станові й особисті інтереси.
У 1569 р. Польща і Литва підписують Люблінську унію, що було пов'язано з поразками
Литви на першому етапі Лівонської війни (1558 - 1583 рр.) з Московською державою.
Литва, яка опинилася на межі воєнної катастрофи, змушена була об'єднатися з Польщею в
єдину державу - Річ Посполиту (республіку), де встановлюють єдиний державний устрій
(короля, який є великим князем литовським, обирають на спільному польсько-
литовському сеймі), вводять єдину грошову систему, право (за польськими зразками),
проводять спільну зовнішню політику. Католицтво оголошують державною релігією.
Литва у новій федеративній державі зберігала свій державний статус: окреме
законодавство, судову систему, центральний і територіальний уряди, військо та фінанси,
але вимушена була погодитися з територіальними поступками на користь Польщі. У
складі Литви залишилися білоруські землі, а Польща приєднала українські, поділивши їх
на шість воєводств: Белзьке, Брацлавське, Волинське, Київське, Подільське, Руське.
Українські землі, на відміну від литовських, не забезпечили собі окремий статус у
політичній та соціально-правовій системі нової держави, тому становище українців після
унії різко погіршилося. Проте унія 1569 р. мала для України й деяке позитивне значення:
знову більшість українських земель об'єдналася в межах однієї, хоч і ворожої українцям
держави, що інтенсифікувало зв'язки між ними; прискорилася колонізація Подніпров'я.
Політична й релігійна ситуація в Україні загострилася в зв'язку з переходом на новий
календарний стиль. У 1582 р. папа Григорій XIII наказав виправити старий юліанський
календар, в якому внаслідок недоліків обчислення утворилася різниця між календарним та
астрономічним часом. Папа наказав з 5 лютого 1582 р. додати 10 днів. Цю реформу в
протестантських і православних країнах зустріли вороже, населення
Польщі розділилося: католики прийняли новий стиль, а православні залишили старий.
Зміна календаря призвела до посилення соціального й релігійного гніту, оскільки польські
пани забороняли українським селянам відзначати свята за старим стилем (наприклад
Різдво, Пасху) і змушували їх в ті дні працювати, що викликало досить різку опозицію.
Польща підтримала прагнення Ватикану покатоличити Україну. Навіть було передбачено
перехідний період для обернення православних у католиків. Крім того, ряд православних
єпископів прагнув зрівнятися в правах із привілейованим католицьким духовенством, а
частина православних українських феодалів -зайняти "місце під сонцем" і у Речі
Посполитій. В результаті у 1596 р. у Бресті було підписано церковну унію. За цим актом
замість православної церкви в Україні створювали уніатську (греко-католицьку). Уніати
визнавали догмати (теорію) католицької церкви, своїм главою - папу римського, але
обряди залишалися православними, а богослужіння велося церковнослов'янською мовою.
Уніатське духовенство звільнялося від сплати податків, а уніатська шляхта діставала
право обіймати державні посади.
Діяльність православної церкви в Речі Посполитій було заборонено, закривалися
православні храми та парафіяльні школи, що діяли при них, православні монастирі та
церкви передавалися уніатам, ченці та священики зазнавали переслідувань з боку
польської шляхти. Фактично відбулося не рівноправне об'єднання церков, а підкорення
православ'я католицизму. Таким чином, для більшості населення висока ідея об'єднання
всього християнства відступала перед загрозою колонізації України і відмови від
усталених традицій. Підписання унії призвело до загострення релігійної та національної
боротьби. Проти неї виступили народні маси, частина знаті на чолі з київським воєводою
князем Костянтином Острозьким (1527 - 1608 рр.), братства (громадські організації
міщан, створені для захисту православної пастви). Це змусило Польщу в 1632 р. знову
дозволити легальне існування православної церкви.
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Входження українських земель до складу Польської держави супроводжувалося
посиленням феодальної експлуатації українського селянства. Розвиток міст, ремесел і
торгівлі збільшував попит на сільськогосподарську продукцію та сировину, тому феодали
бажали розширити їх виробництво. Їм стало вигідніше не отримувати з селян натуральні
податки, а виробляти продукцію у своєму маєтку -фільварку (від нім. - хутір, ферма). Це
були багатогалузеві господарства, які ґрунтувались на підневільній праці селян
(панщині). Для своїх фільварків феодалам потрібна була земля, тому вони
всіляко обмежували селянське землеволодіння, збільшували панщину, юридично
зафіксовували кріпацтво. Аграрна реформа здійснювалася згідно з виданим у 1557 р.
польським королем Сигізмундом II Августом «Уставом на волоки». Відповідно до неї всі
землі перемірювалися і ділилися на однакові ділянки - волоки (21,3 га). Найкращі землі
відводилися під фільварки, зведені в одну велику площу. Селянам віддавалися гірші,
окраїнні землі. Система волоків підривала общину, оскільки земля тепер виділялася не на
неї, а на окреме господарство - дим. Волока становила ту одиницю, з якої селянський двір
мусив виконувати всі феодальні повинності. На українських землях кріпосне право
юридично було оформлено артикулами польського короля Генріха Валуа 1573 р. і III
Литовським статутом 1588 р. Становище селянства погіршувалося ще й внаслідок
здаванням панами своїх маєтків в оренду, найчастіше євреям-лихварям, які, прагнучи
більших прибутків, посилювали експлуатацію селян.
Розвиток фільваркового господарства призвів до збільшення площі оброблюваних земель.
Основною культурою залишалося жито, пшениця вирощувалася на продаж. У XV ст.
відбулися суттєві зміни в господарстві: підвищилися ціни на худобу в Західній Європі і
почався її експорт, що стимулювало розвиток скотарства. Велике значення мав
деревообробний промисел. Лісоматеріали теж у великій кількості експортувалися в
Європу. При фільварках організовувались різноманітні промислові підприємства з
перероблення сільськогосподарських продуктів і корисних копалин (млини, рудні,
поташні, селітряні варниці - для виробництва пороху). У XV ст. зароджується ярмаркова
торгівля, що було першою ознакою формування внутрішнього ринку. Ярмарки
влаштовувались один-два рази на рік, тривали декілька днів. Важливим предметом
торгівлі була сіль. Великою перешкодою для торгівлі являли собою феодальні відносини.
Купці змушені були десятки разів сплачувати мито за перевезення товарів. Так, на
короткій відстані від Турки до Яворова та від Дрогобича до Ярослава мито брали 174
рази.
Суспільно-політичне, правове і економічне становище різних верств феодалів на
українських землях визначалося розмірами їх земельної власності. Свої земельні
володіння феодали збільшували за рахунок захоплення земель общини, купівлі земельних
маєтків, колонізації неосвоєної території та феодальних земельних пожалувань. Великі
землевласники мали назву «магнати» (від лат. -вельможа, володар) і набули для себе
широких політичних прав і привілей, які значно відрізняли їх від середніх і дрібних
феодалів. Число магнатських родів не перевищувало 70. У XVI ст. цей стан був
закритим, увійти до нього навіть багатим було неможливо. Найзначнішими вважалися
роди Острозьких, Вишневецьких, Заславських,  Радзівілів,  Сапєг,  Потоцьких,
Конєцпольських.
Князеві В.К. Острозькому належало понад 80 міст і містечок, 2760 сіл, 1,4 млн га землі, і
він був заможнішим від усіх інших вельмож і навіть самого короля Польщі. Я.
Вишневецькому належало 230 тис. селян.
Магнати підлягали лише юрисдикції короля або великого князя Литовського,
призначалися на вищі посади (гетьманів, воєвод і старост), які вони навіть передавали у
спадок. Магнати мали своє військо і виводили його на війну під власними хоругвами, за
що їм надавалося почесне звання «князів і панів хоругвових». З магнатів складалася
Рада великого князя («пани-Рада»), яка вирішувала найважливіші питання разом із
князем. Після Люблінської унії її змінив Сейм. Він складався з трьох станів: короля,
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сенату і посольської ізби. Король обирався сеймом, не міг передавати свій престол у
спадок, оголошувати війну і мир і скликати посполите ополчення без згоди сенату, тобто
його прерогативи обмежувалися. Сенат об'єднував усіх вищих посадових осіб Речі
Посполитої (воєвод, каштелянів). Найвпливовішою частиною Сейму була посольська
ізба з 170 делегатів - послів від земської шляхти. Компетенція сейму була широкою:
прийняття законів, запровадження нових податків, скликання посполитої ради. Усі
питання на сеймі вирішувалися одностайно, діяв принцип «вільної заборони» - «ліберум
вето».
До вищих службових осіб належали коронний маршалок, коронний канцлер, коронний та
польний гетьмани. В адміністративному відношенні Річ Посполиту поділяли на три
провінції: Велику Польщу, Малу Польщу (в основному українські землі) й Литву.
Провінції поділялися на воєводства і повіти на чолі з старостами. На початку XVII ст. Річ
Посполита мала площу майже 1 млн км2.
Нижче магнатів стояла шляхта - середні та дрібні феодали, які жили на землях,
отриманих за військову службу. Шляхта складала основну частину постійного війська.
Ще з XIV ст. в Україні почали вживати порох. У 1394 р. вперше у Львові з'явилися
гармати, а пищалі (вид рушниці) вперше згадуються в 1471 р. Введення вогнепальної
зброї змінило характер воєн, збільшило значення регулярного війська, ускладнило
оборонну техніку. За військову службу король надавав шляхті різні привілеї (звільнення
від податків, підпорядкованості місцевій адміністрації). Шляхта не була замкненою
верствою: до неї могли переходити селяни, поповичі. Поступово шляхта утверджує за
собою все більші права і привілеї. Вона звільнюється від суду королівських чиновників,
сплати мита на
іноземні товари, отримує право вільної навігації по р. Вісла та Балтійському морю.
Шляхтич міг обирати і бути обраним до складу повітових органів управління, а також
послів на загальнодержавний сейм. Винному в образі шляхтича міщанину чи селянину
відрубували руку. Поступово сформувався своєрідний кодекс шляхетської честі. Слово
шляхтича прирівнювалося до найсильнішої клятви і слугувало незаперечним доказом у
суді. За порушення "шляхетського кодексу" (дезертирство, заняття торгівлею) шляхтич
за вироком суду позбавлявся усіх привілеїв. На українських землях шляхта становила до
2,5%, а у Польщі - 8-10%.
Ще одну суспільну верству складало духівництво. До нього входили священики із
сім'ями, церковний причет. Священик мав ділянку землі і різні натуральні данини від
парафіян. Духовний сан вважався спадковим - після батька парафію отримував син. Після
Брестської унії 1596 р. зростає роль церкви як національної організації. Митрополит та
єпископи виконували роль політичних репрезентантів українського народу перед
польським урядом, оскільки інакших він не мав. Церковні собори набували
загальнонародного значення.
У цей час, залежно від характеру повинностей, селян поділяли на три категорії: 1) тяглі
селяни, які працювали у пана на ріллі зі власною худобою. Спочатку вони працювали 8-
14 днів на рік, потім -100, а далі - 200 днів. Крім праці в полі, були різні податки і служби:
повіз, шляхова, сторожова; 2) ремісники та службові селяни. Були цілі села колісників,
ковалів, пекарів. Службовими селянами вважали конюхів, бортників та ін., які жили біля
замків; 3) чиншові селяни, які платили чинш з власної землі продуктами. Панщина
тривала від сходу до заходу сонця. Селянин втратив право переходу від одного до іншого
поміщика.
Населення українських міст - міщани поділялися на три основні групи: 1) патриціат
(найбагатші купці й промисловці); 2) бюргерство (цехові майстри й торгівці середньої
заможності); 3) плебс (міські ремісники, дрібні торгівці). Найбільшими містами на
початку XVII ст. були Львів (18 тис. жителів), Київ (15 тис. жителів), Біла Церква (10.7
тис. жителів).
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Міське населення в середні віки поділяли за цеховою (професійною) ознакою, де
привілейоване положення мало купецтво. Перші цехи з'являються ще в кінці XIV ст. Цех
був самоуправною організацією з власним статутом на чолі з цехмістром. Панівне
положення в цехах займали майстри, далі йшли підмайстри і учні. Після кількох років
навчання підмайстер складав іспит, демонструючи зразок своєї роботи, і за згодою цеху
міг бути атестований як майстер.
Але кількість майстрів була регламентована, що не давало можливості обдарованій молоді
вибитися в майстри. Цехи мали свої свята, своїх заступників, ікони, прапори.
Самі міста знаходилися в різному правовому становищі залежно від того, на чиїй землі
вони знаходилися - державній чи приватній. Відповідно сплачували податки і виконували
повинності. Окремим містам (з 1339 р.) почали видавати грамоти на магдебурзьке право
(за ім'ям німецького міста). Такі міста звільнялися від управління і суду королівських
намісників і діставали право на самоуправління. За це вони вносили державі певну суму
грошей, звільнялися від більшості натуральних повинностей. На чолі міського
самоврядування стояли війт і бурмістри; лава з лавниками була судовою організацією,
а рада з радниками - адміністраційною. Виконавчими особами були писар і шафарі. Ці
органи контролювалися багатшою частиною населення: купцями, лихварями, майстрами.
Самоуправління за магдебурзьким правом мали Львів, Кам'янець-Подільський, Луцьк,
Житомир, Київ. Переваги в органах самоуправління мали представники неукраїнського
населення й уніати.
У Великому князівстві Литовському склалися сприятливі умови для кодифікації
законодавства, що знайшло своє відбиття в Судебнику великого князя Казимира (1468
р.) і Литовських Статутах (1529, 1566, 1588 рр.). Судебник великого князя Казимира
регулював маєткові права, визначав покарання за порушення кордонів, наїзди, крадіжки.
Дещо взято з «Руської Правди», але введена смертна кара. Литовські Статути
утверджували і збільшували права шляхти, мали тенденцію до зрівняння її в правах із
магнатами, значно обмежували права селян. Головну увагу приділяли правовому
регулюванню феодальної земельної власності. Шляхетську земельну власність усіх видів
вважали недоторканною. Кримінально-правові норми мали характер феодального
привілею. Життя, здоров'я, майно, честь шляхти захищалися посиленими санкціями. За
деякі злочини для шляхти передбачалися значно менші покарання, ніж для простих
людей. Найтяжчим злочином вважали посягання на життя і здоров'я короля та великого
князя. Найтяжчим покаранням (на відміну від «Руської Правди») була смертна кара, яка
передбачалася за державні злочини (заколот, здача замку і т. ін.), убивство. Розрізнялися
проста смертна кара і кваліфікована (спалювання, четвертування). Були калічницькі
покарання (відрубування руки), ув'язнення в башті.
Для шляхти застосовували особливий каральний захід: виволання (викрикування),
пов'язаний з публічним оголошенням
вироку. Фактично це означало оголошення людини поза законом: вона втрачала
шляхетство, майно, можливість жити на території держави. Існувала і складна система
майнових покарань, яка включала в себе конфіскацію майна, головщину (штраф за
убитого), відшкодування збитків.

Після Ольгерда внаслідок міжусобної боротьби до влади прийшов його молодший син
Ягайло (1377 – 1392), який в зв’язку із зовнішньою загрозою Великому Литовському князівству з
боку Німецького ордену і Московського князівства за Чернігово-Сіверські землі змушений був
зблизитись з Польщею і одружився з польською королівною Ядвігою і уклав 1385р. в Крево
унійний союз з Польщею. Кревська унія поклала початок соціально-культурному і політичному
впливові Польщі на Литву. Коронувавшись Польською короною, великий литовський князь
Ягайло зобов’язався зробити католицтво державною релігією у Литві, приєднати її до Польщі, а
разом з нею українські та білоруські землі. Однак завдяки енергійній діяльності Вітовта (1392 –
1430) племінника Ольгерда, (який тому віддав Литву) підтриманого українськими і білоруськими
феодалами, Велике князівство Литовське збереглося як незалежний державний організм і
проіснувало до 1569р.
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Соціально-політичний устрій українських та білоруських земель тривалий час зберігав в
основному свій попередній зміст. Князі з династії Гедиміновичів лише змінили колишніх
Рюриковичів й визнали верховну владу над собою великого князя литовського. Саме цим
пояснюється порівняно легке утвердження влади Литви над Україною. Для українців литовське
панування було набагато меншим злом, ніж тяжке золотоординське ярмо. До цього слід додати,
що литовці досить швидко потрапили під вплив більш культурної Русі, яка сприяла розвитку і
могутності Литовського князівства. Однак великокнязівська влада, проводячи курс на
утвердження централізованої держави, прагнула не допустити зміцнення місцевих династій на
окремих українських землях і позбавити їх місцевої підтримки. Ці намагання викликали
незадоволення українських феодалів, яке поглиблювалось також неухильним зростанням
суспільних і політичних привілеїв католиків.
1413р. у Городні укладено нову литовсько-польську унію, за якою тільки католики могли
брати участь у великокнязівській раді. Відвертий наступ української знаті за утвердження свого
пріоритетного становища стався після смерті Вітовта (1430). Тривалий час Литовське князівство
було ареною жорстокої битви різних політичних груп.
Вході цієї боротьби були відновлені удільні князівства Київське (1440) і Волинське (1445). При
цьому Київське князівство охоплювало не тільки Київську землю, а й Переяславщину і
Брацлавщину, що фактично було відновлення української державності на короткий час до 1470р.
У подальшій боротьбі українських феодалів проти литовського централізму і переваги польських
впливів помітну роль відіграли виступи князів Івана Гольшанського, Михайла Олельковича,
Федора Більського (1480), а також повстання Михайла Глинського (1508). Однак повсталим не
вдалося підняти широкі верстви населення, в тому числі більшість магнатів і православної шляхти,
які в цілому інтегрувалися в політико-адміністративну систему литовської держави і не боялися
реставрації удільно-князівського ладу.
В І чверті ХVI ст. Чернігівщина і Новгород-Сіверщина остаточно потрапили під владу Великого
князівства Московського.
Щодо соціально-економічного розвитку, в Литовському князівстві тривав процес формування
феодального землеволодіння і посилення закріпачення селянства. Відбулося формування
фільваркової системи шляхетського господарства, яке було пов’язане із посиленням товарно-
грошових відносин.
Найважливішим станом був шляхетський стан – це декілька десятків магнатських родів – великих
феодалів, що були нащадками Рюриковичів або Гедиміновичів. Серед них – князі Острозькі,
Сангушки, Збаразькі, Вишневецькі, Заславські, Чорторийські, Четвертинські, які займали високі
посади у литовській державі, проте опинилися поза її найвпливовішим органом – “пани-рада” в
результаті посилення литовсько-католицької партії.
Із зростанням міст їх мешканці сформувалися в окремий стан – міщанство, яке домоглося
введення магдебурзького права (міського самоврядування). Його отримали Львів (1356),
Кам’янець-Подільський (1374), Луцьк (1432), Київ (1497) та інші.
Найнижчим прошарком соціальної піраміди було селянство, яке, так само як і міщанство, було
неоднорідним. Залежно від форми феодальної експлуатації, характеру повинностей його умовно
поділяють на три групи:
Чиншові селяни, або денщики, які сплачували феодалам натуральну і грошову ренту (чинш). Це
особисто вільні та економічно незалежні селяни-общинники. Поступово чиншові селяни зникають
у ході формування фільваркової системи.
Тяглі селяни, які вели господарство на земельних ділянках, що належали феодалам.
Службові селяни – це ремісники, рибалки, конюхи, бортники, які обслуговували двір феодала.
У процесі зростання феодального землеволодіння, утвердження фільваркової системи
господарювання відбулося зближення між різними категоріями селянства, а його феодальна
залежність поступово переросла та юридично оформилася в залежність кріпосну.
Основою економіки України у XIV – ХVІ ст. були землеробство і традиційні промисли:
мисливство, бортництво, рибальство, причому останні переважали у господарській діяльності
значної частини населення. Правовою базою у державі був “Литовський статут”, що мав три
редакції: 1529р. – Старий, 1566р. – Волинський і 1588р. – Новий, в основу яких було покладено
традиційні норми місцевого звичаєвого і писаного (“Руська правда”) права.
Цей статут був також головним збірником права на Україні, в тому числі головним джерелом
українського права на Гетьманщині; на Правобережжі він діяв аж до 1840р.
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Литовський статут узаконював права феодалів на володіння землями й поневолення та
закріпачення селян, а також численні привілеї. Так, статут 1566р. остаточно скасував всі
обмеження шляхетської земельної власності, закріпив за шляхтою законодавчі права і створив
організоване представництво шляхти на загальнодержавних сеймах.
Статутом 1588р. було остаточно закріпачено українське селянство. За селянами зберігалося лише
право на володіння рухомим майном, необхідним для виконання повинностей на земельних
наділах, якими вони користувалися.

Боротьба проти Москви і татарської небезпеки, а також Лівонська війна вимагали від
Великого Литовського князівства величезних витрат на військові потреби, надзвичайного
напруження всіх сил литовської держави. Допомогу їй могла надати Польща, яка головною
умовою поставила об’єднання в один державний організм обох країн. Побоюючись втратити своє
панівне становище, литовські та українські магнати виступили проти остаточного злиття з
Польщею. Натомість шляхта українська і білоруська, прагнучи розширити свої станові привілеї на
польський зразок та обмежити владу магнаторії, підтримала ідею об’єднання. Після гострої
політичної боротьби завершив свою роботу Люблінський сейм (серпень 1569р.), який об’єднав
Литву і Польщу в одну державу – Річ Посполиту з одним спільним сеймом, сенатом і королем.
Литва зберігала деякі елементи автономії лише в межах своєї етнічної території й частково
Білорусії. Під владою Польщі опинилися майже всі українські землі, які поділялися на воєводства:
Руське (Галичина), Белзьке, Підляське, Волинське, Подільське, Брацлавське, Київське,
Берестейське, пізніше – Чернігівське.
Шляхта українська, литовська і польська зрівнялися в правах і отримували право володіння
маєтками у межах всієї держави.
Це означало посилення польської експансії, що супроводжувалась зростанням соціального
гноблення. Вже в І половині XVI ст. розвиток фільваркової системи, посилений вивіз хліба на
ринок, зменшення селянської оранки і збільшення панщини зумовили серйозні зрушення в
соціальному житті. Люблінська унія посилила намагання української, литовської шляхти та
магнаторії максимально використати свої привілеї, щоб закріпачити селянина. Величезні земельні
простори Брацлавщини, Київщини, Лівобережжя опинилися в руках українських, переважно
волинських, а також польських магнатів, які створювали тут свої латифундії і намагались
утвердити кріпосницькі порядки. Так, на лівому березі Дніпра князь Ієремія Вишневецький
володів значною частиною Полтавщини, 56 містечками і селами, 39610 господарствами і 423
млинами.
Утвердження Польщі на українських землях супроводжувалось намаганням польської шляхти і
магнаторії денаціоналізувати український народ, змусити його зректися своєї мови і культури.
Особлива роль в експансії католицизму на Україні належала єзуїтам (з 1564р.), які стали головним
фактором утвердження католицької реакції в Речі Посполитій.
Більшість православних ієрархів прагнучи домогтися рівноправності православ’я з католицизмом
в новій державі пішли на визнання зверхності Ватикану. У 1596р. у Бересті було проголошено
об’єднання католицької і православної конфесій. Однак унія викликала гострі протести і протидію
всіх верств українського населення, в тому числі більшості української знаті і шляхти. В
результаті в Речі Посполитій почали функціонувати три церкви: католицька, православна і греко-
католицька (уніатська).
Наступ католицизму, обмеження в правах православних, ліквідація традиційних соціальних
інститутів призвело до деградації значної частини тогочасної української еліти. Почалася
денаціоналізація давніх українських аристократичних родів – Вишневецьких, Синявських,
Корецьких, Сангушків, Заславських, Ружинських та інших, які переходили до католицтва,
польської мови і зрікались українства. Цей процес не обминув і українську шляхту. Однак основна
маса українського населення не піддавалась ополяченню й окатоличенню. Дедалі більшу
активність у спротиві національно-релігійному гнобленню відіграють братства, які виникли як
станові організації українського міщанства. За зразком Львівського братства (1586р.) вони
виникають скрізь по Україні. З часом стали всестановими інституціями, братва відіграли важливу
роль у захисті загальнонаціональних інтересів, розвитку української культури і захисту її від
полонізації, насадження католицизму.
Активну діяльність на захист православ’я розгорнули і ті нечисленні представники української
знаті, які ще залишилися вірними своєму народу. Серед них чільне місце посідає князь Костянтин
Острозький, один з найбагатших і найвпливовіших магнатів. З його меценатством пов’язане
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створення в його резиденції м. Острозі значного культурного осередку, школи, друкарні,
діяльність гуртка визначних українських вчених, письменників, які розгорнули боротьбу
православ’я проти католицизму та уніатства.
Із 1610-х рр. до оборони православної церкви та інтересів віруючих активно прилучилася нова
суспільна верства – козацтво. Історичною подією став вступ 1615р. до Київського
Богоявленського братства гетьмана П. Сагайдачного разом із козацьким Військом Запорізьким.
Під впливом такого союзництва активізувалося церковне життя. У 1620р. за сприяння
Сагайдачного та Київського братства було канонічно відновлено православний єпископат.
Єрусалимський патріарх Феофан висвятив митрополита київського Й.Борецького та 5 єпископів.
Але, православний єпископат і всю церкву було легалізовано лише протягом 1632 – 1633 рр., вже
після смерті короля Сигізмунда ІІІ, запеклого ворога православ’я, завдяки рішучим діям козацтва
й православної шляхти і лише тоді, коли новим митрополитом київським став П.Могила (1632 –
1647рр.).
П.Могила докорінно реформував церковне життя. Він прагнув поліпшити матеріальне і суспільне
становище православної церкви, зрівняти її у правах із католицькою. Митрополит запровадив
постійний нагляд за дисципліною духовенства, за порядком богослужіння. Створено Духовну
консисторію яка чинила слідство і суд над духовенством.
У богослужінні було запроваджено українську мову.
П.Могила разом з групою освічених богословів і письменників систематизував православні догми
та обряди й підготував до друку перший православний Катехізис.
Митрополит досить успішно порозумівся з братствами та козацтвом. Він реставрував та відновив
багато духовних святинь православ’я (храм святої Софії, Трьохсвятительську церкву, Спас на
Бересті, Михайлівський, Видубицький монастирі в Києві та ін.).
Особлива увага приділялася культурно-освітній справі та впорядкуванню богословсько-культової
діяльності церкви. П.Могила створив у Києві колегію (Києво-Могилянська академія з 1701р.)
1632р. на кшталт західноєвропейських із викладенням латинською та слов’янською мовами,
грецькій мові, яка була популярною у братських школах, не надавалося, вже, великого значення.
У друкарні Києво-Печерської лаври видавалися богослужбові книги, богословські твори та
шкільні підручники. Велику цінність мали дуже поширені “Служебник” і “Требник” виправлені та
систематизовані Могилою.
Узагальнення.
Наступ католицизму, обмеження в правах православних, ліквідація традиційних соціальних
інститутів призвело до деградації значної частини тогочасної української еліти. Почалася
денаціоналізація давніх українських аристократичних родів – Вишневецьких, Синявських,
Корецьких, Сангушків, Заславських, Ружинських та інших, які переходили до католицтва,
польської мови і зрікались українства. Цей процес не обминув і українську шляхту. Однак основна
маса українського населення не піддавалась ополяченню й окатоличенню. Дедалі більшу
активність у спротиві національно-релігійному гнобленню відіграють братства, які виникли як
станові організації українського міщанства. За зразком Львівського братства (1586р.) вони
виникають скрізь по Україні. З часом стали всестановими інституціями, братва відіграли важливу
роль у захисті загальнонаціональних інтересів, розвитку української культури і захисту її від
полонізації, насадження католицизму.
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Змістовий модуль 1.  Історія України від найдавніших часів до
початку ХХ століття.

Тема 1.5.Визвольна війна українського народу середини ХVІІ століття. Утворення
козацької держави.

ЛекціЇ: ___1___ год.

Тема: Визвольна війна українського народу середини ХVІІ століття. Утворення козацької
держави.

1. Велике повстання українського народу проти польської шляхти та його
підсумки.

2. Держава Б. Хмельницького, її державно-політичний та
адміністративний устрій.

Мета заняття:
Студенти повинні знати причини, хід та наслідки національно – визвольної війни під
проводом Б.Хмельницького та  державно-політичний та адміністративний устрій держави
Б.Хмельницького.
Студенти повинні вміти охарактеризувати причини, хід та наслідки національно –
визвольної війни під проводом Б.Хмельницького та  державно-політичний та
адміністративний устрій держави Б.Хмельницького.

План заняття:
1. Велике повстання українського народу проти польської шляхти та

його підсумки.
2. Держава Б. Хмельницького, її державно-політичний та

адміністративний устрій.

Розкриття питання:
Основні терміни теми: національно – визвольна війна, Андрусівське перемир'я,
визвольна війна, військові клейноди (знаки), Гетьманська держава, перемир’я.

1. Велике повстання українського народу проти польської шляхти та його
підсумки.

Після розгрому селянсько-козацьких повстань 1637 – 1638 рр. в Україні протягом
десятиліття не було значних народних виступів. Цей період шляхта назвала "золотим
спокоєм", він був роками найбільшого піднесення шляхетської Польщі. Всі її сусіди були
тією чи іншою мірою ослаблені. Швеція та Німеччина - своєю участю у Тридцятилітній
війні, Угорщина перебувала під турецьким гнітом, Росія ще не загоїла своїх ран з часів
польсько-шведської інтервенції, Туреччина після невдалої для неї Хотинської компанії
зазнавала потрясінь від частих династичних переворотів.
Така міжнародна ситуація сприяла і економічному зміцненню Речі Посполитої. Після 30-
літньої війни, яка виснажила Західну Європу, Польща стає одним з головних експортерів
хліба. Основний польський порт Гданськ від 1583 до 1648 року у 2,5 рази збільшив
відвантаження зерна. Та все ж, незважаючи на піднесення в період так званого "золотого
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спокою", суспільно-економічний лад Речі Посполитої ховав у собі всі ознаки глибокої
кризи. Її причиною було нестримне погіршення становища усіх верств тогочасного
суспільства і, насамперед, селянства, яке терпіло від розширення кріпацтва і панщини,
намагання польських магнатів і шляхти полонізувати українське населення, насаджувати
унію і католицтво. (Розширення фільварково-панщинної системи господарства в
південних і східних регіонах України).
У Східній Галичині та на Волині панщина становила 5 – 6 днів на тиждень. Водночас
невпинно зростали натуральні та грошові податки. За свідченням очевидця Г. Боплана
селянам в Україні у цей час жилося “гірше ніж галерним невільникам”.
Суттєво погіршилося становище козацтва як запорізького, так і реєстрового, котрому
загрожувала ліквідація як окремого стану в цілому. Посилення кріпосницького і
національного гніту на Україні супроводжувалося небаченими в інших країнах Європи
масштабами зростання феодальної анархії, шляхетської сваволі.
У січні 1638 року польський уряд прийняв "ординацію Війська Запорізького реєстрового",
яка суттєво обмежила самоврядування реєстровців. Скасовувалась виборність старшин,
ліквідувався козацький суд, на чолі війська замість гетьмана було поставлено польського
комісара, а посади полковників обіймала шляхта, Козацький реєстр скорочувався до 6
тисяч осіб.
Ситуація в українських землях ускладнювалась у XVII сторіччі і критичним становищем у
політичній сфері. Відсутність власної держави, перервана державотворча традиція, масове
ополячення української еліти були чіткими симптомами катастрофи, що насувалася.
Отже, відсутність власної держави, прогресуюча втрата національної еліти, церковний
розкол, наростаюче закріпачення селянства не тільки помітно гальмували у середині XVII
сторіччя суспільний розвиток українського народу, а робили цілком реальною загрозу
втрати його національної самобутності, асиміляції та зникнення з історичної арени.
Одними з найголовніших чинників, які сприяли активній національно-визвольній
боротьбі, були слабкість королівської влади та прогресуюче посилення відцентрових
тенденцій у Речі Посполитій. У 1629 році 37 найбагатших волинських магнатів володіли
3/4 усіх селянських господарств.
Проявом слабкості королівської влади була і певна втрата контролю над реєстровим
козацтвом.
Селянсько-козацькі повстання І половини XVII сторіччя сприяли накопиченню воєнного
досвіду, зростанню національної самосвідомості українського народу, посиленню єдності
козаків та селян у боротьбі за національне визволення, формуванню психологічної
готовності боротися до переможного кінця.
Наступними важливими причинами, що робили можливим початок козацького повстання,
є посилення та розширення сфери впливу Запорізької Січі, яка того часу була своєрідним
зародком української державності, що за певних умов могло стати основою для створення
повноцінної держави.
Боротьбі, що почалася протягом 1648 – 1676 років, носила національно-визвольний,
релігійний та соціальний характер.
Отже, антиукраїнська політика польських правлячих кіл призвела до загального
незадоволення усіх верств українського суспільства, які і стали рушійними силами
національно-визвольної війни. Війна була важкою і тривалою, основне її завдання
полягало в поваленні польсько-шляхетського режиму в Україні і утворенні Української
національної держави. В реалізації цього завдання було п'ять основних етапів.
Перший етап (лютий – вересень 1648 року) – формується ідея автономії для козацького
регіону (центральна і південна частина Київського воєводства) в складі Речі Посполитої.
Очолив визвольну боротьбу українського народу Б. Хмельницький – козацький сотник,
талановитий полководець і дипломат, непримиримий ворог магнатсько-шляхетської
Польщі.
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Після опанування 3апорізькою Січчю Хмельницький уклав угоду з ханом Іслам-Гіреєм,
який виділив на допомогу повсталим кількатисячний загін кінноти на чолі з перекопським
мурзою Тугейбеєм. Залучив на свій бік реєстрових козаків.
19 квітня 1648 року в урочищі Жовті Води було оточене шляхетське військо на чолі з С.
Потоцьким.
До повстанців приєдналися реєстрові козаки на чолі з Ф. Деджалієм.
6 травня біля Жовтих Вод відбувся вирішальний бій. Польські війська зазнали поразки.
Блискуча перемога відіграла величезну роль у розгортанні визвольної боротьби.
15 травня під Корсунем почалися бої з головними силами коронного війська. Засідка М.
Кривоноса в урочищі Горохова Діброва з кінною артилерією проти відступаючих
польських військ призвела до повної поразки поляків. М. Потоцький і М. Калиновський
потрапили в полон.
Чигирин став гетьманською резиденцією. Тут В. Хмельницький розгорнув величезну
роботу по організації та впорядкуванню козацької армії. На осінь 1648 року під Львовом
уже налічувалося 35 полків.
На початку червня 1648 року Хмельницький звернувся з листом до російського царя
Олексія Михайловича, де порушив питання про підданство цареві.
Другий етап (вересень 1648 – серпень 1649 рр.) завершується процес розроблення
політичної, програми, яка вперше в історії української політичної думки перебрала
створення незалежної держави в межах усіх етнографічних земель України;
усвідомлюється право на територіально-етнічну спадщину Київської Русі (“по тем
границам, как владели благочестивьіе великие князи”) .
Під приводом боротьби з магнатами, які порушували перемир'я, Хмельницький вирушив
на Волинь (липень), де у вересні під Пилявцями зустрівся з коронним військом (понад 40
тисяч чоловік та 100 тисяч кованих шляхетських возів). Битва почалася 11 вересня, а
завершилася 13 повним розгромом польської армії.
Поразка польського війська під Пилявцями стала новим поштовхом для розвитку
визвольної боротьби українського народу на західних землях України.
26 вересня козацька армія взяла в облогу м. Львів. Зі Львову було взято контрибуцію у 200
тисяч злотих для сплати татарам, щоб не дати їм можливості грабувати це місто.
Хмельницький рушив до Замостя.
7 листопада королем Речі Посполитої було обрано Яна-Казимира, а через тиждень
Хмельницький отримав звістку про рішення сейму прийняти його мирні пропозиції і зняв
облогу Замостя й рушив у Придніпров'я.
Отже, укладене перемир'я під Замостям (листопад 1648 року) було наслідком взаємодії
складного комплексу чинників. Найголовніші з них – прогресуюча втрата боєздатності
козацького війська, послаблення підтримки з боку татар, реальність поповнення польської
армії збройними формуваннями Литви та Австрії, вихід військ повстанців на етнографічні
кордони України, захист старшинами власних вузькостанових інтересів, відсутність чіткої
програми подальших дій, обстоювання гетьманом та його соратниками ідеї "козацького
автономізму", нездатність козацької еліти побачити реальність перспектив створення
незалежної української держави.
23 грудня 1648 року Київ радісно зустрічав козацьку армію.
В обстановці зростання міжнародного авторитету повсталої України у лютому 1649 року
до Переяслава прибули королівські комісари на чолі з православним магнатом Адамом
Кисилем. Всі спроби Кисіля нав'язати Хмельницькому мирні переговори на. основі його
заяв під Замостям не мали успіху. Хмельницький рішуче заявив: “Я показав те, про що
ніколи не думав, а тепер докажу що надумав. Визволімо з неволі народ руський...
Допоможе мені в тому вся чернь по Люблін, по Краків; вона мене не відступить і я її не
відступлю. Бо то права рука наша, або ви знищивши хлопів, не вдарили на козаків”.
У травні 1649 року поляки розпочали масовий наступ на українські землі. Річ Посполита
готувала комбінований удар, який мали здійснити три потужні збройні формування на
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чолі з королем Яном Казиміром, Яремою Вишневеньким та литовським гетьманом
Янушем Радзивілом.
Липень 1649 року. Облога польської армії під Збаражем.
Третій етап (серпень 1649 – червень 1651 рр.) – крах, внаслідок позиції Кримського
ханства, спроб реалізації програми створення незалежної Української держави.
На початку серпня 1649 року Хмельницький оточив королівське військо під Зборовом.
Становище поляків було катастрофічним, але підкуплені татари на чолі з ханом Іслам-
Гіреем змусили Хмельницького припинити бій і 8 серпня укласти з польським королем
мирний договір (Зборівський трактат).
Головними пунктами його було встановлено:
– 40 тисяч козацького реєстру;
– козацька територія обіймала воєводства Київське, Чернігівське і Брацлавське;
– всі учасники повстання підлягали амністії;
київський митрополит діставав місце у сенаті;
– питання про унію повинен був вирішити найближчий сейм;
– основна маса українських селян повинна була повернутися до свого попереднього стану.
Четвертий етап (червень 1651 – березень 1654 рр.) невдачі у боротьбі за збереження
автономії козацької України у межах Речі Посполитої і пошук оптимального варіанту
шляхом прийняття протекції московського царя чи турецького султана. Укладення
Переяславського договору з Москвою про входження Української держави до складу
Московського царства в основному на принципах федерації.
Червень 1651 року – битва біля м. Берестечко. Козацькі війська разом з татарами
нараховували 150 тис. Чоловік, Польська армія – 150 тис. Чоловік., сильна артилерія і
добре навчена кавалерія. Зрада татар призвела до поразки козаків.
18 вересня 1651 року було укладено Білоцерківський трактат. Чисельність реєстрових
козаків знижувалася до 20 тисяч, а козацькою територією визнавалося лише Київське
воєводство. Шляхта могла повернутися до своїх маєтків. Білоцерківський договір мав ще
більш умовний характер, ніж Зборівський.
У 1652 році (січень) до російського царя послано Івана Іскру.
Сейм не затвердив Білоцерківський договір, що розв’язало руки Хмельницькому. 22
травня 1652 року під Батогом (Поділля) Хмельницький оточив польське військо (20 тис.
чоловік) на чолі з М. Калиновським. Сам Калиновський, а також один з кращих
воєначальників Польщі Пшіємський та багато інших знатних шляхтичів загинули в бою.
Ця битва і перемога в ній Хмельницького порівнюється сучасниками з перемогою
Ганнібала над римською армією під Каннами – зразком мужності бійців і таланту
полководця.
Нова кам'янецька угода 1653 року була укладена на умовах Зборівського трактату (лише
передбачених ним прав і свобод козаків), всі інші аспекти договору ігнорувались.
Жванецька компанія виявилась катастрофічною для козаків, завдяки знову ж таки татарам.
1 жовтня 1653 року Земський собор у Москві вирішив прийняти Україну "під високу руку
царя" і розпочати війну з Польщею. 8 січня 1654 року відбулася Переяславська рада.
Україна вступила у договірні стосунки з Москвою як вільна і незалежна сторона. Його
значення:
– договір засвідчував юридичну форму відокремлення й незалежності козацької України
від Речі Посполитої;
– він служив правовим визнанням Росією внутрішньополітичного суверенітету
Української держави;
– він відкривав перспективу в союзі з Москвою довести до переможного кінця війну з
Річчю Посполитою й завершити об'єднання земель у кордонах національної держави;
– він виступав у свідомості національно-патріотичної еліти наступних поколінь за
визнанням П. Орлика "найсильнішим і иайнепереможнішим аргументом і доказом
суверенності України",
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Спектр пояснення Переяславо-Московського договору надзвичайно широкий,
найпоширенішими е п'ять підходів:
1) (В. Сергієвич) "персональна унія" (незалежні держави, що мають власні уряди,
визнають владу одного монарха);
2) (В. М/якотін і М. Ррушевський) "васальна залежність" України від Росії;
3) "автономія" України у складі Росії;
4) "возз’єднання" українського та російського народів;
5) "військовий союз" між Україною та Росією (В. Липинський).
П'ятий етап (березень 1654 – липень 1657 рр.) – боротьба уряду Б. Хмельницького за
возз’єднання західного регіону України з козацькою республікою, спочатку (березень
1654 – травень 1656 рр.) в союзі з Москвою, а пізніше (червень 1656 – липень 1657 рр.) в
коаліції із Швецією і Трансільванією та її невдача. Блискучі перемоги селянсько-
козацького війська у 1648 році привели до повного розгрому польських збройних сил і
ліквідації усієї адміністративно-політичної системи Речі Посполитої в Україні. Одним з
найважливіших наслідків визвольної війни було масове покозачення селянства і
міщанства. “Усе, що живе піднялося в козацтво” – відзначив Самовидець. Кріпосницькі
порядки в Україні були істотно підірвані.  2 У процесі розгортання національно-
визвольних змагань (1648 – 1657 рр.) у середовищі козацької еліти вперше в історії
української суспільно-політичної думки були чітко сформульовані фундаментальні
основи національної державної ідеї:
– право українського народу на створення власної держави в етнічних межах його
проживання;
– незалежність і соборність Української держави;
– генетичний зв'язок козацької державності з Київською Руссю, спадкоємність кордонів,
традицій та культури княжої доби.

2.Держава Б. Хмельницького, її державно-політичний та
адміністративний устрій.

Ці положення лягли в основу державотворчої діяльності Б. Хмельницького.
З початком визвольної війни почала формуватись українська національна державність. Її
основні форми поступово склалися в Запорізькій Січі, а свого дальшого розвитку набули
при гетьмані П. Сагайдачному. За часів його гетьманування устрій Запорізької Січі був
частково поширений на "волость" або в “городи”, де розміщувалися козацькі полки. У
ході війни з Польщею козацький державний устрій поширився на звільнену територію
України і став основою нового державного будівництва. Формально найвищим органом
була загальна рада всього війська. Однак скликалася вона дедалі рідше і її функції
поступово почала виконувати рада старшин, яку венеціанський посол в Україні називав
“суворим сенатом” (А. Віміна).
Фактично уся вища адміністративно-політична, військова і судова влада належала
гетьману, під час воєнних дій вона була необмеженою.
Керувати усіма справами гетьману допомагала генеральна військова старшина, яка крім
вирішення військових завдань виконувала функції центрального апарату управління. До
неї входили: писар, обозний, два осавули та два судді, хорунжий, бунчужний, підскарбій.
Генеральна старшина фактично виконувала функції міністрів на чолі з генеральним
писарем.
Уся звільнена територія України поділялася на полки/ сотні, які були адміністративно-
територіальними одиницями. У 1648 році було 40 полків.
Межі козацької держави охоплювали землі трьох воєводств -Київського, Брацлавського і
Чернігівського (від р. Случ на заході до російського кордону на сході та від басейну
Прип’яті на півночі до степової смуги на півдні). Столиця – м. Чигирин. Офіційна назва
держави – Військо Запорізьке.
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У квітні 1657 року в Чигирині генеральна рада старшин визначила наступником Б.
Хмельницького на гетьманстві його сина Юрія, що свідчить про намір гетьмана
перетворити цю інституцію у монархічну і зробити її спадковою у своєму роді.

Узагальнення.
Отже, це був період найбільшого політичного і воєнного піднесення України. Без сумніву,
останні державотворчі акти Хмельницького могли зміцнити внутрішнє становище
української держави, сконсолідувати навколо особи гетьмана усі стани тогочасного
суспільства, які діяли розрізне, ставлячи часом понад усе корпоративні інтереси. Смерть
Б. Хмельницького перервала консолідаційний процес і не дала скріпитись українській
державності, здобутки якої були втрачені його наступниками на гетьманстві.
Питання до самопідготовки
1. Назвіть причини й характер визвольної війни українського народу 1648-1657 рр.
2. Назвіть рушійні сили визвольної війни українського народу 16481657 рр.
3. Охарактеризуйте   основні   етапи   формування української державності у період війни.
4. З'ясуйте роль Переяславської ради та «Березневих статей» 1654 р. для розвитку України.
Література до теми:

1. Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. К., 1990. – С. 296 – 320.
2. Гуржій 0.1., Ісаєвич Я.Д. та ін. Історія України: нове бачення. – Т.1. – К., 1995, – С.

152 – 260.
3. Крип’якевич І. Історія України. – Львів, 1990. – С. 183 – 257.
4. Дорошенко Д. Нарис історії України. – Т.2. – С. З – 267. Субтельний О. Україна:

Історія. – С. 115 – 132.
5. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. – С. 43 – 58.
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Змістовий модуль 1.  Історія України від найдавніших часів до
початку ХХ століття.

Тема 1.6.Соціально – економічний та політичний розвиток України в другій половині
ХVІІ – ХVІІІ століття

Лекція: ___1___ год.

Тема:.Соціально – економічний та політичний розвиток України в другій
половині ХVІІ – ХVІІІ ст.

1. Українська державність наприкінці XVII — на початку XVIII ст.
2. Колоніальна політика Російської імперії щодо України у XVIII ст.
3. Правобережна Україна наприкінці XVII — у XVIII ст.
4.  Соціально-економічний розвиток України наприкінці XVII — у XVIII ст.
5. Лівобережна та Слобідська Україна, Запорозька Січ у другій половині XVII ст.
6. Адміністративно-політичний устрій Лівобережної Гетьманщини та Слобідської

України.
7. Остаточна ліквідація гетьманства. Ліквідація решток автономного устрою

Гетьманщини та Запорозької Січі.
Мета заняття:
Студенти повинні знати: основні дати, поняття та терміни теми; причини поділу України
на Лівобережну та Правобережну; політичне, соціально – економічне становище
Правобережної України та Лівобережної України у др.. пол.. XVII – пер. пол. XVIII ст.;
політичне життя в період гетьмана І. Мазепи; суть союзу І. Мазепи з Карлом ХІІ та його
наслідки; діяльність Малоросійської колегії з знищення автономії України; наслідки
ліквідації Запорізької Січі; Посилення гнобленняту Речі Посполитої на українських
землях в кінці XVII ст. – початку XVIII ст.; суть визвольних повстань та рухів на
західноукраїнських землях (1702 – 1704 рр., 1736 – 1738 рр., 1750 – 1768 рр.).
Студенти повинні вміти: виділяти факти, які свідчили про зародження буржуазних
відносин; встановлювати чинники, які зумовили поділ України на Правобережну та
Лівобережну; знаходити відмінності у цілях та діяльності гетьманів Лівобережної і
Правобережної України в період Руїни; охарактеризувати напрямки і принципи політики
І. Мазепи та його союзу з Карлом XII; розкрити суть і значення Конституції (1710 р.) П.
Орлика; проаналізувати поетапне обмеження української автономії з боку царського
уряду Росії; указати обставини, що привели до ліквідації Запорізької Січі; показати
історичне значення існування Української Гетьманської держави другої половини XVII –
XVIIІ ст.; пояснити причини, рушійні сили, наслідки визвольних повстань та рухів на
Лівобережній Україні; встановити чинники, що сприяли новому політичному
розчленуванню України Російською та Австрійською імперіями.

План заняття:
1. Українська державність наприкінці XVII — на початку XVIII ст.
2. Колоніальна політика Російської імперії щодо України у XVIII ст.
3. Правобережна Україна наприкінці XVII — у XVIII ст.
4.  Соціально-економічний розвиток України наприкінці XVII — у XVIII ст.
5. Адміністративно-політичний устрій Лівобережної Гетьманщини та Слобідської

України.
6. Українські землі під владою Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.
.
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Розкриття питання:
Основні терміни теми:
«Слобідська Україна», «слободи», «Генеральна військова канцелярія», «городові козаки»,
«низові козаки», «Руїна», «Гетьманщина», «Лівобережна Гетьманщина», «Правобережна
Гетьманщина», «рангові землі», «колонізація», «займанщина», Основні поняття і терміни:
васальна залежність, визвольне повстання 1702 – 1704 рр., Вічний мир, гайдамаки,
Гадяцький мир, Коліївщина, Малоросія, Олешківська січ, опришки, Північна війна,
"Руїна", Слобожанщина, інкорпорація.

1. Українська державність наприкінці XVII — на початку XVIII ст.
Безпосередніми наслідками поразки Української революції були значні

демографічні втрати (від воєнних дій, голоду, епідемій тощо українське населення
скоротилося на 65—70%), територіальний розкол українських земель, прогресуюче
звуження сфери впливу національних державних структур тощо. Ці негаразди зумовили
не тільки відмову від створення суверенної національної держави, а й втрату обмеженої
автономії.
Капітуляція 1676 р. правобережного гетьмана П. Дорошенка, його присяга російському
цареві не зняли проблему територіального розколу українських земель. Туреччина швидко
знайшла заміну Дорошенкові, вручивши булаву Ю. Хмельницькому разом з гучним
титулом «князя Сарматії та України, володаря Війська Запорозького». Розпочався новий
етап збройного протистояння між Правобережжям і Лівобережжям, своєрідним
епіцентром якого став Чигирин. Захопивши і зруйнувавши у ході запеклої боротьби
колишню гетьманську столицю, Ю. Хмельницький розраховував на подальше розширення
своєї влади на Лівобережжі, але опір лівобережного гетьмана І. Самойловича посилився, і
бойові дії набрали затяжного характеру.
Самойлович Іван Самійлович (? — 1690) — козацький діяч. Походженням із
духівництва. Освіту здобув у Київському колегіумі. Змолоду в козацькому війську. В 1669
р. обирається генеральним суддею лівобережного козацького війська, в 1672 р. —
гетьманом Лівобережної України. У 1668 р. підтримав гетьмана І. Брюховецького й узяв
участь у повстанні проти засилля російських воєвод в Україні. В 1677—1678 pp. керував
полками у війні проти Туреччини. В 1674 р. обраний гетьманом Лівобережної та
Правобережної України. Відстоював державні інтереси України у відносинах з
Московщиною. В 1687 р. очолював козацькі полки в першому Кримському поході
царських військ і був звинувачений у його невдачі. Засланий до Тобольська, де й скінчив
життя.

За цих обставин, Юрій дедалі частіше виявляє себе як жорстокий, деспотичний
правитель, що і призвело до його страти турецькими властями 1681 р. Цього ж року,
прагнучи вийти з безперспективного протистояння, Росія та Туреччина уклали
Бахчисарайський мирний договір. За його умовами під контролем Туреччини опинилися
Південна Київщина, Брацлавщина та Поділля, а Росія утримувала Лівобережну Україну з
Києвом, Васильковом, Трипіллям, а також Запорожжя. Територія між Дністром і Бугом 20
років мала залишатися нейтральною та незаселеною.
Останню крапку в процесі поділу українських земель у XVII ст. між сусідніми державами
було поставлено 1686 р. під час підписання між Росією та Польщею «Вічного миру».
Текст договору складався на основі умов Андрусівського перемир'я 1667 р. Річ Посполита
визнавала за Московським царством Лівобережну Україну, Київ, Запорожжя, Чернігово-
Сіверську землю. Брацлавщина та Південна Київщина ставали нейтральною незаселеною
зоною між Польщею та Московією. Північна Київщина, Волинь і Галичина відходили до
Польщі. Поділля залишалося під владою Туреччини (1699 р. було приєднане до Польщі).
«Вічний мир» суттєво ускладнив становище лівобережного гетьмана І. Самойловича. До
того ж сам гетьман у цей час зробив чимало невиважених кроків, які підірвали його
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престиж та авторитет. Безмежне користолюбство І. Самойловича, його самовладдя,
призначення на посади полковників найближчих родичів, підпорядкування української
церкви Московському патріархові призвели до старшинської змови, яка завершилася
арештом і засланням гетьмана до Сибіру.
Після усунення І. Самойловича гетьманська булава на Лівобережжі 1687 р. дісталася
генеральному осавулу І. Мазепі (1687—1708).
Своє правління новий гетьман розпочинав як політик чіткої промосковської орієнтації.
Про це свідчать підписані ним «Коломацькі статті», які регламентували українсько-
російські відносини. У цьому документі традиційна формальна гарантія «прав і
вольностей народу малоросійського» була доповнена низкою пунктів, які значно
розширювали російську присутність в Україні та обмежували козацьку автономію.
Зокрема, гетьман не мав права без царського указу зміщувати з посад козацьку старшину,
в Батурині при гетьмані розташовувався московський стрілецький полк, Війську
Запорозькому заборонялися зносини з чужоземними державами, козацька верхівка мала
сприяти українсько-російським шлюбам. Категорично заборонялося говорити про те, що
«Малороссийский край гетьманского регимента», у «Коломацьких статтях»
стверджувалося, що він є лише частина «их царского Пресветлого Величества
Самодержавной державы».
Вже на початку гетьманування доля підготувала Мазепі серйозне випробування. У 1689 р.
на російський трон сідає новий цар — Петро І. Колишні патрони українського гетьмана
усуваються від влади — царівна Софія потрапляє до Троїце-Сергієвого монастиря, а її
фаворита Голіцина засилають на Далеку Північ. Здається, крах кар'єри Мазепи
неминучий. Однак природний розум, дипломатичний хист, знання людей та придворних
церемоній виводять Мазепу із глухого кута. Добившись аудієнції в царя щедрими дарами
(тільки шабля, подарована Петру І, коштувала 2 тис. крб.), демонстрацією покори (стояв
навколішки перед царем, доки його силою не підвели), охаянням його попередніх
патронів («лютий ворог князь Голіцин»), гетьман досягає своєї мети і завойовує
прихильність російського царя. Пізніше Петро І зауважить у розмові з І. Мазепою: «Коли
б у мене всі слуги були схожі на тебе, я був би найщасливішою людиною на землі!»
Гетьманська булава та підтримка царя відкрили шлях до швидкого збагачення.
Заволодівши 20 тис. маєтків, І. Мазепа стає одним із найбагатших феодалів Європи. Як
високоосвічена людина, яка дбає про майбутнє, він значну частину власних коштів віддає
на розвиток культури та релігії. Проте головною його метою було об'єднання в межах
однієї держави всіх українських земель — Лівобережжя, Правобережжя, Запорожжя та
Слобожанщини. І. Мазепа мріяв про створення станової держави західноєвропейського
зразка. Ідеальною моделлю, на його думку, була Річ Посполита. Намагаючись створити
для реалізації своїх планів надійну опору, гетьман сприяє формуванню аристократичної
верхівки українського суспільства, тобто перетворенню козацької старшини на
шляхетську верству, «бунчукових товаришів». Йшлося про створення власної генерації
дворянства, яке мало б не тільки титули та спадкову владу, а й землі (гетьман роздав
старшині понад тисячу дарчих на землі) та залежних селян (у 1701 р. І. Мазепа видав указ
про дводенну панщину для селян Ніжинського полку). Така соціальна політика
породжувала соціальне напруження, негативно впливала на імідж гетьмана. Народ
називав І. Мазепу «вітчимом» України. Ситуацію в українських землях ускладнювала
необхідність постійної бойової готовності, що диктувалася широкомасштабними
політичними проектами російського царя. Лише за перші 12 років свого гетьманування І.
Мазепа здійснив 11 літніх та 12 зимових походів. За цими цифрами стоять матеріальні
збитки, демографічні втрати, збільшення податків, які лягали важким тягарем на плечі
українського народу. Очевидно, саме невміння або ж небажання побачити в глибинах
народної свідомості тісне переплетіння національно-державницьких ідеалів та соціальних
інтересів не дали змоги І. Мазепі при здійсненні його планів спертися на широку
соціальну базу. Загалом козацтво та селянство не підтримало гетьмана.
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2.  Колоніальна політика Російської імперії щодо України у XVIII ст.

Особливістю перебування Лівобережжя і Слобожанщини у складі Росії в XVIII ст.
був тотальний, безперервний, хоча і хвилеподібний наступ самодержавства на права
України. Суть цього наступу полягала в намаганні ліквідувати українську автономію та
інкорпорувати ці землі до складу імперії. З огляду на це можна констатувати, що офіційна
російська політика в українському питанні у цей час пройшла кілька етапів, у межах яких
темпи, форми, методи, інтенсивність та результативність імперської експансії були
різними, але поступальність цього процесу зберігалася постійно.
І етап (1708—1728) — форсований наступ на українську автономію. Хвиля репресій,
розгром Батурина були першою реакцією Петра І на перехід І. Мазепи до шведів. Після
цього кроку гетьмана російський цар вирішив остаточно «прибрати Україну до рук».
Намагаючись створити сприятливі соціальні умови для реалізації свого задуму, він
спочатку видає універсал, у якому обіцяє українському народові всілякі милості та
свободи, наказує обрати нового гетьмана. У цей час Петро І потураннями та подачками
задобрює старшину, надсилає подарунки та гроші на Запорожжя. Справжня ж суть
імперської політики гранично чітко висловлена в листі князя Голіцина до канцлера
Головкіна: «Задля нашої безпеки в Україні треба насамперед посіяти незгоду між
полковниками і гетьманом. Не треба виконувати прохань гетьмана. Коли народ побачить,
що гетьман уже не має такої влади, як Мазепа, то, сподіваюсь, буде приходити з
доносами».
У 1708 р. під тиском царя гетьманом було обрано літнього І. Скоропадського (1708—
1722). Кандидатуру енергійного та молодого П. Полуботка Петро І відкинув, вважаючи,
що з нього «може вийти другий Мазепа». І. Скоропадський звернувся до царя з проханням
підтвердити традиційні права та вольності, до яких додав ще декілька пунктів (щоб
козаками командували не московські офіцери, а власна старшина; щоб повернули гармати,
вивезені з Батурина та ін.). Резюме Петра І було коротким і однозначним: «Українці й так
мають з ласки царя стільки вольностей, як жоден народ у світі». Після цього
розпочинається форсований наступ на українську автономію. Характерними рисами цього
процесу були: обмеження влади гетьмана та контроль за нею (гетьманську резиденцію
перенесли з Батурина до Глухова, ближче до російського кордону, біля особи гетьмана
перебував російський резидент-наглядач); економічні утиски (значну частину українських
товарів — прядиво, шкіру, сало, олію та ін. — дозволялося вивозити лише до російських
портів, водночас певні товари заборонялося ввозити до України, їх змушували купувати
на російських фабриках); експлуатація демографічного потенціалу (1721 р. на будівництво
Ладозького каналу було направлено 10 тис. козаків, 30% з них загинуло; 1725 р. під час
Дербентського походу з 6790 козаків померло чи загинуло 5183 осіб); культурні
обмеження (1720 р. сенатським указом проголошувалося: в Україні «книг ніяких, окрім
церковних давніх видань, не друкувати», а у тих, які друкуються, «щоб ніякої різниці і
осібного наріччя не було»). Крім того, росіяни вперше отримали в Україні великі
землеволодіння, що призвело до появи значних непідконтрольних гетьману територій, на
яких їхні власники старанно прищеплювали вивезене з Росії кріпацтво. Цей етап мав свої
особливості: пасивна протидія офіційній російській політиці з боку І. Скоропадського,
створення 1722 р. Малоросійської колегії, яка, приймаючи від населення скарги на
українські суди, контролюючи фінанси, стежачи за стосунками старшини та козацтва, не
лише звужувала владні повноваження гетьмана, а й обмежувала українську автономію,
була дієвим дестабілізуючим чинником, що дедалі глибше вбивав клин між українською
елітою та народом.
Дещо змінила ситуацію поява на політичному горизонті наказного гетьмана П. Полуботка
(1722—1724), людини енергійної, палкого оборонця української автономії. Намагаючись
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нейтралізувати руйнівні дії Малоросійської колегії, він проводить судову реформу
(Генеральний суд стає колегіальним, розгортає боротьбу з хабарництвом, встановлює
порядок апеляцій). Проте колегія не бажала відігравати скромну роль апеляційної
інстанції, вона претендувала не тільки на контроль за владою, а й на саму політичну
владу.
Форсований наступ на права України тривав. У 1723 р. без візи Малоросійської колегії не
міг побачити світ жоден з важливих універсалів. Внаслідок цього у залежність від неї
потрапили майже всі українські державні структури — адміністрація, суд, Генеральна
канцелярія. Ув'язнення П. Полуботка в Петропавлівській фортеці, жорстоке придушення
опозиції старшини ще більше розширили поле діяльності Малоросійської колегії.
II етап (1728—1734) — повернення Україні частини її прав та вольностей. Смерть Петра І,
реальна загроза війни з Туреччиною змінили політичну кон'юнктуру. Бурхлива діяльність
Малоросійської колегії, яка весь час накладала нові податки на українських
землевласників, зачепила інтереси всесильного О. Меншикова, який володів величезними
маєтками і навіть містами в Україні. Це зумовило скасування 1727 р. Малоросійської
колегії та певне пом'якшення офіційної російської позиції в українському питанні — було
знову дозволено вибори гетьмана. Ним став Д. Апостол (1727—1734).
У 1728 р. в день коронації Петра II новий гетьман подав петицію про повернення Україні
колишніх прав та вольностей згідно з угодою 1654 р. Натомість одержав «Решительные
пункты», відповідно до яких гетьман не мав права вести дипломатичні переговори;
генеральну старшину та полковників затверджував цар; для контролю за гетьманськими
фінансами вводилися посади не одного, а зразу двох підскарбіїв — росіянина та українця;
мито за товари, які ввозилися до України, мало йти у царську казну та ін. Отже, часткове
повернення Україні її прав і свобод (право обрання гетьмана; переведення Гетьманщини з
імперського Сенату знову під юрисдикцію міністерства закордонних справ; скорочення
російських військ на українській території; скасування податків, накладених
Малоросійською колегією та ін.) були нічим іншим, як тактичним відступом, своєрідною
реакцією на зміну політичної кон'юнктури. А стратегічний наступ не припинявся. Тому
особливістю цього періоду було лише формальне поновлення української автономії,
фактично ж усе суспільне життя перебувало під контролем російської сторони. У цей час
сваволя російського уряду обмежувалася певними юридичними нормами. Це дало
можливість Д. Апостолу добитися позитивних зрушень: Генеральне слідство про
маєтності, тобто ревізія землеволодіння (1729—1730), дало змогу поповнити державний
земельний фонд; реформа судочинства та заснування скарбниці забезпечили Гетьманщині
перший річний бюджет; під владу гетьмана було повернуто Київ; помітно зменшилося
переселення селян на Правобережжя і, навпаки, зріс потік тих, хто повертався на
Лівобережжя.
III етап (1734—1750) — посилення імперського тиску. Після смерті Д. Апостола в
Петербурзі було прийнято ухвалу: нового гетьмана не обирати, а всю повноту влади
передати тимчасовому державному органу, що дістав назву «Правління гетьманського
уряду». До нього входило шість осіб: троє росіян та троє українців. На чолі правління став
князь О. Шаховський, який діяв відповідно до наказу: «Недремным оком наблюдать за
поступками тамошнего малороссийского народа». Характерними рисами цього періоду
були свавільне втручання російських чиновників у всі сфери суспільного життя,
русифікація українського населення, терор «Таємної канцелярії». Ситуація ускладнилася
ще й російсько-турецькою війною (1735—1739), під час якої Україна стала основною
базою для російських військ, постачальником матеріальних та людських ресурсів.
Наслідки війни були катастрофічними для українського народу: загинуло 35 тис. осіб.
Військові втрати, нескінченні мобілізації селян для обозів призводили до обезлюднення,
спустошення краю. Перебуваючи в Україні, російський міністр Волинський повідомляв у
своєму листі Бірону: «Не залишилося хліборобів, які потрібні, щоб засіяти хліб, щоб
прогодувати самий край». І ці виснажені землі мусили ще протягом війни утримувати від
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50 до 75 російських полків. Внаслідок війни Україна зазнала збитків на 1,5 млн крб. (один
віл тоді коштував 8 крб.).
IV етап (1750—1764) — тимчасове уповільнення процесу російської експансії. У 1750 р.
Україну чекав черговий поворот долі — саме цього року останнім гетьманом стає брат
фаворита нової імператриці Єлизавети — К. Розумовський. Російський уряд уповільнив,
але не припинив свого наступу на українську автономію. Про це переконливо свідчить той
факт, що крім старих традиційних обмежень (гетьману заборонялося листуватися з
іноземними державами, російська сторона призначала полковників та ін.) у цей час
з'явилася низка нових: 1754 р. ліквідовується митний кордон між Гетьманщиною та
Росією; 1761 р. Київ назавжди переходить під пряме імперське правління; 1754 р.
гетьману наказано подавати фінансові звіти російському уряду про прибутки та витрати
Гетьманщини. Проте можна погодитися з О. Субтельним, який вважає, що «за
Розумовського Гетьманщина переживала «золоту осінь» своєї автономії». Навіть
перебуваючи тривалий час у Санкт-Петербурзі, гетьман приділяв багато уваги Україні.
Було проведено судову реформу, внаслідок якої Гетьманщину поділено на 20 повітів,
кожен з яких мав власний суд. Намагаючись забезпечити собі тили, створити опору в
найвпливовішій частині українського суспільства, К. Розумовський йде назустріч
старшині і 1760—1761 pp. забороняє переходи селян без письмової згоди пана, починає
скликати з'їзди старшини — Генеральні Збори, які мали тенденцію до перетворення на
шляхетський парламент на зразок польського сейму. Було проведено певну модернізацію
війська: удосконалено артилерію, введено однакове озброєння та уніформу. К.
Розумовський виношував плани відкриття у Батурині університету. Однак прихід до влади
Катерини II (1762—1796) кардинально змінив ситуацію. Спроба добитися визнання
спадковості гетьманства для свого роду закінчилася для К. Розумовського втратою
гетьманської булави.
V етап (1764—1783) — остаточна ліквідація української автономії. Після ліквідації
гетьманства 1764 р. вся повнота влади в Україні зосередилася в руках Другої
Малоросійської колегії на чолі з графом П. Румянцевим. Було взято жорсткий курс на
централізацію та русифікацію. Суть цієї політики виражена короткою фразою
імператриці: «Коли в Малоросії зникнуть гетьмани, треба зробити все, щоб стерти з
пам'яті їх та їхню добу». У 1775 р. було знищено Запорозьку Січ, у 1781 — ліквідовано
полкову систему на Гетьманщині, утворено намісництво за російським зразком, у 1783 р.
юридично оформлено кріпацтво, крім того, на селян Лівобережжя і Слобожанщини
поширювалися загальноросійські закони. Намагаючись задобрити та підпорядкувати собі
українську еліту, Катерина II 1785 р. видала «Жалувану грамоту дворянству», відповідно
до якої українська знать звільнялася від військової служби та урівнювалася у правах з
російським дворянством. Внаслідок цих акцій було остаточно ліквідовано українську
автономію.
Отже, тотальний наступ російського царату на українські землі в XVIII ст.
характеризувався прогресуючим обмеженням українських прав та вольностей;
посиленням тенденцій централізації, уніфікації, русифікації; цілеспрямованим розколом
українського суспільства (заохоченням чвар між старшиною та гетьманом,
підбурюванням селян проти старшини); хижацькою експлуатацією людських та
матеріальних ресурсів українських земель.

3. Правобережна Україна наприкінці XVII — у XVIII ст.

Після поразки Української революції подальшу долю українських земель
визначали сусідні держави — Польща, Росія та Туреччина. Згідно з умовами
Бахчисарайського договору (1681) територія між Дністром і Бугом 20 років мусила
залишатися нейтральною і незаселеною. Це означало перетворення на пустелю тих
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земель, які були своєрідною базою національно-визвольного руху за часів Хмельниччини.
«Від Корсуня і Білої Церкви, потім на Волинь і в князівство Руське, до Львова, Замостя,
Бродів і далі подорожуючи, — писав козацький літописець Самійло Величко, — бачив я
багато городів і замків безлюдних, і пусті вали..., що стали пристанищем і житлом тільки
для диких звірів... Бачив я там... багато кісток людських, сухих і нагих, що тільки небо за
покрівлю собі мали».
Проте, зважаючи на родючість ґрунтів, сприятливі кліматичні умови, спочатку Туреччина,
а згодом Польща порушують Бахчисарайську угоду і розпочинають процес активного
заселення пустуючих земель Правобережжя. Новий колонізаційний рух стає особливо
масовим після того, як Ян Собеський видав 1684 р. універсал, що дозволяв козацькі
поселення на південь від Росі. Наступним кроком Польщі стала ухвала сейму (1685) про
поновлення на території колишніх українських полків козацьких прав та вольностей,
внаслідок якої відродилися Богуславський, Брацлавський, Корсунський та
Білоцерківський полки.
Після завершення війни між Польщею та Туреччиною (1699) потреба у козацькому
війську відпала, і тому польський сейм прийняв рішення про ліквідацію правобережного
козацтва. Спроба силою реалізувати цей план призвела спочатку до поразки польських
військ під Фастовом 1700 p., а потім і до вибуху повстання під проводом С. Палія (1702—
1704).

Палій (справжнє прізвище Гурко) Семен Пилипович (?—1710) — козацький
полководець, фастівський і білоцерківський полковник (1684—1704, 1709—1710).
Народився в містечку Борзна (Чернігівщина). Навчався в Київській колегії. У 1684 р.
отримав «приповідний лист» (дозвіл) польського короля на формування козацького полку
у Фастові й заселення вільних земель на Київщині. На полковій території встановилося
козацьке самоврядування. Спроби польських військ привести козаків до покори (1691,
1693, 1700) зазнали відсічі. Протягом 1688—1704 pp. Палій вів переговори з гетьманом І.
Мазепою про возз'єднання Правобережної України з Лівобережною, але уряд
Московщини, пов'язаний з Річчю Посполитою «Вічним миром» (1686), не давав згоди на
цю акцію. У 1702—1704 pp. Палій очолював козацькі повстання на Київщині,
Брацлавщині, Поділлі та Волині. В 1704 р. на Правобережжя вступили лівобережні
козацькі полки під проводом Мазепи. За його наказом Палія було заарештовано, а
повстання придушено. Царський уряд відправив Палія у заслання до Тобольська (1705—
1708), а в 1709 р. у зв'язку з війною зі шведами повернув в Україну. В 1709 р. Палій
очолює Білоцерківський полк і залишається його полковником до смерті.

Ситуацією скористався І. Мазепа, який, приєднавши до Гетьманщини правобережні
полки, незабаром усунув С. Палія від влади. Після падіння І. Мазепи та поразки П. Орлика
система міжнародних договорів 1711—1714 pp. остаточно визнала права Польщі на
володіння Правобережжям.
Починається активне відновлення польсько-шляхетських порядків на Правобережжі.
Землі регіону знову були поділені на Брацлавське, Волинське, Київське та Подільське
воєводства. Відновивши свою владу над землями Правобережжя, магнати зрозуміли, що
умовою їхнього збагачення є відродження та господарське піднесення краю. Саме тому
вони почали створювати в межах своїх володінь «слободи», у яких селяни на певний час
звільнялися від податків. Однак закінчення пільгових років, вимоги землевласників
виконання панщини та натуральних повинностей, які супроводжувалися посиленням
наступу уніатства на права православних, викликали значне соціальне напруження на
Правобережжі, безпосереднім наслідком якої стала гайдамаччина. Гайдамацький рух
виник у першій половині XVIII ст. (перша згадка про гайдамаків датується 1714 р.) на
Волині та Західному Поділлі, але незабаром охопив Київщину та Брацлавщину. Це була
яскрава форма національно-визвольної боротьби українського народу проти польського
гніту на землях Правобережної України. Гайдамаччина у своєму розвитку пройшла три
хвилі піднесення: 1734—1738 pp., 1750 p., 1768 p. (Коліївщина). Польські шляхтичі
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зневажливо поставилися до виникнення повстанського руху, називали його учасників
«гайдамаками» (від турецького «гайда» — гнати, переслідувати, турбувати), а невдовзі
цей термін і став самоназвою народних месників.
Перше велике гайдамацьке повстання розпочалося 1734 р. Його каталізатором став вступ
на територію Правобережжя російських військ разом з гетьманськими полками, які мали
на меті допомогти синові короля Августа II вступити на польський престол. Серед
місцевого населення поширилися чутки, що війська прийшли на допомогу українським
селянам, а російська цариця Анна Іоанівна видала грамоту, в якій закликала до боротьби
проти польської шляхти. Стихійний народний виступ швидко охопив Київщину, Поділля
та Волинь. На чолі повстання став сотник надвірних козаків князів Любомирських —
Верлан, проголошений гайдамаками полковником. У ході боротьби активно йшов процес
«покозачення», коли селяни масово записувалися в козаки та заводили козацький устрій.
Повстанцям вдалося захопити Жванець, Броди, Збараж, дійти з боями аж до околиць
Кам'янця-Подільського та Львова. Між тим внутрішня ситуація у Польщі змінилася — під
тиском Росії С. Лещинський втік, і престол отримав Агуст III. Виконавши свою основну
місію, царські війська були кинуті на придушення гайдамацького руху. Наприкінці 1738 р.
російські та польські збройні формування за допомогою зрадника С. Чалого отримали
перемогу над основними повстанськими силами, що примусило частину гайдамацьких
загонів відійти в Молдавію, а решту тимчасово припинити збройний опір. Новий спалах
активності гайдамацького руху припадає на 1750 р. Повстанці, очолювані О. Письменним,
М. Сухим, П. Тараном, протягом року контролювали землі Брацлавщини, Київщини,
Східного Поділля. Їм вдалося навіть захопити такі потужні фортеці, як Вінниця, Умань,
Летичів, Фастів. Проте до зими 1750 р. цей виступ спільними зусиллями польських та
російських військ було придушено.
Своєрідним піком гайдамацького руху стало селянсько-козацьке повстання 1768 p., що
отримало назву «Коліївщина» (від слів «кіл», «колоти», «колій»). Цей народний виступ
був зумовлений взаємодією низки причин. Саме того часу панське господарство занепало
внаслідок зміни торговельної кон'юнктури: перенесення основного ринку зерна з берегів
Балтійського моря на узбережжя Чорного. Нечіткість перспектив розвитку, що запанувала
у господарстві Польщі, безумовно, позначилася на взаєминах українських селян і
польських панів, посиливши соціальне напруження. У Північній Київщині, яка надалі
стала базою для розгортання Коліївщини, найменші соціальні утиски, збільшення
панщинних тягарів сприймалися як насильство і викликало бурхливу реакцію. Це
пояснюється тим, що в цьому регіоні, заселеному пізніше від інших земель
Правобережжя, селяни тривалий час були звільнені від панщинних повинностей. До того
ж близькість Запорожжя посилювала віру місцевого населення у власні сили.
Загострилася й релігійна ситуація.
Першопоштовхом до розгортання конфлікту став активний наступ уніатів, очолюваних
митрополитом Ф. Володкевичем, на права православних на півдні Київщини.
Застосування польських військ з метою перетворення православних на уніатів, ув'язнення
православних священиків, покарання різками — це далеко не всі форми і методи, за
допомогою яких уніатство намагалося утвердитися в цьому краї. Одним з натхненників
боротьби за православ'я, енергійним та здібним організатором мас став ігумен
Мелхиседек Значко-Яворський. Саме він зумів добитися аудієнції в Катерини II, під час
якої вона пообіцяла православним Польщі підтримку та заступництво. Діючи через
дипломатичні канали, російська цариця здійснила свою обіцянку. У 1768 р. польський
король С. Понятовський під тиском Росії підписав трактат про формальне зрівняння в
правах з католиками віруючих православної та протестантської церков.
Розрахунки Росії, що пішла на такий крок, цілком зрозумілі: послабити Польщу, адже
негативну реакцію шляхти на рішення короля та розгортання чвар і протистоянь можна
було легко спрогнозувати; зміцнити зв'язки з православними Правобережжя, а відтак і
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посилити російський вплив в цьому регіоні; формувати в свідомості українців
привабливий імідж Росії як захисниці православної релігії.
Як і слід було очікувати, значна частина польської шляхти негативно поставилася до
зрівняння в правах католиків та православних і перейшла до активних дій. Створивши
збройні союзи — конфедерації, вона оголосила «хрестовий похід» проти православних під
гаслом захисту католицизму, шляхетських прав і звільнення Польщі з-під російського
впливу. Організуючим центром цього руху стала Барська конфедерація (м. Бар на
Поділлі). Сіючи смерть серед православних, глумлячись над їхніми святинями, руйнуючи
православні монастирі та церкви, конфедерати кривавим смерчем пройшлися Київщиною,
Поділлям та Волинню.
Не маючи змоги самотужки вгамувати непокірних магнатів, польський уряд звернувся по
допомогу до Росії. На Правобережжя для боротьби з конфедератами вступає російське
військо на чолі з генералом М. Кречетниковим. Місцеве українське населення сприйняло
появу російських збройних формувань як допомогу в боротьбі проти офіційної польської
влади. Блискавично набула поширення чутка про те, що нібито Катерина II видала
«Золоту грамоту», в якій закликала селян до боротьби з польською шляхтою. Всі ці
обставини сприяли розгортанню та поглибленню селянсько-козацького виступу на
Правобережжі.
Навесні 1768 р. запорожець М. Залізняк сформував під Чигирином повстанський загін,
його ядром були запорожці, навколо яких об'єдналися тисячі селян. На бік повсталих
перейшов уманський сотник І. Гонта зі своїми козаками. Повстанці взяли Умань — міцну
фортецю, одну з опорних точок польської шляхти в цьому регіоні, що стало переломним
моментом у розгортанні Коліївщини. Ця перемога робила досить реальною перспективу
розростання гайдамацького руху як у західному, так і в східному напрямках, що означало
його поширення не тільки на власне польські землі, а також і на Лівобережжя.
Катерина II чудово розуміла, що в основі Коліївщини лежать не лише національно-
визвольні змагання та релігійне протистояння. Важливою складовою цього руху була
антифеодальна боротьба, і тому попадання на російський ґрунт навіть іскри
гайдамацького руху спричинили б серйозні соціальні наслідки: російські селяни також
могли піднятися проти феодалів. Непокоїла російський уряд й участь у гайдамацькому
русі російських селян, міщан і навіть солдатів, які після повернення на батьківщину могли
стати носіями небезпечних для правлячих кіл ідей, організаторами антиурядових акцій. До
того ж тактика доброзичливого ставлення до гайдамаків ускладнила російсько-турецькі
відносини, оскільки повстанці, переслідуючи шляхту і євреїв, перейшли кордон і спалили
турецьке місто Балту. Цей інцидент викликав бурхливий протест турецького султана,
кримського хана та молдавського господаря. Причому Туреччина загрожувала навіть
війною, до якої Росія у той час не була готова. Усі ці фактори зумовили зміну тактики
російського уряду стосовно гайдамацького руху — після зближення з Польщею Росія
розпочинає в другій половині червня 1768 р. каральні акції проти повстанців. Підступно
були схоплені М. Залізняк та І. Гонта. Протягом липня—серпня було розгромлено
більшість гайдамацьких загонів, але остаточно Коліївщина була придушена лише навесні
1769 р.
Жорстоко і люто розправилася з повстанцями Польща. Лише в містечку Кодні (поблизу
Житомира) поляки знищили 3 тис. осіб. І. Ґонту після жахливих тортур (здерто смуги
шкіри) було порубано на частини, а його голову прибито до воріт Могилева. Що
стосується гайдамаків — підданих Росії, то їхнє покарання мало характер демонстрації.
Росія мусила переконати турків і поляків у своїй непричетності до виникнення
Коліївщини. Саме тому частина вироків гайдамакам була здійснена або ж на польській
території, або на турецькому кордоні. Водночас, чудово розуміючи, що жорстокі репресії
проти повстанців зашкодять іміджу Росії в очах українців Правобережжя, російський уряд
в останній момент замінює М. Залізняку та 250 гайдамакам смертний вирок довічним
засланням до Сибіру.



56

Росія постійно проводила двозначну політику щодо соціальних рухів на Правобережжі.
Це пояснюзться тим, що, з одного боку, вона бачила в гайдамаччині засіб дестабілізації та
ослаблення Польщі, з іншого — не хотіла, щоб цей антифеодальний рух поширився на
російську територію. Стратегічною метою імперської політики Росії було встановлення
цілковитого контролю над правобережними землями, але здійснити ці плани їй вдалося
лише наприкінці XVIII ст. Внаслідок другого поділу Польщі (1793) до Росії відійшли
Київщина, Східна Волинь, Поділля, Брацлавщина, а після третього поділу (1795) під владу
російського царя відійшла і Західна Волинь. Незабаром на інкорпорованих землях було
утворено Київську, Подільську та Волинську губернії.
Безумовно, об'єднання в межах однієї держави більшості українських земель (майже 80%),
етнічне возз'єднання лівобережних та правобережних українців, поновлення позицій у
суспільстві православної церкви сприяли консолідації української нації. Однак наприкінці
XVIII ст. автономії Лівобережжя не існувало, і тому Правобережжя з-під влади одного
іноземного уряду потрапило під владу іншого, що не могло забезпечити повноцінний,
динамічний розвиток краю.
Отже, після поразки Української революції Правобережжя надовго стало об'єктом
територіальної експансії сусідніх держав — Польщі, Росії та Туреччини. Встановлення на
початку XVIII ст. контролю Польщі за цим краєм відновило польсько-шляхетські
порядки, посилило релігійний гніт, спричинило нову колонізацію правобережних земель,
зростання соціального напруження та виникнення гайдамацького руху. Перехід
наприкінці XVIII ст. Правобережжя під владу Росії не зняв проблеми іноземного
панування для цього краю, він тільки змінив форми та методи експлуатації місцевого
населення

4.Соціально-економічний розвиток України наприкінці XVII — у XVIII ст.

Стрижнем тогочасної економіки було сільське господарство, тенденції розвитку
якого накладали помітний відбиток на перебіг всіх суспільних процесів. У цей період
земельна власність служить для правлячих верств економічною основою їхнього
панування, виступає гарантом незалежності, умовою надання привілеїв. Тож не дивно,
що, втрачаючи політичну автономію, лівобережна старшина та шляхта намагалися
зберегти бодай економічну незалежність шляхом концетрації у своїх руках значних
земельних володінь. Тогочасне старшинське володіння землею існувало у двох формах:
приватно-спадковій та тимчасово-умовній. Характерною рисою спадкового («вічного»,
«спокійного») володіння була його незалежність від службового становища. Як правило,
воно виникало в процесі купівлі-продажу, обміну, дарування, застави, при торгових
операціях, що фіксувалися у відповідних юридичних документах.
Іншою була природа та спосіб формування тимчасово-умовного («рангового») володіння.
Землі видавалися за службу на певний строк або ж «до смерті». Формально рангові землі
вважалися власністю Війська Запорозького і перебували у володінні Генеральної
військової канцелярії. Розширення меж приватного старшинського землеволодіння
здійснювалося різними способами: займанщина вільних земель; захоплення громадських
земель та угідь; загарбання козацьких та селянських земель на основі боргового
закабалення їхніх власників; гетьманські надання та пожалування царського уряду «за
службу великому государю» з фонду вільних військових маєтностей; перетворення
рангових земельних володінь на спадкові.
Процес зростання та зміцнення старшинської земельної власності підтримував
гетьманський уряд, вбачаючи в ньому опору та гарантію автономії України. Царський
уряд також з розумінням ставився до економічного зміцнення старшини, сподіваючись у
такий спосіб бодай частково компенсувати прогресуюче обмеження політичних прав та
вольностей. Однак як централізовану державу Росію не влаштовувала практика стихійної
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«займанщини». Саме тому з метою посилення контролю за процесом зростання
старшинського землеволодіння було запроваджено порядок наділення і затвердження
придбаних земель винятково за царськими указами.
За цих обставин у 30-х роках XVIII ст. понад 35% оброблюваних земель Гетьманщини вже
перебували в приватній власності старшини. У період правління гетьмана Д. Апостола
основний земельний фонд було роздано. У цей час межа між спадковими і ранговими
володіннями практично стерлася.
Характерною рисою процесу зростання великого землеволодіння було збільшення
земельної власності в Україні російських поміщиків. Найбільшими землевласниками
стали О. Меншиков, П. Рум'янцев-Задунайський, Г. Потьомкін (42,2 тис. десятин) та інші
російські вельможі, яким значно поступалися національні землевласники.
Зростання крупного феодального землеволодіння супроводжувалося масованим наступом
на землі та права козацтва і селянства. Особливо постраждали ці верстви в другій
половині XVIII ст., коли офіційна влада в центрі та на місцях перестала визнавати
«займанщину» юридичною підставою для володіння земельними угіддями. Після поразки
Української революції старшина взяла курс на обмеження прав рядового козацтва. Це
обмеження виявилося в забороні козакам вільно розпоряджатися землею, примусовому
використанні безплатної козацької праці в старшинських маєтках, забороні козакам
торгувати горілкою, насильному переведенні їх у посполиті тощо. Становище козацького
стану погіршувалося. Крім військової служби, козаки брали участь у всіх війнах
Російської імперії, охороняли південні кордони від татар, будували канали та фортеці. Ці
обставини вели до прогресуючої деградації козацьких господарств. Не маючи змоги за
власний кошт відбувати військову службу, значна частина козаків змушена була
виписуватися з козацького стану і займатися промислами, торгівлею, заробітчанством.
Ще гіршим було становище селянства. Обмеження їхніх прав виявилося в тому, що
наприкінці XVII ст. дедалі більшого поширення набуває феодальна рента, зокрема
відробіткова, інтенсивність якої у другій половині XVIII ст. сягає п'яти і більше днів на
тиждень. Водночас зберігалася натуральна і грошова ренти. Логічним фіналом процесу
обмеження селянських прав став царський указ 1783 p., який узаконив закріпачення
селянства на Лівобережжі та Слобожанщині.
Свої особливості мали аграрні відносини на Правобережжі. Оволодівши на початку XVIII
ст. землями цього краю, Польща взялася за відновлення своїх порядків. Складовою цього
процесу стало повернення земельних угідь колишнім володарям. Розшукавши в архівах
старі документи, нащадки власників правобережних маєтків вступали у володіння
землями. Особливо швидко зростало магнатське землеволодіння. Величезні латифундії
Потоцьких, Любомирських, Яблоновських, Чорторийських, Сангушків, Тишкевичів та ін.
нагадували часи до 1648 р. Користуючись слабкістю королівської влади, магнати не
тільки пред'являли права на батьківські землі, а й захоплювали королівські та колишні
шляхетські землі. Внаслідок цього на середину XVIII ст. майже 40 магнатських родів
контролювали 80% території Правобережжя.
Великі земельні володіння вимагали значної кількості робочих рук, яких на Правобережжі
хронічно не вистачало. Саме тому магнати створювали на своїх землях слободи,
поселяючись у яких селяни звільнялися від усяких повинностей залежно від договору на
15—30 років. Такі пільгові умови життя та господарювання викликали масовий
селянський переселенський рух з Галичини, Волині, Полісся, де вже було встановлено
кріпацтво. Ця народна колонізація сприяла господарському відродженню краю,
пожвавленню його економічного розвитку. У цей час господарство функціонувало на
основі фільварково-панщинної системи, яка у середині XVIII ст. набула поширення на
всій території Правобережжя. Характерною рисою аграрних відносин у цьому регіоні
було повторне закріпачення селян, які після закінчення пільгових років у слободах
змушені були виконувати грошову та відробіткову ренти.



58

Наприкінці XVII—XVIII ст. розвиток аграрного сектора визначали рутинний стан техніки
та екстенсивний метод господарювання. Водночас розвивалося сільське господарство.
Виникли прогресивні тенденції та процеси:
— підвищення родючості ґрунтів шляхом підживлення та різних форм сівозміни;
— зростання ролі зернового господарства;
— збільшення асортименту сільськогосподарських культур, (почали садити картоплю,
культивувати кукурудзу, розширювати площу під тютюн тощо);
— розширення площ садів, поява нових сортів, застосування щеплення дерев;
— розвиток племінної та селекційної діяльності у тваринництві;
— поглиблення спеціалізації різних регіонів (Лівобережжя та Слобожанщина
спеціалізувалися на вирощуванні жита; Волинь — пшениці, Полісся — льону й коноплі,
землі між Дністром і Прутом — тютюну тощо);
— зростання товаризації сільського господарства.
Відбулися суттєві зрушення не тільки в аграрному секторі, а й якісні та кількісні зміни в
інших секторах економіки — промисловості, торгівлі, фінансах. Базовими підвалинами
розвитку промисловості того часу були ремесло та промисли. Характерні риси
ремісничого виробництва: розширення спектра ремісничих спеціальностей (якщо в
першій половині XVII ст. їх налічувалося 270, то наприкінці XVIII ст. — вже 300);
поглиблення спеціалізації ремесел (існувало 34 спеціальності з деревообробки, 25 —
будівельної справи, 17 — виробництва одягу тощо); залучення ремесла до процесу
товарно-грошових відносин. Процес поглиблення суспільного поділу праці, прогресуюче
відокремлення ремесла та промисловості від сільського господарства підштовхували
розвиток урбанізації в українських землях.
В умовах товарно-грошових відносин містечко, завдяки тому, що воно було центром
ремесла та торгівлі, як правило, давало панові прибуток у 5—10 разів більший, ніж село.
У цьому контексті й слід сприймати тогочасну форсовану урбанізацію: зокрема, якщо у
XVII ст. в Лівобережній Україні налічувалося понад 100 міст та містечок, то вже в
середині XVIII ст. — 200.
Провідними промислами в українських землях цієї доби було млинарство, винокуріння,
селітроваріння, чумацтво. З часом на базі дрібних селянських промислів та міського
ремесла під впливом кількісних (зростання розмірів виробництва, концентрації більшої
кількості працюючих) та якісних (поглиблення поділу праці, поява найманої робочої сили)
змін поступово формуються мануфактури. Каталізатором мануфактурного виробництва
стала поява примітивної механізації, яка використовувала силу води та вітру. Особливу
роль відіграло широке запровадження у виробничий процес водяного колеса, що зумовило
перехід від дрібного ручного виробництва до механізованого.
Реформи Петра І пришвидшили процес становлення мануфактурного виробництва на
Лівобережжі та Слобожанщині. Ще в 20-х роках XVIII ст. тут розпочалося будівництво
великих централізованих мануфактур, кількість яких у другій половині XVIII ст. сягнула
40 (крім того, на цих землях розташовувалося понад 200 підприємств, що становили
початкові форми мануфактури). У Західній та Правобережній Україні розвинені
мануфактури виникли в 70-х роках XVIII ст.
Початкові форми мануфактури — це дрібні підприємства, в яких ще панувала ручна
ремісницька техніка, але вже існував поділ праці, поступово розпочиналася механізація
виробничих процесів. До таких мануфактур належали підприємства, що виробляли залізо
(рудні), скло (гути), поташ (буди), папір (паперові), селітру (майдани) та ін. Розвинуті,
централізовані мануфактури виникали у текстильній, насамперед, суконній
промисловості. Найбільшими з них були Путивльська (Глушківська), Ряшківська
(Прилуцький повіт) та Салтівська (Слобожанщина).
Переважна більшість цих підприємств були казенними, посесійними, вотчинними та
купецькими. До введення кріпацтва 1783 р. приватні мануфактури Лівобережжя та
Слобожанщини використовували вільнонайману робочу силу. Надалі активно
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експлуатується примусова праця кріпаків, державних приписних селян або посесійних
селян-кріпаків, які були власністю підприємства. Однак навіть на купецьких,
капіталістичних мануфактурах основна ставка робилася головним чином на
вільнонайману працю.
Характерною рисою розвитку сільського господарства та промисловості наприкінці
XVII—XVIII ст. було втягування цих галузей у сферу товарно-грошових відносин. Цьому
процесу сприяли поглиблення поділу праці, поступова диференціація земель на
землеробські та промислові зони, урбанізація тощо. Основними місцями, де відбувалися
товарно-грошові операції, були ярмарки, базари та торги.
Наприкінці XVII ст. на Лівобережжі збиралося 390 ярмарків, у Слобожанщині — 271. У
Правобережній Україні в першій третині XVII ст. виникло 16 ярмарків, у 40—60-х роках
— 42. Як правило, ярмарки збиралися кілька разів на рік і приурочувалися до релігійних
свят. Найбільшими і найбагатшими за асортиментом були ярмарки в Києві, Ромнах,
Ніжині, Кролевці, Стародобі, Харкові, Сумах, Львові. Зокрема, товарооборот ніжинських
та роменських ярмарків сягав 4 млн. крб.
Наступною ланкою системи внутрішньої торгівлі були торги, які спеціалізувалися на
продажу певного товару (Глухів — хліба, Ромни — тютюну, Львів — худоби тощо). На
них скуповували товар для оптового продажу на ярмарках.
Невпинно зростає кількість базарів. На території Лівобережжя їх діяло понад 8 тис, а на
Слобожанщині — майже 2 тис. На базарах, які збиралися раз або двічі на тиждень,
місцеве населення продавало лишки продукції своїх господарств, торгувало вроздріб.
Кожен з елементів системи внутрішньої торгівлі сприяв господарському піднесенню
українських земель: базари забезпечували економічний зв'язок між містом і селом, торги
стимулювали спеціалізацію окремих районів, ярмарки об'єднували економічні регіони
України, створюючи передумови для формування національного ринку.
Розвитку товарного виробництва сприяла і зовнішня торгівля з такими державами, як
Туреччина, Сілезія, Пруссія, Італія, Молдавія, Персія, Індія та ін.
Отже, наприкінці XVII—XVIII ст. характерними рисами соціально-економічного розвитку
українських земель були зростання крупного феодального землеволодіння; обезземелення
селянства, його закріпачення; розбудова та відокремлення міст від сіл; поступальний
розвиток селянських промислів і міського ремесла, на базі яких виникають мануфактури;
збільшення товарності виробництва; зростання паростків капіталістичного укладу в
економіці; формування національного ринку. Особливість цих процесів полягала в тому,
що вони відбувалися в умовах бездержавності на Правобережжі та прогресуючого
згортання автономії на Лівобережжі. Включення українських земель до складу іноземних
держав, підпорядкування української економіки їхньому впливові та владі суттєво
гальмували та деформували поступальний розвиток.

Отже, протягом другої половини XVII ст. поряд із Лівобережною Гетьманщиною
постала нова козацька Україна — Слобідська.

5.Адміністративно-політичний устрій Лівобережної Гетьманщини та Слобідської
України. Адміністративно-територіальний устрій Гетьманщини, що склався
протягом Національно-визвольної війни, зберігався майже без змін.
Наприкінці XVII ст. на Лівобережжі існувало 10 полків, які одночасно були
адміністративно-територіальними і військовими одиницями.
Адміністративно-територіальний устрій Слобідської України був подібним, хоч існували
й певні відмінності. На території Слобідської України сформувалося п'ять козацьких
полків — Острогозький, Харківський, Сумський, Охтирський та Ізюмський. Ці полки, як і
в Гетьманщині, були не тільки військовими, а й адміністративно-територіальними
одиницями. Полки поділялися на сотні. Полком керував полковник із полковою
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старшиною. Посада полковника була виборною. Він очолював адміністрацію полку,
стверджував судові постанови, роздавав поселенцям вільні землі, а також командував
полком під час походів. Полковників обирали довічно. Крім того, на Слобідській Україні
нерідко траплялось успадкування посади полковника. Це зумовлювалося особливостями
заселення нових земель: полковники звичайно були ватажками переселенських груп. Вони
мали надзвичайний авторитет, бо фактично були засновниками полків, на відміну від
Гетьманщини. Місце Генеральної військової ради ще за Богдана Хмельницького
заступила Старшинська рада. До її складу входили гетьман і генеральна старшина —
обозний, писар, двоє суддів, підскарбій, двоє осавулів, бунчужний, а також 10
полковників. Ця рада встановлювала розміри податків, оренди, виносила ухвали з питань
оборони.
Безпосереднє діловодство покладалося на Генеральну військову канцелярію. Вона
виникла за Богдана Хмельницького. Очолював її генеральний писар, а безпосередньо
керував гетьман. У Генеральній військовій канцелярії зосереджувалася військова,
політична й міжнародна інформація з усієї України, а також із-за кордону. В цій установі
розглядалися й вирішувалися важливі адміністративні, військові, фінансові питання.
Звідси відправлялися численні посольства й гінці. Тут складалися гетьманські універсали,
провадилося дипломатичне листування, переписувалися й копіювалися документи,
розглядалися судові та цивільні справи козаків, селян, міщан.
Найвищою посадовою особою в Гетьманщині був гетьман. У другій половині XVII ст.
його обирала вузька Старшинська рада, рішення якої схвалювало козацьке військо на
Генеральній військовій раді. Остаточно затверджував гетьмана цар. Влада гетьмана хоч і
обмежувалася царатом, проте залишалася значною у вирішенні питань внутрішнього
життя Лівобережної України. Повноваження гетьмана визначалися спеціальними статтями
(умовами), що укладалися між гетьманом і царем. Гетьман, зокрема, мав право надавати
старшині у власність землю за службу, призначати на посади. Гетьман визначав також
напрями внутрішньої політики Гетьманщини, умови переговорів або листування з
урядами інших держав. Дорадчі права при гетьманові мала Рада генеральної старшини.
У Слобідській Україні посади гетьмана не існувало, не було й генеральної старшини. У
цьому полягала ще одна особливість адміністративно-політичного устрою
Слобожанщини, накинута царатом. Слобідські полковники підпорядковувалися
безпосередньо бєлгородському воєводі.
Кожний полк окремо і в різний час одержував царську жалувану грамоту, в якій
визначалися його права на козацький устрій, вільну торгівлю, звільнення від податків на
землю тощо. Вибраних у полках полковників погоджував бєлгородський воєвода, а потім
пропонував цареві як кандидатів на цю посаду. Кількісний склад козацьких пол

6.Українські землі під владою Російської імперії наприкінці XVIII — у першій
половині XIX ст.
Остаточна ліквідація гетьманства. Уже на початку 60-х років XVIII ст. Російська
імперія посилила тиск на рештки української козацької державності, задумуючи цілковито
ліквідувати Січ та Гетьманщину. Гетьман Кирило Розумовський, дуже лояльно
налаштований щодо Російської імперії, спробував у інтересах розвитку Гетьманщини
зміцнити гетьманську владу, навіть зробити її спадковою. Це викликало гнів імператриці
Катерини II (правила у 1762—1796 pp.), яка прагнула до повного злиття України з Росією,
до тотальної русифікації українського народу. Гетьмана Кирила Розумовського негайно
викликали до Петербурга. Вимога Катерини була категоричною — зректися гетьманської
булави. Протягом 10 місяців український гетьман, використовуючи свої зв'язки при дворі,
намагався якось залагодити справу. Та імператриця залишалася непохитною — адже
справа була не в особі Кирила Розумовського.
Ліквідація гетьманства була логічним наслідком колоніальної політики Російської імперії
щодо України. Таким чином, у жовтні 1764 р. Кирило Розумовський змушений був
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скласти свої повноваження, а вже наступного місяця його офіційно було увільнено від
гетьманства. Натомість для управління Лівобережною Україною та Запорожжям було
створено Малоросійську колегію на чолі з президентом і генерал-губернатором графом
Петром Рум'янцевим. Майже одночасно (1765) було скасовано козацький устрій на
Слобожанщині й утворено там Слобідсько-Українську губернію з адміністративним
центром у Харкові. Козацькі полки перетворювалися на гусарські. Старшини отримували
російські військові чини, а козаки ставали «військовими обивателями». Заборонялися
вільні переходи селян від одного пана до іншого.
Скасування гетьманства стало початком вирішального наступу царату на українську
автономію. Катерина II мала на меті не лише позбавити українські землі решток
державності, а й знищити самобутню культуру українського народу, його мову,
перетворити українців на злиденних і ницих малоросів. Протягом наступних років один за
одним з'являлися імператорські укази, що мали довершити справу підкорення України.
Виконавцем імператорської волі був президент Малоросійської колегії Петро Рум'янцев.
Його бурхливу антиукраїнську діяльність тимчасово призупинила тільки чергова
російсько-турецька війна 1768—1774 pp., оскільки Російській імперії був потрібний
спокійний тил і гарматне м'ясо. У цій війні особливо уславилися запорозькі козаки, котрі
сподівалися, що за вірну службу у війні проти «бусурман» імперія залишить у спокої
козацтво, не буде вторгатися в землі Війська Запорозького, які широко прослалися
степами Центральної та Південно-Східної України. Та не так сталося, як гадалося і як
обіцялося ...
Переможна для Російської імперії війна завершилася підписанням Кючук-
Кайнарджійського мирного договору. До Росії відійшли Велика й Мала Кабарда, східна
частина Керченського півострова (в тому числі Керч і Єнікале), а також Азов із
навколишніми землями, фортеця Кінбурн у гирлі Дніпра, територія між Дніпром і
Південним Бугом (по нижній течії до узбережжя Чорного моря). Туреччина зобов'язалася
вивести свої війська з Криму, Кубані й Тамані, а Росія — з Криму, Дунайських князівств і
Кавказу. Росія одержала право вільного торгового судноплавства на Чорному морі. За
умовами Кючук-Кайнарджійського мирного договору Кримському ханству надавалася
незалежність від султанської Туреччини, фактично ж воно опинилось у залежності від
Російської імперії, а в 1783 р. Крим взагалі було приєднано до останньої. Чимало
кримських татар вже тоді стали жертвами переслідувань та дискримінації, майже
половина татарського населення Криму емігрувала до Османської імперії. Розпочалося
планомірне й санкціоноване зверху нищення не тільки кримськотатарських, а й античних
та ранньохристиянських пам'яток старовини. Англійський професор Е. Д. Кларк як свідок
описав варварську руйнацію царськими військами у 1812 р. будівель античного
Херсонеса, що її здійснювали при використанні порохових мін. Репресії та депортації
впали й на голови християнського населення Криму, значна частина якого (переважно
греки) були виселені в північне Приазов'я, де виникло місто Маріуполь (у перекладі з
грецької — «місто Марії»). У той же час царат активно переселяв до Криму росіян,
українців, німців та ін.
Ліквідація решток автономного устрою Гетьманщини та Запорозької Січі. Після
закінчення російсько-турецької війни й придушення Селянської війни у Росії під
керівництвом Омеляна Пугачова (1773—1775) антиукраїнська політика Петербурга
посилилася.
4 червня 1775 р. війська генерала Текелія раптово оточили Січ-столицю, де стояла
невелика козацька залога, й зажадали її капітуляції. Після бурхливої військової ради,
зваживши на нерівні сили сторін (3000 запорожців проти 10 000 царського війська),
запорожці вирішили скласти зброю. Наступного дня за наказом Текелія з Січі було
вивезено боєприпаси, артилерію, скарб, клейноди і прапори, архів тощо. Всі будівлі на
Січі, крім укріплень, зруйнували, в тому числі 500 козацьких майстерень і торговельних
будинків.
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Військова операція з ліквідації Січі передбачала загарбання всього Запорожжя. Щоб
досягти цього, було залучено величезні сили — до 100 000 вояків. Поділена на кілька
частин, російська армія протягом двох тижнів, від 25 травня до 8 червня 1775 p., повністю
окупувала запорозькі землі. Осердя української державності й волелюбного духу було
знищене. У червні 1775 р. вийшов сенатський указ, а у серпні — указ Катерини II, що
поклали край надіям козаків на відродження Січі. У цих указах містилося чимало
брехливих звинувачень на адресу запорожців. Головна ж причина ліквідації Січі полягала
насправді в колоніальній та кріпосницькій політиці Російської імперії. Царський уряд в
особі самої Катерини, її фаворита Григорія Потьомкіна та ін. серйозно непокоїли
можливість відродження Української держави, зростання економічної могутності Січі,
відсутність тут кріпацтва, демократичний устрій козацької республіки, яка виступала
цілковитою протилежністю кріпосницькій та монархічній Росії.
Після ліквідації Січі запорожцям було наказано записатися до селянського (фактично до
кріпаків) та міщанського станів. Старшин зараховували офіцерами до царської армії, але
найвищих керівників Січі жорстоко покарали. Особливо тяжка доля випала кошовому
отаману Петру Калнишевському, військовому судді Павлу Головатому та військовому
писарю Івану Глобі. Останній кошовий протягом 25 літ відбував ув'язнення у маленькій
келії, фактично у кам'яному мішку, в Соловецькому монастирі. Суддя ж і писар були
заслані до Сибіру (Тобольськ).
У 1781 р. на землях Лівобережної Гетьманщини було утворено Малоросійське генерал-
губернаторство, що складалося з трьох намісництв, згодом губерній — Київської,
Чернігівської та Новгород-Сіверської. Кожна губернія поділялася на 11 повітів. Глухів
утратив статус столиці. У губернських і повітових містах створювалися такі самі
адміністративні та судові установи, які діяли скрізь у Російській імперії. Малоросійську
колегію було скасовано. З ініціативи Рум'янцева здійснювався перепис населення,
кількість вільних селян знову було зменшено. Врешті, 1783 р. вийшов імператорський
указ, який прикріпляв усіх українських селян до того місця, де вони були записані під час
останнього перепису, й забороняв переходити на нові місця. Цим указом у Лівобережній
та Слобідській Україні запроваджувалося кріпацтво.
Спеціальним указом від 1783 р. було ліквідоване й козацьке військо. Десять козацьких і
три компанійські полки перетворилися на десять регулярних кінних карабінерних полків
російської армії. Реорганізовані козацькі полки й надалі мали формуватися з українських
козаків, які утворили окремий стан населення — казенних селян. На відміну від звичайних
селян, вони не були кріпаками, а мусили відбувати військову службу в регулярній
російській армії. Рекрутами-солдатами ставали троє козаків з кожних 500 душ населення.
З-поміж інших заходів, що визначали українське життя за російським імперським взірцем,
було оголошення «Грамоти про вільність дворянства», яка надавала українській шляхті й
старшині всіх прав російського дворянства. Тим самим царат прагнув підкупити верхівку
козацької старшини і зміцнити соціальну базу свого панування.
Перетворення Лівобережної Гетьманщини на складову частину Російської імперії,
ліквідація Січі супроводжувалися значним погіршенням життя українців. Економічний і
господарський потенціал України нещадно використовувався царатом у численних війнах.
Офіційна російська політика в українському питанні щодо ліквідації української
автономії та інкорпорації цих земель до складу імперії пройшла кілька етапів.
І етап – (1708 – 1728 рр.) – форсований наступ на українську автономію.
Суть імперської політики знайшла чітке висловлення у листі князя Галіцина до канцлера
Головкіна «Задля нашої безпеки в Україні треба насамперед посіяти незгоду між
полковниками і гетьманом. Не треба виконувати прохань гетьмана. Коли народ побачить,
що гетьман уже не має такої влади, як Мазепа, то сподіваюсь, буде приходити з
доносами...».
Здійснюється обмежена влада гетьмана та контроль за нею (гетьманську резиденцію
перенесено до Глухова, ближче до російського кордону, біля гетьмана перебував
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російський резидент-наглядач); експлуатація демографічного потенціалу (1721р.
будівництво Ладозького каналу – 10 тис. козаків, 30% загинуло, Дербентський похід – з
6790 козаків загинуло 5183 особи); культурні обмеження (1720р. заборона друкування
книг, які різнилися б наріччям). Росіяни отримували на Україні великі землеволодіння.
29 квітня 1722 р. створено Малоросійську колегію, що ставала вищим судовим,
контролюючим та наглядаючим органом в Україні.
ІІ етап – (1728 – 1734 рр.) – повернення Україні частини її прав та вільностей.
1727 – 1734 рр. гетьмування Д.Апостола.
1727 р. – «Решительные пункты» (документ, що регулював відносини Гетьманщини з
Росією).
ІІІ етап – (1734 – 1750 рр.) – посилення імперського тиску.
Вся повнота влади на Україні передавалась «Правлінню
гетьманського уряду» на чолі з кн. О. Шаховським. Цей орган діяв у відповідності до
наказу: «Недремным оком наблюдать за поступками тамошнего малороссийского
народа».
Терор «Таємної канцелярії».
Україна стала основною базою для постачання російських військ матеріальними та
людськими ресурсами під час російсько-турецької війни (1735 – 1739 рр.). Україна
втратила 35 тис. осіб і 1,5 млн. крб. збитків.
ІV етап – ( 1750 – 1764 рр.) – тимчасове уповільнення процесу російської експансії.
1750 – 1764 рр. гетьманування К.Розумовського. 1754 р. ліквідовується митний кордон
між Гетьманщиною та Росією. 1761 р. Київ назавжди переходить під пряме імперське
правління. Як сказав О.Субтельний: «Гетьманщина за Розумовського переживала «золоту
осінь» своєї автономії».
V етап – (1764 – 1783 рр.) – остаточна ліквідація української автономії.
Після ліквідації гетьманства 1764 р. Румянцевим.
Взято курс на жорстку централізацію та русифікацію:
1765 р. – знищення полкової системи на Слобожанщині.
1775 р. – ліквідація Запорізької Січі.
1781 р. – ліквідація полкової системи на Гетьманщині, утворено намісництво.
1783 р. – юридично оформлене кріпацтво.
1785 р. – видано «Жалувану грамоту дворянству».
Внаслідок цих акцій було остаточно ліквідовано українську автономію.
Соціально-економічний розвиток українських земель.
Стрижнем тогочасної економіки було сільське господарство.
Старшинське землеволодіння існувало у двох формах: приватно-спадковій та тимчасово-
умовній.
У 30-х роках ХVІІІ ст. понад 35% оброблюваних земель Гетьманщини вже перебували у
приватній власності старшини.
Збільшується земельна власність російських поміщиків: О. Меншиков (20 тис.
господарств), Г. Потьомкін (42,2 тис. десятин).
З’являється мануфактурне виробництво. Ярмарки. Торги. Базари.
Характерними рисами соціально-економічного розвитку українських земель наприкінці
ХVII – XVIII ст. були:
-  зростання великого феодального землеволодіння;
-  обезземелення селян, їх закріпачення;
-  розбудова та відокремлення міст від сіл;
-  поступальний розвиток селянських промислів і міського ремесла, на базі яких
виникають мануфактури;
-  збільшення товарності виробництва;
-  зростання паростків капіталістичного укладу в економіці
-  формування національного ринку.
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Узагальнення.
Наприкінці  XVII—XVIII ст. характерними рисами соціально-економічного

розвитку українських земель були зростання крупного феодального землеволодіння;
обезземелення селянства, його закріпачення; розбудова та відокремлення міст від сіл;
поступальний розвиток селянських промислів і міського ремесла, на базі яких виникають
мануфактури; збільшення товарності виробництва; зростання паростків капіталістичного
укладу в економіці; формування національного ринку. Особливість цих процесів полягала
в тому, що вони відбувалися в умовах бездержавності на Правобережжі та прогресуючого
згортання автономії на Лівобережжі. Включення українських земель до складу іноземних
держав, підпорядкування української економіки їхньому впливові та владі суттєво
гальмували та деформували поступальний розвиток.

Так Україна крок за кроком втрачала свої права, незалежність, свій устрій,
церковну автокефалію, навіть своє ім’я, що його офіційно заступило «Малоросія». Хоча ,
при цьому і збереглася ідея незалежності, суверенності України, ця ідея не згасала і в
найтяжчі часи, її успадкували діячі ХІХ ст., вона лягла підвалиною відродження України
ХХ ст.

Література до теми:
1. Бойко О.Д. Історія України: навч. посіб.- 3-тє вид.,доп. – Академвидав, 2010.- 688с..
2. Борисенко В. Курс української історії.- К., 1997.
3. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ – ХХ

століття. – К., 1996.
4. Крип'якевич І. Історія України.- Львів, 1992.
5. Полонська – Василенко Н. Історія України.-  Т.1-2.- К., 1995.
6. Рибалка І. Історія України. – Ч.1-2. – Харків, 1995, 1997.
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Змістовий модуль 1.  Історія України від найдавніших
часів до початку ХХ століття.

Тема 1.7.Українські землі під владою Російської та Австрійської імперії у першій
половині ХІХ століття.

ЛекціЇ: ___1___ год.

Тема: Тема 1.7.Українські землі під владою Російської та Австрійської імперії у першій
половині ХІХ століття.

1. Україна на початку ХІХ століття. Наростання кризових явищ у соціально-економічному
розвитку і зародження капіталістичних (ринкових) відносин.

2. Західноукраїнські землі в першій половині ХІХ ст. Л.Кобилиця.
3. Національне відродження в Україні. Кирило-Мефодіївське товариство.

Мета заняття:
Студенти повинні знати причини наростання кризових явищ у
соціально-економічному розвитку і зародження капіталістичних (ринкових)
відносин та становище західноукраїнських  земель  в першій половині ХІХ
ст. та причини національного відродження в Україні та  Кирило-Мефодіївське
товариство.
Студенти повинні вміти охарактеризувати причини наростання кризових
явищ у соціально-економічному розвитку і зародження капіталістичних
(ринкових) відносин та становище західноукраїнських  земель  в першій
половині ХІХ ст. та причини національного відродження в Україні.

План заняття:
1. Україна на початку ХІХ століття. Наростання кризових явищ у соціально-

економічному розвитку і зародження капіталістичних (ринкових) відносин.
2. Західноукраїнські землі в першій половині ХІХ ст. Л.Кобилиця.
3. Національне відродження в Україні. Кирило-Мефодіївське товариство.

Розкриття питання:
Основні терміни теми: "васальна залежність народів", Головна Руська Рада, земства,
лібералізація, модернізація, сейм, "Руська трійця".

1. Україна на початку ХІХ століття. Наростання кризових явищ у соціально-
економічному розвитку і зародження капіталістичних (ринкових) відносин.

Від кінця 18 ст. До 1917 року українці перебували під владою чужих імперій. Східна Україна
входила до Росії, а Західна Україна – до Австрії.
З ліквідацією політичної автономії Східної України наприкінці 18 ст. царський уряд посилив
колоніальний наступ на її землях запровадженням державно-імперської політичної системи з її
уніфікаційними методами управління, самодержавно-поліцейською владою. Вся українська
територія, що входила до складу Росії, була зрештою поділена на три генерал-губернаторства і 9
губерній: Київську, Подільську, Волинську (Київське генерал-губернаторство); Харківську,
Полтавську, Чернігівську (Малоросійське генерал-губернаторство); Катеринославську,
Херсонську й Таврійську (Новоросійсько-Бессарабське генерал-губернаторство).
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У губерніях, які поділялись на повіти, а повіти на стани, необмежену владу над усім населенням
мали губернатори. Повіти очолювали царські справники, а стани – поліцейські пристави.
Губернатори, як правило, були генералами. У 1837 році царський “наказ губернатора” проголосив
їх повноважними “хазяями” губерній. Губернські правління перетворилися на виконавські
канцелярії розпоряджень губернаторів, а самі губернатори одержали право контролю над
діяльністю будь-якої установи та підприємства.
Важливою державною установою була Казенна палата. Вона відала збиранням з населення
різноманітних державних податків, які йшли на зміцнення царського режиму. На початку 20 ст. у
всіх губерніях заснували охоронні відділення (так звану охранку) для виявлення і покарання
політичних противників царського самодержавства. Жорсткий кріпосницький гніт і національне
гноблення ще більше посилилось в період царювання Павла І і Олександра І. Важким тягарем на
плечі українського населення лягло утримання 50-тисячної російської армії, розквартированої на
Україні. Російську присутність на Україні забезпечували військо та адміністрація. У 1830-х р., за
Миколи І (1825-1855) російська централізована адміністративна система охопила всю Східну
Україну. Скасування Магдебурзького права у 1831 р. та “Литовського статуту” у 1840 р. поклало
край неросійському судочинству, вибору урядовців та місцевої автономії в Україні. Навіть саму
назву Україна практично перестали вживати: Лівобережну Україну називали Малоросією,
Правобережну – Юго-Западним краєм, а Південну Україну – Новоросією. Серед української еліти,
нащадків козацької старшини, все більше поширювалася малоросійська ментальність. Україна
вважалася дещо відмінною, але органічною частиною імперії.
На українських землях, що були під владою Росії, проживало 8,2 млн. чол. Населення України
впродовж 19 ст. зросло втричі, до 23,4 млн. чол.; і це відбувалося не лише за рахунок природного
приросту, а й міграції сусідніх етносів.
Російський царизм усілякими пільгами й привілеями заохочував заселення українських земель
представниками інших національностей, особливо найбільше заохочувалися росіяни, яким
прищеплювалось усвідомлення належності до панівної державної нації та почуття нібито
історично-правомірної їх зверхності над людьми інших національностей – фактично в‘язнів
царської тюрми народів, як називали тоді Російську імперію ті, хто боровся за її повалення.
Про колонізаторську національну політику царизму свідчить структура міського населення
України. Наприкінці 19 ст. українці тут становили не більше третини. Найменше українців
проживало у великих містах, в Одесі, наприклад, їх налічувалося не більше 6%, у Києві – 22%.
Загалом у промисловості, на транспорті й у торгівлі тоді працювало тут лише трохи більше 9%
українців. А серед вчених, митців, медичних працівників, церковних служителів їх було 0,5%.
Українська нація формувалася і розвивалася переважно як селянська. За даними перепису 1897 р.
84% населення України під владою російської імперії становили селяни.
Все населення України в 19 ст. поділялося за становою ознакою: дворянство, духовенство, міщани
і селяни.
Наприкінці 19 ст. в результаті переселенських рухів в Україну і з України частка українців на їх
рідній землі зменшилася з 90% до 80%.
Найбільший природний приріст серед національних меншин спостерігався у євреїв. Наприкінці 19
ст. євреї становили 8% від усього населення і 33% - міського населення України. На
Правобережній Україні ці показники були ще вищими: відповідно 12,5 і 80%, тут була “смуга
осілості євреїв”.
У першій половині 19 ст. в Україні відбувався складний процес розкладу феодально-
кріпосницького ладу та розвитку капіталістичних відносин, що гальмувалися існуючою тоді в
Росії та Австро – Угорщині кріпосницькою системою.
Так як сільське господарство було основним сектором економіки, то стан аграрних відносин
значною мірою визначав динаміку всього суспільного розвитку. В аграрній сфері перебувало ядро
феодально-кріпосницької системи.
Розвиток сільського господарства в 19 ст. визначала низка тенденцій.
У першій половині 19 ст. в аграрній сфері домінувало поміщицьке землеволодіння. В під-
російських землях воно становило майже 75% усієї землі. Поміщицькі господарства деградували і
занепадали, про що свідчить посилення експлуатації селян, низький рівень організації праці,
технологічний застій, зниження прибутків тощо. Це підтверджує також і зростання заборгованості
поміщиків державі, яка у першій половині 19 ст. становила понад 83 млн. крб.
Наприкінці 50-х рр. кожен четвертий поміщицький маєток був оформлений під заставу.
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Основними групами населення на селі в дореформений період були поміщицькі та державні
селяни (крім них існували ще незначна кількість удільних селян). Велику групу становили селяни і
козаки, перетворені на військових поселенців. Безземельних і розорених селян поміщики
переводили у розряд дворових, які постійно працювали на панському дворі. Поміщицькі селяни
переважали у Східній Україні, Правобережній, а державні – на Лівобережній та Півдні України.
Відробіткова, грошова та натуральна ренти були основними формами експлуатації. Незважаючи
на те, що закон 1797 р. офіційно встановлював 3-денну панщину, на практиці вона становила 4-6
днів на тиждень.
Крім того селяни повинні були відробляти і додаткові повинності (будівельні дні) та сплачувати
натуральний і грошовий оброки.
Державні селяни вважалися вільними. Вони поділялись на дві групи щодо своїх повинностей: ті,
що платили оброк, і ті, що залишалися на, так званому, господарському становищі.
На сплату державних податків йшло майже 40% селянських прибутків. Основна маса селян не в
змозі була сплачувати такі суми. Державні селяни розорялися, продавали своє майно, ставали
наймитами.
У 1837 р. було створено міністерство державних маєтностей. Воно мало управляти державними
селянами і підвищити їх податкову платоспроможність.
У 1839 р. був виданий закон про управління державними маєтностями. Він ліквідував оренду
державних маєтків і переводив селян на грошовий оброк.
У 1847-1848 рр. царський уряд провів на Правобережжі інвентарну реформу. Вона обмежила
панське свавілля і впорядкувала селянські повинності. Царський уряд хотів цим кроком
привернути селянство на свій бік у боротьбі з польськими поміщиками, які брали участь у
польському визвольному русі.
Селяни страждали ще й від прогресуючого процесу обезземелення, який підривав їхні
господарства.
На ефективність сільськогосподарського виробництва суттєво впливали рутинний стан техніки та
технологічно відстала традиційна система землеробства (у 1838 р. на 100 ревізьких душ припадало
2 плуги, система обробітку землі – трипілля, перелогова і комбінована).
Падіння врожайності. Ситуацію у сільському господарстві ускладнювали ще й неврожайні роки:
від 1799 до 1856 у Східній Україні було 28 повсюдних і часткових неврожаїв.
Прогресуюче обезземелення, руйнація індивідуального господарства призвели до стихійних та
організованих переселень селян у Саратовську та Астраханську губернії, на Кавказ, у
Новоросійський край. У 1838 – 1852 рр. з Лівобережжя переселилося у ці райони 58,5 тис. осіб.
Перша половина 19 ст. – це час визрівання ринкових відносин в економіці України.
Про це свідчать такі процеси:
зростання товарності сільського господарства;
поглиблення спеціалізації окремих районів в сільськогосподарському виробництві;
розшарування поміщицьких господарств, які поступово почали набувати ринкового характеру
(приклад, вівчарні заводи та ін. підприємства)
Деякі поміщики намагалися запровадити у своїх маєтках поліпшені засоби обробітку земель,
застосовувати удосконалені плуги, молотарки та віялки. Значні ділянки земель відводились під
посіви технічних культур і буряків, коноплі, тютюну та льону. Це вимагало поліпшеного
обробітку землі та застосування добрив. Застосовується вільнонаймана праця.
Перші вільнонаймані сільськогосподарські робітники з‘явилися на Півдні України.
На Україні дуже часто поміщики віддавали свої землі в оренду купцям, міщанам і заможним
селянам. Такі господарства ставали високоприбутковими за рахунок використання найманої
робочої сили та новітнього реманенту.
Пануюче на селах лихварство прискорювало процес розшарування селянства, вело до повного
розорення бідняків.
У середині 30-х рр. 19 ст. в Україні відбувається промисловий переворот, який приводить до
утворення фабрично-заводського виробництва. Мануфактури занепадають. На заводах широко
запроваджується машинне обладнання. Провідне місце зайняла цукрова промисловість та інші
переробні галузі. У той час в Україні було 160 суконних фабрик. Розвивається військова,
металургійна, машинобудівна, вугільна галузі промисловості. У 1789 р. заснований ливарний
завод у Херсоні, який відливав гармати та ядра для флоту. В Миколаєві та Херсоні були
споруджені суднобудівні заводи.



68

Кількість промислових підприємств без винокурень в Україні зросла з 200 у 1793 р. до 649 у 1830
р. Збільшується і кількість зайнятих у промисловості робітників та обсяги виробленої продукції.
Підприємства з вільнонайманою працею у 1828 р. становили 46,2% усіх підприємств, на яких
працювало 25,6% робітників.
Характерною рисою цього етапу був уповільнений промисловий розвиток, причиною чого було
збереження феодально-кріпосницької системи.
Незважаючи на це, процес кількісного зростання промислових підприємств продовжувався. Від
1825 до 1861 року їхня кількість (без ґуралень) зросла в 3,6 рази.
В основі промислового перевороту лежав технічний переворот, суть якого полягала в заміні
ручної праці машинною (паровий двигун та ін.).
Нові машини та технології вимагали якісно нової робочої сили.
Частка вільнонайманої праці продовжує неухильно зростати: якщо у 1825 р. вона становила 25%,
то у 1861 р. – вже майже 74%.
Підприємства переважно будуються у містах, а їх власниками вже стають купці, міщани та багаті
селяни. Поступово формується спеціалізація районів на виробництві певної промислової
продукції.
Вироблену продукцію продавали на ярмарках і базарах.
Мережа транспортних шляхів в Україні була погано розвинута. Основну роль відігравав
чумацький промисел.
Найбільшим портом України була Одеса. З 1817 в Одеському порту встановили вільну безмитну
торгівлю.
Отже, розвиток сільського господарства українських земель у складі Російської імперії у першій
половині 19 ст. визначали такі тенденції:
домінування в аграрній сфері поміщицького землеволодіння, яке перебувало у кризовому стані;
посилення експлуатації селянства, його майнова диференціація;
застосовування застарілих способів і засобів ведення господарства;
поява в аграрному секторі надлишків робочої сили;
поступова руйнація натурального господарства та розвиток підприємництва.
Динаміка розвитку промислової сфери цієї доби визначаються сумарною дією низки процесів:
бурхливе зростання кількості промислових підприємств;
промисловим переворотом, запровадженням нової техніки та технології;
поступовим витісненням кріпосницької мануфактури капіталістичною фабрикою;
збільшенням ролі вільнонайманої праці;
виникненням нових галузей промисловості;
поступовим переміщенням промислових підприємств з сіл у міста;
формування спеціалізації районів на виробництві певної промислової продукції.
Суспільні рухи.
Перша половина 19 ст. це період визрівання глибокої суспільно-політичної кризи у Російській
імперії, складовою частиною якої були українські землі.
Ця криза викликала виникнення суспільних рухів, які намагалися знайти вихід із скрутного
становища.
Посилення експлуатації селянства в умовах занепаду феодально-кріпосницької системи викликало
протидію у пригнічених народних мас. Залежно від обставин ця протидія набувала різних
пасивних і активних форм.
У 1803 р. на Правобережній Україні відбулися масові виступи селян 24 сіл і містечок Черкаського
повіту Київської губернії. За неповними даними, в Україні від 1795 до 1825 року відбулося понад
100 виступів кріпосних селян.
Вони всі були приречені на поразку через незначну кількість учасників, неорганізованість,
стихійність, локальність дій та ін.
У 1829 році розпочалося повстання у Шебелинській слободі на Слобожанщині. Селяни виступили
проти надв’язуваного їм статусу військових поселенців.
В 1830-1831 рр. у зв‘язку з польським повстанням відбулись виступи селян на Київщині.
1832-1833 рр. - селянські заворушення на Харківщині, Херсонщині, Чернігівщині були викликані
голодом.
Під час Кримської війни виникає нова форма селянського руху – “Київська козаччина”. Приводом
до його появи став царський маніфест 29 січня 1855 року про створення державного ополчення.
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“Київська козаччина” стала наймасовішим селянським рухом першої половини 19 ст. Він охопив
понад 400 сіл, 180 тис. осіб.
У 1856 році розгортається новий масовий рух - “Похід у Таврію за волею” селян
Катеринославщини та Херсонщини. В ньому взяли участь 75 тис. осіб.
Головним центром селянського руху проти кріпосницьких порядків та національного гніту у 20-30
роки стало Поділля, де протягом 23 років активно діяли повстанські загони під проводом
У.Кармелюка.
Протягом 1826-1847 рр. відбулося 250 селянських виступів, а в 1849-1854 рр. – 104.
У 19 ст. починає зароджуватись в Україні організована політична опозиція проти російського
самодержавства. Свідченням тому є виникнення в українських землях масонських лож, членами їх
були ліберальна еліта. Перша масонська організація на Україні виникла в 1742 році у селі
Вишнівці на Волині. Широкому розповсюдженню масонства на Україні посприяли Велика
Французька революція, поширення ідей просвітництва та європейського стилю життя, війна 1812
року тощо.
Наприкінці 18 - на початку 19 ст. масонські “майстерні” існували в Києві, Львові, Одесі,
Житомирі, Харкові, Полтаві, Дубно та інших містах.
В 1817 р. у Харкові з‘являється майстерня “Вмираючий сфінкс”, у 1818 р. в Одесі починає діяти
“Понт Евксінський”, у Києві – “З‘єднання слов‘ян”, у Полтаві – “Любов до істини”.
Царський уряд 1822 р. видав указ про заборону всіх таємних організацій та гуртків, насамперед
масонських лож. Хоча це рішення не припинило діяльність масонського руху. Загалом масонський
рух в Україні був значно слабшим, ніж у Європі. Він не став консолідуючим центром.
Незабаром у Росії з‘являються декабристські організації: 1816р. – “Союз порятунку” (Петербург),
1818р. – “Союз благоденства” (Москва). Їх метою було введення конституційного
представницького правління, ліквідація самодержавства, скасування кріпосного права, підготовка
військового перевороту. Київ був центром зустрічей “Союзу благоденства”. В 1821 р. “Союз
благоденства”, в результаті боротьби між поміркованими та радикальними членами,
саморозпускається.
Члени Тульчинської управи “Союз благоденства” на своєму засіданні в березні 1821р. вирішили
утворити нову таємну організацію – “Південне товариство”. Її лідером став П. Пестель, а до її
складу ввійшли В. Волконський, О. Борятинський, Сергій та Матвій Муравйови-Апостоли та ін.
Невдовзі восени 1822 р. у Петербурзі виникло “Північне товариство” на чолі з Микитою
Муравйовим, який написавпрограмний документ “Конституція”. Програмний
документ “Південного товариства” – “Руська правда”.
“Південне товариство” було радикальнішим за своєю програмою: кріпосне право скасовувалось.
Встановлювалась республіка з однопалатним парламентом. Зберігалась приватна власність на
землю, але половина її вважалась громадською. Всі громадяни отримували особисту свободу та
право рівності перед законом. Загальне виборче право для чоловіків (з 20 р.). “Південне
товариство” мало три управи (Тульчинську, Васильківську, Кам’янецьку) і налічувало у своїх
лавах 101 особу.
У 1823 р. в Новограді – Волинському було створено третє таємне товариство під
назвою “Товариство об’єднаних Слов’ян”. Його очолили брати А. і П. Борисови та
Ю.Люблінський. До цього товариства входили переважно молоді старшини місцевих полків і
нараховувало воно близько 60 осіб. Активними членами були І.Горбачовський, Я.Драгоманов,
О.Тютчев та ін. Основними програмними документами були “Правила об’єднаних слов’ян” та
“Книга об’єднаних слов’ян”. В них пропагувалась ідея боротьби за визволення. Члени товариства
відзначались своїм демократизмом. Їх мета: встановити федерацію всіх слов’янських республік від
Білого до Адріатичного моря і від Балтійського до Чорного. У 1825 р. товариство увійшло до
складу “Південного товариства”.
Декабристи були обмежені у поглядах на національні проблеми Російської імперії. Їх діяльність не
мала українського національного характеру.
Вирішення українського питання декабристи бачили по-різному. Так, Муравйов передбачав
створити на території України дві автономії: Українську (столиця Харків) і Чорноморську
(столиця Київ). Пестель стояв на позиціях єдиної і неподільної централізованої держави з
можливим встановленням диктатури. Брати Борисови мріяли про федерацію слов’янських
республік.
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Невдача петербурзького повстання (1(14) грудня 1825 р.) примусила керівництво декабристського
руху в Україні прискорити свій виступ, до якого вони також були не готові.13 грудня було
заарештовано Пестеля, керівництво перейшло до Муравйова-Апостола. З 29 грудня по 3 січня
1826 р. тривало повстання Чернігівського полку. Помилкою повстанців було те, що вони не пішли
відразу на Київ, а вичікували 3 дні, шукаючи спільників, і не знайшли їх. Повсталі захопили м.
Васильків, але потім були розгромлені регулярними частинами біля селища Устинівка та
Ковалівка Васильківського повіту.
Головні причини невдачі декабристського руху в Україні: вузькість, замкнутість, ізольованість Це
була організація в основному дворянської верхівки. Широкі народні маси були ізольовані від
їхнього руху, пропаганда серед мас не велася.
Повстання декабристів мало, однак, велике значення для подальшого руху, пробудження
наступних поколінь українців для боротьби проти національного гніту і кріпосництва.
Повстання декабристів знаменувало собою початок відкритої збройної боротьби в Україні проти
російського царизму. Т.Шевченко високо оцінив подвиг декабристів в Україні.
У листопаді 1830 р. українські землі знову опинились в центрі революційних подій – спалахнуло
національно-визвольне повстання поляків проти режиму Російської імперії. Вересень 1831 р. –
царські війська під командуванням генерала Паскевича взяли Варшаву і придушили повстання.
Отже, суспільний рух в першій половині 19 ст. розгортався у руслі боротьби за соціальне та
національне визволення.
2. Західноукраїнські землі в першій половині 19 ст. Л.Кобилиця.
Наприкінці 18 ст. після трьох поділів Польщі, відповідно до геополітичних інтересів великих
держав, під владою Австро –Угорської імперії опинились Східна Галичина, Північні Буковина і
Закарпаття – західноукраїнські землі, які займали територію 70 тис. км кв., де проживало 3,5 млн.
осіб, з яких 2,4 млн. були українцями.
Галичина разом з частиною польських земель була виділена в окремий коронний край
“Королівство Галіції і Лодомерії” (Володимирії) з центром у Львові.
Королівство ділилось на 6 округів, до складу яких входило 59 дистриктів (до 1777 р.), пізніше їх
кількість зменшено до 19.
1780 – 1786 рр.. – запроваджено новий адміністративний поділ – створено 18 округів, з них 12
становили українську частину краю – Східну Галичину. З 1867 р. закріпився поділ Галичини на 74
повіти, який тримався до 1918 р., 50 (на початку 20 ст.).
Буковина з центром у Чернівцях з 1787 р. по 1849 р. на правах окремого 19 округу входили до
складу Галичини, а з 1849 р. по 1918 р. мала статус окремого коронного краю.
Округами керували австрійські чиновники – окружні старости. В містах були створені магістрати
на чолі з бургомістром та радниками, їх призначав уряд. Закарпаття входило до складу
Піжонського (Братиславського) намісництва, становлячи його 4 комітети (жупи).
В Галичині адміністративний апарат краю до 1849 р. очолював губернатор, а пізніше намісник, на
Буковині після 1849 р. – президент крайового управління. На місцях адміністративні і судово-
поліцейські функції виконували дідичі, або призначувані старостами мандат ори (до 1866 р.), а
пізніше – громадські уряди. Органами крайового самоуправління були Становий Сейм (1775 –
1845), у Галичині, й Крайові Сейми в Галичині і Буковині (1861-1914).
Чисельність українців на західноукраїнських землях: у Східній Галичині 1773 р. – 71%, 1910 р. –
62,8%; у Північній Буковині 1857 р. – 58,5%, 1910 р. – 38,4%; в Закарпатті 1857 р. – 69,7%.
Поляки у Східній Галичині становили 1900 р. – 22,7%; румуни на Буковині 1900 р. – 31,4%; угорці
наприкінці 19 ст. нараховували 26%. Відносна кількість українців невпинно зменшувалась.
Соціально – демографічна структура краю була відсталою. Абсолютна більшість населення в
Галичині на початку 20 ст. - 88, 45%, у Закарпатті наприкінці 19 ст. – 85% мешкали в селах, і лише
незначна частина в не чисельних містах (у Закарпатті наприкінці 19 ст. – 7%).
Професійна структура населення: більшість населення було зайнято в сільському господарстві (в
Галичині у 1900 р. – понад 80%, на Буковині – 71%, у Закарпатті – 85%). Українці – понад 90% -
мешкали в селах і займалися сільським господарством. Українська шляхта тут була полонізована
ще у 16 – 17 ст. Важливу роль у західноукраїнському суспільстві відігравало греко-католицьке
духовенство, середні і нижчі верстви якого були тісно пов’язані з масами і користувалися в
народному середовищі великим впливом і авторитетом (2000 родин).
В Галичині переважали польські поміщики, на Буковині – румунські, на Закарпатті – мадярські.
Всі вони намагалися асимілювати українське населення, ліквідувати українську мову і українську
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культуру, розірвати зв’язок населення Західної України з Україною Наддніпрянською. В цьому
полягала колоніальна політика австрійського уряду.
У 20 – 30 рр.. 20 ст. в австрійській імперії починається розпад феодально-кріпосницької системи.
Починають запроваджуватися нові капіталістичні відносини. Поширеним явищем було
зародження мануфактур, які поступово переходили до фабричного виробництва. В 30 – 40-х рр.. в
західноукраїнських землях активно функціонувало майже 250 мануфактур. Проте жодна з них не
мала парових двигунів і лише незначна частина використовувала у виробничому процесі водяну
енергію.
У зв’язку з поширенням товарного виробництва починає розвиватися торгівля. Форми торгівлі:
ярмарки, базари.
Місто Броди стало торгівельним центром, так як через нього пролягав торгівельний шлях. З
Галичини вивозили деревину і полотно, а ввозили з Наддніпрянщини худобу, промислові вироби.
Пожвавлення торгівлі не сприяло економічному піднесенню краю. Капітал концентрувався у
руках торговців, поширювалось лихварство. За даними 1846 р. у краї було 56 міст і 130 містечок.
Промисловість у них була слаборозвинута, більшість з них мали аграрний характер.
Мануфактурна промисловість розвивалася повільно, тому міська буржуазія була нечисленною і
економічно слабкою. Адміністративним, промисловим і торгівельним центром було місто Львів.
Сільське господарство також залишалося на низькому рівні. Земля належала великим
землевласникам: це були магнати, шляхта, держава і церква (приклад, графам Потоцьким
належало 170 населених пунктів). 61% селянських господарств користувалися земельними
наділами, що за своїми розмірами були менше 10 моргів. До середини 19ст. 2/3 селян не мали
мінімуму землі, щоб забезпечити засоби існування своєї сім’ї. В цей час на західноукраїнських
землях відбувається подальше посилення поміщицького гніту. У 1802 – 1803рр.. австрійський
уряд дозволив поміщикам застосовувати тілесні покарання щодо своїх селян. Збільшувалася
панщина, вводились додаткові повинності. Поміщики намагалися за всяку ціну відібрати у селян
землю. Погіршували становище селян і стихійні лиха. Кріпосництво та колоніальна політика
Австрійської імперії стримували і гальмували економічний розвиток західноукраїнських земель.
Посилення експлуатації селян, нестримне свавілля поміщиків зумовлювали посилення селянської
боротьби проти соціального гніту.
Формами антикріпосницького протесту були втечі селян, потрави панських лук та посівів,
вирубування лісів, розправи над селянською старшиною, підпали панських садиб і ін. Селяни
відмовлялися сплачувати державні податки, ухилялися від рекрутчини. Продовжується рух
опришків 1810 - 1825 рр.. Його лідерами у Східній Галичині були Ю. Ожинюк, Д. Якимчук, П.
Мельничук, М. Штоля, а на Закарпатті – С. Товта, І. Кокоша та ін.
Найбільше повстання на Закарпатті відбулося у 1831 р. – “Холерні бунти”. У північній Буковині
найбільшим був виступ під проводом Л. Кобилиці (1812 – 1851 рр..), які в 1843 – 1844 рр..
очолював селян 22 громад. Повстанці категорично відмовлялись від панщини, самочинно
переобрали сільську старшину, висунули вимогу вільного користування лісами та пасовиськами,
ратували за відкриття українських шкіл.
Лише за допомогою військ австрійському урядові вдалося придушити цей виступ.
У 19 ст. починає пробуджуватись національне життя в західноукраїнських землях.Ідея
національної свідомості стає панівною. Починає набирати значення національна мова, історія,
література і фольклор. Шлях до національної свідомості пролягав через книгу. Західноукраїнську
інтелігенцію представляло духовенство. Центром духовного життя була метрополія у Львові. У
період між 1837 і 1850 рр.. вийшло 43 книги, написані українською мовою, 40 з них написали
священики. Центром зацікавлення національною проблемою стало місто Перемишль, це був і
греко-католицький центр.
Найвидатнішим представником старшого покоління національної інтелігенції
бувІ.Могильницький. Цей освітній і церковний діяч заснував у Перемишлі д’яковчительський
інститут, написав 5 підручників. В своїх працях “Розвідка про руську мову” 1829 р. доводив
самостійність української мови. У 1816 р. І.Могильницький разом з М.Левицьким створюють
“Клерикальне товариство”. Мета товариства: поширювати серед селян соціально підготовлені
нескладні релігійні тексти українською мовою. Цим вони досягали й іншої мети: зберегти селян
від навернення їх до римо-католицької церкви і ополячення. І.Могильницький (1822 р.),
Й.Лозинський (1833 р.), Й.Левицький (1834 р.) видали перші граматики українською мовою.
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М.Левицький – церковний і громадський діяч, був першим кардиналом серед українців. В 1816
році став галицьким митрополитом.
Активними учасниками українського відродження були і Й.Лозинський, А.Добрянський,
І.Лаврівський.
Займалися створенням початкових шкіл для місцевого населення. Написали граматики
українською мовою. Збирали і видавали український фольклор.
У 30-х рр.. 19 ст. центр діяльності, спрямований на пробудження національної свідомості,
переміщується до Львова. Тут створюється гурток під назвою “Руська трійця”. Засновники:
М.Шашкевич (1811 – 1843 рр..), І.Вагилевич (1811 – 1866 рр..), Я.Головацький (1814 – 1888 рр..).
Всі вони – вихованці львівської семінарії.Мета гуртка: перетворення народної мови на
літературну.
У 1843 році гуртківці підготували історико-літературний збірник “Зоря” (матеріали про
Б.Хмельницького, С.Наливайка та рух опричників). Віденська поліція заборонила друкувати
збірник.
Наприкінці 1836 р. у Будапешті був виданий літературно-науковий альманах“Русалка
Дністрова”. Він започаткував нову українську літературу у Східній Галичині. В 1837 році
Львівська цензура заборонила збірку.
“Русалка Дністрова” написана живою народною мовою, фонетичним правописом, “гражданським”
шрифтом. ЇЇ зміст визначали три основні ідеї: визнання єдності українського народу, розділеного
кордонами різних держав; позитивне становлення до суспільних рухів та уславлення народних
ватажків; пропаганда ідей власної державності та політичної незалежності.
У 1836 р. М. Шашкевич підготував підручник для молодших школярів “Читанку”, написаний
живою розмовною українською мовою (термін “читанка” належить самому М. Шашкевичу).
17 березня 1848 р. в Австрійській імперії перемогла революція. Був створений новий уряд, який
пообіцяв демократичні свободи і конституцію. 22 квітня в Галичині оголошено циркуляр
губернського управління про те, що з 15 травня 1848 р. панщина ліквідується.
7 червня 1848 р. Австрійський парламент (рейхстаг) ухвалив скасувати феодальні повинності за
викуп.
Щорічні селянські платежі за “визволення” у Галичині перевищували річні прибутки поміщиків
від орної землі.
Після розподілу землі, в руках поміщиків на Східній Галичині опинилося 44% земної площі, на
Буковині - 54%, на Закарпатті - 70%.
Реформа проводилася в інтересах поміщиків і сприяла розвиткові нових відносин у сільському
господарстві. 2 травня 1848 р. У Львові була заснована Головна Руська Рада. Головою її обрали
єпископа Г. Яхимовича, а згодом М. Куземського.
Організація мала свій друкований орган - газету “Зоря Галицька”. Почала виходити з 15 травня
1848 р. (редактор А. Павецький) українською мовою. Головна Руська Рада видала маніфест, в
якому проголошувала основні ідеї своєї національної програми. Маніфест закінчувався
лаконічним патріотичним гаслом: “Будьмо тим, чим бути можемо і повинні. Будьмо народом”.
У 1848 р. У Львові було засновано товариство для просвітньої та літературно-видавничої справи
під назвою “Галицько-руська матиця”. У той же час було створено у Львівському університеті
кафедру української мови та літератури. Українська мова ставала мовою навчання в народних
школах і як навчальний предмет у гімназіях.
1848р. - у Львові було відкрито Народний Дім з українською бібліотекою, музеєм і народним
клубом.
Українці в ході революційних подій в Австрійській імперії здобули й перший досвід
парламентаризму.
У скликаному в липні 1848 р. Австрійському парламенті інтереси українців представляли 39
депутатів (27 з них - селяни).
Наприкінці І пол. 19 ст.. революційна хвиля, досягнувши свого піку, поступово пішла на спад.
Наступає період реакції. Вже в березні 1849 р. було розпущено австрійський парламент. Невдовзі
відмінено конституцію. 1851 р. - розпущено Головну Руську Раду.
Революційні події в Австрійській імперії 1848-1849 рр. мали позитивний вплив на життя
західноукраїнських земель, активізували суспільну діяльність населення, особливо у культурній
сфері. Але поразка революції і наступ реакції перекреслили більшість революційних завоювань
західних українців.
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3. Національне відродження в Україні. Кирило-Мефодіївське товариство.
Сучасні історики виділяють у розвитку національних рухів Східної Європи три етапи, які умовно
можна назвати фольклорно-етнографічним (збирання спадщини) (1780-1840рр.); 2-й: культурно-
просвітницьким (організаційний етап) (1840-1900рр.); 3-й: політичний (з середини 1890-х рр.. -
початку 1900-х років).
Перший етап почався з шукання українського історичного минулого, інтересу до проблеми
автономії Гетьманщини, до питань етнографії України. Йшов процес становлення нової
української літератури.
Змістом другого культурницького етапу є розвиток наукових історичних і філологічних
досліджень, пошук і видання історичних документів і матеріалів, поява наукових періодичних
видань (“Основа”, “Киевская старина”), культурно-просвітніх організацій (громад). Царська
політика що до українства в цей період коливалася між періодами толерантності (1850 - 1863
рр.,1880-ті і 1890-ті рр..) і періодами обмежень та репресій (1863 - 1870-ті рр..).
Третій політичний етап характеризується тим, що в цей період була сформована ідея української
нації, створена цілісна наукова схема історії України, в цей час зароджуються українські
організації і, зокрема, політичні партії, які ставили за мету культурну й політичну автономію
України у складі федеративної Російської держави.
Наприкінці 18 ст. - початку 19 ст. в Україні розпочинається національно-культурне відродження.
Суть цього процесу полягає у відновленні різних сфер (національної, духовної, культурної, мовної
тощо) буття народу після його занепаду.
Переломним моментом у розвиткові української мови та літератури була публікація у 1798 році
поеми “Енеїда” І. Котляревського написаною звичайною на той час народною мовою. Ця подія
започаткувала народження нової (сучасної) класичної літератури.
Велике значення для пробудження національної самосвідомості мали наукові праці Михайла
Максимовича та Ізмаїла Срезневського, професорів Київського та Харківського університетів.
Незважаючи на свої досягнення у національній літературі та науці, українська інтелігенція
початку 19 ст. далі розглядала Україну та український народ з регіональної точки зору, будучи
переконана, що українськими сюжетами збагачує загальноросійську культуру. Однак, відомі й
винятки, наприклад, написана у 10-х рр..19 ст. “Історія Русів”, що була пройнята глибоким
патріотизмом і прагненням до державної самостійності українського народу. “Історія Русів”
вийшла друком у 1846 р. (Бодянський), а до цього поширювалась в рукописі.
Сприяла національному відродженню і 4-ри томна праця Д. Бантиш-Каменського “Історія Малої
Росії” (1822р. Москва). На початку 19 ст. з'явилася і перша ластівка українського мовознавства -
друкована граматика української мови – “Грамматика малорусского наречия” (1818р.) О.
Павловського.
1823 р. вийшов у світ словник української мови, складений І. Войцеховичем.
У 1840 р. було видано збірку поезій Т. Шевченка “Кобзар”, яка продемонструвала світу широкий
спектр лексичних, семантичних та фразеологічних можливостей української мови.
Російський царизм посилює антиукраїнську політику. Російська мова стає пануючою на Україні.
Посилюється політичний нагляд за Україною з боку Третього відділу власної його Імператорської
Величності Канцелярії та Корпусу жандармів. Царизм вдається до насильницьких методів щодо
церковних громад інших християнських віросповідань, у 1839 р. уніатів проголосили
православними.
В економіці і торгівлі України панівне місце займають росіяни. Власниками заводів і фабрик в
Україні було 44,6% росіян, 28,7% - українців, 17,4% - євреїв.
Міністром народної освіти Російської імперії графом С. Уваровим в 30-х рр. була висунута ідея
про те, що процвітання російської держави лежить через зміцнення трьох принципово важливих
суспільних основ - самодержавства, православ'я, народності. А гасло “народність” означало не що
інше як посилення процесу русифікації та новий наступ на права національних меншин.
У середині 19 ст. Київ, замість офіційно визначеної йому ролі центру русифікаторської політики
царизму, став центром загальнополітичного українського національного руху.
На початку 40-х рр.. у Києві група студентів та молодих професорів створили таємний
гурток. Основна мета: боротьба проти кріпацтва та національне визволення українського народу.
Серед членів гуртка були історик М. Костомаров (професор Київського університету), П. Куліш
(талановитий етнограф, видатний письменник), М. Гулак-Артемовський (займався історією права),
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М. Маркевич (етнограф), В. Білозерський (вчитель). Моральним авторитетом цього гуртка став Т.
Шевченко, який у 1847р.дістав посаду викладача малювання при Київському університеті.
Наприкінці 1845р. гурток київської молоді оформився в таємне товариство - братство святого
Кирила та Мефодія. Його мета - об'єднання слов'янських народів в одну федеративну державу на
принципах добровільності та виборності. Для цього треба скасувати кріпосне право і ввести
республіку. Кількість постійних членів - 12 осіб. Керівники - М. Костомаров, М. Гулак, В.
Білозерський. Інші члени: П. Куліш, О. Маркевич, Г. Андрузький, О. Навроцький, Д. Пильчиков, І.
Посяда, М. Савич, О. Тулуб. У роботі товариства активну участь брав Т. Шевченко.
Програмні документи склали М. Костомаров та В. Білозерський. Вони мали назви: “Статут
Слов'янського Суспільства св. Кирила та Мефодія”, “Книга буття українського народу” (“Закон
божий”), “Записки”.
Братство ставило своїм завданням перебудову суспільства на засадах християнства і прагнуло
ліквідації кріпацтва, поширення освіти й об'єднання всіх слов'янських народів в одну федерацію, в
якій кожний народ зберігав би свою внутрішню свободу. Україна мала мати провідну роль зі
столицею у Києві.
Братчики виробивши компромісну концепцію суспільних перетворень, суттєво розходились у
питаннях про шляхи їх реалізації. Розбіжності у поглядах були значними: від ліберально-
поміркованого реформізму (В. Білозерський, М. Костомаров, П. Куліш) - до революційних форм і
методів (Г. Андрузький, М. Гулак, Т. Шевченко).
Основна діяльність братчиків - просвітницька. Вони видавали книги та журнали, створювали у
селах школи для народу, збирали гроші на культурні потреби. На початку квітня 1847 р. за
доносом провокатора студента О. Петрова товариство було викрите і розгромлене.
Значення Кирило-Мефодіївського товариства полягає в тому, що то була перша спроба
української інтелігенції перейти до політичної боротьби. Братство вперше розробило широку
політичну програму національно-визвольного руху, яка стала прикладом для його наступників.
Узагальнення.
Отже, соціально-економічних розвиток українських земель у складі Російської та Австро-
Угорської імперій в першій половині 19 ст. позначався двома суперечливими, але
взаємопов'язаними суспільними явищами, кризи занепаду, проте все ж певного домінування
старих феодальних відносин та структур, які дедалі більше гальмували розвиток суспільства, і
зародження, становлення та формування у межах феодалізму нових капіталістичних відносин.
Наприкінці 18 - на початку 19 ст. в Україні розгорнувся процес національно-культурного
відродження. Кардинальні зрушення в історичній науці, літературі, розвитку мови стали
своєрідним підґрунтям пробудження у народу національної свідомості, сприяли усвідомленню
ним своєї самобутності і необхідності відстоювати свої права.
Поява та діяльність Кирило-Мефодіївського товариства поклало початок політичному етапу
боротьби за національний розвиток України. Кирило-мефодіївці зуміли сформулювати основні
постулати українського національного відродження, визначити форми і методи досягнення
поставленої мети.
Література до теми:

1. Бойко О.Д. Історія України: навч. посіб.- 3-тє вид.,доп. – Академвидав, 2010.- 688с..
2. Борисенко В. Курс української історії.- К., 1997.
3. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ – ХХ

століття. – К., 1996.
4. Крип'якевич І. Історія України.- Львів, 1992.
5. Полонська – Василенко Н. Історія України.-  Т.1-2.- К., 1995.
6. Рибалка І. Історія України. – Ч.1-2. – Харків, 1995, 1997.
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Змістовий модуль 1.  Історія України від найдавніших часів до
початку ХХ століття.

Тема 1.8.Українські землі в другій половині ХІХ століття.

ЛекціЇ: ___1___ год.

Тема: Українські землі в другій половині ХІХ століття.
1. Скасування кріпосного права та буржуазні реформи 60-70-х років.
2. Суспільно – політичне життя в Україні в другій половині ХІХ ст.
3. Західноукраїнські землі в другій  половині ХІХ ст.

Мета заняття:
Студенти повинні знати причини скасування кріпосного права та буржуазні
реформи 60-70-х років та суспільно – політичне життя в Україні в другій половині ХІХ ст.
та становище західноукраїнських земель в другій  половині ХІХ ст.
Студенти повинні вміти охарактеризувати причини скасування кріпосного права
та буржуазні реформи 60-70-х років та суспільно – політичне життя в Україні в другій
половині ХІХ ст. та становище західноукраїнських земель в другій  половині ХІХ ст.

План заняття:
1. Скасування кріпосного права та буржуазні реформи 60-70-х років.
2. Суспільно – політичне життя в Україні в другій половині ХІХ ст.
3. Західноукраїнські землі в другій  половині ХІХ ст.

Розкриття питання:
Основні терміни теми: Габсбурги, громади, Кирило – Мефодіїське товариство,
промисловий переворот, РУРП, "Руська бесіда", імперія, українофільство.

1. Скасування кріпосного права та буржуазні реформи 60-70-х років.
Нові капіталістичні відносини, що зародились в кінці XVIII – I-й половині XIX ст.

наполегливо вимагали ліквідації кріпосного прав, яке стало гальмом дальшого
економічного розвитку.
Ще більш поглибила ці протиріччя Кримська війна (1853-1856рр), яку Росія програла,
незважаючи на гігантські людські і матеріальні ресурси імперії, не змогла подолати
новітню техніку та технології передових європейських держав Англії та Франції. Це
змусило передову частину російських правлячих кіл замислитись над розробкою та
впровадженням реформаційного курсу, спрямованого на модернізацію економіки
держави.
У світовій практиці відомі 3 типи модернізації: 1)піонерська; 2)органічна; 3)
наздоганяюча.
Російська модернізація була модернізацією третього типу.
Характерними рисами наздоганяючої модернізації економіки були:
– поява нових прогресивних явищ та процесів не завдяки еволюції “знизу”, а силовій
модернізації – “революції згори”,
– вибіркове, а не системне запозичення та використання світових досягнень у галузі
техніки, технології та організації виробництва;
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– пріоритетність окремих галузей, яка в перспективі веде до деформації економічної
структури держави;
– збереження на тривалий час багатоукладності, паралельне існування нового
набираючого силу укладу та попередніх укладів, що досягли піку свого розвитку та
повністю не вичерпали свої можливості;
– порушення однорідності економічного простору, ускладнення політичних та соціальних
проблем, зростання соціального напруження в суспільстві.
Принциповою особливістю наздоганяючої модернізації є різке зростання ролі держави,
що виявляється у встановленні державного контролю за всіма сферами економіки.
Наздоганяюча модернізація не створює власну гармонійну економічну модель, а повторює
окремі елементи вже визнаних зразків.
З січня 1861 року цар Олександр II видав маніфест про скасування кріпосного права та
“Загальне положення про селян, звільнених від кріпосної залежності”. За цими
документами селяни ставали особисто вільними.але за поміщиками залишалося право
власності на землю. В ході аграрної реформи територія України ділилася на регіони за
специфікою проведення:
1. Общинне землеволодіння (губернії Новоросійського краю) ;
2. Подвірне землекористування (Лівобережна Україна);
Велике поміщицьке землеволодіння зберігалося.
Селяни отримали економічні права: купувати нерухомість, займатися торгівлею і
промислами, заводити фабрики.
Однак селянство залишалось нижчим станом у державі з обмеженим правом пересування.
Внаслідок реформи селяни на півдні і сході втратили до 30% своїх наділів. На
Правобережжі уряд збільшив селянські наділи на 20% з метою привернути селян на свою
сторону.
220 тис. українських селян взагалі залишились без землі, а близько 100 тис. мали наділ до
1 десятини і 1600 тис. – від однієї до трьох десятин. В цілому ж 94% колишніх
поміщицьких селян одержали наділи менше 5 десятин, що було нижче норми середнього
прожиткового мінімуму.
Протягом 49 років селяни повинні були виплатити викупні платежі.. На Правобережжі
викупну плату зменшили до 20%. Селяни України мали сплатити 382 млн. карбованців
викупних платежів, тоді як ринкова вартість цієї землі становила 128 млн. карбованців
Впроваджувалась система селянського управління: сільські громади об’єднувались у
волості, встановлювалась кругова порука за сплату податків.
Наслідки реформ:
1. Відбулись корінні зміни у розподілі земельної власності;
2. Товарно-грошові відносини ставали домінуючими у господарствах поміщиків та
заможних селян;
3. Чіткішою стає спеціалізація окремих районів України;
4. Застосовуються різні методи використання землі: оренду, ведення власного
господарства;
5. Підвищується врожайність сільськогосподарських культур внаслідок використання
машин, вільнонайманої праці, поліпшення структури посівів.
Серйозні зміни в економічному житті поставили на порядок денний проблему
реформування адміністративного управління. У 1864 р було створено виборні органи
влади у масштабах губерній та повітів – земські установи. На Лівобережній Україні
створено 6 губернських і 60 повітових земських управ. На Правобережжі земське
самоврядування було запроваджено у 1911 р. Органи самоврядування у земських
управах: губернські земські збори. Виконавчі органи – губернські та повітові земські
управи. Вибори відбувалися за майновим цензом по трьох куріях на три роки.
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Земства займалися питаннями господарського та культурного характеру, в тому числі
будівництвом шляхів місцевого значення, охорони здоров’я, освіти, збирали статистичні
дані тощо.
Контроль за діяльністю земств здійснювали губернатор і міністр внутрішніх справ, які
мали право вето на будь-яке рішення земств.
За судовою реформою 1864р. проголошувалася незалежність суду від адміністрації: суддів
призначав уряд, і зняти їх з посади міг тільки суд.Запроваджувався загальностановий суд,
тобто єдиний для всього населення. На судові засідання допускались представники преси і
публіки. Утверджувалась змагальна система: обвинувачення підтримував прокурор,
захист – адвокат (присяжний повірений). Встановлено кілька судових інстанцій: мировий
суд, окружний суд, судова палата (Київська, Одеська, Харківська). Касаційні функції
виконував сенат.
Військова реформа (1864-1883 рр.), яка здійснювалась 19 років, мала на меті створити
сучасне боєздатне військо. Рекрутчина замінювалася загальн6ою військовою повинністю з
21 року,термін військової служби скорочувався до 6-7 років. Заборонені тілесні покарання
тощо. Дворянство, духовенство звільнялось від служби.
У 1864 році почали реформу освіти. За “Положенням про початкові народні училища”
запроваджено єдину систему початкової освіти. Створювались класичні чоловічі і жіночі
гімназії. Право вступати до університету мали лише випускники класичних гімназій.
Випускники реальних училищ мали право вступу до вищої технічної школи. Випускники
жіночої гімназії прав на вступ не мали. Та все ж освіта,в тому числі університетська,
зробилася доступнішою. Для дорослих відкривалися курси по неділях (недільні школи).
1860-1864 рр. було реформовано фінансову систему. Управління грошовим господарством
стало централізованим.
1865 р. здійснено реформу цензури. Створено спеціальні органи цензури.
У 1870р проведена міська реформа. В усіх містах України створювались міські думи.
Вибори проводились по майновому цензу. Виконавчий орган думи – міська управа на чолі
якої стояв голова. Міські управи відали господарством міста.
Реформи 60-70 – рр. були обмеженими.непослідовними і половинчастими.
Провівши реформи,російський царизм тим самим заклав основи громадянського
суспільства, але при цьому не зробив останнього кроку – не створив відповідної новим
реаліям політичної надбудови – не проголосив конституції і не скликав парламенту.
Та все ж реформи прискорили перебудову життя Російської імперії на нових
капіталістичних засадах. Внаслідок їх відбулися суттєві зміни і в економічному,
політичному та культурному розвитку України. Розвивалася промисловість, торгівля,
зростали міста і міське населення,сільське населення залучалось у промисловість.
Темпи розвитку капіталізму на Україні у пореформений період були надзвичайно
високими. Держава відігравала надзвичайно важливу роль у проведенні
індустріалізації,оскільки внутрішній ринок імперії був надто вузьким, буржуазія слабкою і
не вистачало приватного капіталу для її здійснення. Швидким темпами йшло будівництво
залізниць, яке досягло на Україні у 1900 р. 8417 км (у 1865 – 19км). Перша залізниця
прокладена у 1866-1871 рр між Одесою та Балтою для вивозу зерна. Це сприяло
втягненню різних регіонів у ринковий обіг, зростанню промисловості, рухомості
населення, розширенню внутрішнього ринку.
Реформа 1861р. дала сильний поштовх розвитку капіталізму в сільському господарстві,
який руйнував становий характер землеволодіння й перетворював землю на товар. З 1863
по 1902р. у ринковий обіг увійшло понад 25 млн. десятин приватновласницької землі,
насамперед дворянської. І все ж поміщицьке землеволодіння залишалося суттєвим
фактором в аграрних відносинах. Відбулись суттєві соціальні зрушення в українському
селі, поглиблення соціальної деформації в середовищі селянства зростання сільської
буржуазії з одного боку, і з другого – сільськогосподарського пролетаріату (на 1900р. –
близько 1млн чол.).
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Для України були характерними два типи капіталістичного розвитку сільського
господарства – прусський і американський (південь).
З розвитком капіталізму пов’язане утворення важливих промислових районів України
загальноімперського значення – Донецького вугільнорудного, Криворізького
залізорудного, Нікопольського марганцевого, загальноімперське значення мало
виробництво цукру (Правобережжя). З часу реформи 1861р. видобуток кам’яного вугілля
в Україні зріс більше ніж у 115 разів і становив 1900р. 691, 5 млн. пудів (майже 70%
усього видобутку Російської імперії), залізної руди відповідно – в 158 разів і 210 млн.
пудів(більша половина загальноімперського видобутку). Наприкінці 90-х років Україна
давала понад половину загальноімперської виплавки чавуну (92 млн. пудів) і трохи менше
половини заліза і сталі (59 млн. пудів), цукру – 23 млн. пудів (84% загальноімперськ.).
У Херсонській та Катеринославських губерніях за останні два десятиріччя XIX століття
виникли 17 великих металургійних заводів.
Капіталістам-іноземцям на початку XX ст. в Україні належало близько 90% акціонерного
капіталу монополістичних об’єднань, переважна більшість прибутків яких спливала за
кордон.
Зросла роль України в експорті сільськогосподарської продукції за кордон. Її частина в
експорті пшениці Російської імперії становила 90%. На Україні збирали 43% світового
врожаю ячменю,20% – пшениці, 10% – кукурудзи. Частка України в експорті Російської
імперії становила понад 25%, а щодо вивозу зернових – і того більше: понад 40%, 250-300
млн. пудів щорічно.
Розвиток промисловості, проникнення капіталізму на село зумовили зростання міського
населення на Україні, яке у 1897р. досягло 3400 тис чол., або13,6 % загальної кількості,
які проживали у 113 центрах, що мали статус міста.
Незважаючи на колоніальне становище України, ряд галузей її економіки був
високорозвинутим і мав загальноімперське значення. На початку XX століття високого
рівня розвитку досягли вугільна, металургійна, цукрова, паровозобудівна, суднобудівна
промисловість, сільськогосподарське машинобудування, залізничний транспорт.
Бурхливий розвиток промисловості супроводжувався створенням монополій, які стали
пануючими в основних галузях промисловості. У 1910-1916рр. на Україні почалось
утвердження комбінованих об’єднань – трестів і концернів, за прямою участю банків,що
вело до виникнення фінансового капіталу.
Однак фактичний колоніальний статус України не давав їй розвинути збалансовану
економіку. У 1913р. Україна займала 24, 3% у загальному промисловому виробництві
Росії, однак на її частку припадало лише 15% від усього обсягу обробної промисловості і
70% видобувної. В структурі фабрично-заводської промисловості України у 1912р.
обробка металів і виробництво машин становило 10,4%. Вона залишалася імперським
сировинним придатком, ринком збуту виробів російської промисловості.
Швидкі темпи розвитку промисловості висували перед Росією потребу адекватного
розширення капіталістичної системи у сільському господарстві. Цьому завданню сприяла
реформа аграрних відносин, запроваджена П. Столипіним. відповідними актами селянам
надавалось право закріплення надільної землі у приватну власність і виходу з общини. З
1907 по 1911 рік на Україні вийшли на хутори і відруби 226520 селянських господарств.
Поряд з зростанням заможного селянства відбувалось розорення дрібних господарств,
посилювалась аграрне перенаселення в ряді регіонів України міграція сільського
населення. Протягом 1906-1912рр. з українських губерній до Сибіру і на Далекий Схід
виїхало близько 1млн переселенців, або майже половина їх загальної кількості в
європейському регіоні імперії. Аграрна реформа прискорила розвиток капіталізму в
сільському господарстві і сприяла зростанню його продуктивності, хоча ще зберігалася
поміщицьке землеволодіння, відробіткова система, малоземелля та інші кріпосницькі
пережитки.
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Характерним аспектом бурхливого капіталістичного розвитку України були зрушення у
соціальній структурі населення України. Швидко зростав робітничий клас України, який
у 1917р. досяг приблизно 3,6 млн. чоловік. Найчисельнішим був сільськогосподарський
пролетаріат – 1,2 млн. чоловік, промисловий – 893 тис чоловік. Особливість
класової структури селянства України порівняно з іншими регіонами полягала у більш
високій питомій вазі середняцьких господарств (30% на 1917 рік порівняно з 20% в
Росії) економічно сильним був прошарок заможного селянства, що щорічно
нагромаджувало 240 млн. пудів хлібних лишків. В цілому 3 млн. 977 тис селянських
дворів на Україні поділялися на 2 млн. 293тис. бідняцьких, 1 млн. 197 тис. середняцьких
та 487 тис. заможних господарств. Дедалі більшу політичну і економічну роль відігравала
буржуазія. Всеросійський перепис 1897 р зафіксував на Україні 40 650 українців, які жили
за рахунок прибутків з капіталів та нерухомого майна, а 203, 7 тис постійно користувалися
найманою працею.
Серед українських капіталістів було чимало мільйонерів, таких як Терещенки,
Харитоненки, Симиренки, Алчевські, Тутченки та ін. Чимало з них брали участь в
українському національному русі, підтримували українську пресу, культурницькі заходи
української інтелігенції тощо.
Отже, у II-й половині XIX століття під впливом буржуазних реформ в Україні відбулися
значні зміни у соціально-економічній сфері. Україна перетворилась на потужний центр
виробництва сільськогосподарської продукції не тільки імперський, а й світового
значення. У 60-80 роки завершився промисловий переворот. Розвиваючись у руслі
загальноімперських тенденцій, українська промисловість водночас через низку обставин
(вигідне географічне розташування, природні багатства, дешева, але кваліфікована робоча
сила та ін.) мала і свої особливості: у пореформений час індустріалізований Південь
України перетворився на основну паливно-металургійну базу імперії; українська
промисловість розвивалася більш швидкими темпами порівняно із загальноімперським
темпами розвитку; високий рівень концентрації виробництва; значний вплив іноземного
капіталу; структурна та територіальна диспропорційність, побудова промислових об’єктів
на принципах незавершеності тощо.
Наслідком буржуазних реформ і завершеного промислового перевороту було ускладнення
соціальної структури суспільства: активно тривав процес диференціації серед дворянства і
селян, крім того, виникли нові класи – буржуазія та пролетаріат, і дедалі помітнішу роль
почала відігравати інтелігенція.

2. Суспільно – політичне життя в Україні в другій половині ХІХ ст.
 Буржуазні реформи в Росії стали стимулом піднесення суспільного руху. Але хвиля

контрреформ, що прокотилася імперією у 80-90-і роки, значно ускладнила ситуацію. Суть
контрреформ полягала, як відмічалось в тогочасній офіційній пресі, у “виправленні
фатальних помилок 60-х років”. Це “виправлення” виявилося у консервації, згортанні, а
подекуди і ліквідації тих позитивних зрушень та змін, які були досягнуті реформами 60-
70-х років. Розпочалося відновлення феодальних порядків у всіх сферах життя, тривав
наступ реакції.
Визрівало масове невдоволення всіх верств населення.
Суспільна думка цього періоду не тільки висувала чисельні моделі майбутнього
суспільного розвитку, а й пропонувала різні шляхи досягнення поставленої мети.
Найвпливовішими політичними силами в Україні у II половині XIX століття були
загальноросійські політичні течії народників, соціал-демократів, лібералів та український
національний рух.
Народницький рух
У 60-х роках XIX століття формується нова течія революційного руху під назвою
народники. До неї входять передова молодь та представники різночинської інтелігенції.
Після Валуєвського указу 1863 року частина молодої української інтелігенції
(Стефанович, С. Перовська та інші) вступили у російські революційні організації
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народників. Їм була властива віра в самобутній розвиток Росії, оскільки вона найближча,
на їх думку, до соціалістичного суспільства. Основу нового суспільства вони вбачали у
сільській общині.
Відомі три етапи народницького руху:
1. (1859-1861рр.) – проходив під гаслом “ходіння в народ”;
2. (1870-і роки) – пропагандистська робота серед населення, масове “ходіння в народ” (з
1874р.);
3. (1880-і роки) – політична боротьба з елементами терору.
Восени 1873 року у Києві виникає народницький рух бунтарського напрямку під назвою
“Київська комуна”. Народницькі угруповання існували також і в інших містах (Одеса,
Харків, Житомир, Чернігів, Полтава, Миколаїв).
Своєї мети ходінням в народ народники не досягли. Їм не вдалось зрозуміти потреби
селян. Розпочалися арешти і на кінець 1874 року “Київська комуна” перестала існувати.
Поступово народники відходять від бунтарсько-анархічних поглядів і переходять на
позиції політичної боротьби з самодержавством. Наприкінці 70-х років народницький рух
розколовся на дві течії – помірковану і радикальну. Уособленням поміркованої течії став
“Чорний переділ” – народницька організація, яка займалась пропагандою і робила ставку
на мирне вростання народників у народну масу. Радикальний напрям представляли у цей
час “Народна воля”, яка робила ставку на терор.
У 80-х роках відбувається занепад народницького руху.
Соціал-демократичний рух.
Розчарування частини народників у ставці на революційній потенціал селянства
призводить наприкінці XIX століття до поширення ідеології марксизму, що стала базою
формування соціал-демократичної течії суспільно-політичного руху. Марксизм у Росії
здобув набагато більшу популярність, ніж на Заході. Причиною цього було те, що
марксизм певною мірою продовжував ідеї народницького соціалізму і традиційну тактику
народників.
Першими пропагандистами нового вчення в українських землях ще на початку 70-х років
стали економіст М.Зібер та С.Подолинський. незабаром у 80-90-х роках у Катеринославі,
Києві, Одесі та Харкові виникають нелегальні марксистські гуртки, які займаються
агітацією та пропагандою серед робітників.
1897р. – створено “Союз боротьби за визволення робітничого класу” у Києві та
Катеринославі, а пізніше і в інших містах.
У 1898р. у Мінську відбувся I з’їзд Російської соціал-демократичної партії. Серед дев’яти
його делегатів четверо (Н. Вигдорчик, Б. Ейдельман, К. Петрусевич, П. Тучапський)
представляли соціал-демократів України.
Ліберальний рух.
Формування ліберального руху в Україні відбувалося на рубежі 70-80-х років, на основі
земської ліберальної опозиції.
В основу суспільного розвитку ліберали покладали ідею побудови економіки за законами
вільного ринку, конкуренції. Ідеальною формою державного правління ліберали вважали
конституційну монархію. В основу своїх форм і методів боротьби вони поклали тактику
пошуку компромісу з урядом.
Опорю ліберального руху були земства. Найвпливовішою була група земців Чернігівщини
– І. Петрункевич, І. Шраг, О. Ліндфорс.
Ліберальний рух завдяки вузькій соціальній базі так і не зміг перетворитися на потужну
опозиційну силу.
Національний рух.
Лібералізація політичного режиму в Російській імперії після смерті Миколи I в 1955 році
призвела до активізації українського національного руху. У Петербурзі (1859р.) та Києві
(1860-1861рр.) нова генерація українських активістів, здебільшого студентів та колишніх
братчиків, організували культурно-освітні товариства, так звані “громади”. Їх метою було
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сприяння розвитку народної освіти, свободі літературного слова, поширенню
національної ідеї, формуванню національної свідомості.
Петербурзька громада на чолі з В. Білозерським, П. Кулішем, М. Костомаровим та Т.
Шевченком у 1861-1862 роках видавала перший в імперії український часопис “Основа”.
Наприкінці 60-х років громади виникли у Полтаві, Чернігові, Харкові, Одесі. За
народницьку позицію та орієнтацію на національні традиції членів громад називали
“українофілами”.
Найвпливовішою в українських землях у цей час була Київська громада, що утворилася на
основі таємного гуртка хлопоманів. Її лідерами були представники нової хвилі української
інтелігенції – В.Антонович, Т.Рильський, А.Свидницький, П.Житецький. вони вирішили
зблизитися з селянством, щоб відстоювати його соціальні інтереси і виховувати свідомі
патріотичні почуття.
Головним ідеологом Київської громади був В.Антонович – випускник медичного, а потім
– і історико-філологічного факультетів Київського університету, археолог, етнограф,
археограф. З його іменем пов’язані створення і діяльність не лише громади, де
гуртувались українські патріотичні сили, а й часопису “Киевская старина”, історичного
товариства Нестора-літописця і газети української інтелігенції “Труд”. Він доклав зусиль і
до становлення української археології як науки; плідно працював як дослідник
українсько-польських відносин, козацтва (“Дослідження про козацтво за актами з 1500 по
1648 (1863)), соціальних стосунків в Україні (“Дослідження про гайдамацтво за актами
1700-1788” (1876), “Монографії з історії Західної і Південно-західної Росії” (1885) та ні.).
В 1863-1880 рр. працював головним редактором Тимчасової комісії для розгляду давніх
актів у Києві. Особисто підготував 9 томів “Архива Юго-Западной России”, де
опублікував понад 2 тис першоджерел.
З 1878 року – професор руської історії Київського університету.
Після поразки польського повстання 1863-1864 років Російською імперією прокотилася
хвиля репресій проти українського національного руху. Про що свідчить сумнозвісний
циркуляр міністра Валуєва в 1863 році, що заборонив видання українською мовою
шкільних та релігійних видань (заборона не стосувалась лише творів художньої
літератури).
Діяльність громад було призупинено, деякі з українських діячів потрапили під арешт. Але
через 10років національно-визвольний рух знову відродився. Активними учасниками його
в 70-х роках були такі прогресивні діячі української культури як композитор М. Лисенко,
драматург М. Старицький, письменник І. Рудченко, вчений М. Драгоманов та багато
інших.
Український рух знову очолює В. Антонович. у Києві було засновано Стару Громаду.
Вона розвинула свою культурну діяльність і в 1873 році взяла під свою опіку “Південно-
Західний відділ Російського географічного товариства”, який опублікував низку важливих
українознавчих матеріалів.
У 1875 році громада придбала газету “Київський телеграф” і перетворила її у свій
друкований орган.
Характерним для київських громадівців було поєднання національної та соціальної ідеї.
Про них говорили, що вони носять в одній кишені “Кобзар” Шевченка, а в іншій –
“Капітал” Маркса. Найпослідовніше намагався поєднати соціалізм зі справою
українського національного визволення один з лідерів Київської громади М. Драгоманов
(1841-1895рр.).
Громадівці у 1873 році сформували свою політичну програму, в основі якої лежала вимога
перетворення Росії на федерацію і надання широкої автономії Україні.
Проте розгортанню діяльності громад перешкоджали постійні переслідування царської
влади. У 1875 році змушені були виїхати за кордон Драгоманов, Зібер, Подолинський.
Підписаний Олександром II у 1876 році Емський указ заборонив видання будь-яких книг
українською мовою, а також завезення української літератури з-за кордону. Південно-
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Західний відділ Російського географічного товариства було закрито, припинився вихід
газети “Київський телеграф”. У подальшому громади діяли нелегально.
Після виїзду провідних діячів Київської громади за кордон, у 1878-1882 роках
М.Драгоманов у журналі “ Громада”, який виходив у Швейцарії, намагався узагальнити
погляди громадівців і викласти програму українського руху. В основі запропонованої ним
альтернатив лежали: демократизм, федералізм, європеїзм, культурництво, еволюційність.
Отже, представники різних суспільно-політичних течій та рухів у II-й половині XIX
століття висунули широкий спектр альтернатив майбутнього суспільного розвитку та
виробили різні форми та методи досягнення поставленої мети. Характерним є те, що
загальноросійський рух був орієнтований на боротьбу за соціальне визволення, а
український головний акцент робив на національне визволення. Незважаючи на те, що
різні групи і організації різних політичних спрямувань були малочисельні, неорганізовані,
слабо зв’язані з масами, вони все ж відіграли помітну роль у житті суспільства, оскільки
були осередком майбутніх масових рухів.

3. Західноукраїнські землі в другій  половині ХІХ ст.
III. Середина XIX ст. для імперії Габсбургів була часом випробувань. Вистоявши перед
революційною хвилею 1848 р, вона невдовзі зазнала дошкульних поразок на міжнародній
арені: 1859 р – програла франко-італо-австрійську війну,1866 – зазнає поразки в
протистоянні із Прусією. Наслідком цих поразок стала глибока політична криза в державі.
З метою збереження політичної стабільності австрійський уряд погоджується на
перетворення Австрійської імперії на дуалістичну Австро-Угорську імперію, в 1867 р.
У 50-х роках XIX ст. у Галичині і на Буковині провели селянську реформу. Селяни
повинні були заплатити великий викуп за землю і втратили право користуватися
сервітутами (лісами і пасовищами). Багато тисяч селянських господарств продали з
молотка.
У сільському господарстві утвердилися нові капіталістичні відносини. Але гальмом стає
малоземелля селян після реформи та аграрне перенаселення західноукраїнського регіону.
Розвиток капіталізму в аграрному секторі йшов прусським шляхом, тобто шляхом
поступового вростання поміщицьких господарств у капіталізм.
Великі землевласники (у Східній Галичині їх було 2 тисячі) після реформи зберегли за
собою понад 40% земельних угідь краю, хоча з часом почали їх втрачати.
Буржуазні відносини суттєво трансформували не тільки поміщицьке, а й селянське
землеволодіння. На селі посилився процес майнового розшарування селянства. Кількість
селянських господарств внаслідок їх дроблення постійно зростала, а їх земельні володіння
неухильно зменшувалися. На рубежі XIX-XX століття у краї було від 4,5 до 5%
економічно міцних заможних селянських господарств і близько 90% – малоземельних та
безземельних господарств. Вони володіли відповідно понад 27% і близько 40% землі.
Значна частина дрібних господарств, що розорювались, йшла на продаж.
На цьому ґрунті гостро постала проблема аграрного перенаселення в західноукраїнських
землях. У пошуках кращих умов життя значна частина селян Закарпаття уже з 70-х рр., а
Східної Галичини і Буковини – з 90-х рр XIX століття емігрували в інші країни (США,
Бразилію, Канаду, Аргентину), на Наддніпрянську Україну та на Балкани. До Першої
світової війни з цих земель виїхало і поселилося за океаном близько одного мільйона
чоловік.
Проте ні постійна, ні сезонна еміграція не змогли істотно поправити ситуацію в
західноукраїнському селі. Там зростала армія безробітних, жебраків, бродяг. Сільське
населення дедалі більше пролетаризувалося.
Сільське господарство західноукраїнських земель у II половині XIX ст. – на початку XX
ст., незважаючи на залишки кріпосництва, поступово переходило на капіталістичні рейки
(використовується вільнонаймана праця, зростає товарність сільського господарства,
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поліпшуються знаряддя праці, поширюється практика використання прогресивних
раціональних сівозмін, розширюються посівні площі тощо).
Загалом сільське господарство краю залишалось екстенсивним, низькопродуктивним,
втрачало свої експортні можливості. Підтвердженням цього є те, що протягом II половини
XIX ст.. продукція землеробства Галичини, Буковини та Закарпаття збільшилась майже у
1,5 рази, а населення – в 1,8 рази.
Економіка західноукраїнських земель мала чітко виражений колоніальний характер, що
особливо було помітно у сфері промисловості.
Особливості колоніального характеру промисловості західноукраїнських земель.
1. Гальмування промислового розвитку земель Галичини, Буковини і Закарпаття. Це
робилося з допомогою високих податків в цих землях, відсутності фінансової підтримки,
протекціоністської політики щодо австрійських підприємців, що суттєво підривало
конкурентоспроможність західноукраїнської промисловості. Деякі галузі промисловості
не витримували конкуренції з дешевими австрійськими товарами і занепадали. Це такі як:
цукрова, текстильна, шкіряна, машинобудівна, паперова, скляна.
2. Консервація кустарно-ремісничого характеру західноукраїнської промисловості.
Переважна більшість промислових підприємств була дрібною, недостатньо
механізованою, розташовувалася в селах та невеликих місцях. В 1902 р. понад 94%
промислових підприємств Галичини налічувало до п’яти робітників. Великих
капіталістичних підприємств у західноукраїнських землях налічувалося лише 220 і на них
працювали тільки ¼ частина робітників.
3. Орієнтація фабричного виробництва на добування та первинну переробку сировини,
деформована структура промислового потенціалу. Активно розвивалися та прогресували
галузі, які мали сировинний характер – нафтоозокеритова, лісопильна, борошномельна,
солеварна, спиртогорілчана та тютюнова. Найшвидше зростала нафтова.
4. Залежність промислового розвитку від іноземного потенціалу.
5. Хижацька експлуатація природних багатств західноукраїнських земель.
6. Фіксація низької енергоозброєності західноукраїнської промисловості. В Галичині діяло
лише 5,5% парових двигунів, що функціонували в Австро-Угорщині, а на Буковині а в
Закарпатті цей відсоток був ще нижчим.
7. Перетворення західноукраїнського краю на ринок збуту. Напередодні І світової війни
сировина становила понад 90% всього експорту із західноукраїнських земель в інші
країни.
Досить складною була ситуація у суспільно-політичному житті краю. У 1867 р. Австрія
перетворилася в Австро-Угорську монархію. Стосовно Галичини австро-угорський
компроміс доповнювався австро-польським, який розширив політичні права поляків за
рахунок українців. За цих обставин соціальне напруження “українсько-польське
протистояння” в західноукраїнських землях наростало. На початку XX ст. один з
польських дослідників писав: “Те що селянин став синонімом русина, а поляк –
синонімом пана, стало фатальним для нас…”.
Відповіддю на посилення польського впливу в західноукраїнських землях
сталовиникнення москвофільної та народовської суспільно-політичних течій.
Москвофільська (староруська або русофільська) течія виникла ще в 1848 р., а в 50-ті рр.
набуває більш чітких, окреслених форм.
Основними передумовами виникнення москвофільства були: втрата українським народом
власної державності, багатовікове іноземне поневолення роздрібленість і відособленість
окремих земель, денаціоналізація освіченої еліти та низький рівень національної
самосвідомості. Москвофіли – реакційна суспільно-політична течія. У своїй політиці вони
орієнтувалися на російський царизм. Зміст їхньої політики: утвердження недоторканості
існуючого ладу з усіма його залишками кріпосництва, неприйняття багатьох сторін
капіталізму країн Заходу. Москвофіли об’єднували консервативну інтелігенцію,
духовенство та сільську буржуазію.
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Ідеологи москвофілів: Д. Зубрицький, В. Дідицький, М. Малиновський, Д. Добрянський та
ін. Вони видавали російською мовою газету “Слово” та журнали “Галичина”, “Лада” та ін.
Організовували культурно-освітні товариства “Общество русских женщин в Буковине”,
“Общество студентов Карпат”, “Народний дім” та ін.Москвофіли запевняли, що
українського народу і української мови не існує, а є тільки єдиний російський народ і
єдина російська мова (редактор “Газети церковної” І. Раковський).
Ідеї культури і освіти народних мас рідною мовою намагалися втілити в життя народовці.
При цьому масовий визвольний рух вони спрямовували лише в русло культурно-освітньої
діяльності. Народовці – суспільно-політична течія серед молодої західноукраїнської
інтелігенції виникла в 60-ті рр. XIX ст. у Галичині. Народовський рух з’явився на грунті
ідей національного відродження, започаткованих “Руською Трійцею” та Кирило-
Мефодівським Братством і сформувався під впливом творчості Т.Шевченка, П. Куліша,
М. Костомарова.Народовці виступали за єдність усіх українських земель та розвиток
єдиної української мови на основі народної говірки.
Біля витоків народовства стояли В. Шашкевич(син Маркіяна), К. Климович, Ф. Заревич та
ін., які на початку 60-х рр. заснували у Львові студентську громаду – один з перших
осередків українофільства в краї.
Більшість серед народовців становили світські особи – адвокати, вчителі, лікарі тощо.
Національну освіченість народних мас народовці підносили з допомогою Шевченкового
“Кобзаря”, у містах і селах засновували народні бібліотеки, організовували гуртки
художньої самодіяльності, влаштовували концерти і творчі виставки. За ініціативою
народовців у Львові в 1868 р. засновано товариство “Просвіта”, метою якого згідно зі
статутом було навчати і освічувати народ, а в 1873 р. – засновано Товариство ім.
Шевченка, його мета – сприяти розвитку української мови і літератури.
У Львові народовці відкрили друкарню. Галичина стала центром українського
друкованого слова. У народовських газетах і журналах (найдовговічнішими і
найпопулярнішими були “Правда” і ”Діло”), а також окремими книжковими виданнями
друкували свої твори й українські письменники.
Народовці створили у Галичині політичну організацію під назвою “Народна Рада”.
Основна її ідея – національний розвиток Галичини, встановлення демократії та
федералізму.
Лідери Руху (Ю. Романчук, О. Барвінський, К. Левицький та ін.) виступали проти
революційних форм боротьби і стояли на платформі толерантного ставлення щодо
Австро-Угорської монархії. Наприкінці 80-х рр. завдяки енергійним діям народовці
змогли відвоювати у москвофілів передові позиції і відтіснили їх на другий план.
У середині 70-х рр. у Галичині з’являється молода інтелігенція, яка критично оцінювала
діяльність обох руських течій та пропонувала надати українському рухові європейського
характеру. Під впливом М. Драгоманова молоді політичні діячі І. Франко, М. Павлик, О.
Терлецький схилялися до соціалізму. Так в українському таборі виникла ще
одна радикальна течія. Через свої часописи “Громадський друг”, “Дзвін”, “Молот”, “Світ”
радикали прагнули залучити до політичної діяльності широкі народні маси Галичини та
Буковини. Незабаром вони створили першу політичну партію на українських землях –
Русько-українську радикальну партію (1890р.).
У лоні цієї партії вперше в історії української політичної думки був сформульований
постулат – політичної самостійності України. (В. Будзиковський, та Ю. Бачинський, 1890-
1895рр.)
Починаючи з 90-х рр. XX ст. суспільний рух в західноукраїнських землях вступає у
політичний етап свого розвитку, який характеризується утворенням політичних партій,
кристалізації їхніх програм та активною боротьбою за вплив на маси.
Селянський рух також набуває політичного характеру (страйки, віче, передвиборча
боротьба).
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Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. пожвавлюється національний рух на західних землях.
Засноване народовцями у 1868 р. для освіти селян товариство “Просвіти” на початку ХХ
ст. значно розширило свою діяльність. На 1914р. “Просвіта” мала 3000 читалень і
налічувала близько 37 тисяч членів. У 1894 р. засновано спортивне товариство “Сокіл”, у
1900 р. – товариство “Січ”. В них налічувалося 50 тис. членів у 1914 р. У 1913 р. виходило
80 українських періодичних видань(66 – у Галичині, 8 – на Буковині, 4 – на Закарпатті, 4 –
у Відні та Будапешті).
Виникають нові політичні партії: УНДП(1899), УСДП(1899), Католицький Русько-
Народний Союз(1896) перетворений у 1911 р. в Християнсько-Суспільну партію.
Русофіли у 1900 р. створили Руську Народну Партію.
У 1894 р. до Львова переїхав М. Грушевський.
Великі заслуги в організації і піднесенні національного життя належала А. Шептицькому,
митрополитові (з 1901 р.) Греко-Католицької Церкви.
Узагальнення.
Література до теми:

1. Бойко О.Д. Історія України: навч. посіб.- 3-тє вид.,доп. – Академвидав, 2010.- 688с..
2. Борисенко В. Курс української історії.- К., 1997.
3. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ – ХХ

століття. – К., 1996.
4. Крип'якевич І. Історія України.- Львів, 1992.
5. Полонська – Василенко Н. Історія України.-  Т.1-2.- К., 1995.
6. Рибалка І. Історія України. – Ч.1-2. – Харків, 1995, 1997.
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Змістовий модуль 2  Історія України ХХ століття

Тема 2.1.Україна на початку ХХ століття (1900 – 1914).

Лекція: ___1___ год.

Тема: Україна на початку ХХ століття (1900 – 1914).
1.Суспiльно-полiтичне становище Схiдної України в 1900-1914 рр.
2.   Розвиток нацiонально-визвольного руху на захiдноукраїнських землях.
Мета заняття:
Студенти повинні знати хронологічну послідовність явищ економічного, політичного і
культурного життя, утворення політичних партій та рухів; території українських земель, регіони
піднесення визвольного руху, райони виступів робітників, селян і військових у 1905—1907 рр.;
прояви індустріалізації та модернізації суспільного життя на початку XX ст.; процеси модернізації
повсякденного життя населення Наддніпрянської України та західноукраїнських земель між
собою, а також з аналогічними загальноєвропейськими; політизацію визвольного руху, основні
події російської революції на українських землях; основні факти щодо проведення столипінської
аграрної реформи та формулює власну оцінку; програми та діяльність політичних партій і дає їм
власну оцінку;
називає та конкретизує фактами основні риси розвитку духовного життя; описує явища і пам’ятки
культури цього періоду; доводить закономірність зв’язків між процесами формування
індустріального суспільства та піднесенням національно-визвольного руху, формуванням
національної свідомості і розвитком культури.
Студенти повинні вміти визначати хронологічну послідовність явищ економічного, політичного
і культурного життя, утворення політичних партій та рухів; показувати на карті території
українських земель, регіони піднесення визвольного руху, райони виступів робітників, селян і
військових у 1905—1907 рр.; описувати прояви індустріалізації та модернізації суспільного життя
на початку XX ст.; характеризувати і порівнювати прояви і процеси модернізації повсякденного
життя населення Наддніпрянської України та західноукраїнських земель між собою, а також з
аналогічними загальноєвропейськими; характеризувати політизацію визвольного руху, основні
події російської революції на українських землях.

План заняття:
1.Суспiльно-полiтичне становище Схiдної України в 1900-1914 рр.
2.   Розвиток нацiонально-визвольного руху на захiдноукраїнських землях.

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

Початок  ХХ ст. в Росiйськiй iмперiї позначився швидким зростанням соцiального
напруження. Свiтова економiчна криза 1900-1903 рр., що охопила й царську Росiю, а
також росiйсько-японська вiйна виявили неспроможнiсть режиму, загострили всi
труднощi суспiльного життя, посилили невдоволення серед широких кiл народу. Криза
поглиблювалася ще й тим, що в нацiональних окраїнах iмперiї швидко зростав визвольний
рух. Уряд, побоюючись сепаратистських настроїв в Українi, що посiдала одне з перших
мiсць в економiчному потенцiалi Росiйської iмперiї, мобiлiзував усi реакцiйнi та
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консервативнi сили в державi для боротьби проти українського нацiонально-визвольного
руху. Не випадково чорносотенний часопис «Кiєвлянин» дещо пiзнiше писав:
«Український рух є для Росiї бiльш небезпечний, нiж усi iншi нацiональнi рухи взятi
разом».
   При висвiтленнi подiй революцiї 1905 р. слiд звернути увагу, що iмперiю охоплює
страйкова хвиля (восени 1905 р. страйкували 2 млн.робiтникiв, з них 120 тиС. – в Українi).
Вiдбулися повстання в армiї, найзначнiше з яких сталося на Чорноморському флотi, на
панцернику «Потьомкiн», де матроси (майже всi українцi) на чолi з Г.Вакулинчуком та
О.Матюшенком зохопили корабель. Серед небагатьох офiцерiв, якi приєдналися до
повстанцiв був О.Коваленко – член РУП. Розгорнувся широкий селянський рух.
   Окремо варто видiлити той факт, що на межi ХIХ-ХХ ст. культурно-освiтнiй рух
«Громад» в Українi переростає у нацiонально-визвольний рух. Велику роль у цьому
вiдiграли полiтичнi партiї, якi створюються в Українi. У 1897 р. виникає Українська
загальна органiзацiя, до якої увiйшло близько 20 громад, значна кiлькiсть студентських
гурткiв i окремих дiячiв. У 1990 р. з iнiцiативи групи харкiвських активiстiв
культурницького i студентського руху постає Революцiйна українська партiя (РУП),
фактичним манiфестом якої стала виголошена М.Мiхновським промова «Самостiйна
Україна». У нiй виразно сформульованi iдеали українського самостiйництва на
радикалiстських засадах, для яких характкрними є безкомпромiснiсть, рiшучiсть, глибоке
усвiдомлення трагiчної долi народу, позбавленого свого iсторичного шляху розвитку,
державницьких засад, i прагнення полiпшити цю долю нагальними полiтичними засобами.
Проте невдовзi пiсля виникнення РУП зазнає розколу. У 1902 р. пiд впливом
нацiоналiстичних настроїв М.Мiхновського вiд партiї вiдкололася невелика група й
заснувала Українську народну партiю (УНП), що виступала за побудову самостiйної
Української держави. Через 2 роки з РУП вийшла значна частина її членiв на чолi з
М.Меленевським, яка намагалася перетворити партiю на автономну органiзацiю
Росiйської соцiал-демократичної робiтничої партiї (РСДРП), що об’єднувала б всiх
робiтникiв України, незалежно вiд нацiональної належностi. Ця група, названа «Спiлкою»,
приєдналася до росiйських соцiал-демократiв. Тi ж, хто лишився в РУП (Д.Антонович,
В.Винниченко, С. Петлюра, М.Порш та iн.), перейменували її в 1905 р. на Українську
соцiал-демократичну робiтничу партiю (УСДРП) й надалi намагалися поєднувати
соцiалiстичнi iдеї з iдеєю нацiональної автономiї.
   1904 року в Києвi було створено ще двi українськi нацiональнi партiї: Українську
демократичну партiю (УДП) на чолi з помiркованими громадськими дiячами О.Лотоцьким
i Є.Чикаленком та Українську радикальну партiю (УРП) на чолi з письменниками
Б.Грiнченком та С. Єфремовим. Обидвi партiї – зовсiм нечисленнi за складом – стояли на
лiберальних позицiях, обстоюючи встановлення в Росiйськiй iмперiї конституцiйної
монархiї, яка б надала Українi право на автономiю. Оскiльки принципових програмних
розходжень мiж партiями не було, вже наступного року вони злилися в Українську
демократично-радикальну партiю (УДРП).
   Доцiльно розглянути дiяльнiсть iнших полiтичних партiй та об’єднань, якi дiяли в цей
час в Українi, зокрема Товариства українських поступовцiв. Воно органiзовувалося в 1908
р. i являло собою мiжпартiйний полiтичний блок українських лiберальних дiячiв, якi
обстоювали конституцiйно-парламентський шлях боротьби за «українську справу». Серед
провiдникiв ТУП були: М.Грушевський, С. Єфремов, Д.Дорошенко та iн.
   Далi потрiбно розповiсти про дiяльнiсть Української думської громади у I i II Державнiй
думах, зупинитися на пiсляреволюцiйнiй реакцiї. Важливо пiдкреслити, що у 1910 р.були
забороненi будь-якi українськi органiзацiї з огляду на те, що «об’єднання на iнтересах
нацiональних веде до збiльшення нацiонального вiдокремлення». Ще докладнiше це у
1911 р.пояснив мiнiстр внутрiшнiх справ i голова уряду Росiї П.Столипiн, заявивши, що
«iсторичним завданням росiйської державностi є боротьба з рухом, у теперiшнi часи
прозваним українським, що мiстить у собi iдею вiдродження старої України ...на
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автономних нацiонально-територiальних основах». I тому українцi циркуляром для
губернаторiв (1910 р.) оголошувались разом з iншими пригнобленими нацiями
«iнородцями» i було заборонено їм створювати будь-якi товариства, клуби, драматичнi
гуртки, видавати газети рiдною мовою.
Рубіж ХІХ – ХХ ст. характерний в Україні завершенням промислового перевороту і
переходом до індустріалізації. Українська промисловість формувалась як частина
загальноімперського економічного комплексу. На початок ХХ ст. Україна за рівнем
концентрації промислового виробництва в основних галузях посідала одне з перших місць
у світі. П’ять найбільших південних металургійних заводів продукували майже 25%
загальноросійського чавуну. Заводи Бродського, Терещенка, Харитоненка, Ярошинського
та Бобринського виробляли 60% цукру – рафінаду Російської імперії.
Концентрації промислового виробництва сприяла процесу монополізації. Крім цього
промисловому розвитку Наддніпрянській Україні на поч. ХХ ст. були притаманні також:
спеціалізація районів, значний вплив іноземного капіталу, нерівномірний розвиток
українських регіонів, вищі від загальноімперських темпи розвитку (в 1900-1910рр. частка
промисловості України у загальному обсязі продукції усього народного господарства
становила 48,2%, загальноімперський показник становив лише 40%), перетворення
України на один з головних промислових районів Російської імперії(у 1913р. в Україні
вироблялося 69% загальноросійської продукції чавуну, 57% сталі та 57% прокату, 20,2%
усієї продукції машинобудування та металообробної промисловості Росії). Незважаючи на
величезний промисловий потенціал Україна залишалась сільськогосподарським регіоном
імперії, у якому в селах проживало 80% населення. В 1913р. на українську промисловість
припадало майже 70% видобутку сировини та виготовлення напівфабрикатів російської
імперії, що свідчить про підпорядкованість української промисловості імперському
центру.
В аграрному секторі України у цей період зберігали свої позиції великі поміщицькі
латифундії, перетворення землі на товар спричинило посилення майнової диференціації
селянства(в цілому в українських землях поміщики до початку І російської революції
продали понад 1/3 своїх земель; відбувалась катастрофічна поляризація, нерівномірне
розшарування селян, в 1917 р. відсоток безземельних і малоземельних селян становив
80,5%); посилилася експлуатація народних мас; загострилися проблеми аграрного
перенаселення. Не кращими були умови і в робітників України, робочий день офіційно
тривав майже 11 годин на добу. 1904 р. майже32% робітників Російської імперії було
оштрафовано. Низька заробітна плата, жахливі умови праці, погане медичне
обслуговування, відсутність політичних прав і свобод, поглиблювали катастрофічне
становище трудящих мас в Україні. Вибух народного гніву назрівав.
Кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст. характеризувався піднесенням політичного життя в Росії,
формуванням політичних партій  та організацій, зростанням їх впливу на
суспільний розвиток. Плідна культурницька робота українського громадянства в
попередній період сприяла формуванню нової генерації українців, яка прагнула
послідовно виборювати всю повноту політичних і національних прав українського народу.
З’являються перші спроби творення незалежних українських організацій. У 1891р.
повстало “Братерство тарасівців” – об’єднання молодих українських патріотів, які вже не
задовольнялись культурницьким українофільством старшого покоління і ставали на шлях
національного радикалізму. У 1896р. в Києві було утворено українське таємне товариство
“Молода Україна”, – метою якого, за свідченням Київського жандармського управління,
була “пропаганда соціалізму і політичного сепаратизму на українській основі”. 1897р. на
нелегальному з’їзді представників громад у Києві виникла Всеукраїнська загальна
організація.
Поява цієї організації була заключним акордом громадського руху, спробою
організаційного згуртування патріотично настроєних національних сил. Її ставка на



89

культурницьку діяльність вже не відповідала ні потребам часу, ні настроям значної
частини діячів національного руху, особливо молоді.
Зазначені політичні групи, а також українські студентські громади стали основою, на якій
у Харкові в лютому 1900р. виникла перша українська політична партія – “Революційна
українська партія”(РУП). До її складу увійшли Д. Антонович, Б. Камінський, Л. Мецієвич,
М. Русов. Для початків діяльності РУП був характерним радикально-національний напрям
роботи, душею якого був М. Міхновський. Він же підготував прогресивний документ цієї
організації брошуру ”Самостійна Україна”. Принципами цього твору були патріотизм,
радикалізм та безкомпромісність.
Недоліки: не дає відповіді на питання про основні напрями діяльності, соціальну базу
тощо. Однак, цей документ містить низку принципово важливих орієнтирів:
1. Визначає мету партії – створення політично незалежної української держави.
2. Вказує на нового лідера національного руху – інтелігенцію третьої хвилі, яка на відміну
від першої та другої служить своєму народові.
3. Розкриває спосіб досягнення поставленої мети – “боротьба кривава і безпощадна” та ін.
Під впливом загальноросійського соціал-демократичного руху з ІІ-й половини 1902 р.
РУП почала пройматися марксисткою ідеологією, що спричинило розкол партії і
створення ряду нових політичних партій: Української народної партії(УНР) на чолі з М.
Міхновським(1902р.), яка відстоювала ідею нової української державної
самостійності; Української соціалістичної партії на чолі з Б. Ярошевським (1903р.).
Частина рупівців в 1904р. разом з бундівцями утворили Українську соціал-демократичну
партію (“Спілку”), яка увійшла до РСДРП на правах автономної частини меншовицької
організації. Більшість рупівців, яка гуртувалась навколо М. Порша, В. Винниченка, Д.
Антоновича, С. Петлюри, М. Ткаченка проголосилиутворення Української соціал-
демократичної робітничої партії (УСДРП) 1905р. УСДРП прийняла соціал-демократичну
програму західноєвропейського зразка, висунула гасло автономії замість самостійної
України.
Наростання революційної кризи, інтенсивна діяльність РУП підштовхнули до активності
та політичної самоорганізації помірковані кола українського національного руху. У 1904р.
із Всеукраїнської загальної організації з ініціативи Е. Чикаленка виділяється група,
яка утворює Українську демократичну партію (УДП). З якої виділяється група на чолі з
Грінченком, С. Єфремовим та Ф. Матушевичем, яка створює Українську радикальну
партію(УРП). У 1905 р. УДП і УРП об’єднуються в одну організацію – УДРП.
Отже, на рубежі ХІХ – ХХ ст. помітно активізується діяльність українського
національного руху. Напередодні революції політична палітра охоплювала широкий
спектр національно політичних партій. Характерною рисою цього періоду була абсолютна
перевага в українському русі лівих національно-соціалістичних сил. Українські ліберали
та консерватори не змогли організаційно згуртувати свої сили на національному ґрунті, як
правило, орієнтувалися на загальноросійські політичні партії консервативного та
ліберального напрямків.
УСДРП та УРДП були головними виразниками суспільно-політичних поглядів
організованого українського руху.
Збереження поміщицького землеволодіння, самодержавства, станових привілеїв, а також
національного гніту, що панували в Російській імперії на початку ХХ ст., залишалися для
країни серйозною перешкодою на шляху подальшого прогресу. Становище
ускладнювалось ще й економічною кризою початку ХХ ст. та поразкою Росії в російсько-
японській війні 1904-1905 рр. Все це призвело до стихійного вибуху народного
незадоволення – першої російської революції.
Можливість реального революційного виступу була обумовлена лише завдяки появі та
зміцненню наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. широкого кола політичних партій,
посиленню їх впливу на маси, втраті авторитету та частковому послабленню царизму в
зв’язку з поразкою у російсько-японській війні 1904-1905рр.
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Початком революції стала мирна 150 тисячна демонстрація робітників, які намагалися
передати цареві петицію про свої потреби 9 січня 1905 р. в Петербурзі, а у відповідь
отримали кулі. Загинуло 1200 чоловік і 5 тисяч було поранено, це викликало бурю
незадоволення.
У своєму розвитку перша російська революція пройшла кілька фаз (етапів), – яким
відповідали кардинальні зміни та зрушення у суспільному житті.
1 фаза – “піднесення”(січень-жовтень 1905 р.);
2 фаза – “кульмінація ”(жовтень-грудень 1905 р.);
3 фаза – “спад ”(січень 1906 р. – червень 1907 р.).
Специфічними особливостями суспільно-політичного життя доби революції були:
– Переплетення та взаємовплив робітничого, селянського і національно-визвольних рухів;
– Виникнення широкомасштабних народних виступів.(Тільки жовтневий політичний
страйк підняв на боротьбу близько 2 млн. чоловік Російської імперії, з яких в Україні 120
тисяч. Червневі виступи селян України 1905 р. охопили 64 із 94 повітів. За масштабами
український селянський рух займав одне з перших місць у Російській імперії. Повстання
на броненосці “Потёмкин” (червень 1905 р.), збройні виступи у Севастополі під
керівництвом П. Шмідта (листопад 1905 р.), у Києві на чолі з Б. Жаданівським (листопад
1905 р.) та в інших містах свідчили про поширення революційних настроїв серед солдат і
матросів;
– Посилення настроїв нестабільності та вагань селянства й армії;
– Суттєве розширення внаслідок проголошення царського Маніфесту 17 жовтня 1905р.
меж легальної політичної та культурної діяльності, помітне її пожвавлення та
урізноманітнення. У 1905р. в Лубнах виникає перша в Російській імперії українська газета
“Хлібороб”. Незабаром газети та журнали українською мовою почали виходити у Києві,
Катеринославі, Полтаві, Одесі і інших містах. Всього протягом 1905-1907рр. виходило 24
україномовних видання. У 1906р. М. Грушевський перевіз зі Львова до Києва видання
“Літературно-наукового вісника”. Вперше вийшло повне видання “Кобзаря” Шевченка. У
Києві, Катеринославі, Одесі, Чернігові та інших містах виникають Культурно – освітні
організації – “Просвіти”. До середини 1907р. їх налічувалося 35. “Просвіти” вели активну
культурницьку роботу – засновували бібліотеки, читальні видавали українською мовою
літературу, проводили літературні і музичні вечори. Учителі багатьох шкіл самовільно
переходили на викладання українською мовою. В Київському, Харківському та
Одеському університетах запроваджувався курс української літератури.
– Активізація процесу масової самоорганізації суспільства (утворення політичних партій,
рад, профспілок тощо). Під впливом революційних подій у грудні 1905р. з частини
Революційної української партії (РУП), що перейшла на марксистську
платформу утворюється Українська соціал–демократична робітнича партія (УСДРП).У
1907р. виникає Українська партія соціалістів – революціонерів (УПСР).
З’являється нова альтернативна модель організації влади – Ради робітничих
депутатів (протягом грудня – жовтня 1905р. Ради виникли у 50 містах Російської імперії).
Наприкінці 1905р. в Україні існувало майже 80 профспілок. Однією з перших виникла
профспілка залізничників Південно – Західної залізниці.
Виникають місцеві організації Всеросійської селянської спілки (всього в українських
землях було створено 12 повітових і 7 губернських комітетів).
Розгортається кооперативний рух (так, якщо в Київській губернії 1904р. було лише 3
кооперативи, то 1907р. – вже 193);
– Поява в опозиційних сил легального офіційного каналу впливу на владу думської
трибуни. У І Державній думі від України було обрано 102 депутати, 44 з них об’єдналися
в українську парламентську громаду, головою якої обрали адвоката з Чернігова І. Шрага.
громада випускала свій орган “Украинский вестник”.
Основну увагу українська громада приділяла національному та аграрному питанням. 8
липня 1906р. I Державну думу було розпущено. Українські депутати не встигли
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виголосити підготовлену ними декларацію про політичну автономію України, а також
законопроект про рідну мову в школі.
У II Державній думі українські депутати знов утворили думську громаду, яка складалася з
47 осіб. В основу її діяльності було покладено програму УРДП. У Декларації української
фракції зазначалося, що вона вестиме боротьбу за перебудову Росії у “правову й
демократичну державу”, домагатиметься забезпечення кожному народові права на
автономію, в тому числі і для українців.
З червня 1907 року царський уряд розпустив II Державну думу і видав новий виборчий
закон, згідно з яким 80% населення Російської імперії позбавлялися виборчих прав. Це
був державний переворот, який відкрив новий період – період реакції.
Революція 1905-1907 рр. була придушена, однак вона сприяла пробудженню національної
свідомості українців, а українські партії набули необхідного досвіду політичної боротьби
в умовах революції.
Отже, економічному розвитку українських земель в складе Російської та Австро-
Угорської імперій в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. були притаманні : залежність
промислового розвитку від іноземного капіталу; хижацька експлуатація природних
ресурсів; орієнтація фабричного виробництва на добування та первинну переробку
сировини, деформування структури промислового потенціалу; перетворення українських
земель на ринок збуту.
В сільському господарстві України в цій період зберігали свої позиції великі поміщицькі
латифундії ;перетворення землі на товар спричинило посилення майнової диференціації
селянства; посилюється експлуатація народних мас; загострюється проблема аграрного
перенаселення тощо. Всі ці фактори посилювали соціальну напругу, вели до загострення
соціальних протиріч.
Наприкінці XIX століття суспільний рух на Україні вступає в політичний етап свого
розвитку, який характеризується утворенням політичних партій, кристалізацією їх
програм та активною боротьбою за вплив на маси. Характерною рисою цього періоду була
абсолютна перевага в українському русі лівих національно-соціалістичних сил.
Революція 1905-1907 років в Російській імперії була придушена, однак вона сприяла
пробудженню національної свідомості українців.
2. Розвиток нацiонально-визвольного руху на захiдноукраїнських землях.

Західноукраїнські  землi були частиною Австро-Угорської iмперiї, де завдяки
конституцiйному ладовi основнi права i свободи забезпечувалися набагато ширше, нiж у
самодержавнiй Росiї. Тому український нацiональний рух, починаючи з середини ХIХ ст. i
до початку ХХ ст., набрав тут вiдчутної сили та розмаху. Українство краю завдяки власнiй
школi, економiчним установам, пресi, вiчам, виборчiй агiтацiї, дiяльностi культурно-
освiтнiх та полiтичних органiзацiй змiцнiло культурно й економiчно, поступово
перетворюючись у реальну полiтичну силу. Галичина, в результатi напруженої працi
кiлькох поколiнь галицько-українських громадських дiячiв та з iстотною iнтелектуальною
i фiнансовою допомогою зi Схiдної України, стала тим середовищем, де генерувалась iдея
нацiонального визволення та возз’єднання українських земель.
   Потрiбно звернути увагу, що з прискоренням полiтичного й нацiонального розвитку
українцiв їх i без того вже складнi взаємини з поляками погiршилися. Польсько-
український конфлiкт на поч. ХХ ст., за словами О.Субтельного, iз боротьби мiж двома
нацiональними елiтами вирiс у конфронтацiю мiж двома народами, що набирала
загрозливих масштабiв.
   Ще бiльше занепокоєння наростання нацiонального руху в Галичинi викликало в Росiї,
яка, починаючи з середини ХIХ ст., з тривогою стежила за поступовим вiдродженням
українства в Австро-Угорськiй iмперiї. Росiйськi урядовi кола усвiдомлювали, що всi
заборони розом з iншими русифiкаторськими заходами в Схiднiй Українi будуть марними,
поки частина українських земель перебуватиме поза сферою їх впливу. Спроби якщо не
задушити, то хоча б дискредитувати українську нацiональну iдею в Галичинi, якi Росiя
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робила протягом тривалого часу, не дали практичних результатiв. Галичина й надалi
залишалася для росiйських шовiнiстiв «розсадником українського сепаратизму», про що
свiдчили як офiцiйнi декларацiї уряду Росiї, так i її преса. Тому дедалi очевиднiшим
ставало, що росiйський уряд бачить єдиний засiб боротьби з «українським сепаратизмом»
в анексiї Захiдної України – доки розвиток нацiонального руху не набрав там таких
розмiрiв i такої сили, коли вже жоднi репресiї його не спинять. З цiєю метою в Галичинi
спiшно будували модерну мережу агентури, сюди спрямовували потужний струмiнь
золотих рублiв, агiтацiйнi брошури i т.iн.
   Далi важливо прослiдкувати логiку дiй галицьких українцiв напередоднi I-ої свiтової
вiйни. Необхiдно зазначити, що опинившись мiж двома силами – поляками i Росiйською
iмперiєю – котрi не могли змиритись iз подальшим змiцненням українства, представники
останнього змушенi були подбати хоч про якусь пiдтримку для себе. Така потреба
особливо виникла на фонi загострення протирiч мiж провiдними країнами свiту, в т.ч. i
мiж Австро-Угорщиною та Росiєю. Враховуючи це та усвiдомлюючи, що їх чекає у
випадку росiйського завоювання Галичини, українцi краю зробили ставку на Австрiю.
Було вирiшено, що при збройному конфлiктi мiж згаданими державами вони виступлять
на боцi Австро-Угорщини. Водночас, розумiючи державно-полiтичнi суперечностi двох
великих європейських коалiцiй, якi склалися на поч. ХХ ст., та їх можливi наслiдки,
галицькi українцi, власне їх передовi кола усвiдомлювали, що для реальної пiдтримки
своїх нацiональних прагнень вони мали б виступити у майбутнiй вiйнi як окрема
вiйськова сила. Основним завданням українцiв мали стати домагання визволення Великої
України вiд росiйського поневолення i створення з неї самостiйної держави та
забезпечення вiльного розвитку українства в межах Австро-Угорської iмперiї.
Узагальнення.
  Розглядаючи процес формування в Галичинi українського стрiлецького руху, треба
зазначити, що перед I-ю свiтовою вiйною в краї вже нараховувалося 96 стрiлецьких
товариств, що об’єднували 8200 чл., та 34 гуртки «Пласту» iз 1700 членами. Загальна ж
кiлькiсть українських сiчовосокiльських, стрiлецьких, спортивних товариств i пластових
гурткiв у Австро-Угорщинi становила 2166, об’єднуючи 120177 чл. Важливо пiдкреслити,
що значення стрiлецького руху полягало насамперед у тому, що саме стрiлецтво протягом
останнього часу перед вiйною чiтко й рiшуче пропагувало гасло самостiйної України як
актуальну й безпосередню мету нацiонально-полiтичної боротьби українцiв. Другим
значним здобутком стрiльцiв було те, що вони усвiдомили iдею збройної боротьби як
необхiдного засобу осягнення державної незалежностi. I третiм їхнiм основним
досягненням стала практична справа-вiйськове виховання та навчання молодi. Така
позицiя була рiшучим поступом уперед у розвитку української полiтичної думки.
   Окремо варто спинитися на iнших аспектах нацiонально-культурного життя на
захiдноукраїнських землях.
Література до теми:

1. Бойко О.Д. Історія України: навч. посіб.- 3-тє вид.,доп. – Академвидав, 2010.- 688с..
2. Борисенко В. Курс української історії.- К., 1997.
3. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ – ХХ

століття. – К., 1996.
4. Крип'якевич І. Історія України.- Львів, 1992.
5. Полонська – Василенко Н. Історія України.-  Т.1-2.- К., 1995.
6. Рибалка І. Історія України. – Ч.1-2. – Харків, 1995, 1997.
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Змістовий модуль 2  Історія України ХХ століття
Тема 2.2.Україна в роки першої світової війни.

Лекція: ___1___ год.

Тема: Україна в роки першої світової війни.
1. Україна в планах воюючих сторін.
2. Основні воєнні події першої світової війни на території України.

Мета заняття:
Студенти повинні знати спираючись на карту та інші джерела інформації,
характеризувати геополітичні плани країн Антанти і центральних держав  щодо України,
показує на карті території, де відбувались воєнні події Першої світової війни;
Студенти повинні вміти охарактеризувати геополітичні плани країн Антанти і
центральних держав  щодо України, показувати та  розповідати на карті території, де
відбувались воєнні події Першої світової війни;

План заняття:
1. Україна в планах воюючих сторін.
2. Основні воєнні події першої світової війни на території України.

Розкриття питання:
Основні терміни теми: Брусиловський прорив, більшовики, буржуазно-
демократична революція, Державна Дума, "Кривава неділя", меншовики, "Просвіта",
"столипінський" режим, столипінська аграрна реформа, есери.

1.Україна в планах воюючих сторін.
Жодна із війн у світовій історії не обходилась без жертв і розрух. Перша світова

війна стала для Європи першим жахливим досвідом сучасного ведення військових дій.
Про катастрофічні масштаби цього конфлікту свідчать хоча б окремо взяті статистичні
дані: 38 з 59 держав світу, ѕ населення земної кулі, які раніше чи пізніше взяли участь у
війні мобілізували 65 млн. солдат, з яких 10 млн. загинуло 20 млн. було поранено. Жертви
серед цивільного населення були майже такими ж. Війна набрала не лише масового
характеру, але й тотального.
З метою перерозподілу світу оформились два угруповання Четверний (спочатку троїстий)
союз (Німеччина, Австро-Угорщина, Туреччина, Болгарія) та Антанта ( Англія, Франція,
Росія до яких пізніше приєднались Італія, США, Японія та деякі інші держави).
Серед основних суперечностей, що викликали перманенту напругу та конфлікти, були
стосунки між Росією та Австро-Угорщиною, Росією та Німеччиною. І вже через своє
особливе геополітичне становище Україна з неминучістю потрапляла у сферу
першочергових інтересів у ворогуючих коаліцій, ставала одним із епіцентрів майбутнього
військового протиборства.
На момент вибуху світової війни українські землі продовжували бути поділеними між
двома найбільшими імперіями Російською та Австро-Угорською. І обидві імперії не
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приховували своїх давніх задумів – територіального розширення, передусім за рахунок
українських земель.
Росія планувала силою зброї довести »споконвічність» своїх прав на Галичину і
Прикарпатську Україну. Австро-Угорщина, природно, не збиралася не лише поступатися
жодною із етнічних українських територій – Східна Галичина, Буковина, Закарпаття (
Карпатська Русь) але і мріяла про те щоб захопити всі західноукраїнські землі. Не
відходили в минуле, висунуті, ще наприкінці 19 ст. плани реалізації під зверхністю
Німеччини Германського союзу, згідно яких в сфері життєвих інтересів останнього
потрапляла Україна. Навіть сили, що лише розраховували на відродження в ході війни
польської державності, й ті, без застереження включали до майбутнього утворення
галицькі та західноукраїнські землі як «історично польські».
На приєднання до себе українських земель Бессарабії й частини Буковини за сприятливого
розвитку військового конфлікту сподівалася Румунія. Після вступу у війну Туреччини
розроблявся план захоплення Північного Причорномор’я і встановлення турецького
контролю за акваторією всього Чорного моря.
Посилена увага до українського питання пояснювалася не лише далекосяжними планами
територіальних надбань, але й стратегічними розрахунками на ближчу перспективу –
майбутні військові суперники прагнули підірвати потенціал, могутність противної
сторони через свідоме провокування у її стані сепаратистських рухів.
Як виявиться врешті-решт, український фактор, українське питання стануть вагомою
причиною розвалу в ході війни обох імперій Романових і Габсбургів, приведуть до
логічної появи на геополітичній карті світу української держави.
19 липня (1 серпня) 1914 р. державний кордон між Росією і Австро-Угорщиною
перетворився на лінію фронту. А розкраяна навпіл Україна мала стати не просто одним із
плацдармів кровопролитних спустошливих боїв, але й місцем, де реалізовувались
стратегічні напрямки світового конфлікту. І так уже судилося долею, що реалізовувались
значною мірою за участю українців, які змушені були стріляти один одного, нищити своїх
етнічних братів, їх добро за чужі анексіоністські інтереси. Трагізм ситуації
примножувався тим, що питома вага українського «гарматного м’яса» у російській та
австрійській арміях була дуже значною. Так, в Росії на 1917 р. з 15,5 млн. чол.
мобілізованих на війну, 4,5 млн. складали українці, у австрійців – 250 тис.
На підтримку віденському уряду з перших днів війни висловився «Український січовий
союз», заснований ще в 1912 р.
Ним було сформовано вперше в новітній історії українські військові частини –
добровільний легіон (полк) Українських січових стрільців, у кількості 2500 вояків, хоча
бажаючих було набагато більше (28 тис.).
Спочатку командиром призначено ректора приватної гімназії з Рогатина М.
Галущинського, а потім командиром було призначено Г. Коссака.
Політична еліта українства розбилась на 3 основні табори.
Більшість діячів українських партій і організацій виступили на підтримку воєнних зусиль
царського уряду «за російську орієнтацію». Лідери Товариства Українських Поступовців
(ТУП), ліберали Д. Дорошенко, А. Вязков, А. Ніковський, увійшли до створених
повсюдно відділень Всеросійського Союзу земств і міст. Так чинили і інші члени УСДРП
та «Спілки». Всеросійський Союз земств і міст створювався з метою посилення
оборонного потенціалу Російської імперії. С. Петлюра закликав українців виконати «свій
обов’язок громадян Росії».
Значна частина українських соціал-демократів за участю В. Винниченка займала
антивоєнні позиції під гаслами «Геть війну! Хай живе автономія України!».
Виявилася орієнтація і на «німецький штик», вона знаходилась у латентному стані.
Розраховувалось на те, що німецький імперіалізм – експлуататор культурний і розумний.
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Третій табір політично-активного українства дотримувався своєї власної орієнтації, з
опорою на власну націю, на власний народ. Таких поглядів, за оцінкою В. Винниченка,
дотримувались переважно соціалістичні течії, однак, до певної міри.
Частина членів УСДРП на чолі з А. Жуком та В. Дорошенком, блокуючись із колишніми
«спілчанами» М. Меленевським (Баском) та О. Скоропис-Йолтуховськимобрала
пронімецьку орієнтацію. Разом з Д. Донцовим, М. Залізняком та іншими діячами
українського руху вони створили 14 серпня 1914 р. у Львові «Союз визволення України»
(СВУ) як позапартійне об’єднання. СВУ виступав за перемогу у війні кайзерівської
Німеччини.
В результаті розгрому Росії СВУ сподівався домогтися державної самостійності України у
формі конституційної монархії з демократичним політичним внутрішнім устроєм,
однопалатною законодавчою системою, громадянськими мовними і релігійними
свободами, самостійною українською церквою.
Союз не виключав можливості залишення у складі Австро-Угорщини частини етнічних
українських територій на правах автономного краю (коронного краю).
В аналогічних тонах було витримано і Маніфест Головної Української Ради, утвореної з
представників всіх політичних партій Галичини 3 серпня 1914 р.
СВУ самочинно взяв на себе репрезентацію інтересів Великої України перед зарубіжним
світом. «Послами» відбули: до Берліна – О. Скоропис-Йолтуховський, Стамбула - М.
Меленевський, Софії – М. Ганкевич, Риму - Семенів, Швеції та Норвегії – О. Назарук,
Швейцарії – П. Чикаленко.
Робота серед військовополонених українців була одним з найважливіших завдань
СВУ. Йому вдалося з часом сконцентрувати значні маси українців у окремих таборах
Фрайштадт і Дуна-Сердетель (Австро-Угорщина), біля 30 тис., а також Раштадт,
Зальцведель, Вецляр (Німеччина) – більше 50 тис.
До діяльності СВУ явно неприхильно поставились лідери національно-визвольного руху у
Великій Україні, зокрема М. Грушевський. Не виправдались і надії на серйозну державну
підтримку у країнах Четверного союзу. Уряди Австро-Угорщини і Німеччини зрештою
публічно відмежувались від СВУ. Відень схилився до пропольської орієнтації.
Невелика група членів УСДРП на чолі з Л. Юркевичем (Рибалка) з початку
імперіалістичної війни зайняла осібну (центристську) позицію, спробували відмежуватись
від русофілів із «Украинской жизни», так і від германофілів із СВУ. Вони започаткували у
Женеві видання газети «Боротьба», відстоювали ідею «інтернаціонального соціалізму».
2. Основні воєнні події першої світової війни на території України.
Початок війни на українських теренах для російської армії був вдалим. Вона зайняла
частину Буковини, захопила Східну Галичину, вступила в Карпати. На початку березня
1915 р. було взято фортецю Перемишль («Зрада українців»). Із завойованих територій
Галичини і Буковини було створено 4 губернії (Львівська, Перемишльська, Тернопільська,
Чернівецька), їх об’єднали у військове генерал-губернаторство на чолі з чорносотенцем
графом О. Бобринським, який заходився «розпеченим залізом» викорінювати
«мазепинство», обертати місцеве населення на «настоящих русских».
Спираючись на москвофільські елементи, створений у Києві «Карпато-русский
освободительный комитет» здійснював рішучі дії щодо явних і удаваних австрофілів, а
відтак і українства в цілому. «Карпато-русский освободительный комитет» 29 липня 1914
р. видав відозву, в якій закликав галицьких українців зустрічали російську армію з
церковними процесіями, а тих, що служать в австрійській армії – переходити до
російської.
Ще раніше штаб верховного головнокомандуючого видав брошуру 14 липня 1914 р.
капітана Наркевича для російських старшин під заголовком «Современная Галичина,
Этнографическое и культурно-политическое состояние єї, в связи с национально-
общественными настроениями». Ця брошура представляла український рух як нікчемну
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штучну інтригу української інтелігенції, яку підтримувала Австрійська влада. Російські
офіцери отримували дану брошуру йдучи на галицький фронт, щоб вони могли відрізнити
«мазепинців» від «русских». При чому було зазначено, що брошура ця є секретним
документом.
Сьогодні брошура – бібліографічна рідкість. На щастя, вона не загубилася, а виринула у
Канаді аж 1963 р. в праці Д. Солов’я «Винищення українства – основна мета Росії у війні
1914 р.».
Наслідків кампанії з таким ідеологічним забезпеченням чекати довго не довелося.
У перші ж дні війни царською адміністрацією були закриті газета «Рада», місячники
«Літературно-науковий вісник» і «Українська хата» та популярний тижневик «Село».
Редактора «Української хати» Павла Богацького було вислано до Східного Сибіру.
Погром українського культурного життя був невипадковим. Доказом може слугувати
такий факт, коли українська делегація на початку війни звернулася до міністра
закордонних справ С. Сазонова зі скаргою з приводу заборони української преси, той
відповів, що саме тепер настав слушний час покласти кінець українському рухові.
Після розправи із пресою російських українців російські націоналісти пішли у наступ на
українське політичне і національне життя в Галичині. На захоплених територіях
оперативно почали закривати українські часописи, книгарні, школи, костьоли, установи.
Замість них відкривались російські видання, установи, учбові заклади, навіть православні
церкви. Українських діячів, які не встигли втекти у глиб Австрії, силоміць вивозили до
Росії. Особливу увагу було звернено на Українську греко-католицьку церкву, яка
вважалася осередком «мазепинства». Уже в перші дня після захоплення Галичини було
вислано 34 греко-католицьких священики, серед них і митрополит А. Шептицького.
Згодом їх кількість досягла сотень. В той же час російське духовенство під проводом
фанатичних єпископів Антонія та Євлогія заходилося силоміць навертати населення у
православ’я.
Почалася масова депортація підозрюваних у будь-яких «гріхах» місцевих жителів. Лише
через Київ протягом кількох тижнів «прослідували» на схід понад 12 тис. галичан і інших
жителів з прифронтової смуги.
Російський націоналізм святкував свій тріумф у Галичині (Д. Дорошенко). Після падіння
Перемишля (взято в полон 117 тис. вояків) російська армія заволоділа значною частиною
Карпат і йшла на Краків. Кінцевою метою було заволодіння Угорщиною, відділити її від
Австрії.
Становище Росії в Галичині здавалось настільки твердим, що на початку квітня 1915 р.
приїхав до Львова Микола ІІ, якого урочисто там зустрічали.
Але успіхи Росії в 1914 р. та на початку 1915р. надто дорого коштували їй. За перший рік
війни вона втратила 82% старшин – убитих і поранених, і 64% солдатів. Не вистачало
рушниць, гармат, набоїв. Так, замість потрібних 7 тис. набоїв на кожну гармату було
виготовлено 900 тобто у 18 разів менше.
В результаті контрнаступу австро-німецьких військ, розпочатого між Горлицею та
Тарновим 18 квітня 1915 р. більша частина втраченої у 1914 р території вже в травні –
червні була повернута, а в липні – вся Галичина, і значна частина Волині перейшла до їх
рук. Німецька армія під час контрнаступу вперше застосувала так званий «гураганний
вогонь» На російський фронт німці стягнули 200 важких гармат, проти яких російська
армія могла поставити тільки 4. На «гураганний вогонь» – 700 тис. набоїв за кілька годин
вона відповідала 5-10 пострілами з кожної гармати.
Ця поразка мала величезне значення для подальшого перебігу війни і для України. Вона
викликала деморалізацію в російській армії – перший сигнал майбутньої революції.
Відхід російської армії від Карпат ніс нову катастрофу для населення Галичини. Зокрема
було зруйновано і пограбовано ряд українських установ, серед них Наукове товариство ім.
Шевченка у Львові і Музей Народного Дому, з якого вивезли найцінніші речі.
Відступаючи, російські війська взяли заручниками 700 провідних українських діячів. З
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ними евакуювались в глиб Росії і тисячі русофілів та тих, хто протягом кількох останніх
місяців з різних причин співпрацював з російською адміністрацією, і кому могли
інкримінувати анти-австрійські настрої і дії.
Приклади масового терору, який чинили росіяни, ми знаходимо у Н. Полонської-
Василенко, яка подає таку жахливу картину тих днів. «У зв’язку з відступом російського
війська на схід, виселяли людей з Холмщини, Волині, Поділля. Села палили, щоб
залишити ворогові пустелю. Люди йшли з малими дітьми, із злиденним майном, гнали
худобу, для якої не було фуражу, і вона дохла на дорозі. Коли валка доходила до
залізничної станції, людей напхом садовили до вагону і днями-тижнями везли за Урал, до
Пермі тощо. Коли нарешті відкривали вагон, то були випадки, що знаходили там самі
трупи. Так, у 20 ст.. Україна зазнала того ж лиха, що перенесла у 1670-х рр. під час
«великого згону». До жаху руїни приєдналися нашестя тифу, червінки, які косили
«виселенців».
Новий прихід в Галичину і інші західноукраїнські землі австрійців, німців, поновлення
польської адміністрації, їх прагнення якомога швидше викоренити все, пов’язане із
російськими впливами, вилилось у нові репресії проти українства.
На початку травня 1915р. Головна Українська Рада у Відні реорганізувалась у Загальну
Українську Раду, завданням якої було стати найвищою репрезентацією українського
народу під час війни. Головою президії Загальної Української Ради обрали К. Левицького.
Загальна Українська Рада 12 травня 1915р. видала програмну декларацію, якою
спробувала декларувати необхідність завоювання незалежності «російською Україною» і
запровадження автономії для Східної Галичини та Буковини. Але Рада незабаром
саморозпустилася на знак протесту проти схилення офіційного Відня у бік поляків. Надалі
інтереси українства відстоювала українська парламентська репрезентація (український
клуб віденського парламенту) на чолі з Е. Петрушевичем.
Після відчутних невдач і величезних територіальних втрат саме українських земель у 1915
р. самовпевненість царського уряду дещо згасла.
З осені 1915р. почалася евакуація міст Правобережної України, що стало причиною
поширення паніки серед населення. Нечуваний розгром російської армії значно вплинув
на внутрішню ситуацію в Росії. Зокрема, знову стала можливою спокійна розмова з
російськими політичними діячами. Дійшло до того, що російська поміркована преса
почала писати про ганебну політику уряду в Галичині, а П. Мілюков, провідний член
Російської конституційно-демократичної партії, з думської трибуни назвав цю політику
«Європейським скандалом».
Війна затягувалася. Фронти стояли майже без змін. У травні 1916р. знову на вимогу
союзників, російські війська південно-західного фронту під проводом генерала А.
Брусилова, завдали австрійцям тяжких поразок і зайняли широку смугу Галичини та
Волині. Цей наступ для російського фронту дав небагато.
Два роки війни коштували Російській імперії дуже дорого: убитих було 1,5 млн.
чоловік, поранених біля 4 млн., полонених понад 2 млн..
Незважаючи на зріст військового постачання, армія втратила дух.
Йде постійне зростання цін, пересічно у 2 рази.
Поволі економіка почала занепадати. Залізниці не справлялися з перевезеннями, у
промислових центрах не вистачало продуктів, знизилась продуктивність праці, бо
кваліфікованих робітників замінили жінки, підлітки, військовополонені. Почалися перебої
у праці цукроварень, млинів.
У сільському господарстві не вистачало чоловіків, коней, реманенту.
1916-й рік позначився рядом страйків та заворушень, що відбувалися під гаслом «Геть з
війною».
Кривава війна, без перспектив, із фронтами які стояли непорушно, втомила всіх.
Непопулярний вищій провід викликав незадоволення у Державній Думі, серед війська, у
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запіллі. Постійна зміна міністрів підривала до них довір’я. Всевладдя при царському дворі
Г. Распутіна, людини з темним минулим компрометувало монархію.
Отже: війна принесла українським землям руйнацію господарства, гальмування
поступального розвитку, деформацію структури виробництва, посилення залежності від
іноземного капіталу. У Галичині за роки воєнного лихоліття було зруйновано понад
1,5тис. промислових споруд, 40% господарських та житлових будинків. Навіть
стратегічно важлива нафтова промисловість зменшила виробництво на 1/3. На Буковині у
цей час поголів’я коней та свиней зменшилася на 60%, овець – на 47%. Не набагато краща
була ситуація і в Наддніпрянській Україні. Якщо в 1913 р. тут функціонувало 3381
підприємство, то 1915 р. – лише 2849. На 1917р. з 4 млн. селянських господарств 1,8млн.
дворів були без коней. У цей час в селах залишилося лише 38,7% працездатних чоловіків.
Зросла залежність господарства від іноземного капіталу. В 1916 - 1917 рр. 74% іноземних
вкладів у розвиток кам’яновугільної промисловості Російської імперії було зроблено у
підприємства Донбасу.
Війна перетворила українські землі на об’єкт експансії, арену воєнних дій, а їхніх жителів
– на учасників братовбивчого протистояння. Крім того, війна зумовила й інші негативні
тенденції та процеси у суспільному розвитку цих земель: розкол національного руху,
зведення нанівець легальних можливостей політичної та культурної діяльності,
придушення опозиційних сил, застосування імперськими державними органами
репресивних акцій, руйнацію народного господарства, деформацію структури
виробництва, посилення залежності від іноземного капіталу.
Тогочасна українська еліта, яка групувалася в товаристві українських поступовців (ТУП) і
навколо нього, все дедалі гучніше подавала свій голос проти війни, що принесла стільки
нещастя українському народу, за корінний переустрій Росії, розв’язання в ній
національного питання «Ми українські поступовці – говорилося у декларації Ради ТУП
«Наша платформа» (грудень 1916 р.) - ... боролись ми і боротимемось за демократичну
автономію України, гарантовану також й федерацією рівноправних народів...». Подібні
погляди поділяли і поширювали шляхом пропаганди й інші українські організації. Разом з
цими організаціями виникали і осередки, що відстоювали принципи незалежності України
(Катеринославський Ініціативний комітет Українського самостійного союзу(1915 р.)).
Національно-визвольний рух в Україні поєднувався з іншими проявами суспільного
протесту, що неухильно зростали на фоні поглиблення економічної кризи, зростання
бідувань народних мас.
З року в рік піднімалася хвиля непокори, заворушень, страйків ( у 1915 р. відбулася в
Україні 113 страйків, в яких взяло участь 48 тис. робітників, в 1916 р. відповідно – 280 і
193 тис. робітників).
Посилюється антивоєнні, антиурядові настрої і в солдатському середовищі, в тому числі і
серед військовослужбовців Південно-західного та Румунського фронтів і залог,
дислокованих в Україні.
Національно-визвольна боротьба, суспільний рух в Україні могутнім потоком влився в
єдине русло загальноросійської боротьби проти самодержавства. Боротьба ця віщувала
невідворотні грандіозні потрясіння уже в недалекому майбутньому.
Узагальнення.
При аналiзi причин I-ї свiтової вiйни важливо зазначити, що у стратегiчних планах
воюючих сторiн українськi землi займали iстотне мiсце. Росiя вiдкрито готувалася
загарбати Галичину, Буковину та Закарпаття, щоб раз i назавжди покiнчити з
«мазепинством» i сепаратизмом. Австро-Угорщина прагнула приєднати до Габсбурзької
iмперiї хоча б Волинь i Подiлля. Нiмеччина мала на метi взяти пiд свiй протекторат
найбагатшу країну Європи, звiдки можна було б черпати її природнi багатства.
   Для України свiтова вiйна мала подвiйно трагiчний змiст. Єдиний народ не маючи
власної держави, що захищала б його конкретнi iнтереси, опинився в 2-х конфронтуючих
таборах. Величезна кiлькiсть українцiв (у росiйськiй армiї налiчувалося 3,5 млн.
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українських солдатiв i 250 тиС. служили в австрiйському вiйську) боролися i вмирали за
iмперiї, що не лише iгнорували їхнi нацiональнi iнтереси, але й активно намагалися, як,
зокрема Росiя, знищити їхнiй нацiональний рух. Найгiршим було те, що українцiв – як
учасникiв бойових дiй з обох бокiв – змушували вбивати один одного.
   Вiдслiдковуючи хiд воєнних дiй, необхiдно звернути увагу на жорстоке поводження
обох воюючих сторiн з українським цивiльним населенням, яке росiяни звинувачували в
«мазепинствi», а австро-угорське вiйсько – в «москвофiльствi». Слiд також
охарактеризувати дiяльнiсть таких українських полiтичних iнституцiй, як Загальна
Українська Рада та Союз визволення України, показати їхнiй вплив на суспiльно-
полiтичне життя українського суспiльства.

Окремо варто спинитися на дiяльностi легiону Українських Сiчових Стрiльцiв,
пiдкресливши, що його створення ознаменувало вiдновлення збройної боротьби за волю
України. Незважаючи, що УСС, стаючи до боротьби, змушенi були змиритися з певною
регламентацiєю своїх дiй австрiйською владою, зокрема iз обмеженням легiону до 2500
чоловiк, – це зовсiм не означало, що вони будуть вiдстоювати чужi їм iнтереси.
Об’єднуючи кращi сили молодi, якi представляли практично всi суспiльнi верстви
Галичини, стрiлецький легiон став втiленням передової полiтичної думки i виражав
сподiвання нацiонально-свiдомої частини галицько-українського суспiльства на
виборення Української держави. Першим доказом того, що з початку свого iснування
УСС стояли на нацiональних позицiях, були їхнi спроби вiдмовитися приймати присягу на
вiрнiсть габсбурзькiй династiї, якi хоч i не увiнчалися успiхом, зате чiтко означили
стрiлецькi прiоритети.
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Змістовий модуль 2  Історія України ХХ століття

Тема 2.3.Українське національно – державне відродження 1917 – 1920 років.

Лекція: ___1___ год.

Тема: Початок Української революції.
1. Початок Української революції. Політичні партії в підросійській Україні.

Утворення Центральної Ради. Початок українізації армії.
2. Український національний Конгрес. І і II Універсали Центральної Ради. Внутрішня

і зовнішня політика Центральної Ради.

Мета заняття:
Студенти повинні знати хронологічну послідовність подій Української революції;
доводить взаємозв’язок Першої світової війни і революції 1917 р.; описувати повсякденне
життя та визначає зміни, пов’язані з війною та революцією; характеризувати стосунки
УЦР і Тимчасового уряду; порівнювати різні точки зору щодо діяльності УЦР у березні
— листопаді 1917 р.;готувати доповіді, повідомлення і реферати про основні події
Першої світової війни та Української революції; складати характеристики та політичні
портрети видатних діячів Української революції; аналізувати зміст І і II Універсалів ЦР,
визначати та порівнювати головні їх ідеї.
Студенти повинні вміти охарактеризувати і довести взаємозв’язок Першої світової
війни і революції 1917 р.;описувати повсякденне життя та визначати зміни, пов’язані з
війною та революцією; характеризувати стосунки УЦР і Тимчасового уряду; порівнювати
різні точки зору щодо діяльності УЦР у березні — листопаді 1917 р.; готувати доповіді,
повідомлення і реферати про основні події Першої світової війни та Української
революції; складати характеристики та політичні портрети видатних діячів Української
революції; проаналізувати зміст І і II Універсалів ЦР, визначати та порівнювати головні їх
ідеї.

План заняття:
1. Початок Української революції. Політичні партії в підросійській Україні.

Утворення Центральної Ради. Початок українізації армії.
2. Український національний Конгрес. І і II Універсали Центральної Ради. Внутрішня

і зовнішня політика Центральної Ради.

Розкриття питання:
Основні терміни теми:
Автономія – самоврядування певної частини держави, що здійснюється в межах
передбачених загальнодержавним законом (Конституцією).
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Революція – докорінна якісна зміна, різкий стрибкоподібний перехід від одного якісного
стану до іншого, від старого до нового, докорінний переворот у житті суспільства, який
приводить до ліквідації віджилого суспільного ладу й утвердження нового.
Універсал – урочисте звернення ЦР до населення, що виконувало функції основних
тимчасових документів конституційного характеру.
УНР – форма відродженої української державності на початку 20 століття, що існувало з
7.11.1917р. до 19.12.1919р.(з перервою з квітня по грудень 1918р.)
Українська Держава – офіційна назва України, державний устрій якої мав форму
спадкового гетьманату (спадкової монархії)
“Воєнний комунізм” – система заходів, запроваджених більшовиками у 1918-1920рр.
спрямованих на впровадження прямого керування економікою з боку держави.
ЗУНР – форма держави в Західній Україні, що існувала з листопада 1918р. ЗУНР
перестала існувати юридично 22.01.1919р. після Злуки (об’єднання) з УНР, фактично – з
початку листопада 1919 р.
Директорія УНР – тимчасовий орган влади, метою якого було відновлення УНР,
виконував функції законодавчого та виконавчого органу УНР у грудні 1918 – грудні 1919
року.
1. Початок Української революції. Політичні партії в підросійській Україні.
Утворення Центральної Ради. Початок українізації армії.
Якими були цілі революції 1905 -1907 рр. в Росії?
Які були результати революції?
Які загальноросійські та українські політичні партії діяли на початку століття?
За що вони боролися та як ставилися до війни?
Які процеси розпочалися в Україні внаслідок Лютневої демократичної революції в Росії?
Чи змінились лозунги, під якими розвивався національний рух до і після Першої світової війни?
У чому?
Михайло Грушевський – історик, лідер Товариства українських поступовців (ТУП) голова
Української Центральної Ради виступив за надання Східній Україні автономних прав у
складі Росії, яка повинна була стати демократичною федеративною республікою.
Микола Міхновський – юрист, лідер Української народної партії (УНП) виступав за
утворення самостійної української республіки, яка б об’єднала у своєму складі всі
українські землі (соборність).
Володимир Винниченко – письменник, лідер Української соціал-демократичної
робітничої партії (УСДРП), автор трьох універсалів ЦР, голова першого українського
уряду – Генерального секретаріату, голова Директорії УНР.
Павло Скоропадський – гетьман Української Держави у квітні – грудні 1918 р., колишній
генерал-лейтенант російської армії, нащадок давнього гетьманського роду.
Юхим Медвєдєв – перший голова українського радянського законодавчого органу влади
(ЦВК).
Микола Скрипник – перший офіційний голова радянського уряду (Народного
Секретаріату).
Християн Раковський – голова українського радянського уряду (РНК) у 1919-1923 рр.
Євген Петрушевич – юрист, голова УНРади та Президент ЗУНР.
Симон Петлюра – голова Директорії УНР у лютому-грудні 1919р., Головний Отаман
війська УНР, перший Президент УНР у вигнанні (в екзилі).
Дати:
3-4 березня 1917р. – утворення Української Центральної Ради (УЦР), початок Української
національно-демократичної революції.
1917-1921рр. – Українська національно-демократична революція.
10 червня 1917р. – прийняття І Універсалу УЦР, проголошення автономії України.
15 червня 1917р. – утворення Генерального секретаріату, першого українського уряду.
3 липня 1917р. – ІІ Універсал УЦР.
Липень 1917р. – збройний виступ полуботківців.
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Серпень 1917р. – Тимчасова інструкція Генеральному секретаріатові Тимчасового уряду,
яка суттєво обмежувала права України.
7(20) листопада 1917р. – прийняття ІІІ Універсалу ЦР, проголошення УНР.
Листопад 1917-грудень 1919р. – період існування УНР.
3 грудня 1917р. – Маніфест РНК до українського народу з ультимативними вимогами до
ЦР.
12 грудня 1917р. – Проголошення радянської влади в Україні на Всеукраїнському з’їзді
Рад в Харкові.
5 грудня 1917р. – Початок наступу радянських військ на Київ.
9(22) січня 1918р. – ІV Універсал ЦР.
26 січня 1918р. – Підписання мирного договору між УНР і Німеччиною та її союзниками.
Вступ до Києва радянських військ на чолі з Муравйовим.
18 лютого 1918р. – Початок наступу німецьких військ на територію України.
29 квітня 1918 р. – Проголошення ЦР Конституції УНР. Проголошення на
Всеукраїнському хліборобському з’їзді П.Скоропадського гетьманом України. Здійснення
державного перевороту.
1 листопада 1918р. – Проголошення ЗУНР.
13 листопада 1918р. – утворення Директорії.
14 грудня 1918р. – вступ до Києва збройних формувань Директорії. Зречення гетьманом
П.Скоропадським влади.
22 січня 1919р. – Акт злуки УНР з ЗУНР.
6 січня 1919р. – проголошення УСРР декретом Тимчасового робітничо-селянського Уряду
України.
Липень 1919р. – окупація Криму та майже всього Лівобережжя, за винятком
Чернігівщини, військами Денікіна.
3 грудня 1919р. – затверджено резолюцію ЦК РКП(б) “Про радянську владу на Україні”
VІІІ Всеросійська конференція РКП(б).
11 грудня 1919р. – Створено ВУРК на чолі з Г.Петровським.
16 грудня 1919р. – Вступ збройних формувань Червоної армії до Києва.
24 квітня 1920р. – Підписання Варшавського договору між УНР та Польщею.
25 квітня 1920р. – Початок радянсько-польської війни.
6 травня 1920р. – Вступ польсько-українських військ до Києва.
26 травня 1920р. – Початок Київської наступальної операції. Контрнаступ радянських
військ.
12 жовтня 1920р. – Підписання угоди про перемир’я та попередні умови миру між РСФРР
та УСРР з одного боку та Польщею з іншого.
1920р, листопад – Остаточний розгром армії Врангеля у Криму. Ліквідація Південного
фронту.
18 березня 1921р. – Підписання Ризького мирного договору між Польщею і РСФРР та
УСРР.

Початок Української революції. Національна революція охопила всі українські
землі і була продуктом розпаду Російської імперії та Австро-Угорської монархії, які
перебували у стані війни одна з одною. Але основні події початку Української революції,
пов’язані з розпадом Російської імперії і революційними подіями, що її охопили. Невдачі
царської армії на фронтах і злигодні, обумовлені війною, стали безпосереднім поштовхом
до революції.
Головною передумовою наростання революційних процесів стала загальна соціально-
економічна криза. На початку 1917 р. став очевидним розвал промисловості, транспорту,
сільського господарства. Голова державної думи М.Родзянко писав царю: ”Становище
Росії катастрофічне і водночас глибоко трагічне...” Фантастично зросла заборгованість
Росії країнам Антанти. Тільки відсотки за борги перевищували весь довоєнний річний
бюджет.
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За економічною кризою насунулась політична. Масове зубожіння населення викликало
незадоволеність царською владою. 8 березня (23 лютого) 1917 р. у Петрограді почалися
масові протестні акції. Населення столиці Російської імперії вимагало від влади
підвищити життєвий рівень та припинити війну. До цих виступів приєднались солдати
Петроградського гарнізону, які чекали відправлення на фронт. 12 березня (27 лютого)
повсталі створили Петроградську раду робітничих і солдатських депутатів. 15 березня (2
березня) російський цар Микола ІІ зрікся престолу і влада перейшла до Тимчасового
уряду. В Росії перемогла Лютнева демократична революція. Влада перейшла до
Тимчасового уряду. Крах російський монархії призвів до лібералізації суспільно-
політичного і культурного життя. Всі мешканці Росії отримали основні права і свободи, а
також індивідуальні національно-культурні права. Втягнутою в революцію опинилась і
Наддніпрянська Україна.
Тимчасовий уряд передав владу у губерніях і повітах у руки новопризначених комісарів.
На місцях стали створюватись нові органи влади - громадські ради та їх виконавчі
комітети. За соціальним складом у них переважали представники торговельно-
промислової буржуазії та інтелігенція, за партійним – більшість складали кадети.
Водночас з органами влади Тимчасового уряду в Україні, так само як і в Росії, стали
виникати місцеві ради робітничих і солдатських депутатів. У першій половині березня
1917 р. їх нараховувалось в Україні 43, вони переважно створювались у промислових
районах. Їх засновниками були в основному загальноросійські соціалістичні партії есерів і
соціал-демократів.
У багатьох містах Наддніпрянської України відгуком на російську революцію стали
багатотисячні демонстрації під національними синьо-жовтими прапорами. Демонстранти
вийшли на вулиці Києва, Полтави, Одеси, Харкова, Чернігова з транспарантами
“Автономію Україні”, “Хай живе федеративна республіка”, “Вільна Україна у вільній
Росії”.
Проте, в Україні були і більш радикально налаштовані політичні сили, які вимагали
самостійності. Вони так само брали участь у маніфестаціях під гаслами “Хай живе
самостійна Україна”, “Самостійна Україна з гетьманом на чолі”.
Національна ідея гуртувала різні соціальні верстви українського народу. В умовах
наростаючої демократизації для українського суспільства з’явився шанс відновити свою
державність. В Україні наростала національно-демократична революція.
Політичні партії в підросійській Україні
Які політичні сили представляли Україну напередодні революції?
Що могло об’єднати ці сили?

Розвиток революційних подій в Україні залежав від того, за якою політичною
силою піде населення. Усвідомлюючи це, всі політичні сили, політичні партії та
організації розгорнули боротьбу за вплив на населення.
На початку 1917 р. на політичній арені України були представлені як загальноросійські
(кадети, меншовики, більшовики), національні (польські, єврейські та ін.), так і власне
українські партії. Наймасовішою була Українська партія соціалістів-революціонерів, до
якої від українських лібералів перейшов навіть М.Грушевський. Головними завданнями
есери вважали перебудову капіталістичного ладу на соціалістичний, глибокі аграрні
перетворення в інтересах селянства, автономію України у складі Російської федеративної
демократичної держави.
Другою за чисельністю і впливом політичною партією в Україні була Українська соціал-
демократична робітнича партія з лідерами В.Винниченком, С.Петлюрою, М.Порш,
Б.Мартосом та ін. УСДРП виступала за демократичний розвиток України з
соціалістичною перспективою у складі федеративної Росії.
Ліберально налаштована частина української інтелігенції була об’єднана у лавах
Української партії соціалістів-федералістів, до складу якої входили авторитетні діячі
українського руху, як С.Єфремов, Д.Дорошенко, О.Лотоцький.
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Активно діяло Товариство українських поступовців (ТУП), реорганізований у Союз
українських федералістів – автономістів, які перебували на поміркованих позиціях і
прагнули створити автономію України на федеративних засадах у складі Росії.
Представницями радикальної течії національного руху вважались Українська народна
партія (УНП) та новостворена Українська партія самостійників – соціалістів, ідеалом для
яких була «непідлежна Україна-Республіка вільних людей, вільної праці».
Самостійники – радикальної течія українського національний руху, що виступала за
створення незалежної української держави
Якими подіями почалась українська революція?
Які політичні сили були найбільш впливовим у Наддніпрянській Україні напередодні революції?
Продовжить речення.
а) Крах російський монархії привів до………
б) …1917 року у Києві було проголошено створення Української Центральної Ради

Розгортання національно-визвольного руху пригноблених народів після повалення
самодержавства в Росії привело до початку Української революції.
Утворення Центральної Ради.
Коли і за яких обставин створено Українську Центральну Раду?
Чиї інтереси вона відбивала?
Що ви думаєте про її наміри та подальшу політику?
Незважаючи на розбіжності та суперечності щодо майбутнього України, лідери різних
політичних осередків дійшли згоди і поєдналися для створення єдиного керівного органу,
який мав очолити боротьбу за відродження української державності.
В результаті, за ініціативою українських самостійників і тупівців, 4 (за новим стилем 17)
березня 1917 р. у Києві було проголошено створення Української Центральної Ради
(УЦР). Вона виникла як громадський політичний центр, до складу якого, увійшли: партії
самостійницького спрямування, Українська партія соціалістів-революціонерів, Українська
соціал-демократична робітнича партія, Українська партія соціалістів-федералістів,
студентські спілки, військові організації, представники духовенства, творчої інтелігенції
та ін.
Головою Української Центральної Ради 7 (20 березня) було обрано Михайла
Грушевського, про якого відомий громадський діяч Д.Дорошенко зазначав, що ”ніхто в
даний момент не підходив більше для ролі національного вождя, як Грушевський, ніхто
навіть і рівнятися не міг із ним щодо загального признаного авторитету й тої поваги, якою
оточувало його все українське громадянство”.
Знайомимось ближче
Михайло Сергійович Грушевський (1866-1934) історик, літературознавець, публіцист,
громадсько-політичний діяч, лідер українського національно-визвольного руху першої
чверті ХХ ст. Народився у м. Холмі (нині територія Польщі). По закінченні Київського
університету проводив дослідницьку роботу в наукових установах Львова і Києва.
Водночас брав активну участь в громадсько-політичному житті: один із засновників
Національно-демократичної партії в Галичині, а згодом Товариства українських
поступовців. Неодноразово був заарештований царським урядом.
У 1917 р. обраний Головою Української Центральної Ради, яку очолював до останніх днів
її існування.
У квітні 1919 р. М.Грушевський залишив Україну і виїхав до Праги, де зосередився на
науковій роботі. У 1924 р. повернувся до України, був обраний академіком і працював в
галузі вітчизняної та всесвітньої історії. Автор найважливіших праць: ”Історія України
– Руси”, ”Нарис історії українського народу”, ”Історія української літератури” та ін., в
яких зазначав, що українське життя повинно насамперед знайти себе, з’ясувати свої
можливості, завдання й інтереси, брати для себе все, що може бути корисним. Закликав
не просто шукати ідеалів у минулому, а вирішувати національне питання в дусі
справжнього демократизму, в інтересах народних мас. Помер М.Грушевський у 1934 р.,
похований у Києві.
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Які факти діяльності М.Грушевського в українському національно-визвольному русі вам
вже були відомі?
Чого нового дізнались?
Чому М.Грушевського позиціонують як одного з найвидатніших діячів України?

З перших днів існування УЦР її авторитет серед українського народу почав швидко
зростати, оскільки вона обстоювала близькі для нього соціалістичні ідеї та національно-
територіальну автономію. Ці ідеї стали для УЦР програмними. Проте її лідери певний час
свідомо ухилялись від обговорення гострих соціально-економічних питань, дотримуючись
гасла “Національна справа перш за все – соціальна потім”. Вони побоювались, що
зосередженість на соціальних аспектах може розколоти національний рух. Подальший
розвиток політичної ситуації в Україні показав хибність такої політики. Вона обернулась
для УЦР втратою соціальної підтримки серед трудящих верств українського населення.

Українська революція швидко набирала силу. Вже 19 березня (по новому стилю 1
квітня) 1917 р. відбулася маніфестація, в якій брало участь 100 тис. осіб. Під українськими
прапорами йшли військові, студенти, учні, робітники. На майдані Міської ради
М.Грушевський виголосив промову, в якій закликав домагатися автономії України.
 Демонстрація завершилась на Софійській площі, де відбулося народне віче. Воно
прийняло резолюцію.

Одночасно виникли Українські Національні Ради в Петрограді (голова
О.Лотоцький) та Москві (голова О.Саліковський), які налагодили тісні зв’язки з
Центральною Радою.
Початок українізації армії.
Які процеси свідчили про українізацію армії?
Як вони були пов’язані з національно-демократичною революцією?
За яких причин виникло Вільне козацтво?
Як були побудовані ці формування та які завдання перед собою ставили?

Боротьба за відродження української державності не могла бути успішною без
формування національних збройних сил. Ініціаторами їх створення виступили
самостійники. Вони розгорнули активну агітаційну роботу серед українців, мобілізованих
до російської армії, які брали участь у Першій світовій війні з метою добитись українізації
армії.

У березні 1917 р., з ініціативи М.Міхновського, були проведені перші збори
українських старшин і вояків київського гарнізону, де проголошено створення
Української військової ради. Вона, у свою чергу, сформувала Український військовий
клуб імені гетьмана Павла Полуботка та Український військовий організаційний комітет.
Клуб взяв на себе ідеологічну роботу, а комітет розгорнув організаційно-технічну
підготовку українських збройних сил.
В гарнізонах за участю національно свідомих вояків стали проводитись збори та
формуватись військові товариства. У квітні у Києві, Тернополі, Харкові, Катеринославі та
інших містах України відбулись військові збори, що супроводжувались маніфестаціями
під національними прапорами за участю військових. Національний рух охопив військові
частини Західного фронту. Тут утворилась Українська фронтова рада на чолі з
С.Петлюрою.
В середині квітня на київському етапному пункті, під впливом агітаційної роботи
самостійників солдати-українці перед відправкою на фронт вирішили не розчинятися в
багатонаціональних військових формуваннях, а йти на війну у складі єдиного
українського полку імені Богдана Хмельницького. Полк нараховував понад 3,5 тис. вояків.
З цих подій почалось розгортання українських національних збройних сил.
Подальший розвиток революції сприяв відродженню давніх козацьких традицій у
створенні збройних формувань місцевої самооборони. Разом з революцією українське
суспільство почала охоплювати анархія. Особливо це відчувалось у сільській місцевості,
де населення було вимушене дбати про самозахист. З цією метою почали створювати
Вільне козацтво.
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Вільне козацтво – добровільні військово-міліцейські формування для захисту української
державності та охорони правопорядку

Перший кіш Вільного козацтва виник у квітні 1917 р. у Звенигородському повіті на
Київщині. Згодом такі формування почали формуватись із національно свідомих селян і
робітників віком старше 18 років за територіальним принципом на Лівобережжі, Волині,
Запоріжжі та інших регіонах України.
Для заснування козацького загону ініціативна група мала зібрати не менше 20 чоловік,
список яких затверджувався місцевою адміністративною владою. Умови прийому нових
членів козацької громади були досить жорсткими. Кожен кандидат складав іспит
козацькій старшині на знання статуту й інструкцій, а також давав урочисту присягу.
Зарахування в козаки здійснювалось за рекомендацією трьох членів товариства, які мали
відповідати за подальші вчинки свого підопічного. Ніякої плати за охорону громадського
порядку козаки не одержували.
Основним підрозділом Вільного козацтва була сотня, що формувалась з громадян одного
села або міста. Сотні об’єднувались у курінь, курені – в полк, а полки цілої округи
утворювали кіш. Такі формування очолювала виборна старшина. Вищим органом
товариства були загальні збори.
Козацтво брало активну участь у громадському житті. Воно видавало журнали і брошури,
поширювало газети і літературу, організовувало проведення лекцій, читань і концертів,
вистав військово-патріотичних та спортивних заходів тощо. Почесним отаманом Вільного
козацтва став М.Грушевський, головою військових формувань - П.Скоропадський, а
наказним отаманом – І.Полтавець-Остряниця.
У постановах, прийнятих на з’їздах Вільного козацтва, чітко зазначалась його головна
мета – підтримувати демократичний устрій у суспільстві, боротися з ворогами
українського народу, не допускати братовбивства, забезпечувати правопорядок.
Якими подіями почалась українська революція?
Які політичні сили були найбільш впливовим у Наддніпрянській Україні напередодні
революції?
Продовжить речення.
а) Крах російський монархії привів до………
б) …1917 року у Києві було проголошено створення Української Центральної Ради
Коли і за яких обставин утворилась Українська Центральна Рада, якою була її політична
програма?
Як почалася українізація армії?
Коли і за яких обставин виникло Вільне козацтво?
Які були причини української революції? Проілюструйте кожну з них фактами.
Як демократизація суспільного життя у Наддніпрянщині після Лютневої революції в Росії
пов’язана з початком революційних подій в Україні?
Чи погоджуєтесь ви з думкою, що за характером Українська революція була національно-
демократична? Доведіть.
Яке значення, на вашу думку мало створення Української Центральної ради для
подальшого розвитку революційних подій?
Що могло поєднати, а що роз’єднати основні політичні партії, представлені в Українській
Центральній Раді?
Як пов’язано розгортання національної революції з появою Вільного козацтва та
українізацією армії?

Головним змістом діяльності Української Центральної Ради стало домагання
національно-територіальної автономії України у складі демократичної федеративної
Російської республіки. Курс УЦР визначався українськими політичними партіями, що
становили її основу.
Державотворчий курс УЦР здобув підтримку на Українському національному конгресі та
І Всеукраїнському військовому з'їзді.
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Національне піднесення перших місяців революції сприяло розгортанню українізації
армії.
 Український національний конгрес
У якій політичній ситуації зібрався Український національний конгрес?
Якими були його найбільш важливі рішення?
У чому їх зміст і значення?

Навесні 1917 р. український рух був на піднесенні. Його лідер М.Грушевський,
який очолював Українську Центральну раду, намагався надати їй більш вагоме значення в
громадському житті. Він поставив завдання – перетворити УЦР, що була представлена
українськими політичними партіями, національними та київськими громадськими
організаціями у всеукраїнський політичний центр, який мав стати організаційним ядром у
відродженні української державності.
Ці плани пов’язувались з проведенням Українського національного конгресу –
національних зборів представників українських політичних партій, національних та
київських громадських організацій, відкриттю якого передувала активна організаційна
робота. У різні губернії надсилались спеціально підготовлені агітатори, в газетах
друкувались матеріали про необхідність проведення національних зборів, давались
рекомендації, кого делегувати на них тощо.

Ідея проведення конгресу сприймалась на місцях з ентузіазмом, про що свідчили
численні телеграми, які надходили до УЦР. До підготовчої роботи підключились
українські партії. Вони планували використати конгрес для посилення свого впливу на
суспільно-політичне життя.

Український національний конгрес проводився 6-8(19-21) квітня 1917 р. у
приміщенні київського купецького зібрання. Кількість делегатів, що прибули з місць
перевищила усі сподівання, їх нараховувалось близько тисячі. Вони представляли
різноманітні робітничі, селянські, військові, культурницькі організації. Серед делегатів
конгресу були представники дев’яти українських губерній, Кубані, Галичини, усіх фронтів.
Було заслухано низку доповідей: про принципи федералізму, способи організації
автономного устрою, забезпечення прав національних меншин та ін.
Важливим моментом у роботі конгресу стали вибори нового складу Української
Центральної ради. Загальна кількість депутатських місць в українському парламенті
визначалась у 150 мандатів. За територіальним представництвом найбільші квоти мали
партії, їх доповнювали громадські організації (кооперативні, студентські, жіночі та ін.).
Конгрес обговорював також питання про організацію Крайової ради, тобто
адміністративно-територіального органу влади. Її представників передбачалося так
само включити до складу УЦР. Головою УЦР було обрано М.Грушевського, а його
заступниками В.Винниченка та С.Єфремова. Центральна рада обрала свій виконавчий
комітет під назвою Комітет УЦР.

Делегати конгресу доручили Центральній Раді вимагати від Тимчасового уряду
надання автономії Україні у складі федеративної демократичної республіки. Автономний
устрій повинен був запроваджуватися на територіях, де українці становили більшість
населення. Конгрес сприяв піднесенню авторитету Української Центральної ради,
перетворивши її у вищий представницький орган законодавчої влади в Україні.

Перший універсал Української Центральної Ради. Утворення Генерального
Секретаріату.
Лютнева революція звела з історичної арени російське самодержавство. В Росії
утворилося переплетіння двох влад. Одну з них уособлював Тимчасовий уряд,
сформований з ліберальних депутатів Державної думи. Політичним суперником була
Петроградська Рада робітничих і солдатських депутатів, обрана революційними
робітниками і солдатами. 1 березня Петроградська Рада видала наказ № 1, який
запроваджував виборні комітети у військових частинах, що стали всевладними у
вирішенні всіх політичних і повсякденних питань в армії.
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На місцях владу Тимчасового уряду представляли губернські, повітові і міські комісари, а
також виборні об’єднані комітети громадських організацій. Поряд з ними повсюди
виникали Ради робітничих, солдатських і селянських депутатів, в яких були представлені
соціалістичні партії.
В Україні на звістку про повалення самодержавства розпочався могутній український
національний рух 3-4(17) березня 1917р. за ініціативою ТУП було засновано
загальноукраїнську громадсько-політичну організацію – Центральну раду, до якої з часом
влилися представники численних українських політичних партій, різних гуртків, громад
тощо. Головою ЦР було обрано М.Грушевського.
ЦР стала єдиним представницьким органом парламентського типу, навколо якого
відбувалось згуртування всіх українців різних ідейних переконань. 19-21.04.1917р.
відбувся Український Національний конгрес, який поповнив ЦР. Було створено
Виконавчий комітет ради (згодом – Мала Рада) на чолі з М.Грушевським, заступники –
С.Єфремов та В.Винниченко, який став своєрідним урядом на Україні. Головною
політичною вимогою Конгресу була боротьба за досягнення автономії України у складі
федеративної демократичної Росії (на цьому стояла більшість).
Процес національного відродження охопив також армію. Перший український полк був
сформований на початку 1917р., а вже на жовтень були створені десятки українських
частин (бл.3 млн. чоловік). Ініціатором українського військового руху був
М.Міхновський.
18.05. та 10.06.1917р. проходили І і ІІ українські військові з’їзди, які посилили процес
творення українських військових частин і виявились могутньою підтримкою політичній
діяльності ЦР.
10(23) червня 1917р. ЦР видала свій І Універсал, який фактично проголошував самочинне
втілення в життя автономії України – “однині самі будемо творити наше життя”. Було
створено уряд – Генеральний секретаріат 15(29) червня на чолі з Винниченком.
Після переговорів з урядовою делегацією Росії і шаленої кампанії тиску ЦР фактично
відступила від свого наміру негайно здійснити автономію, про що сповістила у своєму ІІ
Універсалі (3(16) липня 1917р.). Тимчасовий уряд визнавав юрисдикцію Генерального
секретаріату лише в межах Київської, Волинської, Подільської, Чернігівської і
Полтавської губернії. Це було початком зневіри народних мас у ЦР, від якої чекали більш
рішучих кроків у здійсненні автономії і інших питань.
Основними політичними партіями, які діяли на Україні між лютим і жовтнем 1917 р.
були: УСДРП – лідери В. Винниченко, Д. Антонович, М. Порш, С. Петлюра; УПСР –
лідери М. Ковалевський, М. Грушевський, П. Христюк, В. Залізняк, М. Шраг; УРДП, з
червня – УПСФ – лідери С. Єфремов, А. Ніковський, Д. Дорошенко, О. Лотоцький; УПСС
– П. Макаренко, М. Андрієвський, І. Луценко – ставила завдання утворення незалежної
Української республіки; УПХД, що стояла на позиції українського монархізму.
На Україні після липневих подій сформувалися три основні політичні сили:
1. Сили Тимчасового уряду.
2. Центральна рада.
3. Радикальні елементи Рад на чолі з більшовиками.
Важливою підтримкою національно-визвольної боротьби було утворення вільного
козацтва на Україні. На осінь 1917р. нараховувалось 60 тис. козаків.
4-5 липня у Києві відбувся збройний виступ полку ім. Полуботка. Згідно з
домовленостями ЦР вводила до складу Ради і Генерального Секретаріату 30%
представників національних меншин, а 16.06.1917р. приймає “Статут вищого управління
України”. Фактично це була основа конституції. Тимчасовий уряд не затвердив цього
документу, а сам 4 серпня 1917 р. видав “Тимчасову інструкцію для Генерального
Секретаріату”, яка суттєво обмежувала права України.
1. Генеральний секретаріат мав стати органом Тимчасового уряду.
2. ЦР позбавлявся законодавчих прав.
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3. До ЦР входили не 14, а лише 7 секретарів, до того ж 4 з них мали бути представниками
меншин.
4. Українська територія звужувалась до 5 губерній(Київської, Волинської, Подільської,
Полтавської, Чернігівської). ЦР прийняла резолюцію, яка не ухвалювала, але й не
відкидала “Інструкцію”, а “брала її до відома”.
25.10 (7 листопада) 1917 р. більшовики повалили владу Тимчасового уряду і проголосили
владу Рад на всій території колишньої Російської імперії.
В ході тривалих боїв у Києві (27-29 жовтня 1917р.) урядові війська під натиском
більшовиків і окремих українізованих частин були змушені залишити Київ. ЦР не
допустила переходу влади до рук більшовиків і через деякий час оголосила себе
верховною владою на Україні. У своєму ІІІ Універсалі 7 листопада 1917р. ЦР заявила про:
утворення УНР, скасування приватної власності на землю, 8-годинний робочий день,
державний контроль над виробництвом. Проголошувалась свобода совісті, слова, друку,
зборів профспілок, встановлювались межі Української Республіки, які крім визначених
Тимчасовим урядом 5 губерній, поширювались також на Харківщину, Катеринославщину,
Херсонщину, Таврію. Разом з тим лідери ЦР не наважились на проголошення
самостійності України. ІІІ Універсал залишив її федеративний зв’язок з Росією.
Федеративний зв’язок України з Росією, який був проголошений ІІІ Універсалом не давав
ясності, з якою Росією – більшовицькою, якої ЦР не визнавала, чи Росією Керенського,
якої вже не існувало. Така суперечність була результатом утвердження у політичній
свідомості переважної більшості українських політичних діячів багатьох поколінь
федералістсько-автономістичної концепції, відсутність у них послідовного
державницького світогляду. І все ж це була грандіозна програма перебудови всього
суспільного життя на Україні, здійснення якої могло перетворити її у демократичну і
економічно розвинену країну. Формально ЦР визнали вищим крайовим органом
переважна більшість неукраїнських політичних і громадських організацій, партій, в тому
числі Ради робітничих, солдатських і селянських депутатів. Усі вони сподівалися, що УНР
стане стабілізуючим фактором і покладе край анархії, що дедалі більше поширювалась.
Однак на місцях фактично не було повновладдя ЦР. У противагу її органам на владу
претендували як Ради, так і органи місцевого самоуправління, обрані влітку 1917 р., на
основі прямого, таємного і загального виборчого права. В цих умовах більшовицькі
організації вели інтенсивну агітацію проти ЦР, намагаючись дискредитувати її в очах
робітників і селян звинуваченням в буржуазності і зрештою захопити владу в свої руки.
Наприкінці 1917р. український національний рух ще йшов по висхідній лінії, про що
свідчать результати виборів до Всеросійських установчих зборів (листопад 1917р.) в
Україні за більшовиків проголосувало лише 10% виборців, а за українські партії – майже
75%. Однак, більшовицькі організації на Україні все більше зміцнювали свої політичні
позиції.
Цьому сприяла нерішучість ЦР:
– у справі аграрної політики;
– питанні укладання миру;
– у військовому питанні.
Спроба ЦР ввести норму 40 десятин на кожне господарство, яке мало не підлягати
відчуженню в ході соціалізації землі, викликало незадоволення значної частини селянства
України.
Водночас більшовики в своєму декреті про землю проголошували скасування земельної
власності без всяких обмежень, що сприяло зростанню їх впливу на селі. Під впливом
більшовицьких агітаторів на Україні, всупереч закликам Генерального секретаріату
берегти національне багатство, розпочалися масові погроми поміщицьких господарств,
нищення запасів хліба, худоби, підпали лісів, садів тощо.
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Анархія стала повсюдною в армійських частинах, які масово залишали фронт і вертались
додому ділити землю. Швидко розкладались українські частини, чому сприяла недолуга
воєнна політика ЦР.
Усі спроби приступити до створення дисциплінованих українських формувань без
комітетів викликали протидію Генерального секретаріату, який боявся постійної армії як
“буржуазної інституції”.
Драматична доля спіткала 1-й Український корпус П.Скоропадського, який в листопадові
дні 1917 р. захистив Київ від наступу збільшовиченого 2-го гвардійського корпусу.
Завдяки П.Скоропадському Київ було врятовано від більшовиків. Однак, Генеральний
секретаріат фактично довів до відставки Скоропадського і розкладу цього зразкового
корпусу.
Незважаючи на невдачу на Всеукраїнському з’їзді Рад у Києві (4 грудня 1917 р.), який був
скликаний з метою ліквідації ЦР, його більшовицькі учасники (127 осіб) переїхали до
Харкова і разом з делегатами І з’їзду Рад Донецько-Криворізького регіону провели І
Всеукраїнський з’їзд Рад (11-12 грудня 1917р). З’Їзд проголосив Україну Республікою
Рад, анулював всі акти і розпорядження ЦР, яка звинувачувалась в антинародній
буржуазній політиці і націоналізмі. Було утворено уряд – “Народний секретаріат”, який
розпочав організацію наступу більшовицьких військ на Київ з метою ліквідації ЦР.
Незважаючи на те, що на харківському з’їзді було лише 200 делегатів, які представляли 89
рад ( з понад 300 існуючих в Україні) та військово-революційних комітетів, його рішення
дуже швидко були визнані правочинними Радянською Росією.
Своєрідним каталізатором подій наприкінці 1917р. став Маніфест РНК до українського
народу з ультимативними вимогами до ЦР, який надійшов до Києва 3 грудня. У цьому
документі, з одного боку визнавалася УНР, а з іншого – робилися грубі втручання у її
внутрішні справи. Ультиматум містив чотири вимоги до ЦР:
1. відмовитись від дезорганізації фронту (йдеться про утворення Українського фронту);
2. не пропускати через Україну козаче формування з фронту на Дон;
3. пропустити більшовицькі війська на Південний фронт;
4. припинити роззброєння радянських полків і червоноармійців.
На роздуми відводилося 48 годин, в разі відхилення ультимативних вимог РНК
оголошував ЦР “в стані відкритої війни проти радянської влади в Росії і на Україні”. Після
відхилення ультиматуму, починаючи з 5 грудня 1917 р. ЦР перебувала у стані війни з
Раднаркомом Росії.
Відсутність надійних військових частин у розпорядженні УНР, що було результатом
згаданої вище позиції лідерів ЦР, призвели до її воєнної і політичної катастрофи.
Вирішальні події розпочалися 25 грудня коли В. Антонов-Овсієнко віддав наказ про
наступ 30-тисячному радянському війську проти УНР. Просуваючись прискореними
темпами, війська, очолювані М. Муравйовим, досить швидко оволоділи Катеринославом,
Олександрівськом, Полтавою, Лубнами, перед ними відкрився шлях на Київ. На початку
1918р. ЦР втрачає позицію за позицією – в середині січня радянську владу було
встановлено у Миколаєві, Одесі, Херсоні та інших містах України.
Нерішучість та непослідовність ЦР призвела до того, що у вирішальний момент
16.01.1918р. у бою під Крутами (станція між Ніжином та Бахмачем), де вирішувалася доля
Києва, вона могла розраховувати лише на багнети 420 студентів, гімназистів та юнкерів,
більшість з яких загинула у нерівному бою. Ситуація стала критичною, коли проти Ради
повстали робітники столичного “Арсеналу”. І хоча це повстання було придушено (4.02),
втримати Київ все ж не вдалося.
Переважаючі сили загонів червоноармійців на чолі з Муравйовим витіснили нечисленні
українські частини з Києва. ЦР евакуювалась до Житомира, а невдовзі – до Сарн.
В умовах, коли українське селянство займало вичікувальну позицію, а більшість
українізованих частин остаточно розклалася і рушила на село, єдиним порятунком від
утвердження більшовизму на Україні було укладання миру з Центральними державами і



111

отримання від них військової і політичної підтримки. Ведення повноправних переговорів і
укладання миру потребувало незалежного статусу України. В ході запеклих боїв за Київ
ЦР провела ряд заходів, в тому числі радикальний закон про ліквідацію права власності на
землю, а 22 січня проголосила своїм ІV Універсалом самостійність і незалежність
України. В Брест-Литовську українська делегація (голова В. Голубович) 26 січня 1918р.
підписала мир між УНР та Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною і Болгарією.
Центральні держави визнали УНР як самостійну державу, встановили з нею дипломатичні
відносини, а також зобов’язались здійснювати взаємний обмін товарами. Для України це
означало постачання мільйонів пудів сільськогосподарської продукції Німеччині та її
союзникам. Додатковими умовами Берестейського договору були організація збройної
допомоги УНР у боротьбі з більшовиками і надання їй мільярдної позики.
Оцінюючи результати Брест-Литовського переговорного процесу, член уряду, міністр
УНР М.Ткаченко зазначав: “Умовами угоди досягнуто з нашого боку найбільшого, чого
тільки можна було досягти”. Річ у тім, що мирний договір між УНР і країнами німецького
блоку було підписано 26 січня 1918р., тобто саме того дня, коли війська М.Муравйова
захопили Київ, що суттєво вплинуло на повноваження членів української делегації.
Не знайшовши формули компромісного рішення з більшовиками, німці 18.02.1918р.
розпочали широкомасштабний наступ. До них приєднались також українські загони.
Під тиском 450-тисячної армади німецького блоку більшовики змушені були на початку
березня залишити Київ. До травня німецько-австрійське військо зайняло майже всю
Україну і Крим. Проте для ЦР це була “піррова перемога”. 2 березня 1918р. український
уряд повернувся до Києва. Його становище було надзвичайно тяжким. Він не мав реальної
сили (за німецькими даними військо УНР нараховувало всього 2 тис. чоловік) щоб
протидіяти німцям, які часто поводили себе як окупанти, втручались в управління,
самовільно заарештовували, судили і розстрілювали громадян України. Посилилась
суперечність між різними політичними групами у ЦР, значною мірою спричинені її
аграрним законом. Значна кількість незаможних селян не отримала очікуваної землі.
Польські та російські поміщики Волині і Поділля зверталися безпосередньо до
австрійського командування з проханням відновлення поміщицького землеволодіння,
ліквідації селянських організацій. Заможне селянство Лівобережжя вимагало відновлення
приватної власності на землю. Однак ЦР й надалі прагнула проводити “соціалістичний”
курс, незважаючи на глибоке розчарування двомісячним соціалістичним експериментом
більшовиків. З другого боку, німецьке командування все більше переконувалося, що уряд
УНР не в змозі виконати взяті економічні зобов’язання, оскільки практично не мав
відповідного адміністративного апарату. ЦР зависає у повітрі, втрачаючи рештки
соціальної опори у всіх верствах населення України.
В такій ситуації на авансцену політичного життя України, дедалі активніше виходили
консервативні політичні сили. Серед них – Українська народна громада, партія
Українських хліборобів-демократів, Союз земельних власників. Ці сили прагнули
припинення, “соціалістичних експериментів” ЦР, відновлення усіх прав приватної
власності, в тому числі на землю, і утворення міцної державної влади, яка спиралась би на
історичну українську традицію. Забезпечивши собі підтримку німецького командування,
консервативні лідери скликали Хліборобський Конгрес, який представляв в основному
середніх і дрібних земельних власників.
Узагальнення.
Перший універсал Української Центральної Ради став важливим актом конституційного
значення, що утверджував право українського народу на власну державність. Однак
ускладнення соціально-економічної та політичної ситуації в Україні примусило УЦР по-
годитися на компроміс із Тимчасовим урядом. Фактично він не влаштовував обидві
сторони й спричинив подальше загострення конфлікту між ними.
Погіршення ситуації призвело до загальнонаціональної кризи. Прибічники наведення
порядку в країні за допомогою сили спробували здійснити заколот, який провалився
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(Корніловський заколот). Після його придушення виникла нова загроза — прагнення
більшовиків захопити владу шляхом збройного повстання. Ситуація, що склалася в
Україні, вимагала від Української Центральної Ради невідкладних заходів для захисту й
подальшого формування української державності.
Література до теми:

1. Бойко О.Д. Історія України: навч. посіб.- 3-тє вид.,доп. – Академвидав, 2010.- 688с..
2. Борисенко В. Курс української історії.- К., 1997.
3. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ – ХХ століття. – К.,

1996.
4. Крип'якевич І. Історія України.- Львів, 1992.
5. Полонська – Василенко Н. Історія України.-  Т.1-2.- К., 1995.
6. Рибалка І. Історія України. – Ч.1-2. – Харків, 1995, 1997.

Змістовий модуль 2  Історія України ХХ століття

Тема 2.3.Українське національно – державне відродження 1917 – 1920 років.

Лекція: ___1___ год.

Тема Встановлення влади Директорії УНР.
1. Утворення Директорії. Відновлення УНР в умовах збройного конфлікту з

радянською Росією. С. Петлюра.
2. 2.Трудовий конгрес. Отаманщина.
3. 3.Військові поразки УНР.
4. Боротьба з денікінцями. Об’єднання українських армій.
5. 5.Психологічний клімат у суспільстві, знецінення людського життя

Мета заняття:
Студенти повинні знати причини падіння влади гетьмана її. Скоропадського і приходу
до влади Директорії УНР в умовах збройного конфлікту з радянською Росією; розповісти
про Другу війну Радянської Росії проти УНР; розкрити причини військових поразок УНР з
дснікінцями та появи отаманщини; формувати в учнів навички аналітичного мислення;
виховувати в них інтерес до історичного минулого своєї держави.
Студенти повинні вміти охарактеризувати причини падіння влади гетьмана її.
Скоропадського і приходу до влади Директорії УНР в умовах збройного конфлікту з
радянською Росією; розповісти про Другу війну Радянської Росії проти УНР; розкрити
причини військових поразок УНР з дснікінцями та появи отаманщини; формувати в учнів
навички аналітичного мислення; виховувати в них інтерес до історичного минулого своєї
держави.

План заняття:
1. Утворення Директорії. Відновлення УНР в умовах збройного конфлікту з

радянською Росією. С. Петлюра.
2. 2.Трудовий конгрес. Отаманщина.
3. 3.Військові поразки УНР.
4. Боротьба з денікінцями. Об’єднання українських армій.
5. Психологічний клімат у суспільстві, знецінення людського життя

Розкриття питання:
Основні терміни теми: Директорія, Український Національний союз (УНС),
Трудовий конгрес, УСРР, Друга війна Радянської Росії проти УНР, продрозкладка,
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військово-політичний союз радянських республік, отаманщина інтервенція, міжнародна
ізоляція, білогвардійці, анархія.
Основні дати:
серпень 1918 р. — утворення Українського національного союзу (УНС);
13 листопада 1918 р. — анулювання Радянською Росією Брест-Литовського мирного
договору;
13-14 листопада 1918 р. — утворення Директорії;
28 листопада 1919 р. — створенпя Тимчасового робітничо-селянського уряду України;
кінець листопада 1918 — квітень 1919 р. — інтервенція військ Антанти на Півдні України;
14 грудня 1918 р. — зречення ГІ. Скоропадським влади, перехід влади до Директори;
3 січня 1919 р. — вступ більшовицьких військ до Харкова, проголошення Української
Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР);
16 січня 1919 р. — Директорія УНР офіційно оголосила війну Радянській Росії;
- 22 січня 1919 р. — Акт злуки УНР і ЗУНР;
23-28 січня 1919 р. — Трудовий конгрес.

1.Утворення Директорії. Відновлення УНР в умовах збройного
конфлікту з радянською Росією. С. Петлюра.
У ч и т е л ь .  У серпні 1918 р. в Києві було створено опозиційний до гетьмана Український
національний союз (УНС) на чолі з В. Винниченком. До нього входили представники
п'яти партій: УПСР, УПСФ, УПСС, Трудової партії та партії хліборобів-демократів.
Після оголошення П. Скоропадським 14 листопада 191.8 р. грамоти про федерацію
України з не більшовицькою Росією УНС оголосило повстання проти влади гетьмана.
Для керівництва повстанням із метою відновлення УНP у ніч із 13 на 14 листопада 1918 р.
на засіданні УНС було створено тимчасовий орган — Директорію.
Робота зі словником
Д и р е к т о р і я — це тимчасовий революційний орган, створений з декількох осіб
(директорів) для спільпого керівництва. В УНР верховний державний орган був
сформований з п'яти осіб.
До складу Директорії увійшли представники різних політичних напрямків. Від
українських соціал-демократів були В. Винниченко (голова Директорії), С. Петлюра, А.
Макаренко; від українських есерів — Ф. Швець; від соціалістів-самостійників — А.
Андрієвський.
Центром антигетьманського повстання стала Біла Церква, а головною ударною силою —
січові стрільці. У бою 18 листопада 1918 р. біля станції Мотовилівка війська гетьмана
зазнали поразки. Антигетьманські сили (понад 100 тис. осіб) оточили Київ.
14 грудня 1918 р. ГІ. Скоропадський зрікся влади і виїхав до Німеччини. 15 грудня Рада
міністрів Української держави зреклася влади на користь Директорії. Після перемоги анти
гетьманського повстання влада повинна була перейти до нового складу Центральної Ради.
Проте В. Винниченко і С. Петлюра вважали, що надзвичайно тяжке внутрішнє і
міжнародне становище України потребує не парламентської демократії, а диктатури.
Повідомлення учнів
Учні, що підготували інформацію (презентацію), розповідають про життєвий шлях
Симона Петлюри (1879-1926).
Симон Васильович Петлюра (1879-1926) – визначний український громадсько-політичний
і державний діяч, публіцист. Народився у Полтаві в сім'ї міщан козацького походження.
Навчався у духовній семінарії, але був виключений за вияв революційних настроїв. З 1900
р. член Революційної української партії. Брав активну участь у революційному русі. В
роки Першої світової війни працював в організації допомоги фронту. Був одним з
провідних діячів української національно-демократичної революції. У березні 1917 р.
обраний до складу Центральної Ради, згодом став Генеральним секретарем з військових
справ.
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За часів гетьманату очолював Всеукраїнський союз земств. Брав активну участь у
створенні опозиції гетьману П.Скоропадському, за що був заарештований. Під час
повстання проти гетьманського режиму у листопаді 1918 р. звільнений з в’язниці і
обраний до складу Директорії. Згодом став Головним отаманом Армії УНР. В результаті
політичної кризи Директорії був обраний її головою. Брав активну участь у боротьбі за
відродження української державності.
Після поразки визвольних змагань покинув Україну і став політичним емігрантом.
Оселившись у Парижі, організував видання тижневика «Тризуб», вів активне листування з
багатьма українськими діячами. У 1926 р. загинув в наслідок терористичного акту.
Похований у Парижі на кладовищі Монпарнас.
26 грудня 1918 р. Директорія приймає Декларацію, у якій проголошує себе тимчасовою
верховною владою революційного часу, яка готова передати свої права й уповноваження
«лише трудовому народові самостійної Української Народної Республіки».
Його представником, на думку Директорії, повинен був стати Конгрес трудового народу
України.
Політика Директорії докорінно відрізнялася від політики гетьмана Скоропадського:
скасовувалися «злочині інституції панівних класів (карні експедиції, жандарми)»;
скасовувалися всі закони і постанови гетьманського уряду у сфері робітничої політики;
 залишалося непорушним дрібне селянське землеволодінпя;
відновлювалася національпо-персональна автономія;
встановлювався робітничий контроль на фабриках і заводах тощо. Але внутрішня
політика Директорії була дуже суперечливою.
Проголошувалася відданість інтересам трудящих селян, поміщицькі маєтки мали
експропріювати, але термін і порядок поділу землі не були визначені.
Директорія декларувала захист інтересів робітничого класу, встановлення робітничого
контролю у промисловості, а фактично придушувала страйки, забороняла робітничі
політичні організації, навіть розганяла профспілки.
Щоб легітимувати свою владу, Директорія скликала Трудовий конгрес, щось на кшталт
Установчих зборів чи парламенту. Конгрес (400 делегатів), які засідали 23-28 січня 1918
р., передав вищу владу Директорії.
Виконавчі функції мала здійснювати Рада Народних Міністрів, підзвітна Трудовому
конгресу, а в перервах між його засіданнями Директорії.
На місцях владу контролювали губернські та повітові трудові ради, що обиралися
пропорційно від селянства і робітників.
Проте рішення Трудового Конгресу виявилося безрезультатними, і він припинив свою
роботу.
Через соціальний і національний максималізм Директорії широкі маси населення дуже
швидко відвернулися від неї. Урядовець Арнольд Марголін говорив, що «за борт
державного корабля попали майже всі розумові сили України. Директорія залишилась
самотньою, з невеликою горсткою здатних до державної роботи».
Це призвело до кризи влади, обтяженої особистим суперництвом В. Винниченка і С.
Петлюри. У Директорії зростав вилив С. Петлюри. Реальна влада в країні належала
військовим структурам, точніше — виборним отаманам напівпартизанських загонів, які
вели локальні бої. У суспільстві панували анархія і сваволя, яку назвали отаманщиною.
Робота зі словником
О т а м а н щ и н а — це засилля різноманітних селянських збройних формувань, які
перебирали на себе владу в регіоні за відсутності центрального керівництва (наприклад,
Не-стор Махно). Розквіт припадає на період визвольних змагань в історії України кінця
1918 — першої половини 1919 р.
Чи не єдиним важливим здобутком Директорії стало проголошення Акта злуки УНР і
ЗУГІР 22 січня 1919 р., про що ми будемо говорити протягом наступного уроку.
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Але головною турботою для Директорії стала війна з Радянською Росією і необхідність
створення боєздатної регулярної армії.
 Збройний конфлікт з радянською Росією
У ч и т е л ь .  Директорії вже від перших днів свого існування довелося протистояти
ворогові практично на усіх напрямках: на заході — польській армії 10. Пілсудського, на
півночі і сході — більшовицьким військам Л. Троїцького, на півдні — армії А. Денікіна.
Раднарком РСФРР після поразки країн Четверного союзу у Першій світовій війні
денонсував умови Брестського миру і відмовився від визнання незалежності УНР.
28 листопада 1918 р. на території Росії більшовики створили Тимчасовий робітпичо-
селянський уряд України на чолі з Г. П'ятаковим. А вже наступного дня уряд видав
маніфест про відновлення радянської влади в Україні.
У грудні 1918 р. Перша і Друга українські повстанські дивізії під командуванням В.
Антонова - Овсеєнка розпочали наступ на Україну. З січня 1919 р. радянські війська
зайняли Харків, куди невдовзі переїхав Тимчасовий робітпичо-селянський уряд України.
А 6 січня 1919 р. тут було проголошено створення Української Соціалістичної Радянської
Республіки (УСРР).
Директорія по була спроможна протидіяти більшовицькій армії. Отамани Зелений (Д.
Терпило), М. Григор'єв, 10. Тютюнник, С. Савицький вийшли з підпорядкування
Директорії і під радянськими гаслами розпочали бойові дії проти білогвардійців та військ
Антанти на фронті від Бессарабії до Перекопу. Про підтримку рад оголосили загони
батька Н. Махна у Гуляйполі.
У підпорядкуванні С. Петлюри залишився Запорізький корпус (отаман П. Балабачан) і
корпус січових стрільців (командир Є. Коновалець) загальною чисельністю 21 тис. осіб.
В. Чехівський, М. Грушевський та інші вважали, що необхідно укласти союз з Радянською
Росією за умов пропорційного представництва в радах селян і робітників, укладення
економічного союзу з РСФРР та організації оборони проти армій Денікіна, Антанти та
Польщі.
Але Радянська Росія, ведучи переговори, не припинила вторгнення в Україну. Тоді
прихильники союзу України з Антантою (С. Петлюра, В. Винниченко) 16 січня 1919 р.
оголосили війну Радянській Росії. Проте уже 5 лютого 1919 р. Богунський полк М. Щорса
і Таращанський полк В. Боженка вступили до Києва.
Директорія і уряд переїхали до Вінниці, а в середині березня 1919 р. — до Проскурова
(нині Хмельницький), де відбулося останнє засідання Директорії у повному складі.
На початку квітня в Рівному була проведена реорганізація Директорії. Тепер вона
складалася з Петлюри, Макаренка, представника ЗУНР і двох представників
соціалістичних партій. Новий уряд очолив Б. Мартос. Він закликав боротися з
більшовиками, спираючись не на іноземну допомогу, а на українських повстанців. Але
фактично Директорія зазнала поразки і могла контролювати лише невелику територію на
Волині.
Робота з таблицею
Учні під час розповіді учителя, використовуючи: відповідний матеріал параграфа,
складають хронологічну таблицю «Друга війна Радянської Росії з УНР».

Дата Подія
11 листопада 1918р. РНК РСФРР скасував умови Брестського миру, створив

Укрреввійськраду (В. Антонов-Овсеенко, В. Затонський, Й.
Сталін, Г. П'ятаков) і почав готуватись до війни з УНР

28 листопада 1918 р. На території РСФРР створено Тимчасовий робітничо-
селянський уряд України на чолі з Г. П'ятаковим

29 листопада 1918 р. Маніфест про відновлення радянської влади в Україні
Грудень 1918 р. Перша і Друга українські повстанські дивізії під команду-

ванням В. Антонова-Овсеєнка почали наступ на Україну
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3 січня 1919 р. Радянські війська зайняли Харків, куди переїхав Тимчасовий
робітничо-селянський уряд України

6 січня 1919 р. Проголошення Української Соціалістичної Радянської
Республіки (УСРР)

Дата Подія
10 січня 1919 р. Директорія УНР офіційно оголосила війну РСФРР
5 лютого 1919р. Вступ більшовицьких військ до Києва
Березень 1919 р. Поразка Директорії
Квітень 1919 р. Більшовики окупували всю територію України, окрім

західних областей

2. Трудовий конгрес. Отаманщина
Навіщо був скликаний Трудовий конгрес України?
Які були його рішення? Що таке «отаманщина»?
Чому це явище було притаманне саме Україні?
Після повалення влади гетьмана Директорія, з метою розв’язання проблем організації
влади та визначення форм державного правління, ініціювала проведення Трудового
конгресу України. Він розпочав свою роботу 23 січня 1919 р. у Києві в приміщенні
оперного театру. Для участі в роботі Конгресу прибули 400 делегатів,36 з них були
посланцями західноукраїнського регіону. Трудовий Конгрес проходив під тиском
обставин, які впливали на порядок денний його роботи і характер дискусій: до Києва
наближались більшовики. Внаслідок цього, головним питанням стало визначення
орієнтації та вибору союзника в особі Антанти чи більшовиків.
Під час роботи конгресу, обговорюючи перспективи розбудови української державності,
депутати висловились проти встановлення в Україні радянської форми правління. Вони
визнали Трудовий конгрес України вищим органом законодавчої влади. Вища виконавча
влада мала належати Раді народних міністрів. Владу на місцях було доручено здійснювати
урядовим уповноваженим, які діяли під контролем місцевих трудових рад обраних
пропорційно з представників селянства і робітництва. Окрім того, конгрес затвердив ноту
протесту проти російського більшовицького наступу на Україну. Водночас, враховуючи
загострення воєнно-політичної ситуації, конгрес передав всю повноту влади Директорії,
функції голови держави конгрес доручив виконувати В.Винниченку.

Таким чином, отримавши на конгресі доручення на «владу і оборону краю»,
Директорія здобувала право на узаконену, нічим не обмежену державну діяльність, тобто
диктаторське владування. Однак їй не вдалося побудувати міцну державу.

Лідери Директорії, розгортаючи боротьбу проти гетьманату, спирались на
революційну стихію селянства. Проте, згодом воно стало виходити з під їхнього
контролю. Реальна влада на місцях належала не міфічним «трудовим радам», як це
планувалось Трудовим конгресом, а виборним місцевим отаманам і підпорядкованим їм
озброєним групам. Такі групи були створені майже у кожному селі як збройні сили
Директорії. Проте, ці загони, в основному, опікувались власними інтересами і не хотіли
підпорядковуватись державній владі.
Знайомимось ближче
Данило Ількович Терпило, відомий як отаман Зелений, народився у селянській родині у
с.Трипіллі на Київщині. Закінчив двокласне училище. Вчителював. У період революції
1905-1907 рр. став членом гуртка соціалістів-революціонерів, а згодом і очолив його. Був
заарештований і засланий. У 1914-1917 рр. – перебував у діючій армії на Західному
фронті. У 1918 р. повернувся в Україну. В період УЦР – активний пропагандист і
організатор самостійної української армії. За часів Гетьманата стає вождем селянського
повстання у Трипільському та Канівському повітах Київської губ. У листопаді 1918 р.
очолив сформовану у Трипіллі Дніпровську дивізію (2,5 тис. осіб) і підтримав
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антигетьманське повстання на чолі з Директорією УНР. Разом із загонами С.Петлюри та
січових стрільців у грудні 1918 р. оволодіває Києвом. Маючи хист доброго організатора і
талант оратора, отаман Зелений фактично став главою “Придніпровської республіки” під
контролем якої були Київський, Сквирський, Таращанський, Васильківський та інші
повіти, а згодом і частина Полтавщини. Конфлікт з С.Петлюрою призвів до того, що
отаман у січні 1919 р. переходить на бік більшовиків на умовах збереження самостійності
частин, які перебували під його командуванням. Допоміг більшовикам оволодіти Києвом.
Після вимоги останніх реформувати свою дивізію за зразком радянських частин
повертається у район Трипілля і оголошує себе "незалежним більшовиком". На початку
квітня 1919 р., підтримуючи невдоволення селянства більшовицької політикою, розпочав
бої з регулярними частинами Червоної армії. Його повстанські сили на цей час налічували
12 тис чол., мали 6 гармат і 35 кулеметів. Вперше саме ним було висунуте гасло: “Ради без
комуністів”. Він оголосив свої частини армією незалежної Радянської України. Планував
взяти в облогу Київ. Але об’єднатися з силами отамана Григор’єва відмовився. Проти
повстанців було кинуто регулярні червоноармійські частини чисельністю в 21 тис. чол. У
запеклих боях 11- 15 травня 1919 р. загони “батька” зазнали поразки і відступили на лівий
берег Дніпра. Остаточно загони отамана були знищені в серпні 1919 р. В одному з боїв у
районі Канева батька-отамана було смертельно поранено. Похований у Трипіллі.
На прикладі біографії отамана Зеленого поясніть, що таке отаманщина.
Яку політику проводили отамани? Як це відбивалось на житті населення?
В атмосфері наростаючої анархії великих масштабів набули масові погроми, спрямовані,
насамперед, проти єврейського населення. Вони спричинилися в силу багатьох суспільно-
психологічних факторів. Це і юдофобські традиції, які залишилися ще з часів царату і
значний відсоток євреїв серед більшовицького керівництва, що підігрівало анти єврейські
настрої. Не останню роль у погромах відігравала неконтрольована отаманщина.
С.Петлюра, намагаючись вплинути на погромників, наказав розстріляти кількох отаманів
за вчинені ними вбивства. Лідери Директорії розуміли, що припинити цей процес
можливо тільки шляхом жорстокого насильства. Вони навіть заручились підтримкою
Трудового конгресу України, закріпивши за собою право на диктаторські повноваження.
Але скористатись цим правом так і не наважились. Як зазначав міністр закордонних справ
УНР Арнольд Марголін, Директорія «виявила свою неспроможність припинити жахливе
насильство і вбивства, що відбуваються у Проскурові, Ананьєві та інших містах».

3. Військові поразки УНР
Які кроки здійснили більшовики після скасування Брестського миру?
Як реагував на це уряд Директорії?
В чому ви бачите причини її воєнної поразки?
Що сприяло воєнним перемогам більшовиків?
Звільнившись від умов Брестського мирного договору, більшовики розпочали підготовку
до захоплення влади в Україні. Вони створили з незадіяних на фронтах військових
формувань Українську радянську армію, яка в грудні 1918 р. розгорнула наступ на Харків
і Київ. У січні 1919 р. радянські війська захопили Харків.
Уряд Директорії звернувся до Москви із запитом, чому російське військо без оголошення
війни вторглося до України. Більшовицьке керівництво відповіло, що російських військ в
Україні нема, а воєнні дії відбуваються між військами Директорії і радянського уряду
України.
Складність ситуації була пов’язана не стільки з масовим наступом Червоної армії, скільки
з розвалом військ самої Директорії. 12 січня більшовики захопили Чернігів і наблизились
до Броварів, де розташувалася 40-тисячна петлюрівська армія. Війська УНР мали
чотирьохкратну перевагу в живій силі, але незважаючи на це, після трьохденних боїв
відступили. У січні 1918 р. Дніпровська дивізія, яка була розташована під Києвом, разом
із селянами довколишніх сіл поставила перед Директорією вимогу передати владу Радам і



118

націоналізувати великі підприємства. С.Петлюра направив проти бунтівників своє
військо. Але петлюрівці були розбиті, а частина їх перейшла на бік більшовиків.
Наприкінці січня збільшовизувалися частини Задніпровської дивізії, які перебували на
Півдні України. Вони вийшли з під контролю Директорії і почали бойові дії на боці
Червоної армії проти білогвардійців та військ Антанти. На підтримку Рад стали загони
Н.Махна, який спочатку уклав союз з С.Петлюрою та одержав від нього зброю, а потім
перейшов до більшовиків. Армія УНР танула на очах. У середині грудня 1918 р. вона
нараховувала 100 тис. чол., а наприкінці січня 1919 р. (тобто через півтора місяця) від неї
залишилося тільки 21 тис. вояків.
Уряд Директорії, намагаючись знайти вихід із складної ситуації, відправив до Москви
дипломатичну місію для переговорів з Москвою. Вона погоджувалась на проголошення
радянської влади та укладення економічного договору між УНР і РСФРР. Натомість
радянській Росії пропонувалося припинити наступ своїх військ в Україні і визнати
незалежність УНР. Але місія закінчилась провалом, оскільки Москва, враховуючи падіння
авторитету Директорії, вже не сприймала її як рівноправного партнера. Після цього
Директорія 16 січня 1919 р. офіційно оголосила себе у стані війни з радянською Росією.
Більшовики відповіли на це наступом на Полтаву, Катеринослав, Донбас. 5 лютого 1919 р.
радянські війська увійшли до Києва, а на початку березня наблизились до Вінниці де
знаходилась Директорія.
15 березня С.Петлюра, перегрупувавши своє військо, несподівано для більшовиків
перейшов у наступ в районі Коростень-Бердичів з метою відбити Київ. Радянські частини
почали відступати, і петлюрівці підійшли до столиці на 50 км. Однак далі розвинути успіх
не змогли. Більшовики перекинули під Київ частини з інших ділянок фронту і посунули
петлюрівців. У квітні радянські війська захопили Житомир, Кам’янець-Подільський,
Гусятин, Новоград-Волинський та ін. міста.
Успішно діяли більшовики проти Директорії і на південній ділянці фронту. Петлюрівці
були тут майже повністю розбиті, а залишки їх військ відійшли за румунський кордон. За
короткий час майже вся територія Правобережної України опинилася під владою
більшовиків.

У травні 1919 р. С.Петлюра реформував своє військо. Він викоренив партизанщину
і зміцнив дисципліну. Це дало Директорії змогу стабілізувати фронт на лінії
Старокостянтинів - Проскурів - Кам’янець-Подільський. Але перехопити втрачену
ініціативу у боротьбі з більшовиками не вдалося. Армія УНР відчувала серйозні проблеми
з матеріальним постачанням та озброєнням.

4. Боротьба з денікінцями. Об’єднання українських армій
З якою метою Антанта висадила свої війська на Півдні України?
Якими були вимоги Директорії на переговорах з Антантою?
Чим вони закінчились?
З яких обставин та з якою метою було здійснено об’єднання українських армій?
Чи реалізовувало керівництво армій цю мету у конкретних діях?
На Півдні України ситуація ускладнювалася тим, що наприкінці 1918 р. в Севастополі та
Одесі Антанта висадила свої десанти, загальною кількістю майже 60 тис. чол. для
підтримки білогвардійських військ А.Денікіна.
Директорія намагалася перехопити ініціативу у боротьбі за Південь України. 12 грудня
1918 р. загони Директорії вступили до Одеси. Поява їх у місті, переповненому
білогвардійцями та військами Антанти, ще більше посилила напругу, яка почала
переростати у місцеві конфлікти. Командування Антанти звернулося до Директорії з
вимогою вивести свої війська з Одеси. Директорія погодилась за умов, що між УНР і
Антантою розпочнуться переговори про врегулювання відносин.

В ході переговорів Антанта зайняла жорстку позицію, погодившись визнати
Директорію лише за умов підпорядкування її А.Денікіну (який відстоюватиме «єдину і
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неподільну Росію», в межах якої не може бути самостійної України) та виведення з її
складу лівих. В.Винниченко, В Чехівський та ін. вийшли з Директорії, а функції голови
взяв на себе С.Петлюра. Однак, це нічого не змінило. Антанта намагалася лише
використовувати Україну, щоб допомогти білогвардійцям у боротьбі проти більшовиків.
Навесні 1919 р. Добровольча армія на чолі з генералом А.Денікіним почала захоплення
українських територій. Швидке просування денікінців стало можливим, оскільки
радянське керівництво, намагаючись підтримати соціалістичну революцію в Угорщині,
що почалася у березні 1919 р., направило туди війська. Але згодом більшовики були
вимушені відмовитися від своїх планів, оскільки у травні в їхньому тилу розпочалося
масштабне повстання отамана М.Григор’єва.
На початку травня 1919 р. денікінці захопили Луганськ, а згодом і весь Донбас. У червні,
розвиваючи свій наступ, білогвардійці оволоділи Харковом та Катеринославом.
Підбадьорений успіхами А.Денікін віддав наказ готувати наступ на Москву, органічною
складовою стратегії якого вважалося повне захоплення України.
Наприкінці липня білогвардійці встановили свій контроль над Кримом та майже над всім
Лівобережжям, окрім Чернігівщини. Наступ білогвардійських військ в Україні
розгортався у двох напрямках: північному – на Київ, та південному – на Одесу.
Наприкінці літа денікінці окупували майже всю Україну.
У липні 1919 р. Українська Галицька Армія (УГА) – військові об’єднання створені у
західноукраїнських землях і витіснені поляками із власної території, перейшла Збруч і
поєдналася з армією УНР під керівництвом Головного отамана С.Петлюри. У підписаній
між ними угоді зазначалося, що це єднання має на меті спільну боротьбу за незалежність
України. Загальна чисельність об’єднаної армії складала 80 тис. вояків, з них близько 50
тис. становили галичани. Згодом з’ясувалося, що обидві сторони мають серйозні
розбіжності відносно планів спільної боротьби. Так, західні українці, на чолі з
командуючим УГА генералом М.Тарнавським, вважали за доцільне розпочати звільнення
України з походу на Одесу. На їхню думку, вихід до чорноморського узбережжя відкрив
би можливості встановити зв’язки з Антантою і, заручившись її підтримкою, потім
рухатися на Київ, аби звільнити його від більшовиків. Керівництво УНР на чолі з
С.Петлюрою наполягало на негайному наступі всіма силами на Київ, оскільки він мав
стратегічне значення у боротьбі за Україну. Окрім того С.Петлюра з недовірою ставився
до співпраці з Антантою через те, що вона підтримувала білогвардійців.
Зрештою обидві сторони досягли компромісу: наступати одночасно на Одесу і на Київ. Це
було найгірше, що можна було зробити у тій ситуації, бо сили українських армій
розпорошувалися. Невдалим було і перегрупування об’єднаних збройних сил України.
С.Петлюра доручив галичанам брати Київ, а військам УНР йти на Одесу. Тобто кожна із
сторін мала діяти за планом своїх опонентів.
Спільний похід українських військ розпочався наприкінці липня 1919 р. Спочатку він
розгортався успішно. У серпні від більшовицьких військ було звільнено Вінницю,
Житомир, Бердичів, Попельню. Радянська армія не могла активно діяти в Україні,
оскільки одночасно тримала фронт проти денікінців. 30 серпня більшовики залишили
Київ і до столиці вступили частини УГА. Але наступного дня у місто вдерлася кавалерія
білогвардійців і захопила значну його частину.
Командування УГА намагалося порозумітися з денікінцями, маючи на меті створити з
ними спільний фронт проти більшовиків. Зрештою, галичани підписали угоду, за якою
українські війська залишили столицю і відійшли на лінію Ігнатівка-Васильків. Втрата
Києва негативно позначилася на моральному і матеріальному стані збройних сил УНР.
Більш вдало на початку розгорталися події на одеському напрямку, де діяли війська УНР
під командуванням О.Удовиченка. Наприкінці серпня вони розгромили більшовицькі
частини і успішно просувалися на Одесу. Але згодом, їх поступ почав згасати через
нестачу зброї та військового спорядження.
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На Одесу просувалися і денікінці. Для С.Петлюри стало очевидним, що уникнути воєнних
дій проти білогвардійців не вдається. Проте, воювати одночасно з більшовиками і
денікінцями для виснаженої та погано забезпеченої армії УНР було вкрай небезпечно.
Тому С.Петлюра у вересні 1919 р. уклав договір з Н.Махно про спільну боротьбу проти
армії А.Денікіна.
Зроблено це було вчасно, оскільки А.Денікін того ж місяця наказав своїм військам
захопити територію, яку контролювала армія УНР і знищити її війська. Коли денікінці
почали виконувати цей наказ, махновці здійснили блискавичний рейд по тилах
білогвардійців і зірвали їх наступ проти української армії.
Боротьба з денікінцями
Розповідь учителя супроводжується роботою з картою.
У ч и т е л ь .  Щоб перешкодити наступу більшовиків в Україну, Антанта вирішила
замінити німецькі гарнізони власними. У ніч на 16 листопада 1918 року флот Антанти
висадив свої війська в усіх чорноморських портах від Одеси до Новоросійська. Війська
Директорії вимушені були залишити у грудні 1918 р. Одесу. За підтримки Антанти
командувач білогвардійської Добровольчої армії А. Де-нікін створив тут
Південноросійський уряд.
Війська Антанти, зайнявши прибережну смугу по лінії Ти-располь-Бирзула-Вознесенськ-
Миколаїв-Херсон, не просувались у глиб території України.
За таких умов основну боротьбу з інтервентами взяли на себе українські ліві есери і
більшовики. Вони розгорнули в зоні окупації підпільні партизанські дії, вели ефективну
пропагандистську роботу.
На початку квітня 1919 р. радянські війська зайняли Херсон, Миколаїв і Одесу і країни
Антанти евакуювали свої війська з Півдня України. Проте вони чинили морську блокаду
Чорноморського узбережжя для евакуації білогвардійських військ.

Друга війна Радянської Росії з УНР.
Дата Подія
11
листопада
1918р.

РНК РСФРР скасував умови Брестського миру, створив Укрреввійськраду (В.
Антонов-Овсеенко, В. Затонський, Й. Сталін, Г. П'ятаков) і почав готуватись до
війни з УНР

28
листопада
1918 р.

На території РСФРР створено Тимчасовий робітничо-селянський уряд України на
чолі з Г. П'ятаковим

29
листопада
1918 р.

Маніфест про відновлення радянської влади в Україні

Грудень
1918 р.

Перша і Друга українські повстанські дивізії під командуванням В. Антонова-
Овсеєнка почали наступ на Україну

3 січня
1919 р.

Радянські війська зайняли Харків, куди переїхав Тимчасовий робітничо-селянський
уряд України

6 січня
1919 р.

Проголошення Української Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР)

Дата Подія
10 січня
1919 р.

Директорія УНР офіційно оголосила війну РСФРР

5 лютого
1919р.

Вступ більшовицьких військ до Києва

Березень
1919 р.

Поразка Директорії
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5. Психологічний клімат у суспільстві, знецінення людського життя
Від чого залежав психологічний клімат в українському суспільстві?
Які настрої панували у більшості населення ?
Чим їх можна пояснити?
Психологічний клімат у суспільстві та настрої населення значною мірою залежали від
військово-політичної ситуації в українських землях, яка швидко змінювалася протягом
листопада 1918 – вересня 1919 р. У степах, хуторах і селах йшла війна по всьому просторі,
без визначеної лінії фронту. Частина селищ підкорялася білим, частина підтримувала
Н.Махно, частина – С.Петлюру – або створювала власні партизанські сили. Війна носила
стихійний, некерований характер.
Як згадував у свої мемуарах А.Денікін: «Український хаос краще за все характеризується
становищем злощасного Катеринослава, про яке військове донесення у середині
листопаду 1918 р. повідомляло: «Місто розділене на п'ять районів. У верхній частині
закріпилися добровольчі дружини; у районі міської думи – єврейська самооборона; далі –
кільцем охоплюють німці; добровольців, самооборону і німців оточують петлюрівці і,
нарешті, все місто оточено більшовиками і махновцями.»
Часта зміна влади баламутила життя населення України. Якщо в листопаді-грудні 1918 р.
С.Петлюра змінив гетьмана, потім більшовики потіснили С.Петлюру, то селяни ледве
роздивившись «обличчя» нової влади, почали піднімати повстання по всій Україні – вже
проти більшовиків.
За цей період в окремих місцях режими влади мінялися 18-20, а інколи й більше разів, що
остаточно деморалізувало бідне селянство, підірвавши його довіру до будь-якої влади.
Одночасно позиції заможного селянства збереглися, воно, як і раніше залишалося
сильним, незалежним від мало не щотижневої зміни політичної ситуації. Згодом, як
зазначає історик В. Єрмаков, «це привело до того, що 3/4 складу повстанців і різних банд
складала біднота, яка знаходилася на утриманні куркулів, які виділяли їм хлібне
постачання».
Отже, в суспільстві панували розчарування у національній демократії, зневага до законів,
прав людини, до будь-якої влади. Домінувала атмосфера страху, жорстокості та відчаю.
Знецінювалося людське життя.
Запитання.

1. Чому Директорія за півтора місяця свого існування фактично втратила вплив в
українському суспільстві?

2. Чому розпочалася друга війна Радянської Росії з УНР?
3. Чому не склалися взаємовідносини Директорії з країнами Антанти?
4. Як ви розумієте популярний у 1919 р. вислів: «У вагоні Директорія, під вагоном

територія» ?
5. Охарактеризуйте причини поразки Директорії.

У з а гал ьн ення .
 На час приходу Директорії до влади зовнішньополітичне і внутрішнє становище України
було вкрай тяжким. Ситуацію ускладнювала друга війна Радянської Росії з УНР та інтер-
венція військ Антанти.
Лідери УНР не змогли запропонувати соціально-економічну програму реформ, здатну
стабілізувати становище у суспільстві. Ситуацію ще більніе погіршувала отаманщина.
Директорія проголосила про свою відданість інтересам трудящих селян та робітників, але
не виконала своїх обіцянок. Фактично поміщицька земля залишалась недоторканною.
Робочі страйки придушувалися, уряд виявився нездатним навести лад у державі.
Не зумівши впоратися зі складпою ситуацією, Директорія врешті-решт зазнала поразки.
Владний вакуум заповнили більшовики, які вдруге встановили радянську владу в Україні
у формі УСРР.
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Учитель оцінює навчальні досягнення учнів на уроці.
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Змістовий модуль 2  Історія України ХХ століття

Тема 2.4.Українська РСР в умовах непу (1921 – 1928 роках).

Лекція: ___1___ год.

Тема: Тема 2.4.Українська РСР в умовах непу (1921 – 1928 роках).
1. Економічне та політичне життя
2. Голод 1921-1923 pp.
3. Перехід до нової економічної політики.
4. Політичні партії та рухи.
5. Входження України до СРСР.
6. Україна у складі Радянського Союзу.

Мета заняття:
Студенти повинні знати хронологічні межі періоду економічної та соціальної
стабілізації в Україні та співвідносить їх з аналогічним періодом в країнах Європи та
світу, визначати хронологічну послідовність головних подій цього періоду; показувати  на
карті та пояснювати зміни у територіально-адміністративному устрої України у 1921—
1928 рр.; аналізувати , узагальнювати факти щодо входження України до складу СРСР та
обґрунтовувати власну позицію з цього питання, викладати її у формі усної відповіді та
історичного есе; характеризувати і порівнювати прояви і процеси стабілізації
економічного й соціального життя в Україні за часів непу з аналогічними
загальноєвропейськими та світовими; узагальнювати основні факти щодо непу в Україні
та формулювати власну оцінку цієї політики.
Студенти повинні вміти охарактеризувати хронологічні межі періоду економічної та
соціальної стабілізації в Україні та співвідносить їх з аналогічним періодом в країнах
Європи та світу, визначати хронологічну послідовність головних подій цього періоду;
показувати  на карті та пояснювати зміни у територіально-адміністративному устрої
України у 1921—1928 рр.; аналізувати , узагальнювати факти щодо входження України
до складу СРСР та обґрунтовувати власну позицію з цього питання, викладати її у формі
усної відповіді та історичного есе; характеризувати і порівнювати прояви і процеси
стабілізації економічного й соціального життя в Україні за часів непу з аналогічними
загальноєвропейськими та світовими; узагальнювати основні факти щодо непу в Україні
та формулювати власну оцінку цієї політики.

План заняття:
1. 1. Економічне та політичне життя
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2. Голод 1921-1923 pp.
3. Перехід до нової економічної політики.
4. Політичні партії та рухи.
5. Входження України до СРСР.
6. Україна у складі Радянського Союзу.

Розкриття питання:
Основні терміни теми:
Нова економічна політика (НЕП) – система заходів, запроваджених більшовиками у 20-ті
рр. з метою відродження економіки Росії; НЕП включав елементи ринкової економіки і
був тимчасовим відступом від “старої економічної політики” – воєнного комунізму.
Індустріалізація – процес побудови великого машинного виробництва в усіх галузях
народного господарства.
Колективізація – примусове насильницьке об’єднання індивідуальних селянських
господарств у колективні (колгоспи, радгоспи, артілі тощо).
Дати:
1921-1929 рр. – запровадження НЕПу.
1921-1923 рр. – голод в Україні.
1932-1933 рр. – голод в Україні.
1922 р., 30 грудня – затвердження І з’їздом СРСР декларації про утворення союзу РСР і
союзного договору.
1923 р., 20 вересня – остаточна ліквідація Наркомату закордонних справ УРСР.
1925 р., грудень – Проголошення ХІV з’їздом РКП(б) курсу на індустріалізацію.
1928 р. – початок індустріалізації.
1928 – 1932 рр. – перший п’ятирічний план розвитку господарства радянської України.
1929 р., грудень – перехід до політики прискореної (форсованої) індустріалізації та
суцільної колективізації.
Персоналії.
Йосип Сталін – керівник ВКП(б) та Радянського Союзу у 20-х – на початку 50-рр.
Привласнив собі диктаторські повноваження. Навколо нього сформувався горезвісний
“культ особи”.
Х. Раковський – голова уряду (РНК) України.
1. Економічне та політичне життя

Перша світова та громадянська війни завдали величезної шкоди господарству
України. Збитки, спричинені воєнними діями й постійними змінами влади, становили 10
млрд. крб. 3 11 тис. підприємств у 1921 році працювало тільки 2 552. Найбільших утрат
зазнав Донбас, металургійна, машинобудівна, цукрова, соляна та інші галузі
промисловості. Основні показники промислового виробництва України на початку 1921
року були такими (проти підсумків 1913 року):
• сталь — 1,7%;
• прокат — 1,8% ;
• вугілля — 22% . Господарська розруха призводила до декваліфікації та розпорошення
робітничого класу. Важкою залишалася ситуація на селі. Збір зерна в Україні не
перевищував у 1921 році 40% від рівня 1913 року. Спустіли поля, занепали родючі землі.
Конференція Комуністичної партії (більшовиків) України (КП(б)У), яка відбулася в
листопаді 1920 року, зазначала: «Господарський розлад ніде не досягав такого
величезного розміру, як в Україні».
Страхітливою була ситуація в українських містах, головними ознаками яких стали
безробіття, злидні, голод, бандитизм, безпритульність.
Економічні труднощі підсилювали внутрішньополітичні ускладнення. У 1920 році стало
зрозуміло, що селянство не бажає виконувати продовольчу розкладку. Коли йшла
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громадянська війна, село мирилося з політикою воєнного комунізму, але після її
завершення селянство стало вимагати повернення до вільної торгівлі сільгосппродуктами.
По всій території України селяни бойкотували продовольчу розкладку. Відбувалися
масові селянські виступи, які охопили Дон, Кубань, Середнє Поволжя. Наприкінці 1920 -
на початку 1921 pp. Полтавська, Донецька, Катеринославська та Кременчуцька губернії
були охоплені антибільшовицькими повстаннями.
Радянська влада розглядала виступи селян як політичний бандитизм. На придушення
масових виступів були спрямовані регулярні частини Червоної армії, очолювані відомими
воєначальниками В. Блюхером, Г. Котовським, О. Пархоменком та ін. Одне з повстань
приборкували 50 тис. червоногвардійців на чолі з М. Тухачевським.

2.Голод 1921-1923 pp.
Наприкінці 1921 року значні терени України (Донецька, Миколаївська, Одеська,
Катеринославська, Полтавська губернії) охопив голод. Його причини такі:
• післявоєнна розруха сільського господарства;
• неврожай, спричинений страшною посухою;
• примусове вилучення радянською владою хліба в селян;
• незацікавленість селян у результатах своєї праці;
• скорочення посівних площ.
Урожай 1921 року не міг забезпечити навіть прожиткового мінімуму. Голодом були
охоплені території України з населенням до 5,6 млн. осіб, що становило 25% від усього
населення України. Незважаючи на голод, хліб з України вивозився до РСФРР. Партійні
органи України слухняно виконували інструкції центру. У липні 1921 року при
Всеукраїнському центральному виконавчому комітеті (ВУЦВК) була створена
Центральна комісія для допомоги голодним. Протягом 1921-1922 pp. в Україні були
прийняті майже 450 тис. біженців з Поволжя, Уралу, Казахстану. Щоб провести закупки
зерна за кордоном, радянський уряд удався до конфіскації церковних цінностей.
Потерпілому від голоду українському населенню допомагала неурядова організація
Американська адміністрація допомоги (АРА), у Львові Крайовий комітет допомоги
голодній Україні, комітети у Відні, Берліні, Празі, єврейська організація «Джойнт»,
Червоний Хрест Чехословаччини. Надіслані АРА продукти й медикаменти врятували
життя сотень тисяч людей в Україні. Чимало європейських доброчинних організацій
намагалися надати допомогу Україні, але надіслані гуманітарні вантажі часто сюди не
потрапляли. Влада твердила, що голод тільки в Росії, а в Україні неврожай. З республіки й
далі вивозили зерно навіть у найскладніші для неї часи. За січень 1923 року в сусідні з
УСРР республіки перевезли 9 млн. пудів хліба. Радянський уряд надавав значну допомогу
Поволжю, намагаючись голодом розправитися з повстанцями на півдні України. Урожай
1923 року виявився гарним, тому голод удалося побороти, але в Україні він забрав життя
майже 1,5 млн. людей.

3. Перехід до нової економічної політики.
У грудні 1920 року радянський уряд на чолі з В. Леніним розробив план електрифікації
Росії (ГОЕЛРО), а на його основі — план відбудови народного господарства країни,
зруйнованого війною. У лютому 1921 року V Всеукраїнський з'їзд Рад затвердив план
ГОЕЛРО в Україні. В УСРР намагалися збудувати 9 електростанцій, зокрема Дніпровську
ГЕС, а також низку теплових (Штерівську та ін.), але все це потребувало значних коштів,
яких у держави не було.
У березні 1921 року X з'їзд РКП(б) прийняв рішення про запровадження нової економічної
політики (непу). Основною її метою В. Ленін назвав зміцнення союзу робітничого класу й
селянства, проголосивши, що ця політика «всерйоз і надовго». Нова економічна політика
була спробою більшовицької партії зосередити у своїх руках політичну владу, перейти від
командно-адміністративних методів управління економікою, які застосовувалися в роки
воєнного комунізму, до ринкових механізмів у повоєнний час.
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ВУЦВК та Рада народних комісарів (РНК) Української СРР прийняли ряд декретів і
розпоряджень про впровадження непу (в розробці непу в Україні особисто брали участь
голова РНК X. Раковський та голова ВУЦВК Г. Петровський). До здійснення нової
економічної політики спонукали:
• завершення громадянської війни на теренах України;
• початок відбудови народного господарства, який відбувався в складних політичних
(масові селянські виступи, повстання проти більшовиків моряків Кронштадта в березні
1921 року) та економічних умовах (тотальна економічна криза, викликана розрухою);
• спад світового комуністичного руху, не виправдання надій більшовиків на світову
революцію;
• політична та економічна ізоляція більшовиків на міжнародній арені.
Практично неп почав упроваджуватися на теренах України з другої половини 1921 року.
Нова економічна політика передбачала заходи:
• заміну продовольчої розкладки продподатком. Продовольчий податок на 1921 рік
установлювався в розмірі 117 млн. пудів хліба, замість 160 млн., які були визначені
продрозкладкою. З них 18 млн. пудів залишалися в розпорядженні місцевих рад для
надання допомоги сільській бідноті. Селяни могли вільно реалізовувати надлишки
виробленої продукції, а найбідніші взагалі звільнялися від податку;
• формування державного сектора в промисловості та перехід його на господарський
розрахунок. Радянська держава залишила у своїх руках важку промисловість, рентабельні
підприємства, банки, транспорт, зовнішню торгівлю, оголосила монополію на горілчані
вироби й тютюн. Для оперативного розв'язання господарських питань державні
підприємства об'єднувалися за галузевим і територіальним принципами в трести. Перші
трести з'явилися восени 1921 року у важкій промисловості («Дон-вугілля», «Південсталь»,
«Південнорудний трест») і в легкій промисловості («Текстильтрест», «Шкіртрест»,
«Цукротрест»). На початку 1922 року Українська рада народного господарства (УРНГ)
мала у своєму підпорядкуванні 24 трести, які об'єднували 450 підприємств усіх галузей.
Для здійснення торговельних операцій, закупівлі сировини, збуту однорідної продукції
були утворені синдикати;
• створення багатоукладної системи економіки, передача дрібних чи малоприбуткових
підприємств як організаціям (комнезамам, кооперативам, артілям), так і приватним особам
(нерідко колишнім власникам). У 1921 році в Україні були передані в оренду 5,2 тис.
дрібних підприємств, переважно легкої та харчової промисловості. Оплата за оренду для
організацій порівняно з приватним сектором знижувалася вдвічі, їм віддавалася перевага в
одержанні держзамовлень, сировини, палива, обладнання. Проте приватний капітал теж
займав значні позиції — йому належало 75% роздрібного товарообігу. Великі промислові
підприємства могли передаватися в концесію іноземним фірмам. Та західні бізнесмени
радянській владі не довіряли, тому ця форма власності в Україні успіху не мала; перехід
від натуральної оплати праці до грошової, залежно від кількості виробленої продукції та її
якості. Це сприяло значному підвищенню продуктивності виробництва й прямій
зацікавленості трудящих у результатах своєї праці. Заміні натуральних форм оплати
сприяла грошова реформа, яка розпочалася в жовтні 1922 року введенням в обіг грошей,
забезпечених дорогоцінними металами й цінними паперами,— червонців;
• дозвіл оренди землі селянами та залучення найманої праці на селі. Цей процес збільшив
певну пролетаризацію села. Так, кількість селян, які наймалися в батраки, у 1925 році
становила понад 240 тис, а 1927 — більш ніж 430 тис. Радянська держава всебічно
підтримувала бідняцько-середняцькі прошарки на селі, різні форми кооперації селян,
надаючи їм різноманітні пільги, кредити та сільськогосподарську техніку. Восени 1923
року кооперативним рухом були охоплені біля 416 тис. селянських господарств.
Бідняцько-середняцьким господарствам передавалися поміщицькі, удільні й церковні
землі. Унаслідок аграрних перетворень змінилася соціальна структура українського села.
Якщо до 1917 року бідняцькі господарства становили 58%, то в середині 20-х pp. — 33%,
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середняцькі відповідно 30-35% і 63%, багатих селян-«куркулів» — 12-15% і 3- 5% . За
підрахунками істориків, селянам передавалося понад 90% земельного фонду України,
решта залишалася в розпорядженні держави й призначалася для промислового та
радгоспного будівництва. Узагальненим показником відродження українського села було
піднесення зернового виробництва: від 227 млн. пудів у 1921 році до 637 млн. пудів у
1922 році й 1057 млн. пудів у 1926 році.
В умовах нової економічної політики швидко розвивалися українська промисловість і
сільське господарство. 1925 року вони за основними показниками зрівнялися з 1913
роком, а в деяких галузях навіть перевищили його.
Командно-адміністративні механізми управління державною економікою залишалися в
руках радянської влади. Водночас у той період набирали моці «капіталістичні елементи
міста й села» — банківські ділки, промисловці-фабриканти, торговці-оптовики, біржові
маклери, дрібні й середні господарі та власники.
Григорій Петровський (1878-1958) Державний діяч. У 1919-1938 pp. — голова ВУЦВК,
співголова ЦВК СРСР. Один з ініціаторів входження України до складу СРСР. Займав
угодницьку з Кремлем політику щодо Голодомору 1932-1933 pp.
Довідка.
Трест (від англійського trust, основне значення якого — довіра) — об'єднання виробничих
підприємств певних галузей промисловості. У трести об'єднувалися шахти, будівельні
управління, цукрові заводи та ін. підприємства.
Синдикат (німецьке Syndikat походить від грецького syndikos) — у роки непу —
об'єднання трестів, що виробляли однорідну продукцію.
Довідка.
Концесія (від латинського соncesso — дозвіл, поступка) — договір, на підставі якого уряд
або місцеві органи самоврядування передають на певних умовах громадянам або
юридичним особам, здебільшого чужоземним, право експлуатації надр, підприємств тощо.

4. Політичні партії та рухи.
Повоєнний період і доба непу не привели до лібералізації політичного режиму в Україні.
Перемога більшовиків над своїми суперниками призвела до утвердження в усіх
радянських республіках тоталітарних порядків, які характеризувалися пануванням однієї
ідеології — більшовицької, однієї партії — Всесоюзної комуністичної партії
(більшовиків) (ВКП(б)). Усі інші політичні партії були розгромлені й знищені, а їхні
члени переслідувалися.
На початку 20-х pp. у Харкові, Києві та інших містах України відбулися гучні процеси над
меншовиками, есерами та членами інших політичних партій. Лояльні до радянської влади
громадсько-політичні об'єднання й рухи існували лише доти, доки погоджувалися
проводити в життя лінію керівної партії.
В Українській СРР керівною партією в 20-ті pp. була Російська комуністична партія
(більшовиків) (РКП(б)). Комуністична партія (більшовиків) України (КП(б)У) була
Республіканською організацією РКП(б) й керувалася у своїй практичній діяльності
вказівками з Москви. На чолі КП(б)У стояли українські більшовики Д. Мануїльський
(1921-1923 pp.), Е. Квірінг (1923-1925 pp.), Л. Каганович (1925-1928 pp.).
Ніякої автономії КП(б)У не мала. Ті більшовики, які прагнули поєднати ідеали комунізму
з національним відродженням, оголошувалися «націонал-ухильниками» (М. Скрипник, О.
Шумський та ін.) і переслідувалися. Представників корінної нації — українців — у
КП(б)У було небагато.
До 1925 року більшовики допускали діяльність Української комуністичної партії (УКП),
яка була створена 1920 року в результаті об'єднання українських лівих соціал-демократів
(«незалежників») з правою частиною Української партії соціалістів-революціонерів
(«боротьбистів», керівники В. Блакитний, П. Любченко). Укапісти були типовою
націонал-комуністичною партією й прагнули об'єднатися з КП(б)У, утворивши єдину
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незалежну організацію комуністів, що стала б на платформу створення суверенної УСРР і
мала б дружні стосунки з Радянською Росією. Націонал-комуністичні погляди членів УКП
були підставою для заборони її діяльності в 1925 році.
Керівна партія підтримувала в Україні діяльність Комуністичної спілки молоді як свого
резерву. Профспілки («школа комунізму») були також підпорядковані інтересам КП(б)У.
їх проголосили «приводними пасами» між партією і масами, через що профспілки
втратили свою природну роль захисників інтересів трудящих і перетворилися на підпору
радянської влади.
Профспілки України стали організаторами масового руху робітничого класу за відбудову
народного господарства, проведення суботників, недільників, днів ударної праці тощо.
Серед низки громадських організацій в Україні в 20-ті pp. активно діяли такі громадські
об'єднання, як Спілка войовничих безвірників, Товариство Червоного Хреста І Червоного
Півмісяця, Тсоавіахім та ін. Усі вони були під контролем радянської влади.
Микола Скрипник (1872-1933) Державний діяч УСРР, один із засновників КП(б)У.
Народився на Катеринославщині. Заняття самоосвітою зробили його ерудованою
людиною. 1900 року був зарахований студентом у Санкт-Петербурзький технологічний
інститут. За організацію демонстрацій відрахований з інституту й висланий у
Катеринослав. З того часу займався професійною революційною діяльністю. Багато разів
був заарештований поліцією, 7 разів перебував на засланні. Член першого уряду
радянської України. 1927—1933 pp. керував роботою народного комісаріату освіти.
Активно сприяв проведенню українізації середньої і вищої школи, підготовці
національних кадрів учителів і викладачів, сприяв становленню газетно-журнальної та
книговидавничої справи українською мовою. Завдяки М. Скрипнику в Росії організовано
близько 500 українських шкіл і два вузи. 1933 року звинувачений у створенні групи
націонал-ухильників. Розуміючи безвихідь, у яку потрапив, М. Скрипник 7 липня 1933
року застрелився.
Олександр Шумський (1890-1946) Український політичний діяч. Народився в с Боровій
Рудні на Київщині. Входив до складу Української Центральної Ради. У січні 1918 року
готував державний переворот з метою встановлення в Україні радянського ладу. З 1924
року — нарком освіти УСРР, активно проводив політику українізації. Заарештований 1933
року за звинуваченням у належності до УВО. Засуджений до 10-річного ув'язнення у
виправно-трудовому таборі. У 1933— 1935 pp. перебував на Соловках, у грудні 1935 року
тюремне ув'язнення замінили засланням. О. Шумський розпочав голодування, вимагаючи
повної реабілітації. 9 жовтня 1937 року тяжко хворого знову заарештували у зв'язку зі
справою боротьбистів. Після закінчення терміну заслання через хворобу змушений був
залишитися в Красноярську. Убитий за розпорядженням Сталіна, Хрущова та Кагановича
по дорозі із Саратова до Києва 1946 року. (За «Довідником з історії України»)

5. Входження України до СРСР.
Після завершення громадянської війни УСРР формально була незалежною державою, але
фактично суверенітету не мала. Як і всіма радянськими республіками нею керував єдиний
центр — ЦК РКП(б), що для повного контролю використовував місцевий партійний
апарат і керівні органи Російської Федерації. Одним з основних напрямків політики
більшовиків було прагнення закріпити командно-адміністративне центральне управління
радянськими республіками в кордонах єдиної держави.
Для утворення такої держави існував ряд об'єктивних факторів:
• між радянськими республіками існували тісні економічні зв'язки ще з часів Російської
імперії;
• усі радянські республіки мали однакову політичну систему, яка характеризувалася
монопольною владою партії більшовиків та її регіональних осередків;
• власними силами подолати господарську кризу, яка виникла після імперіалістичної та
громадянської війн, не могла жодна з республік;
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• усі радянські республіки, крім РСФРР, не мали необхідної військової сили, щоб
забезпечити безпеку радянської влади на місцях.
Процес уходження УСРР до складу нової держави, Радянського Союзу, мав кілька етапів.
I етап (травень 1919 - грудень 1920 pp.).
ВУЦВК прийняв постанову «Про об'єднання військових сил радянських республік» і
звернувся до урядів інших радянських республік з пропозицією створити фронт для
боротьби з контрреволюцією. 1 червня 1919 року в Москві відбулося засідання
представників Росії, України, Білорусі, Литви, Латвії та Криму, на якому було прийняте
рішення про створення військового союзу радянських республік (об'єднання збройних
сил, транспорту тощо).
II етап (грудень 1920 - грудень 1922 pp.).
Між РСФРР та УСРР була підписана угода про військовий та господарський союз.
Формально Україна вважалася суверенною країною, але Москва поступово брала під
контроль політичне та економічне життя республіки.
Після завершення громадянської війни й початку мирного будівництва в керівництві
Комуністичної партії точилися постійні дискусії про форми об'єднання нової радянської
держави. У цій дискусії обговорювали варіанти:
• створення конфедерації республік без утворення єдиних державних структур;
• повного злиття України з Росією;
• «автономізації» (И. Сталін), тобто входження радянських республік до складу нової
держави на правах автономії;
• утворення федеративної держави у формі добровільного союзу рівноправних республік
(В. Ленін).
Формально за основу розбудови нової держави був прийнятий ленінський план
«федерації», проте на практиці Й. Сталіну та його оточенню вдалося реалізувати ідею
автономізації.
III етап (грудень 1922 - травень 1925 pp.). 30 грудня 1922 року в Москві відбувся І
Всесоюзний з'їзд Рад, на якому від України були присутні 364 делегати. На з'їзді прийнято
декларацію та підписано договір про утворення Союзу Радянських Соціалістичних
Республік. Столицею нової держави була проголошена Москва, перший союзний уряд
очолив В. Ленін; був обраний ЦВК СРСР, який очолювали 4 голови — представники
республік (від УСРР — голова ВУЦВК Г. Петровський, від РСФРР — М. Калінін, від
Білоруської Соціалістичної Радянської Республіки — А. Черв'яков, від Закавказької
Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки — Н. Нариманов). Засновниками
СРСР стали РСФРР, УСРР, БСРР та ЗСФРР (Грузія, Вірменія, Азербайджан).
У січні 1924 року була затверджена перша Конституція Радянського Союзу. У травні 1925
року IX Всеукраїнський з'їзд Рад затвердив новий текст Конституції Радянської України,
що законодавчо закріплювала входження республіки до складу СРСР. Конституція
передбачала утворення в складі УСРР Молдавської Автономної Радянської Соціалістичної
Республіки. Конституційне оформлення Радянського Союзу завершилося.
Джерела
Союзний договір між РСФРР і УСРР Уряд Російської Соціалістичної Федеративної
Радянської Республіки, з одного боку, і Уряд Української Соціалістичної Радянської
Республіки, з другого боку, виходячи з проголошеного великою пролетарською
революцією права народів на самовизначення, визначаючи незалежність і суверенність
кожної з Договірних Сторін і усвідомлюючи потребу об'єднати свої сили з метою
оборони, а також в інтересах їхнього господарського будівництва, вирішили укласти цей
союзний робітничо-селянський договір <...>, дійшли згоди про таке:
1) Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка та Українська
Соціалістична Радянська Республіка вступають між собою у військовий і господарський
союз.
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2) Обидві держави вважають за потрібне заявити, що загальні зобов'язання, які вони
надалі братимуть на себе щодо інших держав, можуть зумовлюватися тільки спільністю
інтересів робітників і селян, що укладають цей союзний договір республік, і що із самого
факту колишньої належності території УСРР до колишньої Російської імперії для УСРР не
випливає жодних зобов'язань стосовно будь-кого.
3) Для іншого здійснення зазначеної в п. 1 мети обидва Уряди оголошують об'єднаними
такі комісаріати: 1) військових і морських справ; 2) Вищу раду народного господарства; 3)
зовнішньої торгівлі; 4) фінансів; 5) праці; 6) шляхів сполучення та 7) пошт і телеграфу.
4) Об'єднані народні комітети обох республік уходять до складу РНК РСФРР і мають у
Раді народних комісарів УСРР своїх уповноважених, яких затверджують і контролюють
українські ЦВК і З'їзд Рад.
5) Порядок і форма внутрішнього управління об'єднаних комісаріатів установлюються
особливими угодами між обома Урядами.
6) Керівництво і контроль щодо об'єднаних комісаріатів здійснюється через
Усеукраїнський з'їзд Рад депутатів робітників, селян і червоноармійців, а також
Усеросійський центральний виконавчий комітет, до яких УСРР надсилає своїх
представників на підставі ухвали Усеросійського з'їзду Рад.
7) Цей договір підлягає ратифікації відповідних вищих установ обох Республік.
Оригінал складено й підписано у двох примірниках російською та українською мовами в
місті Москві, грудня 28 дня 1920 року. (Витяг з матеріалів VIII Всеросійського з'їзду Рад
робітничих, селянських, червоноармійських і козацьких депутатів)
6.Україна у складі Радянського Союзу.
У складі Радянського Союзу Україна була другою за своїм значенням республікою. Вона
охоплювала територію площею 450 тис. кв. км з населенням понад 26 млн. осіб. Столицею
УСРР було обране м. Харків, адже вважалося, що Київ був тісно пов'язаний з
національними урядами. Відповідно до нових радянських конституцій відбувалося
розмежування повноважень між союзним центром та республіками:
• загальне керування життям союзної держави здійснював у Москві радянський уряд (Рада
народних комісарів СРСР);
• для безпосереднього керівництва окремими галузями народного господарства й
державного апарату створювалися народні комісаріати (наркомати).
Український радянський уряд на території республіки поширював свою юрисдикцію на:
• сільське господарство,
• внутрішні справи,
• правосуддя,
• освіту,
• охорону здоров'я,
• соціальне забезпечення.
Він ділив свої повноваження (5 наркоматів) із союзним центром:
• у галузях виробництва продуктів харчування,
• у сфері забезпечення робочою силою,
• у фінансових справах,
• у сфері контролю,
• у галузях народного господарства.
До компетенції союзного уряду входили:
• зовнішня політика,
• зовнішня торгівля,
• армія і флот,
• транспорт,
• зв'язок.
В умовах тоталітарного правління И. Сталіна значно посилилася тенденція до обмеження
прав союзних республік і фактичної втрати суверенітету.
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Узагальнення.
У внутрішній політиці більшовики взяли під державний контроль практично всі
сфери життя. Продовясення політики військового комунізму на селі призвело до
згортання виробництва зерна, і в подальшому спричинило голод.
У грудні 1922 р. був створений СРСР на федеративних засадах, запропонованих В.
Леніним, проте фактично переміг сталінський план «автономізації».
Нова економічна політика радикально змінила соціально-економічний курс більшовицької
влади. Однак в результаті непу було введено товарно-грошові відносини, проведена
грошова реформа, були відновлені промисловість та сільське господарство. Селяни після
примусової продрозкладки змогли продавати свою продукцію на ринку.
У результаті реформи вже у середині 1920-х рр. було відновлено довоєнний рівень зі
збирання зерна і промислового виробництва. Нова економічна політика покращила
загальне економічне становище, звільнила приватну ініціативу від жорсткого державного
контролю.

Література до теми:
1. Бойко О.Д. Історія України: навч. посіб.- 3-тє вид.,доп. – Академвидав, 2010.- 688с..
2. Борисенко В. Курс української історії.- К., 1997.
3. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ – ХХ

століття. – К., 1996.
4. Крип'якевич І. Історія України.- Львів, 1992.
5. Полонська – Василенко Н. Історія України.-  Т.1-2.- К., 1995.
6. Рибалка І. Історія України. – Ч.1-2. – Харків, 1995, 1997.
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Змістовий модуль 2  Історія України ХХ століття

Тема 2.5.Українська РСР в умовах радянської модернізації (1928 – 1939
роках).
Лекція: ___1___ год.

Тема: Перехід до форсованої індустріалізації та командної економіки.
Перші п’ятирічні плани.
1. Перехід до форсованої індустріалізації.
2.Директивна  економіка.
3. Життя і побут верств і груп населення.

Мета заняття:
Студенти повинні знати  причини переходу до форсованої індустріалізації, з'ясувати
зміст поняття «директивне господарювання»; розвивати уміння критично мислити;
виховувати  навички позитивного розв'язання суперечливих питань.
Студенти повинні вміти охарактеризувати причини переходу до форсованої ін-
дустріалізації, з'ясувати зміст поняття «директивне господарювання»; розвивати  уміння
критично мислити; виховувати  навички позитивного розв'язання суперечливих питань.

План заняття:
1. Перехід до форсованої індустріалізації.
2. 2.Директивна  економіка.
3. Життя і побут верств і груп населення.

Розкриття питання:
Основні терміни теми:  індустріалізація, «ножиці цін», адміністративно-командна система,
директивне господарювання, п'ятирічка, соціалістичне змагання; ізотовський рух,
стахановський рух, централізація, рік Великого перелому, галузі «групи А » ,  галузі
«групи Б » .
грудень 1925 р — проголошення курсу на індустріалізацію;
1928-1932 рр. — перший п'ятирічний план розвитку народного господарства;
1929 р . — рік Великого перелому;
листопад 1929 р. — початок форсованої індустріалізації;
 1 жовтня 1931 р. — випуск ХТЗ першого трактора;
10 листопада 1932 р. — стала до ладу Дніпровська ГЕС в Запоріжжі;
1933-1937 рр. — друга п'ятирічка;
31 серпня 1935 р. — вибійник шахти «Центральна -Ірміне» в м. Кадіївка О. Стаханов
перевищив норму видобутку вугілля у 14,5 раза;
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грудень 1938 р. — постанова про впорядкування трудової дисципліни.

1. Перехід до форсованої індустріалізації
Ринкові відносини обмежували партійним і радянським органам влади можливість

керувати суспільством. Тому замість некерованого непу більшовики почали
запроваджувати централізоване директивне планування. Проголошений 1925 року на XIV
з'їзді партії курс на індустріалізацію передбачав перекачування коштів із сільського
господарства за рахунок запровадження так звапих «ножиць цін». На думку Л. Троцького,
підвищення податків для селян мало штучно створити різницю в Ціпах і допомогти
зібрати кошти на розвиток промисловості. И. Сталін повернувся до цього питання через
два роки після розгрому опозиції на чолі з Л. Троцьким. На XV з'їзді ВКП(б) у грудні 1927
р., було схвалено директиви першого п'ятирічного плану на 1928/29 — 1932/33 рр., які
передбачали середньорічні темпи зростання промислової продукції на 16 % .
І н д у с т р і а л і з а ц і я — цс процес інтенсивного створення машинного виробництва в
більшості галузей економіки і в першу чергу в промисловості.
Як і раніше, велику індустрію планувалося забезпечити коштом селян. Але спосіб
вилучення цих коштів змінювався. Передбачалося встановити завищені ціни на
промислові товари і занижені — на сільськогосподарську продукцію, тобто застосувати
«ножиць цін».
П'ятирічний план було розроблено удвох варіантах — відправному й оптимальному. За
оптимальним варіантом темпи індустріалізації піднялися більше, ніж на 20 %. Така
політика отримала назву «сталінської індустріалізації».

Так, як господарство СРСР в цілому перебувало на до індустріальній стадії розвитку
ХІV з’їзд ВКП(б) ( грудень 1925р.) проголосив курс на індустріалізацію. Будучи логічним
продовженням плану ГОЄЛРО, офіційний цей курс був спрямований на забезпечення
економічної самостійності і незалежності СРСР; зміцнення обороноздатності країни;
створення матеріально-технічної бази для модернізації як промисловості, так і с/г;
стимулювання неухильного зростання продуктивності праці і на цій основі підвищення
матеріального добробуту і культурного рівня трудящих.
Важливе місце у здійсненні наміченого курсу на індустріалізацію відводилося Україні. На
ІХ з’їзді КП(б)У (грудень 1925р.) вказувалось на принципово важливу роль важкої
промисловості республіки для процесу модернізації та реконструкції країни.
В листопаді 1929р. в “Правді” з’явилася стаття Сталіна “Рік великого перелому” в якій був
проголошений курс на різке форсування індустріалізації. У 1931р. радянські закупки
становили 30% світового експорту машин і обладнання, 1932 р. – майже 50%.
Джерелами фінансування цих закупок та індустріалізації були:
1. Перекачування коштів із легкої та харчової у важку промисловість.
2. Податки з населення.
3. Внутрішні позики.
4. Випуск паперових грошей, не забезпечених золотом.
5. Форсоване розширення продажу горілки.
6. Збільшення вивозу за кордон нафти, лісу, хутра та хліба.
7. Режим економії.
8. Небаченого рівня досягла експлуатація населення, в’язнів ГУЛАГу.
Процес індустріалізації в Україні крім загальносоюзних тенденцій, мав і свої особливості.
Особливості процесу індустріалізації в Україні:
1. Великі капіталовкладення в промисловість республіки, особливо у початковий період.
За роки першої п’ятирічки (1928-1933) на Україну припадало 20% (269,4 млн. крб.)
загальносоюзних капіталовкладень.
2. Побудова і реконструкція в Україні на початку індустріалізації великих об’єктів.
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3. Нерівномірність процесу модернізації промислового потенціалу республіки (1-а
п’ятирічка – з 1500 підприємств на Україну перепадало – 400; 2-а п’ятирічка – з 4500 –
1000; 3-а п’ятирічка – з 3000 – 600).
4. Поява у республіканському промисловому комплексі нових галузей (у харчовій
промисловості: маргаринова, молочна, хлібопекарська).
5. Модернізація легкої та харчової промисловості значно відставала від важкої індустрії.
Капіталовкладення у важку індустрію в роки першої п’ятирічки становили 67,5%
асигнованих коштів, а в легку і харчову – лише 12,5%.
6. Витіснення приватного сектору в економіці України йшло вищими темпами, ніж в
СРСР в цілому. 1921 на приватний сектор припадало – 25% виробництва промислової
продукції, 1928 р. – 12% (по СРСР 17%).
Модернізація промислового потенціалу України дала змогу республіці випередити за
рівнем розвитку індустрії кілька західних країн. Вона посіла 2-е місце в Європі (після
Німеччини) за виплавкою чавуну, 3-е місце – за виробництвом сталі (після Німеччини та
Англії), 4-е місце в світі за видобутком вугілля. Модернізація сприяла посиленню процесу
урбанізації.
1925р. – кожен 5-й проживав в місті, 1939р – кожен 3-й. Формується український
національний робітничий клас та інтелігенція.
Недоліки:
1. До кінця 1930 р. 40% капіталовкладень у промисловість СРСР було заморожено у
незавершених проектах.
2. Привілейоване, домінуюче становище виробництва засобів виробництва.
3. Побудова і реконструкція підприємств монополістів.
4. Диспропорційне і нерівномірне формування промислового потенціалу республіки.
5. Наростаюча централізація економічного життя (1927-1928 рр.) – важка промисловість
України (група “А”) на 89% була у загальносоюзному підпорядкуванні, а група “Б” – на
50%.
6. Повернення до командних методів управління, посилення експлуатації трудящих,
поглиблення відчуженості робітничого класу від засобів виробництва.
На початку 1933 року країна була поставлена на межу економічної катастрофи. Тому в
1933 р. політика “надіндустріалізації” стрибкоподібного нарощування темпів розвитку
промисловості припинилася...
Внаслідок проведення політики індустріалізації УРСР перетворилася в індустріально-
аграрну республіку.

Темпи зростання народного господарства в роки непу не задовольнили
керівництво. Після смерті В. Леніна Й. Сталін перетворився на одноособового лідера
партії й держави. На зміну ленінському гаслу про початок світової комуністичної
революції було прийняте гасло перетворення країни на військовий табір в умовах
капіталістичного оточення й підготовки нападу імперіалістів на Радянський Союз.

1929 року на Пленумі ЦК ВКП(б) ухвалено рішення: «Будь-якою ціною
прискорити розвиток машинобудування та інших галузей важкої промисловості».
Широким масам комуністів Й. Сталін заявляв: «Ми відстали від передових країн на 50-100
років. Ми повинні пробігти цю відстань за 40 років. Або ми зробимо це, або нас зімнуть».

У грудні 1925 року відбувся XIV з'їзд ВКП(б), який проголосив курс країни на
індустріалізацію. У грудні 1927 року XV з'їзд партії підкреслив необхідність прискорення
індустріалізації народного господарства. Одночасно була розпочата перша п'ятирічка
(1928-1932 pp.).

Під час сталінської індустріалізації ставилися завдання:
• перетворити аграрну країну на могутню індустріальну державу;
• здобути техніко-економічну незалежність СРСР;
• забезпечити всебічну обороноздатність Радянського Союзу, перетворити його на
наймогутнішу державу світу.
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Здійснюючи індустріалізацію, радянський уряд не міг сподіватися на зовнішню
допомогу, тому джерелами індустріалізації в СРСР стали:
• пріоритетне фінансування галузей важкої промисловості за рахунок легкої та харчової;
• продаж сільськогосподарської продукції та сировини й одержання валютних надходжень
для індустріалізації;
• усебічне застосування командно-адміністративних важелів управління народним
господарством і державою;
• використання безкоштовної праці в'язнів сталінських таборів (пізніше ГУЛАГу);
• розгортання соціалістичного змагання в усіх галузях народного господарства.

В умовах індустріалізації відбулася зміна ринкових методів управління економікою
доби непу на командно-бюрократичні. Урядові діячі заявляли: «Спочатку завод, а потім
місто, спочатку — верстати, вугілля, нафта, а потім будемо піклуватися про життя й
школи».

Ігноруючи економічні закони розвитку народного господарства, комуністи
вдавалися до «підхльостування» країни, як висловлювався сам И. Сталін. Безладне
втручання в планові показники назвали «сталінським стрибком». Сам кремлівський
керівник коригував затверджені народногосподарські показники. Наприклад, Й. Сталін
збільшив планову цифру виплавки чавуну до 17 млн. т (замість 10 млн. т за планом),
виробництва тракторів — до 170 тис. (планувалося 55 тис), виробництва автомашин — до
200 тис. (планувалося 100 тис). На 100% збільшувалися завдання для працівників
кольорової металургії та сільськогосподарського машинобудування.

«Підхльостування» економіки дорого обійшлося країні. Темпи розвитку індустрії
знизилися з 23,7% у 1928-1929 pp. до 5% у 1933 році. Сталінське керівництво звичайно не
збиралося переймати на себе провини за прорахунки в індустріальному розвитку. Часті
аварії на виробництві, псування техніки, каліцтво й загибель людей через «штурмівщину»
на виробництві пояснювалися народу як «диверсії», «саботаж», «контрреволюційна
троцькістська діяльність».
ГУЛАГ (російською — Главное управление лагерей) — Головне управління виправно-
трудових таборів і трудових поселень Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВС)
СРСР, створене 1934 року. Під час правління Й. Сталіна тут була зосереджена науково-
дослідна робота для військових потреб, утримувалася вся інтелігенція СРСР, яка
вважалася ненадійною; безкоштовним трудом ув'язнених збудовані Дніпрогес,
Біломорсько-Балтійський канал, Комсомольськ-на-Амурі та інші міста.

Трудові звершення робітничого класу України.
20 січня 1929 року газета «Правда» надрукувала статтю В. Леніна «Як організувати
змагання». Після цього комітети спрямували свою діяльність на організацію
соціалістичного змагання, яке оформилося у вигляді різноманітних виробничих рухів:
«Громадського буксиру» — для доведення відсталих бригад до передових; «Зустрічного
плану» — для збільшення показників державного плану, бригад зразкової праці та
ударних бригад.

У травні 1932 року вибійник з Горлівки Микита Ізотов, добре оволодівши новою
технікою, виконав 10 змінних норм за одну зміну. Свій досвід він став передавати
молодим робітникам. Цей рух набув широкого розмаху по всій республіці та СРСР у
цілому й одержав назву ізотівського.

У серпні 1935 року молодий донбаський шахтар Олексій Стаханов видобув за одну
зміну 102 т вугілля, чим перевищив норму в 14 разів. Республіку й усю країну охопив
стаханівський рух.

Сталевар з Маріуполя Макар Мазай у жовтні 1936 року виступив зачинателем
швидкісного сталеваріння. Широке визнання здобуло ім'я машиніста Петра Кривоноса,
який став ініціатором швидкісного руху потягів.
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Стаханівський рух прийшов і на українське село. Радянські газети прославляли
здобутки жіночої тракторної бригади Паші Ангеліної з Донеччини, ланкових Ганни
Кошової та Марії Демченко з Київщини, які досягали високих урожаїв цукрових буряків.

Наслідки індустріалізації для України:
Попри велику кількість суперечливих моментів, індустріалізація мала разючі наслідки:
• 1940 року промисловий потенціал України в сім разів перевищував рівень 1913 року;
• обсяг виробництва продукції в машинобудуванні та металообробці зріс тільки за першу
п'ятирічку в 4,5 разів;
• Радянська Україна перетворилася з аграрної на індустріально-аграрну республіку;
• з 1,5 тис. нових підприємств, які будувалися в роки першої п'ятирічки, 400 були зведені в
Україні (серед них такі гіганти, як Дніпрогес, «Запоріжсталь», «Криворіжсталь»,
«Азовсталь», «Дніпроалюмінійбуд», «Краммашбуд», Харківський тракторний завод);
• серед реконструйованих підприємств відновили свою роботу Луганський
паровозобудівний завод, металургійні заводи в Дніпропетровську, Комунарську,
Дніпродзержинську, Макіївці.

Водночас досить яскраво окреслилися деформації в народному господарстві,
викликані серйозними прорахунками в проведенні індустріалізації:
• від самого почату перших п'ятирічок був установлений пріоритет виробництва засобів
виробництва (група А) над виробництвом предметів споживання (група Б), що призводило
до занепаду легкої та харчової промисловості і низького життєвого рівня народу;
• у результаті індустріалізації, економіко-географічне розміщення важливих промислових
центрів зберегло свою нерівномірність, як і за часів царської Росії. Традиційно
розвивалися Донбас та Придніпров'я, а Правобережжя й далі відставало в розвитку
продуктивних сил;
• наслідком індустріалізації стала потужна урбанізація. Кількість міських жителів
збільшувалася за рахунок мешканців села, але українські міста виявилися до цього не
готовими. Різке збільшення міського населення призвело до загострення житлової та
продовольчої проблем, а отже, і загального падіння життєвого рівня народу;
• індустріальні гіганти перших п'ятирічок підпорядковувалися не республіканським, а
союзним наркоматам. Це зумовлювало подальшу втрату Україною економічного
суверенітету;
• у ході індустріалізації в п'ятирічні плани суб'єктивно вносилися різноманітні корективи,
які шкодили республіканській економіці. Уже в другій і третій п'ятирічках
капіталовкладення в економіку України різко знизилися. 3 4,5 тис. промислових
підприємств, які були побудовані за роки другої п'ятирічки, в Україні постало тільки 100.
Крім цього, українську економіку зорієнтували на видобуток сировини, а не на
виробництво готової продукції й розвиток підприємств завершеного циклу;
• за роки перших п'ятирічок народне господарство України було повністю одержавлене,
останні залишки непу ліквідовані, а замість ринкових відносин була створена командно-
адміністративна економіка.

2. Директивне господарювання.
 Новий господарський механізм, на відміну від ринкової економіки, ґрунтувався на
директивному плануванні, високому ступені централізації управління народним
господарством, адміністративно-командних методах. .
Знову було відновлено карткову систему постачання робітників і службовців. Економічні
засоби стимулювання праці були замінені моральними стимулами.
На робочі місця приходили вихідці з села, які не мали навичок роботи з технікою.
Навчання безкоштовно здійснювали на робочому місці більш досвідчені колеги. Так
виник ізотовський рух. Вибійник шахти «Кочегарка» М. Ізотов ділився досвідом роботи з
новачками на шефських засадах.
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1932-1933 рр. в економіці країни склалося надзвичайно важке становище. Країна постала
перед загрозою економічної катастрофи. Враховуючи справжній стан економіки, з 1933 р.
політика комуністичного штурму припинилася. Сталін 1933 р. оголосив п'ятирічку
виконаною достроково. Але насправді план не було виконано.
На другу п'ятирічку (1933-1938 рр.) були запропоновані більш реальні темпи приросту
промислової продукції — 13-14 % .  Щоб підвищити продуктивність праці, у другій
половині 1935 р. було тимчасово скасовано граничну межу в заробітках, скасовано карт-
кову систему розподілу продовольчих товарів. Ці заходи сприяли підвищенню
матеріальної зацікавленості, застосуванню прогресивних методів роботи.
Повідомлення учнів
Учні розповідають про діяльність вибійника шахти «Центральна-Ірміпе» Олексія
Стаханова.
Влада одразу ж відреагувала на підвищення продуктивності праці робітників: норми
виробітку і планові завдання було суттєво підвищено. Це призвело до перенапруження
виробничого процесу і незадоволення працівників. Із 1937 р. почався спад виробництва.
Будови перших п 'ятирічок
Розповідь учителя супроводжується демонстрацією на карті новобудов України.
За перші дві п'ятирічки було зведено цілий ряд великих підприємств, які й донині
складають основу економіки: Запоріжсталь, Криворіжсталь, Азовсталь, Дніпрогрес, ХТЗ,
Крам-машбуд, Дніпроалюмінійбуд.
Були реконструйовані Луганський паровозобудівний завод, металургійні заводи у
Макіївці, Дніпродзержинську, Дніпропетровську, Комунарську. Збільшилась потужність
Штерівської ГЕС, запрацювала Зуївська ДРЕС.
Але це були підприємства так званої «групи « А » — виробництва засобів виробництва,
тобто устаткування для промисловості.
На підприємства «групи « Б » — виробництво товарів народного споживання (тобто
товарів для населення) — радянська влада завжди звертала менше уваги, що призводило
до їх дефіциту і низької якості.
Разом з тим розвивались нові галузі харчової промисловості: хлібопекарська, маслоробна,
маргаринова і комбікормова. Практично з нуля в СРСР була створена легка
промисловість. Проте темпи їх зростання були більш повільними і відставали від важкої
індустрії.

3.  Життя і побут верств і груп населення
 Згортання ліберального курсу супроводжувалося падінням життєвого рівня трудящих. І
хоча керівництво країни підкреслювало, що економічні труднощі тимчасові, лінія на со-
ціалістичну індустріалізацію зумовлювала в населення спротив населення.
Робота з документами
Інформація Міжнародного бюро праці в Женеві про жіночу працю в радянській Росії.
«П'ятирічним планом передбачено залучити до праці на фабриках і заводах 800 000 жінок,
причому вони повинні бути завербовані в основному для текстильної і металевої
промисловості. Наявна
в радянському законодавстві заборона нічної роботи для жінок па практиці скасовується.
Крім того, передбачається посилено залучати жінок до сільськогосподарської праці для
того, щоб звільнену таким чином чоловічу робочу силу можна було застосувати на
ударних роботах в копальнях і на транспорті. В ідеалі ради сподіваються повністю
передати механізоване сільське господарство до рук жінок.
1930 р., й особливо 1931 р., в усі галузі народного господарства було залучено значну
кількість жінок. На 1 жовтня 1928 р. у СРСР було 2,4 млн працюючих жінок, у 1929 р. —
2,6 млн, у 1930 р. — 3,7 млн, а в 1931 р. — уже 5,9 млп...»
Результати політики індустріалізації
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»

Запитання
Метод «Мікрофон»
1. Поясніть, чому саме наприкінці 1920-х років Сталін відмовився від непу.
2. У чому полягала суть сталінської індустріалізації? З.Як позначилася сталінська
іпдустріалізація на становищі селян?
4. Укажіть фактори, які дозволили Сталіну стати одноосібним керівником держави?

Узагальнення.
 За час індустріалізації СРСР досяг економічної незалежності і перетворився на

індустріально-аграрну державу; розвинулися нові галузі промисловості, з'явилося багато
новобудов. Було створено могутній військово-промисловий комплекс.
Водночас це призвело до встановлення необмеженої влади політичного керівництва
країни, стимулювання екстенсивного розвитку економіки, уповільнення темпів
виробництва предметів споживання, формування політики суцільної колективізації.
Збільшилася питома вага великої промисловості. В Україні вона розвивалася в містах
Донецько-Придніпровського району, що обмежувало можливості розвитку інших регіонів.
Індустріалізація здійснювалася за кошти селян через «ножиці цін» і практично не
позначилася на добробуті людей.
Література до теми:

1. Бойко О.Д. Історія України: навч. посіб.- 3-тє вид.,доп. – Академвидав, 2010.- 688с..
2. Борисенко В. Курс української історії.- К., 1997.
3. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ – ХХ

століття. – К., 1996.
4. Крип'якевич І. Історія України.- Львів, 1992.
5. Полонська – Василенко Н. Історія України.-  Т.1-2.- К., 1995.
6. Рибалка І. Історія України. – Ч.1-2. – Харків, 1995, 1997.

Позитивні Негативні
• СРСР перетворився на могутню
індустріально-аграрну державу;
• створено могутній ВПК, що укрі-
пив обороноздатність країни;
• будівництво нових фабрик і за-
водів, поява нових галузей промисловості;
• створення технічної бази для
розвитку сільського господарства

• Великі умови для здійснення И.
Сталіним одноосібного керівництва;
• формування тоталітарного сус-
пільства;
• оформлення політики колекти-
візації та деградації села;
 відставання промисловості групи «Б» (товари
повсякденного попиту);
• екстенсивний розвиток економіки
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Змістовий модуль 2  Історія України ХХ століття

Тема 2.7.Україна в роки другої світової війни (1939 -1945).
Лекція: ___1___ год.

Тема: Україна у міжнародній політиці напередодні Другої світової війни.
1. Причини, характер та цілі другої світової війни. Україна в планах військово-

політичного керівництва фашистської Німеччини.
2. Радянсько-німецький альянс і возз’єднання українських земель у складі

Радянського Союзу.
3. Наростання загрози фашистської агресії. Стан обороноздатності СРСР.

Мета заняття:
Студенти повинні знати
Студенти повинні вміти охарактеризувати

План заняття:
1. Причини, характер та цілі другої світової війни. Україна в планах військово-

політичного керівництва фашистської Німеччини.
2. Радянсько-німецький альянс і возз’єднання українських земель у складі

Радянського Союзу.
3. Наростання загрози фашистської агресії. Стан обороноздатності СРСР.

Розкриття питання:
Основні терміни теми:
“Пакт Ріббентропа-Молотова” договір про ненапад між СРСР та Німеччиною від
23.08.1939р.
2. Радянізація – насильницьке насаджування у Західній Україні норм економічного,
суспільно-політичного, культурного життя, характерних для тоталітарного Радянського
Союзу.
3. Фашизм – крайня, антидемократична, радикально-екстремістська політична течія, в
основі якої лежить синтез концепції нації як вищої та одвічної реальності та
догматизованого принципу соціальної справедливості, різновид тоталітаризму.
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1) Причини, характер та цілі другої світової війни. Україна в планах військово-
політичного керівництва фашистської Німеччини.

Іоахім Фон Ріббентроп – міністр закордонних справ Німеччини (1938-1945 рр.)
В’ячеслав Молотов – народний комісар закордонних справ СРСР (1939-1949рр. та 1953-
1957рр.).
Дати:
23 серпня 1939 р. – підписання договору між СРСР і Німеччиною про ненапад, а також
таємної угоди про розмежування сфер інтересів у Східній Європі.
1 вересня 1939 р. – напад Німеччини на Польщу, початок Другої світової війни.
17 вересня 1939 р. – вторгнення СРСР на польську територію, початок радянізації Західної
України.
1939р., вересень – підписання радянсько-німецького договору про дружбу та кордон.
28-30 червня 1940 р. – загарбання СРСР території Бессарабії та північної Буковини.
Показати на карті:
- територію УРСР до 1939 р.;
- територію Закарпаття, що належала Угорщині;
- територію, що 1939 р. перейшла до УРСР від Польщі (Східна Галичина, Західні Полісся
та Волинь, частина Закерзоння), та області, утворені на цій території (Львівська,
Волинська, Рівненська, Дрогобицька, Станіславська, Тернопільська, Хмельницька);
- території, що 1940 р. перейшли до УРСР від Румунії (Північна Буковина, Північна
Бессарабія (Хотинщина), Південна Бессарабія (Придунайські землі) та області, утворені на
цій території (Чернівецька, Аккерманська – пізніше перейменована в Ізмаїльську);
- територію УРСР станом на 1941 р.
Згідно з Сталінською економічною концепцією під час “соціалістичного будівництва”
перевагу було дано індустріалізації, насамперед, великій, видобувній та паливній галузям.
З огляду на пріоритетну роль воєнного фактору у сталінській зовнішній політиці
інтенсивно розвивалося також машинобудування і хімічна промисловість. Продуктивні
можливості економіки України були великі і неухильно зростали, посідаючи найбільшу
питому вагу серед інших республік (крім РРСФР).
В 1940 році продукція всієї промисловості України зросла в 7,3 рази порівняно з 1913 р., а
крупної – майже у 10 разів. За розвитком великої промисловості республіка посідала друге
місце в СРСР після Росії. В Україні було збудовано 25 доменних печей, з них 4
найпотужніші і на той час найбільші в світі. Було введено мартенівські печі та потужні
прокатні стани.
Освоєно багато нових марок сталі. У загальносоюзному видобутку коксуючих та
енергетичних вуглів частка України становила 75 %.
На кінець 30-х на початку 40-х рр. остаточно виявилось призначення щойно збудованої
“матеріально-технічної бази соціалізму” як, по суті, потужного воєнно-промислового
комплексу. Причому українська промислова база являла собою її наріжний камінь.
Новозбудовані підприємства кольорової металургії, такі, як Костянтинівський цинковий
завод, Дніпропетровський алюмінієвий комбінат, ртутний комбінат у Донбасі та інші,
мали вирішальне значення у виробництві сучасного озброєння.
Витвір сталінських партапаратників – “соціалістичне змагання” у кінці 30-х рр. хибувало
на заформалізованість, псевдо патріотизм, вело до виснажливої, низькооплачуваної праці,
реально не підкріпленої широко рекламованими “соціальними перевагами”.
Жахливі наслідки терору продовжували справляти свій згубний вплив на суспільство,
зокрема економіку. Практично на будь-якому підприємстві (великому) відчувалося гостра
нестача технічних спеціалістів і керівників промисловості. На Макіївському
металургійному заводі, наприклад, залишилося лише двоє дипломованих інженерів і 31
технік. Обстановка в промисловості нагадувала міноване поле.
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Адміністративно-репресивні методи керівництва економікою, нескінченні
підхльостування ставали на кінець 30-х рр. перешкодою у нормальному функціонуванні
потужної промисловості.
На 1941 р. асигнування на оборону становили 43,4 % держбюджету. Приріст продукції
оборонної промисловості за 1939 – І пол. 1941 р. втроє перевищив загальний приріст
продукції в країні.
Українська економіка досягла, зрештою, найвищого рівня свого розвитку. На кінець 1940
р. Україна видобувала 50,5 % загальносоюзного видобутку вугілля, виробляла 64,7% -
чавуну, 48,8 – сталі, 67,6 – залізної руди, 25,7 % - електроенергії, 20 % виробництва
товарного хліба, 73 % - цукру, 20% - м’яса та ін.
Суспільно-політичне і культурне життя українського народу цього періоду
характеризувалось подальшим утвердженням сталінської тиранічної диктатури,
проникненням в уми й душі мільйонів людей тоталітарної ідеології й моралі.
Впровадження т.зв. “культурної революції” означало по суті, втягнення найширших мас
населення в орбіту комуністичної ідеології в її сталінському варіанті. Коштів на це не
шкодувалося. В 1940-1941 рр. у республіці працювало 32 тис. шкіл, близько 700
технікумів, 173 вузи, а кількість молоді, яка навчалась, збільшилось в тричі порівняно з
1913 р. Особлива увага приділяється Академії наук, тематика якої була максимально
наближена до народногосподарських потреб. В ній працювали такі видатні вчені, як О.
Богомолець., М. Боголюбов., І. Курчатов., М.Кирилов., М.Лаврентьєв., Е. Патон та ін.
Завдяки їм були зроблені вагомі досягнення в розщепленні атомного ядра, отриманні
рідких газів, винаході автоматичного дугового електрозварювання тощо.
З’явилось, також багато нових літературних, образотворчих, музичних творів, театральних
вистав, кінофільмів. Переважна більшість з них були позначені талантом, щирою вірою у
нові ідеали, але з домінуванням політичного підґрунтя.
В обстановці неймовірного нагнітання культу особи Сталіна, штучного роздмухування
класової боротьби, невтомного вишукування “ворогів народу”, силового утвердження
“соціалістичного реалізу” весь досить вагомий культурницький потенціал
використовувався не за призначенням і був цілковито підпорядкований завданням
агітаторської роботи комуністичної партії.
Причини, характер та періодизація ІІ світової війни. Людські та матеріальні втрати
України у війні.
Питання про причини ІІ світової війни залишається в історичній літературі досить
дискусійним та неоднозначним. Але більшість науковців сходяться на таких:
1. Фашистські і мілітаристські держави на чолі з Німеччиною, Італією і Японією були
невдоволені Версальською системою і прагнули до нового перерозподілу світу, до
захоплення колоній, джерел сировини і ринків збуту, які тоді знаходилися переважно під
контролем Великої Британії, Франції та США.
2. Загострення суперечностей між великими державами в результаті глибокої економічної
кризи. З якої кожна держава виходила своїм шляхом.
3. До розв’язання воєнного конфлікту призвела політика потурання агресорам, яку
проводили Велика Британія і Франція. З іншого боку, це – безпосередня підтримка
Німеччини керівництвом СРСР шляхом підписання пакту Ріббентропа–Молотова (серпень
1939 р.)
Характер війни: загарбницький для країн “Антикомінтернівського пакту”, а для країн
антигітлерівської коаліції та народів світу вона мала справедливий визвольний характер.
ІІ світова війна поділяється на такі періоди:
І п. – 1.09.1939р. - 22.06.1941р.
ІІ п. – 22.06.1941р. - 19.11.1942р.
ІІІ п. – 19.11.1942р. - 06.06.1944р.
ІV п. – 06.06.1944р. - 08.05.1945р.
V п. – 8.05.1945р. - 02.09.1945р.
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У ІІ світовій війні була задіяна 61 держава, на території яких проживало 80% населення
Землі, її жертвами стало до 70 млн. чол.
Загальна кількість втрат українців (цивільних і військових) становила 7 млн. чол. (16,7%
втрат відносно всього населення України). Повністю або частково знищено 714 міст та 28
тис. сіл, 2 млн. будинків. Без житла залишилося 10 млн. чоловік, було знищено 16 150
промислових підприємств. Матеріальні втрати України становили майже 1,2 трл. крб.
Українське питання у міжнародній політиці напередодні ІІ світової війни.
Ініціатором рішучих дій у вирішенні українського питання напередодні ІІ світової війни
стала Німеччина. Українські землі знаходилися у складі чотирьох держав – СРСР, Польщі,
Румунії та Чехословаччини, які мали різний соціально – політичний устрій. Це було
важливим дестабілізуючим фактором політичного життя Європи. Це робило Українське
питання клубком серйозних суперечностей, а “українську карту” – серйозним козирем у
великій дипломатичній грі.
У березні – травні 1933 р. під час таємних нарад Розенберг у Локарно і Лондоні з
італійськими та англійськими політичними діячами обґрунтував план поділу Росії шляхом
відриву від “Рад України”.
В червні 1933 р. на міжнародній економічній і фінансовій конференції у Лондоні відкрито
висувається вимога про передачу гітлерівцям України “для раціонального використання
цієї родючої території” (голова німецької делегації Гугенберг).
1936 р. українські орієнтири стають дедалі чіткішими у фашистських планах
зовнішньополітичної експансії. Гітлер виступаючи на з’їзді нацистської партії заявив, що
якби завоювати Україну, Урал і Сибір, то “кожна німецька господарка відчула б,
наскільки її життя стало легшим”.
Українське питання активно застосовувалось для заспокоєння західних держав. Так, у
розмові з одним високопоставленим представником правлячих кіл Англії в Берліні у
травні 1936р. Геринг підкреслив: “Ми вам гарантуємо, що … ніколи на вас не нападемо.
Захопивши Україну ми раз і назавжди встановимо економічну рівновагу і тим самим не
тільки захистимо Європу від більшовизму, але й розв’яжемо всі проблеми, які стоять
тепер перед Німеччиною”.
Намагаючись відвести від себе загрозу агресії та спрямувати її на схід, зіштовхнути
нацизм з більшовизмом, уряд Англії та Франції пішли на Мюнхенську змову (29 -
30.09.1938 р.), що поклало початок руйнації Чехословацької держави.
У кінці 30-х рр. обстановка в Європі характеризувалася наявністю двох протилежних
полюсів. На заході це була нацистська Німеччина, що очолила так званий
антикомінтернівський пакт, до якого входили ще й Японія та Італія. На сході – СРСР.
Суперечності, що розділяли Німеччину і СРСР, були, здавалося, нездоланними.
Але лідерами “першої в світі країни перемігшого соціалізму” і “третього рейху” – Сталін і
Гітлер багата в чому були схожими: соціальним походженням, освітою, точніше
самоосвітою, ненавистю до демократії, безмежною жорстокістю, єзуїтською підступністю.
Обидва – і “вождь” і “фюрер” своїми діями тримали Європу буквально у трепеті і
душевному сум’ятті. Та все ж Німеччина і СРСР, Гітлер і Сталін – антиподи, так само, як
несумісні їхні політичні цілі та ідеологічні доктрини. Кожний вважав один одного
“ворогом №1”.

2. Радянсько-німецький альянс і возз’єднання українських земель у складі
Радянського Союзу.

Але, сталося неймовірне, 23 серпня 1939 р. був підписаний радянсько-німецький
договір про ненапад, який доповнювався таємними протоколами, де йшлося про
задоволення територіальних апетитів обох держав. Сталін дістав змогу розширити
територіальні межі СРСР трохи не до кордонів 1913 р. Саме територіальний виграш,
розподіл сфер впливу, поширення сталінської диктатури на нові території і було основною
метою радянсько-німецького пакту. Для Гітлера це був тимчасовий “союз для війни”.
Безпосереднім результатом пакту “Ріббентроп-Молотов” був початок 1 вересня 1939 р.



142

агресії Німеччини проти Польщі, яку підтримали її союзники Англія і Франція. Так
вибухнула 2-а світова війна.
17 вересня 1939 р. сталінський уряд дав наказ військам вступити на територію Західної
України та Захід. Білорусії аби, як говорилося у його ноті “взяти під свій захист життя і
майно населення Західної України та Західної Білорусії”.
21 вересня капітулював польський гарнізон м. Львова. 22 вересня о 14.00 год. частині 2-го
кавалерійського корпусу Червоної армії почали входити до Львова. Того ж дня у Брест-
Литовську на честь успішного завершення польської компанії відбувся парад радянських
та німецьких військ.
28 вересня радянсько-німецький політичний альянс, скріплений сумісними бойовими
діями проти майже беззахисної Польщі, був підтверджений новим договором – про
дружбу і кордон, який став державною таємницею. Він також, створив умови для
вирішення проблеми Бессарабії і Буковини, споконвічних українських територій. Після
пред’явлення ультиматуму про повернення цих земель Румунія у червні 1940 р.
задовольнила радянську вимогу.
Одним з найсерйозніших випробувань для населення Волині, Галичини, Буковини і
Бессарабії було запровадження нових радянських порядків на цих територіях. На 1 червня
1941 року на селі було вже 2,6 тисяч колгоспів із 143 селянських господарств. Серед
абітурієнтів, прийнятих у 1940 р. на перші курси університету та політехнічного інституту
Львова, українці становили 50 %, тобто їхня кількість зросла в 4 рази.
Повсюдно запроваджувалася українська мова, а також український репертуар в театрах.
Збільшилась кількість українських шкіл (до 6,5 тис.) з одночасним скороченням
польських. Прерогативою радянської влади було збільшення заробітної плати
працівникам освіти та охорони здоров’я. Преса і видавництва переводились на українську
мову, пропагувався український фольклор. Це була своєрідна українська культурна
революція у західноукраїнському регіоні, здійснена за лічені тижні.
На експропрійованих підприємствах владу брали так звані робітничі комітети,
запроваджуючи контроль за виробництвом, 8 – год. (замість 13-14 год.) робочий день,
повертаючи на підприємства усіх безробітних.
Запроваджено безплатне медичне обслуговування й освіту, безплатні дитячі садки й ясла
для трудящих.
Але все це було “показухою” і фальшивою українізацією. Більшовики утверджуючи
українські радянські цінності, нещадно руйнували й без того слабкі культурницькі
осередки й громадські центри, місцеві традиції українців, з якими змушені були
рахуватися навіть польські колонізатори.
Ліквідовано НТШ, а ряд його активних діячів репресували. На базі НТШ засновано філіал
Академії наук УРСР, провідне становище у ньому фактично посіли надіслані з Києва
“надійні кадри”.
Та це ще були квіточки. Ягідки почалися , тоді коли у краї під час проведення
“соціалістичних перетворень в обстановці загострення класових суперечностей” почалися
масові репресії проти “соціально ворожих елементів”. З осені 1939 по осінь 1940 р. у
Західній Україні було репресовано за політичними ознаками і депортовані до Сибіру без
суду і слідства, близько 10 % населення. Всього вислано 312 тис. сімей, або 1173 тис.
чоловік.
Договір 28 вересня 1939 року між СРСР і Німеччиною установив кордон вздовж Сяну і
Бугу. На західних землях колишньої польської держави німці створили Генеральну
Губернію, до складу якої ввійшли Лемківщина, Посяння, Холмщина й Підляшшя (близько
16.000 км.2 з 1.2 млн. чол.). Центром українського життя став Краків, осідок генерала-
губернатора Ганса Франка. Для координації праці новоутворених місцевих громадських
комітетів у листопаді 1939 р. з ініціативи ОУН створено центр у Кракові під назвою
Українського Національного Об’єднання (УНО), яке остаточно оформлено 13-15 квітня
1940 р. У червні 1940 року оформлено Український Центральний Комітет (УЦК), як центр
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місцевих українських допомогових комітетів (УДК). Єдиною політичною формою, що
продовжувала свою діяльність, була ОУН очолювана Романом Сушко. Німці не визнавали
ОУН.
Великий вплив на українське політичне життя мав розкол в ОУН, який стався у лютому
1940 року. В результаті чого утворилося дві фракції ОУН. Перша керована А. Мельником
становила її помірковане крило і не виключала можливості співпраці з Німеччиною у
боротьбі за українську державність, друга, революційна, керована С.Бандерою, була
готова боротися з будь-якою політичною силою, що заперечувала українську державність.
Після захоплення Західної Волині та Галичини більшовики організували тут 22 жовтня
1939 року вибори до Установчих Народних Зборів Західної України.
За офіційними даними, 84% виборців голосували за наперед визначений список
кандидатів, які 27 жовтня 1939 року ухвалили включити Західну Україну до УРСР. Це
рішення затвердили Верховні Ради СРСР (01.11.1939 р.) і УРСР (14.11.1939 р.).
Встановлено новий адміністративний поділ: утворено 6 областей (Волинську, Рівненську,
Львівську, Дрогобицьку, Станіславську, Тернопільську).
Отже, наприкінці 30-х на початку 40-х років. було здійснено етнічне возз’єднання і
західноукраїнські землі формально увійшли до складу УРСР, фактично ж на практиці
відбулася інкорпорація цих територій, тобто, їх входження до складу СРСР. Незважаючи
на неоднозначність і суперечливість політики Сталінського режиму, об’єднання більшості
українських, територій у межах однієї держави було визначною подією, важливим кроком
у розв’язанні українського питання.
Після Мюнхенської змови (29-30.09.1938 р.) яка поклала початок руйнації Чехословацької
держави, чехословацький уряд змушений був піти на поступки у питанні словацької та
української автономії. У вечері 10.10.1938 р. радіо “Прага” повідомило, що
Чехословаччина стала федерацією трьох народів: чехів, словаків та українців. 11.10. уряд
Праги офіційно надав автономію і визнав автономний уряд Карпатської України. Прем’єр-
міністром став А. Бродій, а до складу уряду увійшли Е. Бачинський, С Фенцик,
А.Волошин, Ю. Ревай та І. П’єщак.
У цей період в Німеччині активно вивчається питання про створення “Великої України”.
26.10.1938 року за рекомендацією Берліна уряд Чехословаччини усунув з посади прем’єр-
міністра Бродія, який виступав за приєднання Закарпаття до Угорщини. Його замінив
доктор теології А. Вольшин, прибічник німецької орієнтації. 15 березня 1939 року. став
президентом Карпатської України.
Після того, як 02.10.1938 року за рішенням німецько-італьйського арбітражу було віддано
частину території Карпатській Україні (1856 км2 з населенням 180 тис. чоловік, два міста
Ужгород та Мукачів) Угорщині, столицею Карпатської України стало м. Хуст.
Незважаючи на існування таких атрибутів влади, як армія, державність Карпатської
України була, як казав Гітлер “Нежиттєздатною”, бо вона спиралась не на власну міць, а
на нетривкий баланс політичних сил у Європі.
Отже, через низку обставин “українське питання” напередодні ІІ світової війни займало
одне з центральних місць у міжнародній політиці. В тому, чи іншому варіанті у його
вирішенні були зацікавлені три групи країн: ті які володіли українськими землями, які
бажали володіти і які задовольняли свої геополітичні інтереси, використовуючи гру на
“українській карті”.

1. Наростання загрози нацистської агресії. Стан обороноздатності СРСР.
18 грудня 1940 р. генеральним штабом збройних сил Німеччини було остаточно
завершено особливе завдання фюрера, розроблено так звану директиву №21 (план
“Барбаросса”). Це був план віроломного нападу на Радянський Союз та його розгрому
шляхом “блискавичної війни”.
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Україна, як одна із найбагатших частин СРСР була предметом особливого інтересу для
німців. Давню мету королів і кайзерів про Україну як “німецьку Індію”, тобто багату
колонію, “фюрер” підкріпив антибільшовизмом і расистською ідеологією.
В інструктивному додатку до плану “Барбаросса” гранично відверто говорилося щодо
характеру війни: “Війна проти Росії – один з найважливіших етапів боротьби за існування
німецького народу. Це ... оборона проти європейського більшовизму. Мета цієї війни –
розгром сьогоднішньої Росії, тому вона повинна вестися з небувалою жорстокістю”.
Термін нападу умовно призначався на травень 1941 року. Компанія мала тривати від
кількох тижнів до кількох місяців і завершитися виходом німецьких військ на лінію “два
А” – Архангельськ – Астрахань...
Чому на початковому періоді війни (1941-1942 роки) радянський народ і його армія
терпіли невдачі незважаючи на те, що в міжвоєнний період, а це не менше 20 років, народ
готувався до можливої війни, всіляко посилював обороноздатність, спираючись на великі
потужності воєнно-економічного потенціалу, створеного в роки “побудови соціалізму”?
Причини невдач СРСР у 1941-1942 роках. Незважаючи на наявність новітніх моделей
зброї, промисловість продовжувала масове виробництво озброєння застарілих зразків. А
деякі найбільш вдалі зразки було взагалі безпідставно знято з виробництва (наприклад,
протитанкову 45 мм. гармату, протитанкову рушницю, протитанкову гранату). Взагалі для
оборонної промисловості останніх передвоєнних років характерною була загальмованість,
некомпетентність в освоєнні найновіших зразків озброєння. У вищих ешелонах влади
створилася ілюзія відсутності безпосередньої загрози війни, а відтак необхідність
квапитись.
Між тим чисельність армії швидко зростала. З 1939 року по 1941 рік було сформовано 125
дивізій. Хоча за кількісним показником Червоній армії не було рівних у світі, нових
моделей танків було тільки 18 %, літаків 9 %.
Відсутність кваліфікованого керівництва у Збройних Силах, за 17 місяців (з травня 1937
року) з армії було усунуто не менше як 44 тис. представників ком. складу (в 1939 – 1940
рр. 13 тис. звільнено). 1/3 цієї кількості репресованих припадає на Київський особливий
військовий округ.
Серед вищого командного складу репресовано кожні двоє з трьох. Обезголовлено 70 %
полків і 80 % батальйонів. 1800 генералів потрапили до ГУЛАГУ. На початку 1941 року.
лише 7 % ком. складу мали вищу освіту, а 37 % взагалі не мали відповідної освіти.
Жахливий стан Червоної армії був, звичайно, відомий потенційному противнику.
Гітлерівське командування глузливо називало Червону армію “глиняним колосом без
голови”.
У лютому 1941 року у лісових масивах східної частини Польщі, що дістав кодову назву
“район Вінтер” почалася концентрація та підготовка “армії вторгнення” . Вона налічувала
загалом 5,5 млн. солдатів і офіцерів, 4,3 тис. танків, 5 тис літаків, 47,2 тис. гармат і
мінометів. Це була найкраща армія того часу. Армію вторгнення було розподілено на три
групи армій – “Північ”, “Центр” і “Південь”. Причому на напрямках головних ударів
німецькі війська мали 6-8 разову перевагу перед радянськими.
Першими відчули наближення розв’язки прикордонники, які взяли під охорону новий
кордон.
З червня 1940 року від численної резидентури закордонного відділу НКВС і головного
розвід управління генштабу почали надходити тривожні повідомлення про серйозні
наміри нацистського уряду порушити радянсько-німецький договір про ненапад. Одним з
перших подав такі розвіддані радянський розвідник – український художник М. Глущенко
(агентур. псевдонім “Ярема”).
3 квітня 1941 року така інформація надходила майже з 40 точок земної кулі й мало не
щодня. Причому у дев’яти випадках повідомлялися точні дані про напад Німеччини,
кількість війська. Наркомат оборони і генштаб мали достатньо надійної інформації про
воєнну загрозу.
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Всі дані про підготовку агресивної війни Німеччиною радянським керівництвом, при
вирішальній ролі Й. Сталіна відкидалися як дезінформація.
17 червня 1941 року Гітлер віддав наказ про напад на СРСР. Рівно о 20.00 21 червня у
частини вермахту і люфтваффе надійшли і були негайно розпечатані спеціальні
контейнери з інструкціями та директивами.
Увечері 21 червня до Сталіна в спішному порядку прибули нарком оборони С. Тимошенко
і начальник генштабу Г. Жуков і посилаючись на новітні дані, зокрема відомості, отримані
від перебіжчиків, стали наполягати на приведенні усіх прикордонних округів у повну
бойову готовність. Але “вождь” залишався вірним собі навіть у цій обстановці, дав дозвіл
на приведення військ у бойову готовність без … права відкривати вогонь по військах
противника, якщо вони перейдуть кордон.
Узагальнення.
Те, що трапилось через лічені години, захопило радянські війська зненацька. Але для
Сталіна і його оточення напад Німеччини не був несподіванкою. Велика гра, на кін якої
було поставлено долю СРСР для азартного гравця Сталіна, котрий повіривши у власну
непогрішимість, замкнув на собі всю владу в країні, закінчилося програшем. А для
народу, і без того вже ослабленого політично і духовно сталінським терором,
спантеличеного незграбними його зовнішньополітичними маневруваннями, починалася
найбільша в історії трагедія.
Література до теми:

1. Бойко О.Д. Історія України: навч. посіб.- 3-тє вид.,доп. – Академвидав, 2010.- 688с..
2. Борисенко В. Курс української історії.- К., 1997.
3. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ – ХХ

століття. – К., 1996.
4. Крип'якевич І. Історія України.- Львів, 1992.
5. Полонська – Василенко Н. Історія України.-  Т.1-2.- К., 1995.
6. Рибалка І. Історія України. – Ч.1-2. – Харків, 1995, 1997.
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Змістовий модуль 2.  Історія України ХХ століття

Тема 2.7.Україна в роки другої світової війни (1939 -1945).
Лекція: ___1___ год.

Тема: Початок Великої Вітчизняної війни.
1. Напад Німеччини на СРСР. Відступ Червоної армії.
2. Мобілізаційні заходи 1941 року та евакуація.
3. Військові події 1941 – 1942 рр. Окупація України.
4. Генеральний план «Ост»
5. Нацистський «новий порядок» в Україні.
6. Життя населення України за умов окупації.

Мета заняття:
Студенти повинні знати хронологічну послідовність подій Другої світової та Великої
Вітчизняної війн; характеризувати геополітичні плани СРСР та Німеччини щодо України;
описати повсякденне життя людей та визначити зміни, пов'язані з війною; порівняти різні
точки зору щодо подій початкового етапу Другої світової й визначити власну позицію;
показати на карті напрямки наступу німецьких військ та місця основних бойових дій літа-
осені 1941 р. закріпити навички аналізу і зіставлення історичного матеріалу, уміння
розгляда  ти історичні явища в конкретно – історичних умовах. Виховувати учнів в дусі
патріотизму, національної свідомості та гідності. розкрити суть «нового порядку»,
встановленого окупантами. Показати злочини окупантів на українських землях.
Студенти повинні вміти визначити хронологічну послідовність подій Другої світової та
Великої Вітчизняної війн; охарактеризувати геополітичні плани СРСР та Німеччини щодо
України; описати повсякденне життя людей та визначити зміни, пов'язані з війною;
порівняти різні точки зору щодо подій початкового етапу Другої світової й визначити
власну позицію; показати на карті напрямки наступу німецьких військ та місця основних
бойових дій літа-осені 1941 р. закріпити навички аналізу і зіставлення історичного
матеріалу, уміння розгляда ти історичні явища в конкретно – історичних умовах.
Показати злочини окупантів на українських землях.

План заняття:
1. Напад Німеччини на СРСР. Відступ Червоної армії.



147

2. Мобілізаційні заходи 1941 року та евакуація.
3. Військові події 1941 – 1942 рр. Окупація України.
4. Генеральний план «Ост»
5. Нацистський «новий порядок» в Україні.
6. Життя населення України за умов окупації.

Розкриття питання:
Основні терміни теми: : план «Барбаросса», «бліцкриг», агресія, Велика
Вітчизняна війна, фронт, тил, укріп райони, «лінія Молотова», танкова битва,
мобілізація, оточення, Державний Комітет Оборони, Ставка Верховного
Головнокомандування, евакуація, перебудова економіки на воєнний лад,
окупація.
Окупація – тимчасове захоплення території держави збройними силами іншої держави.

Рух Опору – рух поневолених народів за визволення від нацистських, фашистських та
інших тоталітарних поневолювачів.
Фашизм – країна, антидемократична, радикально-екстремістська політична течія, в основі
якої лежить синтез концепції нації як вищої та одвічної реальності та догматизованого
принципу соціальної справедливості; різновид тоталітаризму.
Степан Бендера – провідник ОУН (революційної) у 1941-1959рр., організатор Акту 30
червня 1941р.
Роман Шухевич (Тарас Чупринка) – головнокомандувач УПА у 1943-1950рр.
Дати:
30 червня 1941р. – «Акт проголошення відновлення Української держави».
22 червня 1941р. – напад фашистської Німеччини на СРСР.
Липень-вересень (26) 1941р. – оборона Києва.
Жовтень 1941 – липень 1942 оборона Севастополя.
20 червня 1942р. – створення Українського Штабу партизанського руху (УШПР).
Жовтень 1942р. – утворення УПА
18 грудня 1942р. – визволення першого українського населеного пункту – с. Півнівки
Міловського району Ворошиловградської (Луганської) області.
1942р. – рейд партизанського формування С. Ковпака з Путивля у Карпати.
Листопад 1943р. – Київська наступальна опозиція, внаслідок якої визволено Київ.
Липень 1944р. – утворення Української Головної Визвольної Ради (УГВР).
28 жовтня 1944р. – визволення радянськими військами Закарпатської України.
6 травня 1945р. – прибуття української делегації до Сан-Франциско на установчу
конференцію ООН.
9 травня 1945р. – перемога збройних сил СРСР над фашистськими військами гітлерівської
Німеччини.
22 червня 1941 р. – напад гітлерівської Німеччини та її союзників на СРСР. Початок
Великої Вітчизняної війни;
23 – 29 червня 1941р. – перша танкова битва в районі Луцьк – Броди – Рівне – Дубно.
Поразка радянських механізованих корпусів;
30 червня 1941 р. – створення Державного Комітету Оборони.(ДКО).
7 липня(11 липня) – 19 вересня 1941 р. оборона Києва;
16 липня (5 серпня) – 16 жовтня 1941р. – оборона Одеси;
30 жовтня 1941р. – 4 липня 1942 р. – оборона Севастополя;
 Травень – червень 1942р. – поразки радянських військ під Харковом і на Керченському
півострові;
22 липня 1942р. завершення окупації УРСР німецькими військами та їх союзниками.
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1.Напад Німеччини на СРСР. Відступ Червоної армії
22 червня 1941 р. після сигналу «Дортмунд» фашистська Німеччина раптово
напала на СРСР. Сконцентровані  мобільні угруповання «Північ», «Центр» і
«Південь» німецькі армії швидко просувалися на Ленінград, Москву та Київ.
До середини червня фронт стратегічного наступу гітлерівських військ
становив З 000 км, глибина вторгнення на головних напрямках — 100-600
км. За три тижні війни 28 радянських дивізій було повністю розгромлено, а
ще 72 дивізії втратили понад 50 % особового складу — це 3/5 військ, що
перебували в західних округах.
Причини  невдач Червоної армії на початку війни:

 раптовість нападу;
 матеріальна непідготовленість до війни;
 незавершеність процесу переозброєння СРСР;
 відсутність надійних союзників; міжнародна ізоляція Радянського

Союзу;
 -розпорошення сил Червоної армії на кордонах;
 масові репресії армійського командного складу наприкінці 30-х років;
 некомпетентність воєнно-стратегічного керівництва.

Учитель. Німецькі війська, маючи величезний досвід у веденні сучасної
війни, були раціонально розташовані, зокрема на напрямах головних ударів
вони в 6-8 разів переважали радянські війська, які їм протистояли. Німецькі
танкові з'єднання просувалися зі швидкістю 50-60 км за добу за підтримки
мотопіхоти, створюючи небувалі в історії воєн оточення — котли. Уже за
перші два дні бойових дій на аеродромах та в повітрі Червона армія втратила
понад дві тисячі літаків, залишившись без прикриття з повітря.
Втрати техніки Південно – Західного фронту (до 15 липня 1941р.).
Техніка Загальна кількість Втрати
Танки 6998 3648
Літаки 2256 1907

Запитання: як ви вважаєте, чому втрати Південно – Західного фронту суттєво
переважали втрати німецької групи військ «Південь», що наступала у
напрямку Києва.

2. Мобілізаційні заходи 1941 року та евакуація
Робота зі схемою

ЗО червня 1941 р. —
утворення Державного
комітету оборони

Мобілізація
населення

Будівництво оборонних споруд

Мобілізаційні заходи
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Державн
і позики

Запровадже
ння
воєнного
стану

Евакуація
населення та
матеріальних
цінностей

Перебудова господарства на воєнний
лад

 Із початком вторгнення нацистських військ керівництво СРСР
закликало населення до всенародного опору загарбникам. Ця війна була для
більшості радянських людей Великою Вітчизняною війною, тобто
справедливою, визвольною. Відповідно до директив створеного ЗО червня
1941 р. Державного комітету оборони (ДКО), який перебрав на себе всю
повноту влади в Радянському Союзі, відбувалась мобілізація засобів і
ресурсів в Україні. За липень 1941 —червень 1942 р. з України до армії та на
флот призвали 3 млн. 185 тис. осіб, у 12 областях сформували народне
ополчення у складі 1,3 млн. осіб, 657 винищувальних батальйонів, у яких
формально налічувалося 160 тис. бійців. Водночас здійснювалася перебудова
народного господарства на воєнний лад. Був збільшений робочий день,
скасовувалися чергові й додаткові відпустки, запроваджувалися обов'язкові
понаднормові роботи. Машинобудівні заводи України пере налаштовувалися
на виробництво озброєння, боєприпасів, військового обладнання.

До серпня 1941 р. спад виробництва в багатьох галузях економіки
СРСР досяг небаченого рівня: прокат кольорових металів знизився в 430
разів, виробництво шарикопідшипників — у 21 раз. Понад 80 % військово-
промислового комплексу, включаючи 94 % авіазаводів, опинилися у
фронтовій або прифронтовій зоні. В Україні 26 червня  за рішенням ЦК
КП(б)У та РНК УРСР була створена спеціальна комісія на чолі із
заступником голови РНК УРСР Д. Жилою. Але оскільки воєнна доктрина
передбачала війну «на чужій території», то не було розроблено планів
евакуації. Усе робилося якнайшвидше. У ході евакуації з України було
вивезено на Схід 550 підприємств (лише з Києва— 197), понад 70 ВНЗ, 276
училищ фабрично-заводського навчання, не менше 3,5 млн осіб населення.
Робітники, колгоспники, інтелігенція Радянської України були евакуйовані
до 43 східних областей й автономних республік Російської Федерації,
Казахстану, Узбекистану, Киргизії, Таджикистану, Туркменії. На схід переба-
зувалися колгоспи, радгоспи, МТС, з яких у тил відправили понад 34 тис.
тракторів, а також понад 6,3 млн голів худоби. У глибокий тил також було
евакуйовано більшість науково-дослідних установ, вищих  навчальних
закладів, театрів, музеїв, медичних закладів. Вивезено  і збережено фонди
багатьох архівів і музеїв. Але через непідготовленість і недостатню
організованість багато з того, що варто було б вивезти, не було евакуйовано.
Через паніку та безлад вдалося евакуювати  в тил менше 60 % великої рогатої
худоби, 26,7 % свиней, 14,5 % коней. До 25 вересня 1941 р. вивезли лише 4
335 тракторів з  26651.Аза розпорядженням керівних органів усе цінне
майно, у тому числі хліб, пальне і т. п., яке не можна вивезти, слід було зни-
щувати, що керівники й робили.
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Колосальний обсяг робіт виконали трудящі України в липні 1941 — червні
1942 р., зводячи оборонні рубежі. Було збудовано понад 4 000 км
загороджувальних ліній, вручну переміщено 17 млн м3 землі, підготовлено
20 тис. військово-інженерних споруд. Проте усі зусилля виявилися марними,
оскільки танкові з'єднання вермахту обійшли майже всі оборонні споруди.

3. Військові події 1941-1942 рр. Окупація України

Дата Подія
22 червня
1941 р.

Бомбардування німецькою авіацією українських міст (Рівне, Львів,
Житомир, Київ, Севастополь та ін.), запеклі бої на кордонах

23-29
червня
1941 р.

Найбільша танкова битва початкового періоду війни в районі Луцьк-Броди-
Рівне, у якій взяли участь з обох сторін близько 2 тис. танків (на тиждень
затримала просування німців)

ЗО червня
— 11
липня
1941 р.

Відступ Червоної армії на обох фронтах: на Півдні вороги захопили
Північну Буковину й Бессарабію та підійшли до Дністра; на Заході України
взяли Дрогобич, Львів, Луцьк, Рівне, Житомир і наблизилися до Києва

11 липня
— 22
вересня
1941 р.

Київська оборонна операція, яка в результаті некомпетентного керівництва
Й. Сталіна та його оточення закінчилася катастрофою для Південно-
Західного фронту. Загинули і потрапили в полон понад 600 тис. осіб, які
опинилися в оточенні, в т. ч. командуючий фронтом М. Кирпонос, член
військової ради М. Бурмистренко, начальник штабу фронту В. Тупиков

19 вересня
1941р.

Гітлерівці зайняли Київ. Оборона Києва тривала 71 день, вона надовго
затримала німців і дала змогу провести евакуацію на схід людей і великі
підприємства Лівобережжя та Донбасу

5 серпня
— 16
жовтня
1941 р.

Оборона Одеси. Протягом 73 днів захисники міста утримували 300-тисячну
ворожу армію, завдаючи їй великих втрат

25 жовтня
1941р.

Гітлерівці зайняли Харків. До кінця жовтня під ворожою окупацією
опинилася також значна частина Донбасу

ЗО жовтня
1941р.— 4
липня
1942 р.

Героїчна оборона Севастополя, яка тривала 250 днів

16
листопада
1941 р.

Радянські війська залишили Крим (крім невеликого клаптика із
Севастополем)

Кінець
1941р.

Війська Південно-Західного фронту закріпилися на лінії Вовчанськ-
Балаклея-Красний Лиман, а Південного — на лінії Артемівськ-Шахтарське-
Большекрєпінська

12-29 Наступальна операція радянських військ під Харковом, наслідки якої були
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травня
1942 р.

трагічними: у районі Барвенківського виступу в оточення потрапили три
радянські армії; втрати склали близько 240 тис. осіб

22 липня
1942 р.

Повна окупація території України німецько-фашистськими військами після
захоплення міста Свердловська Ворошиловградської області (нині —
Луганської). Ціною величезних жертв, героїчного опору народу німецький
план «блискавичної війни» було зірвано

ОКУПАЦІЯ МІСТ УКРАЇНИ 1941 РОКУ
Дата Місто
25 червня Луцьк
28 червня Рівне
ЗО червня Львів
2 липня Тернопіль
2 липня Станіслав
3 липня Дрогобич
9 липня Житомир
10 липня Кам'янець-Подільський
19 липня Вінниця
14 серпня Кіровоград
1 7 серпня Миколаїв
19 серпня Херсон
22 серпня Черкаси
25 серпня Дніпропетровськ
9 вересня Чернігів
18 вересня Полтава
19 вересня Київ
3 жовтня Запоріжжя
10 жовтня Суми
17 жовтня Одеса
21 жовтня Сталіне
24 жовтня Харків

Повідомлення учнів
1.Оборона Києва.
2.Оборона Одеси.
3.Оборона Севастополя та воєнні дії в Криму. Запитання

Отже, протягом літа-осені 1941 р. німецькі війська та їхні союзники
захопили всю Правобережну і більшу частину Лівобережної України та
Крим. Розгром у грудні 1941 р. під Москвою 38 німецьких дивізій зірвав
плани «бліцкригу», створивши умови для контрнаступу радянських військ. У
березні наступного року Генеральний штаб запропонував план операції на
весну і початок літа 1942 р. Головна ідея цього документа — активна
стратегічна оборона, накопичення резервів, а потім — рішучий наступ. Ста-
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лін же наполягав на серії наступальних операцій на окремих напрямках,
наголошуючи: «Не сидіти ж нам в обороні склавши руки і чекати, доки німці
вдарять першими». Операції планували в Криму, під Харковом, під
Ленінградом і ще на декількох напрямках. «Те, що наступальні дії мали
розгорнутися на великій кількості ділянок, — писав у своїх спогадах
начальник оперативного відділу генерального штабу С. Штеменко, —
загрожувало бідою: наші війська опинилися втягнутими в операції з
сумнівним наслідком, подрібнювалися сили, котрих і так було обмаль».
Неприємності розпочалися з того, що після трьох невдалих спроб (у лютому-
квітні 1942 р.) прорвати оборону німців Кримський  фронт змушений був
перейти до оборони. Битва закінчилася цілковитою катастрофою для
радянських військ і втратою Керченського півострова. 4 липня 1942 р.
фашисти захопили Севастополь. Катастрофічною поразкою завершився
розпочатий 12 травня 1942 р. наступ на харківському напрямку. Погана
організація, недостатнє матеріальне забезпечення, тактичні помилки
призвели до трагедії (у полон потрапило 240 тис. червоноармійців).
Поразки радянських військ в Україні та Криму змінили ситуацію на користь
німців. Оволодівши стратегічною ініціативою, вони 28 червня 1942 р.
розпочали широкомасштабний наступ. 22 липня 1942 р., після захоплення
гітлерівцями м. Свердловська Ворошиловградської області, вся територія
УРСР була остаточно окупована.

2. Генеральний план «Ост»
Як нам вже відомо, ще до початку Великої Вітчизняної війни Гітлер

виношував корисливі плани щодо майбутнього Української держави.
Початок війни проти Радянського Союзу означав, що німецькі плани щодо
українських земель вступили у вирішальну фазу свого практичного
здійснення. І ось саме на цьому етапі економічні інтереси Третього рейху
почали різко домінувати над політичними розрахунками.
Згадувана в документах «Зелена папка Герінга» — це план економічного
пограбування окупованих територій, розрахований, насамперед, на період
війни, але ще в січні 1940 р. за наказом Гімлера було розпочато роботу над
довгостроковим, стратегічним Генеральним планом «Ост». Цей проект мав
на меті дати рекомендації щодо розв'язання проблем германізації та коло-
нізації районів Сходу на довготривалу перспективу. Він складався з
програми-мінімум, розрахованої на період війни, та програми-максимум —
на повоєнний час.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН «ОСТ».
Програма-мінімум Програма-максимум
Максимальне використання для
успішного ведення війни
економічних і трудових ресурсів
завойованих на Сході територій,
насамперед продовольства

-   Забезпечення домінування німецької
нації на окупованих територіях.
- Фізичне знищення слов'янських на-
родів.
- Часткове онімечення «нордичних груп
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України та нафти Кавказу.
Знищення радянських керівних
політичних кадрів, комуністів,
євреїв, циган.
- Населення, що лояльно
ставилося до нацистського
режиму, могло існувати,
працюючи на завойовників

населення» СРСР.
-  Підрив біологічної сили слов'янських
народів.
- Масові депортації населення (пере-
селення 65 % українців із Західної
України до Сибіру).
-Переселення німців на окуповані землі
і створення системи озброєних
селянських поселень колоністів,
безпосередньо підпорядкованих СС

Запитання
З якою метою створювався Генеральний план «Ост» ? У чому його суть?

 Свої плани щодо захоплених територій на Сході Гітлер окреслив у
липні-жовтні 1941 р. під час зібрання високих німецьких керівників
головного штабу та «розмов за столом». За його словами, німці здобули у
своє володіння цей «великий пиріг» для того, щоб:
його опанувати; ним керувати; його експлуатувати.
Центральне місце у цих планах посідала Україна. Гітлер рішуче відкидав
ідею самостійної України. Крим мав стати «німецькою Рів'єрою», а Галичина
як колишня австрійська провінція — частиною Рейху. Із грудня 1941 р.
Науковий інститут праці в Берліні розробляв плани заселення німцями
території Радянського Союзу аж до Уралу з таким розрахунком, щоб слов'ян
на цій території залишилася меншість. Проте до 2001 р. на «звільнених» від
місцевих жителів територіях Білорусії, Росії та України мали проживати 90
млн німців, а населення власне Німеччини збільшилося б утричі  приблизно
250 мільйонів) внаслідок зростання рівня народжуваності та онімечення
слов'янських дітей арійського типу віком від З до 7 років.

3. Нацистський «новий порядок» в Україні.
Німецький генеральний план «Ост», згідно з яким був встановлений

окупаційний режим, передбачав:
знищити на окупованих землях ЗО млн осіб;
виселити протягом 30 років близько 50 млн поляків, українців, білорусів,
литовців до Західного Сибіру, на Північний Кавказ, до Південної Америки,
Африки;
онімечити решту населення, перетворивши його на дешеву робочу силу для
10 млн німецьких колоністів;
знищити СРСР як цілісну суверенну державу;
вжити заходів щодо ліквідації національної культури, середньої і вищої
освіти;
забезпечити скорочення народжуваності на окупованих землях.
«Новий (світовий) порядок» - назва окупаційного режиму, встановленого
гітлерівцями на загарбаних територіях.
ОКУПАЦІЙНИЙ РЕЖИМ В УКРАЇНІ

Назва зони Територія Центр
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окупації
І'умунська провін-
ція «Трансністрія»

Чернівецька та Ізмаїльська області УРСР, а
також землі між Бугом і Дністром, які за
німецько-румунським договором від 19
серпня 1941 р. передавалися Румунії

Тирасполь, згодом —
Одеса

Дистрикт «Гали-
чина» (у складі І
Іольського
генерал-
губернаторства)

Львівська, Дрогобицька, Станіслав-ська й
Тернопільська області УРСР

Львів

І'сйхскомісаріат •
Україна»

Більша частина українських земель (окрім
прифронтових), Крим, Орловська область
Росії, деякі райони Білорусії

Рівне

Прифронтові райо-
ни, підпорядковані
иійськовому
командуванню

Донбас, Чернігівська, Сумська, Харківська
області

Рейхскомісаріат «Україна» очолив Еріх Кох, якого н Третьому рейху
називали «другим Сталіним». Для управління було створено величезний
адміністративний апарат. Центром рейхскомісаріату  стало м. Рівне.
Фашистський окупаційний режим и Україні мав виконати три основні
завдання:
1) забезпечити продовольством, матеріальними і людськими ресурсами
потреби фашистської воєнної машини;
2) позбутись українського населення шляхом фізичного знищення,
депортацій та вивезення на роботу до Німеччини « лебенсраум» (життєвий
простір) для арійської раси;
3) сприяти колонізації значної частини окупованих земель, заселенню цілих
районів німецькими переселенцями (останнє завдання планувалося здійснити
протягом ЗО повоєнних років, але фашисти почали його реалізовувати вже
під час війни).
6. Життя населення України за умов окупації.
Розповідь. Нацисти установили на окупованих територіях жорстокий
окупаційний режим. Вони перетворили Україну на німецьку колонію, що
входила до «німецького життєвого простору» і стала джерелом сировини,
продовольства, робочої сили для «третього рейха». 85 % усіх продуктів,
вивезених у роки війни з СРСР до Німеччини, були з України. Економічне
пограбування відбувалося з німецькою ґрунтовністю і педантичністю.
Нацисти створили цілу систему заготівельних органів з пограбування
українських земель. Найбільшим серед них було «Центральне товариство
Сходу», що мало ЗО комерційних відділів із 200 філіями в містах.



155

Окупаційний режим забезпечували гестапо, війська СС, Служба безпеки
(СД). Діяла також допоміжна адміністрація з місцевих жителів (бургомістри,
старости, поліція).
1941-1944 рр. 2,8 млн осіб було вивезено із СРСР у нацистське рабство, 2,4
млн із них були з України.
Масовий терор проти українського народу нацисти застосовували з
особливою жорстокістю. Підрозділи СС знищували цілі села. У жовтні 1941
р. Україна й уся Європа «побачили свою першу Катинь»: село Обухівка
Полтавської області було цілком спалене, а все населення розстріляне. Під
час окупації подібні варварські акції були здійснені нацистами в 250
населених пунктах України. В Україні діяли десятки «таборів смерті»,
існувало 50 гетто.
Із 5,8 млн радянських військовополонених, що потрапили до рук нацистів,
загинули близько 3,3 млн; серед них було майже 1,3 млн українців.
Колабораціоналізм – явище, яке притаманне періоду Другої світової війни.
Співробітництво урядів або окремих осіб з окупантами.
На співробітництво з окупантами з різних причин погодило близько 1%
населення.
Причини , що спонукали йти на службу  до окупантів, були такими:
бажання помститися радянській владі за всі завдані кривди (репресії,
розкуркулення); за підрахунками вчених така категорія складала 20 -30%;
ідеологічне несприйняття радянської влади, комуністичної ідеології,
антисемітизм;
страх за своє життя і життя близьких;
кар’єризм, прагнення пристосуватися до нових умов життя (комуністів,
комсомольців, радянських активістів серед колаборантів було від 30 до 50
%);
позиція радянського уряду щодо військовополонених, яких вважали
зрадниками;
обман нацистської пропаганди;
 прагнення за допомогою Німечини боротися за незалежність України.
Серед найзначніших збройних формувань українців у складі німецької армії
та каральних органів можна назвати:
Легіон українських націоналістів у складі двох батальйонів
«Роланд»(командир – Є. Побігущий, 350 стрільців) і «Нахтігаль» (командир –
Р.Шухевич, 330 стрільців).
Буковинський курінь. Утворений у липні 1941 р. з вихідцівз Буковиниза
ініціативи ОУН.
Дивізія вапен СС «Галичина» (9 – 12 тис. солдатів). Утворення  дивізії було
оголошено 28 квітня 1943 р.
Поліцейські батальйони.  У складі німецької армії у 1944р. воювало 220
тис.українців.

В Україні антиєврейський геноцид мав особливо жорстоку форму. Це
пояснювалось тим, що у розумінні нацистів тут жили не просто євреї, а євреї
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«більшовицькі», нібито основа радянської влади, які представляли собою
рушійну силу світової революції, для запобігання якій і необхідно було будь-
якими спо-іобами позбутися її носіїв. Напередодні війни за кількістю євреїв,
що проживали на її території, — 2,7 млн осіб — Україна (у сучасних
кордонах) посідала перше місце в Європі та друге у світі. Убив-гтва євреїв
окупантами розпочалися в Україні 22 червня 1941 р. і тривали понад три
роки. Перші «єврейські акції» були спрямовані в основному проти єврейської
інтелігенції як потенційного організатора опору окупантам. Першочерговому
знищенню також підлягали євреї — партійні працівники і державні
службовці. Далі окупанти почали поголовне знищення всіх євреїв. Головна
роль v цих операціях надавалася силам поліції та СД. Перед знищенням гиреї
в Східній Галичині, на Волині, на Поділлі, Закарпатській Україні, частково
Лівобережній Україні були примусово зібрані її гетто. Символом Голокосту в
Україні став розстріл понад 150 тис. осіб, більшість із яких були євреями, у
Бабиному Яру (м. Київ). Масові вбивства єврейського населення відбулися
також у Льво-пі, Бердичеві, Харкові, Одесі, Дніпропетровську та інших
містах України. До того ж, значна частина єврейського населення УРСР була
вивезена і знищена на території Польщі — у «таборах смерті» Освенцим,
Майданек, Треблінка. Загальну кількість загиблих українських євреїв можна
оцінити в 1,8 млн осіб. Загалом Україна втратила близько 70 % від кількості
єврейського населення, що проживало тут до війни.
Під час окупації населення України скоротилося на 13,6 млн осіб (за іншими
даними — на 14,5 млн). Жорстокий терор проти мирного населення України
мав на меті не тільки «швидке умиротворення», тобто придушення будь-
якого опору окупаційними військами. Він став кривавим інструментом для
виконання головного завдання Генерального плану «Ост» — знезлюднення
східних територій для переселення сюди німецьких колоністів.

Рейх
комісаріат
«Україна»

Дистрикт
«Галичина
»

Трансністрія Прифронтов
а зона

Місцеві
органи
влади,
поліція.

Дивізія СС
«Галичина»

Розчленування України Колабораціонізм

Окупаційний режим в Україні

«Новий порядок» Втрати України

Репресії
(розстріли,
концтабор
и

Погр
абува
ння
еконо
мічни

Збере
збере
колго
спів

Голокост Згортання
медичного
обслуговува
ння.

Закатовано 5 млн.264 тис.;
депортовано до Німеччини –
2,4 млн;
Прямі матеріальні збитки –
285 млрд.крб.
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Запитання
Позначте правильні твердження знаком «+» , а неправильні —
Знаком  «—» .
1.«План Барбаросса» був підписаний Гітлером 28 грудня 1940 р.
2.Велика Вітчизняна війна розпочалася 22 липня 1941 р.
3. «План Барбаросса» передбачав блискавичний розгром СРСР.
4. Основними напрямками наступу Німеччини на СРСР були: «Північ»,
«Схід», «Південь».
5. Найбільша танкова битва початкового періоду війни відбулася в районі
Луцьк-Броди-Рівне.
6.Київська оборонна операція закінчилися катастрофою для Південно-
Західного фронту, загинули та потрапили в полон понад 800 тис. осіб.
7. Оборона Києва тривала 90 днів.
8. Оборона Одеси розпочалася 5 серпня 1941 р. і тривала 73 дні.
9. Героїчна оборона Севастополя тривала 250 днів. ,
10. Радянські  війська остаточно  залишили  Крим  наприкінці 1941р.
11.Наступальна операція радянських військ у травні 1942 р. закінчилася
трагічно, втрати склали близько 100 тис. осіб.
12.Територія України була повністю окупована німцями 22 червня 1942 р.
Узагальнення.

Героїчний  опір Червоної Армії і прагнення німецького командування
оволодіти ресурсами України призвели до перенесення головного удару
німецьких військ із центральної ділянки радянсько – німецького фронту
(Західний фронт) в Україну.
Література до теми:

1. Бойко О.Д. Історія України: навч. посіб.- 3-тє вид.,доп. – Академвидав, 2010.- 688с..
2. Борисенко В. Курс української історії.- К., 1997.
3. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ – ХХ

століття. – К., 1996.
4. Крип'якевич І. Історія України.- Львів, 1992.
5. Полонська – Василенко Н. Історія України.-  Т.1-2.- К., 1995.
6. Рибалка І. Історія України. – Ч.1-2. – Харків, 1995, 1997.
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Змістовий модуль 2.  Історія України ХХ століття

Тема 2.7.Україна в роки другої світової війни (1939 -1945).
Лекція: ___1___ год.

Тема: Україна в 1943р.
1. Перемога Червоної Армії під Сталінградом і початок вигнання окупантів з України
2. Курська битва. Продовження наступу на Лівобережжі України
3. Падіння «Східного валу». Визволення Києва
4. Мобілізаційні заходи 1942-1943 рр. „Сірі піджаки”.
5. Героїчна праця українців у тилу.
6.  Боротьба з ворогом у тилу. Радянські партизани та ОУН-УПА

Мета заняття:
Студенти повинні знати хронологічну послідовність подій Другої світової та
Великої Вітчизняної війн; спираючись на карту та інші джерела інформації,
характеризувати воєнно-політичні події на території України 1943 р.; показувати на карті
території, де відбувались воєнні події Другої світової та Великої Вітчизняної війн у
зазначений період; на основі різних джерел інформації: описувати героїчні події Великої
Вітчизняної війни; складати характеристики та політичні портрети видатних українських
полководців та героїв війни; порівнювати різні точки зору, що існують в історичній науці,
стосовно подій та етапів Другої світової та Великої Вітчизняної війн та визначати власну
позицію.
Студенти повинні вміти визначати хронологічну послідовність подій Другої світової та
Великої Вітчизняної війн; спираючись на карту та інші джерела інформації,
характеризувати воєнно-політичні події на території України 1943 р.; показувати на карті
території, де відбувались воєнні події Другої світової та Великої Вітчизняної війн у
зазначений період; на основі різних джерел інформації: описувати героїчні події Великої
Вітчизняної війни; складати характеристики та політичні портрети видатних українських
полководців та героїв війни; порівнювати різні точки зору, що існують в історичній науці,
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стосовно подій та етапів Другої світової та Великої Вітчизняної війн та визначати власну
позицію.

План заняття:
7. Перемога Червоної Армії під Сталінградом і початок вигнання окупантів з України
8. Курська битва. Продовження наступу на Лівобережжі України
9. Падіння «Східного валу». Визволення Києва
10. Мобілізаційні заходи 1942-1943 рр. „Сірі піджаки”.
11. Героїчна праця українців у тилу.
12.  Боротьба з ворогом у тилу. Радянські партизани та ОУН-УПА

Розкриття питання:
Основні терміни теми: Сталінградська битва, Курська битва, «Східний вал», битва за
Дніпро», Корсунь Шевченківська операція, (Другий Сталінград),  українська Головна
визвольна рада (УГВР), депортація, дивізія СС Галичина.
18 грудня 1942 р. визволення радянськими військами першого населеного пункту на
території України.
2 лютого  1943р. капітуляція німецьких військ у Сталінграді.
5 липня – 23 серпня 1943 р. Курська битва;
Серпень 1943 р. ІІІ Надзвичайний Великий Збір ОУН(Б).
21 вересня – 6 листопада 1943 р. битва за Дніпро. Визволення Києва.
Січень – Лютий 1944 р. Корсунь – Шевченківська операція (Другий Сталінград)
Травень 1944 р. початок депортації кримських татар, греків, вірмен, болгар з Криму у
Східні райони СРСР.
Червень 1944 р. – заснування Української головної визвольної ради (УГВР)
28 жовтня 1944 р. завершення визволення України;
9 травня 1945 р. – День перемого над гітлерівською Німеччиною.

1. Перемога Червоної Армії під Сталінградом і початок вигнання окупантів з
України

Восени 1942 р. на берегах Волги в районі Сталінграда розгорнулась одна із
найбільших битв Другої світової війни. У результаті контрнаступу радянських військ 19-
23 листопада в оточенні опинилось 330-тисячне угруповання армії генерал-фельдмаршала
фон Паулюса.
            2 лютого 1943 р. оточені гітлерівські частини капітулювали. Перемога під
Сталінградом була початком докорінного переламу в ході Великої Вітчизняної та Другої
світової воєн.
З кінця грудня 1942 р. розпочалось визволення України від німецько-фашистських
загарбників. 16 грудня 1942 р. Воронезький та Південно-Західний фронти перейшли у
наступ. Першими на землю України вступили війська 1-ї гвардійської армії генерала
В.Кузнецова, які 18 грудня 1942 р. вибили окупантів із с.Півнівки Міловського району на
Луганщині.
Того ж дня від ворога було звільнено ще ряд населених пунктів України. Жорстокі бої
розгорнулись за перший районний центр на українській землі – Мінове. Під час
визволення цього населеного пункту мужність і героїзм виявив капітан Ф.Чечерев. Саме
він очолив першу колону атакуючих гвардійців, а в критичний момент бою зі зв'язкою
гранат кинувся під ворожий танк.
Героїчні вчинки в цих боях здійснили й інші бійці. Дорогою ціною вдалося зупинити
контратаку гітлерівських танків бійцям взводу, яким командував М.Лисаков: Із 14 воїнів-
гвардійців залишились живими лише 4. Загалом при визволенні Мілового загинуло 120
тис. радянських воїнів. У пам'ять про них на центральній площі міста споруджено
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величний меморіал «Україна – визволителям». Всього ж у боях за Луганщину загинуло
близько 120 тис. радянських солдатів та офіцерів.
Бої під Харковом і в Донбасі. План Ставки визначав першочерговим завданням
визволення Донбасу – головної вугільно-металургійної бази країни (операція «Стрибок»),
а також Харківського промислового району (операція «Зірка»). Успішний наступ
радянських військ продовжувався до лютого 1943 р. і увінчався визволенням Харкова.

Але 19 лютого 1943 р. ворожі частини розпочали потужний контрнаступ. У кінці
лютого між Північним Донцем і Дніпром точилися жорстокі бої. Недооцінка Ставкою
можливості контрудару призвела до втрати північно-східних районів Донбасу та Харкова.
Втім, попри ці невдачі, стратегічна ініціатива все ж таки залишалась на боці Червоної
Армії.
 2. Курська битва. Продовження наступу на Лівобережжі України
Щоб взяти реванш за поразку під Сталінградом і перехопити стратегічну ініціативу,
гітлерівське командування в липні 1943 р. розпочало потужний наступ в районі Курська і
Бєлгорода (Курська дуга).
Курська битва (5 липня - 23 серпня 1943 р.) була однією з найбільш значних і
вирішальних подій Великої Вітчизняної та Другої світової воєн. У ході тактичної оборони
та контрнаступу радянськими військами були розгромлені відбірні дивізії вермахту.
Перемога під Курськом відкрила можливість для широкого наступу Червоної Армії на
всьому південному напрямку радянсько-німецького фронту.
На Харківському напрямку успішно діяли війська Степового фронту. Вони оточили
Харків з трьох боків і в ніч на 23 серпня розпочали штурм міста. До 11 години війська
Степового фронту повністю визволили Харків. Більша частина ворожого угруповання, яке
утримувало місто, була знищена, решта гітлерівців відступила.
За п'ять місяців другої окупації нацисти повністю зруйнували Харків. Вони спалили і
висадили в повітря сотні будинків, пограбували місто, вивезли навіть трамвайні рейки,
меблі, обладнання магазинів, дрова. Жорстокості окупантів не було меж. На території
Клінічного містечка, де знаходився радянський шпиталь, гітлерівці знищили близько 450
поранених бійців і командирів Червоної Армії. В місті, де колись проживало більше 1
млн. чоловік, залишилось 190 тис. жителів. За неповними даними нацисти знищили в
концтаборах понад 60 тис. харків'ян, більш ніж 150 тис. були вивезені до Німеччини.
Після розгрому радянськими військами орловського та бєлгород-харківського угруповань
ворога, Ставка розробила оперативний план, згідно з яким ставилося завдання знищити
ворожі підрозділи на Лівобережжі, не даючи їм змоги закріпитися на річках Десні,
Ворсклі, Молочній, щоб потім, образно кажучи, «на плечах відступаючого ворога»
форсувати Дніпро. Після цього передбачалось об'єднати захоплені райони у плацдарм для
подальшого наступу на Київ, Дніпропетровськ, Запоріжжя з метою витіснення окупантів з
території Правобережної України та Криму.
Битву за звільнення від гітлерівців Лівобережної України умовно можна поділити на два
етапи.

Протягом першого (серпень-вересень 1943 р.) радянські війська розгромили
німецькі угруповання на Лівобережній Україні, Донбасі, вийшли до Дніпра в районі
Дніпропетровська й створили кілька плацдармів на правому березі.
На другому етапі (жовтень-грудень 1943 р.) радянські війська ліквідували ворожі
плацдарми у районі Запоріжжя та Мелітополя і створили власні стратегічні плацдарми на
правому березі Дніпра біля Києва та Кременчука.
Однією з найбільших військових операцій по визволенню України стала Донбаська
операція 13 серпня - 22 вересня 1943 р.
Ще в березні 1943 р. Гітлер наголосив на особливому значенні Донбасу як важливого для
потреб вермахту промислового та сировинного центру. На початку Донбаської операції
гітлерівське угруповання, яке обороняло Донбас (командувач – генерал-фельдмаршал
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Манштейн), мало у своєму складі близько 540 тис. чоловік, 5 400 гармат і мінометів, 900
танків і штурмових гармат, близько 1 100 літаків.
Радянські війська Південно-Західного та Південного фронтів (командувачі – генерали
Малиновський і Толбухін) мали перевагу: 1 053 тис. чоловік, близько 21 тис. гармат і
мінометів, 1 257 танків і САУ (самохідних артилерійських установок), близько 1 400
літаків. Розпочавши потужний наступ, радянські війська займали місто за містом. 7
вересня 1943 р. рейхсфюрер СС Гіммлер віддав наказ керівництву військ СС і поліції про
застосування в Україні тактики «випаленої землі». Вона передбачала знищення перед
відступом німецько-фашистських частин всіх промислових об’єктів і матеріальних
цінностей Донбасу.
Цього ж дня командуючий групою армій «Південь» Манштейн доповідав Гітлеру, який
прибув на нараду до Запоріжжя: «Противнику вдалося зробити пролом на північному
фланзі 6-ої армії шириною 45 км, де б'ються тільки залишки наших двох дивізій... Хочемо
чи не хочемо ми будемо вимушені відійти за Дніпро...»
Так і сталося. 8 вересня 1943 р, радянські війська визволили Сталіно (Донецьк) – центр
Донбасу.
Гітлер вимушений був погодитися на подальший відступ німецьких військ із Донбасу.
Однак цей захід не зміг вивести гітлерівську оборону на Східному фронті з кризового
стану.
Щоб врятувати від повного розгрому діючі на Україні частини, гітлерівське командування
змушене було відвести свої війська за Дніпро.
Фронти радянських військ, що діяли на території України в 1943-1944 рр.
Воронезький фронт,Степовий фронт, Південно-Західний фронт,Південний фронт,
Перший Український фронт
(М.Ватутін)
Другий український фронт
(І.Конєв)
Третій Український фронт (Р.Малиновський)
Четвертий Український фронт (Ф.Толбухін)

3.Падіння «Східного валу». Визволення Києва.
Командування вермахту у своїх планах розраховувало на те, що Дніпро, як
багатоводна ріка з високим правим берегом, стане надійним оборонним
рубежем. Тут вони сподівались затримати наступ Червоної Армії. Цю
захисну лінію гітлерівці назвали «Східним валом».
Для будівлі укріплень на правому березі Дніпра нацисти зігнали місцеве населення,
перекинули із Західної Європи та з північної ділянки радянсько-німецького фронту
спеціальні будівельні й інші військові частини, поповнили їх свіжими дивізіями з
Північної Італії. І все ж спроби гітлерівського командування переломити хід війни на
рубежі «Східного валу» зазнали краху. Радянські війська вийшли до Дніпра фронтом від
Києва до Запоріжжя. Бойові дії розгорнулись на 750-кілометровому фронті.
Наступив кульмінаційний момент битви за Україну. В ніч на 21 вересня 1943 р.
розпочалося форсування Дніпра – епопея масового героїзму радянських воїнів.
На кінець вересня був виграний перший етап битви за Дніпро. Радянські війська захопили
понад 20 плацдармів. Слід відзначити, що таку потужну водну перешкоду, як Дніпро,
передові частини радянських військ форсували з ходу, на підручних засобах, не чекаючи
підходу основних сил і прибуття понтонів.

10-14 жовтня 1943 р. в ході битви за Дніпро радянські війська ліквідували
Запорізький плацдарм гітлерівців і 14 жовтня визволили м. Запоріжжя.

Протягом жовтня 1943 р. радянські війська вели запеклі бої за утримання і
розширення плацдармів на правому березі Дніпра. Спроба 1-го Українського фронту,
яким командував М.Ватутін, розвинути наступ на Київ з Букринського плацдарму успіху



162

не мала. Різко пересічена місцевість, глибоко ешелонована оборона ворога сковували
маневр радянських військ, особливо танкових. Крім того, під час наступу радянських
військ виявились гостра нестача переправних засобів і слабке авіаційне забезпечення.

Все це призводило до величезних втрат. Учасник форсування Дніпра, відомий
російський письменник В.Астаф'єв записав у своєму щоденнику: «Двадцять п'ять тисяч
входить у воду, а виходить на тому березі три тисячі, максимум п'ять. Через п'ять-шість
днів усе це спливає. Уявляєте?»

Зважаючи на ситуацію, яка склалась. Ставка Верховного Головнокомандування
наприкінці жовтня дала наказ провести передислокацію основних сил 1-го Українською
фронту з Букринського плацдарму – на Лютізький. на північ від Києва.
Щоб приховати від гітлерівців відхід основної частини військ на Лютізький плацдарм,
було виготовлено і розставлено по всій лінії фронту велику кількість макетів. Це було
зроблено так майстерно, що ні ворожа авіація, ні розвідка про передислокацію радянських
військ і підготовку їх до наступу не здогадались.
З листопада радянські війська перейшли в наступ на київському напрямку з Лютізького
плацдарму. Такого могутнього удару гітлерівці не очікували. Артилерія змела передові
позиції ворога. Під час наступу було використано і психологічний фактор. Щоб
приголомшити порога, танки засвітили фари, включили сирени і разом з піхотою пішли в
нічну атаку.
5 листопада гвардійці-танкісти перекрили шосе Київ - Житомир, і підрозділи 38-ї армії
вийшли па передмістя Києва – Святошин. У ніч на 6 листопада радянські війська
розгорнули наступ на північній околиці Києва. Після запеклих боїв 6 листопада 1943 р.
столицю України було повністю звільнено від окупантів.
Для того, щоб відзначити героїзм радянських воїнів, проявлений у боях за столицю
України, 60-ти стрілецьким, танковим, артилерійським та іншим частинам було присвоєне
почесне найменування Київських. 2 438 воїнів були удостоєні високого звання Героя
Радянського Союзу.
В боях за Київ пліч-о-пліч з воїнами 1-го Українського фронту брала участь 1-а окрема
чехословацька бригада під командуванням Л.Свободи. В період боїв на київському
напрямку значну допомогу радянським військам надали партизани, підпільники, місцеве
населення.

Гітлерівське командування намагалось за будь-яку ціну відбити Київ. Для цього на
київському напрямку були зосереджені значні танкові і піхотні угруповання ворога.
Командування вермахту великі надії покладало на танкові дивізії «Адольф Гітлер»,
«Рейх» та ін.

13 листопада почався німецький контрнаступ. Жорстокі бої продовжувались до 25
листопада. Щоб прорватися до міста, гітлерівці вводили в бій по 300-400 танків щоденно і
ціною величезних втрат зуміли знову захопити Житомир і Коростень.

Однак в районі Фастова наступ фашистів було зупинено. 24 грудня 1943 р.
командування 1-го Українського фронту ввело в бій стратегічні резерви, і радянські
війська знову перейшли в наступ. До 1 січня 1944 р. захоплена напередодні фашистами
територія була повністю відвойована.

Визволення Києва мало велике міжнародне значення. Лондонське радіо багатьма
мовами сповістило про велику перемогу Червоної Армії на Дніпрі: «Взяття Києва
радянськими військами. – говорилося в одній із передач, – є перемогою, яка має величезне
не тільки воєнне, але й моральне значення. Коли гітлерівці захопиш Київ у 1941 р. вони
хвалькувато заявляли, що це потягне за собою цілковиту поразку радянських військ на
всьому південному Сході. Тепер часи мінилися. Німеччина чує похоронні дзвони. На неї
насувається лавина».

Воєнно-стратегічне значення Київської наступальної операції полягає в тому, що
вона довершила докорінний перелам війни на радянсько-німецькому фронті і надзвичайно
сильно вплинула на хід всієї Другої світової війни.
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В результаті успішних бойових дій радянські війська просунулися на 150 км і
оволоділи важливим стратегічним плацдармом на правому березі Дніпра площею близько
500 км.

Радянські частини розірвали стратегічний зв'язок між гітлерівськими групами
армій «Центр» і «Південь» і одержали можливість для успішних бойових дій на всій
Правобережній Україні.
 4. Мобілізаційні заходи 1942-1943 рр. „Сірі піджаки”.
Величезні втрати радянських військ вимагали від Ставки Верховного
Головнокомандування розгортання широкої програми мобілізаційних заходів на території,
не зайнятій гітлерівцями. 3,5 млн. чоловік, евакуйованих з УРСР до східних районів
Радянського Союзу, стали для цього великим резервом.
Діюча армія постійно одержувала поповнення воїнами-українцями. Наприклад, 310
стрілецька дивізія, яка була сформована на території Казахстану, на 1/4 складалась з
українців. Мобілізація до радянської армії українських громадян, евакуйованих з
початком війни до Сибіру, Уралу та інших регіонів СРСР, тривала весь воєнний період. У
складі новостворених радянських частин, які формувалися в Казахстані та були
направлені для поповнення військ Донського фронту, було 70 тис. українців.
 Українці були однією з найчисленніших етнічних груп у радянських військах під час
Другої світової війни. За сучасними оцінками істориків, в складі Червоної Армії та
Воєнно-морського флоту їх було понад 6 мільйонів.
З початком визволення України від німецько-фашистських загарбників збройні сили
СРСР почали поповнюватись новобранцями з визволених територій. Перш за все, це була
молодь призовного віку, учасники партизанської боротьби та підпілля, колишні
військовополонені і ті, що за роки окупації досягли призовного віку.
21 жовтня 1943 р. вступила в дію постанова ЦК КП(б)У «Про заходи по проведенню
перевірочної реєстрації військовозобов'язаних запасу та призов до Червоної Армії
громадян народження 1926 року». Призову підлягали чоловіки до 47-річного віку.
Відстрочка надавалась лише хворим, а також працівникам оборонної промисловості,
студентам і учням.
І хоч щодо призовників 1926-го року народження була вказівка не надсилати їх без
особливої потреби до діючої армії, насправді необстріляна молодь відправлялась на
фронт, де без належної військової підготовки молодих людей кидали у бій.
До мобілізаційних процесів підключилися не тільки працівники військкоматів, а й
співробітники НКВС, міліції, військовослужбовці, партійні активісти. За неповними
даними, лише п'ять визволених областей України (Сталінська, Ворошиловградська,
Запорізька, Харківська, Сумська) на кінець 1943 р. направили в діючу армію 250 тис.
призовників і 130 тис. колишніх військовополонених. Це нове поповнення, іноді навіть не
переодягнувши у форму і не давши зброю, кидали у наступ. Бувалі воїни називали їх „сірі
або чорні піджаки”.
Трагічною виявилась доля багатьох полонених червоноармійців, в'язнів нацистських
концтаборів, які після визволення вдруге стали до лав Червоної Армії.
Абсолютна більшість громадян України вважала, що воює вона не за інтереси
кремлівської верхівки, а захищає свою землю від окупантів.
5. Героїчна праця українців у тилу.
Могутнім джерелом перемоги над нацистами стала героїчна праця в радянському тилу
робітників і селян.
У надзвичайно складних умовах швидкого наступу гітлерівських військ була проведена
евакуація майже всіх промислових підприємств України на Схід. План щодо організації
роботи евакуйованих підприємств у тилу передбачав виконання трьох завдань:
–         перебазування виробничих сил у радянський тил;
–         розгортання промислових підприємств на нових місцях у найкоротші терміни;
–         налагодження випуску військової продукції для потреб фронту.



164

24 червня 1941 р. РНК СРСР та ЦК ВКП(б) прийняли постанову про створення Ради з
питань евакуації її очолив секретар ВЦРПС М.Шверник. В Україні евакуацією керувала
спеціальна комісія на чолі із заступником Голови РНК УРСР Д.Жилою.
Евакуація підприємств проводилася в дуже важких умовах, нерідко під бомбардуванням
чи артилерійським обстрілом німців. Однак, незважаючи на значні матеріально-технічні
втрати, промислове обладнання і устаткування підприємств, майно колгоспів, радгоспів,
культурні цінності, а також кваліфікована робоча сила були значною частиною вивезені.
Реалізація завдань другого і третього етапів мобілізаційного плану припадає на період з
липня 1941 р. до середини 1942 р.
Основну частину підприємств, що евакуювались з Української РСР, прийняли промислові
центри Уралу та Сибіру. Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизія, Туркменія
розмістили сотні фабрик і заводів, перебазованих з України. Виробничі колективи
України, прибувши на нові місця, разом з місцевим населенням починали негайно
налагоджувати роботу евакуйованих підприємств.

 Працювати доводилось у надзвичайно складних умовах. Масштаби цієї роботи
неможливо було передбачити заздалегідь. Не вистачало людей, техніки, матеріалів. Через
брак вантажних кранів ешелони розвантажувалися вручну. Траплялося, що евакуйовані
підприємства ще в дорозі одержували виробничі завдання. Тому розвантаження, монтаж і
пуск обладнання нерідко відбувалися водночас. Можна було спостерігати таку картину: в
той час, коли останні верстати тільки виносили з вагонів, перші вже працювали.

Щоб розмістити підприємства з України, на місцях, де вони устатковувалися,
використовували вільні площі діючих підприємств, склади, ангари, магазини.
Прискореними темпами зводились нові фабрично-заводські корпуси. У зв'язку з тим, що
вільних площ все одно не вистачало, виробництво часто розгортали у полі чи у лісі.
Токарі, слюсарі, фрезерувальники, інженери бралися за кайла і лопати. Робилося все для
того, щоб якнайшвидше закріпитись на новому місці і дати фронту необхідну продукцію.
Новоприбулі з України трудові колективи знаходились у складних побутових умовах,
потерпали від нестачі продовольства. Нерідко для житла робітників використовувались
намети або курені. У таких умовах працювали безперервно і вдень, і вночі. До верстатів,
що знаходились просто неба, подавали електричний струм, робили накриття над
устаткуванням і видавали необхідну продукцію.
Гасло «Все для фронту! Все – для перемоги!» стало сенсом і нормою життя працівників
тилу. Трудовий подвиг працівників радянського тилу не мав історичних аналогів.
Наприклад, київський завод «Ленінська кузня», евакуйований у Зеленодольськ, розпочав
випуск продукції через кілька днів після прибуття, а протягом перших трьох місяців
виробництво продукції зросло більш ніж у 3 рази.
19 жовтня 1941 р. прибула на Урал остання група робітників та інженерів Харківського
танкобудівного заводу, а вже 8 грудня з цехів підприємства вийшли перші 25 танків Т-34.
Понад 40 тис. шахтарів Донбасу влилися в шахтарські колективи на сході Союзу РСР.
Відомі усій країні засновники соціалістичного змагання у вугыльнодобувній галузі
очолили великі трудові колективи. Так, відомий новатор А.Ізотов очолив трест
«Челябвугілля», .а герой трудового фронту О.Стаханов – шахту № 31 тресту
«Карагандавугілля». В різноманітних формах соціалістичного змагання, що розгорталося
в тилу, брали участі, жінки, молодь, підлітки.

Значний внесок у зміцнення обороноздатності країни зробили евакуйовані до тилу,
зокрема в Поволжя та Казахстан, трудівники села. Як і в промисловості, зразки
самовідданої праці демонстрували передовики перших п'ятирічок. 1942 р. бригада
П.Ангеліної у складі її сестер Надії, Олени та Катерини, працюючи на трьох тракторах,
обробила 4 990 га землі у колгоспі Західно-Казахстанської області.
Маючи багатий досвід вирощування зернових і технічних культур, високоефективного
тваринництва, трудівники сільського господарства України надали суттєву допомогу
колгоспам і радгоспам східних регіонів. За 1942-1945 рр. посівні площі в Радянському
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Союзі збільшились на 26 млн. га Колгоспники України у 1944 р. здали державі понад 33
млн. пудів хліба. Таким чином, фронт навіть у період окупації гітлерівцями
найважливіших сільськогосподарських регіонів був забезпечений продовольством.
Трудовий подвиг представників України був одним із найвагоміших внесків у
забезпечення докорінного переламу в ході Великої Вітчизняної війни. Починаючи з кінця
1942 р. фронт одержував у необхідній кількості літаки, гармати, танки, стрілецьку зброю,
продовольство.
6. Боротьба з ворогом у тилу. Радянські партизани та ОУН-УПА
Поразка гітлерівських військ під Сталінградом, Курськом, на Дніпрі, висадка англо-
американських військ у Сицилії їх наступ у Північній Африці та Італії активізували рух
Опору в усіх окупованих фашистами країнах.
Небувалого розмаху набрав радянський партизанський рух. Змінилась тактика
партизанської війни: якщо на першому стані боротьби з окупантами партизани
здебільшого вели активну диверсійно-розвідувальну діяльність, створювали і
розширювали партизанські зони і краї, то після докорінного перелому в ході війни, що
стався на фронтах, найбільші партизанські з'єднання рушили у рейди в глибокий ворожий
тил.
З червня по жовтень 1943 р. тривав карпатський рейд з'єднання С.Ковпака. За п'ять
місяців партизани з боями пройшли територією Полісся, Рівненської, Львівської,
Тернопільської та Станіславської областей; форсували річки Случ, Горинь, Збруч,
Дністер, Прут; розгромили німецькі гарнізони в Скалаті, Галичі, Росолині, Солотвині,
Рафалівці.
Запитання і завдання
1. Коли почалось визволення України від німецько-фашистських загарбників?
2. Який  населений пункт України радянські війська визволили першим?
3. Як назвали гітлерівці захисну лінію своїх військ уздовж Дніпра?
4. В які райони переважно евакуювалися підприємства з України?
5. Назвіть основні військові операції періоду визволення Лівобережної України.
6. Що таке "партизанський рейд»?
7. Розкажіть про мобілізаційні заходи 1942-1943 рр. в Україні.
8. Визначте хронологічну послідовність подій:
- визволення Києва;
- розгром гітлерівських військ на Лівобережній Україні;
- початок визволення України;
- визволення Донбасу.
9. Чому німецьке командування надавало великого значення утриманню території України
в своїх руках?
10. У чому полягали наслідки Київської наступальної операції для подальшого ходу
Великої Вітчизняної війни?
11. Які зміни в ідеологічних засадах ОУН(Б) відбулися на ІІІ Надзвичайному великому
зборі 1943 р.?
12. Які фактори, на Вашу думку, сприяли успіху наступу радянських військ у 1943 р. в
Україні?
13. Чому, па Ваш погляд, радянське керівництво проводило репресії проти тих, хто був
звільнений із нацистського полону?
14. Що, на Вашу думку, перешкоджало налагодженню координації дій проти німецьких
військ між ОУН-УПА та радянськими партизанами?
Узагальнення.

Друга світова війна дорого коштувала Україні: великі людські жертви й
матеріальні втрати. Українці зробили вагомий внесок у перемогу над
нацистською Німеччиною.
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Змістовий модуль 2.  Історія України ХХ століття

Тема 2.7.Україна в роки другої світової війни (1939 -1945).
Лекція: ___1___ год.

Тема: Україна на завершальному етапі війни (1944-1945)
. Бої на Лівобережжі. Звільнення Києва
2.Звільнення  Правобережної та Південної України.
3. Примусове виселення з Криму в східні регіони СРСР татар, греків, вірмен.
4. Завершення вигнання окупантів з України.
5.Становище в західних областях.
6.Завершення Великої Вітчизняної війни. Героїзм українського народу. Ціна перемоги.
7.Культура в роки війни.

Мета заняття:
Студенти повинні знати  хронологічну послідовність подій Другої світової та Великої
Вітчизняної війн; спираючись на карту та інші джерела інформації, характеризувати
воєнно-політичні події на території України 1943 р.; показувати на карті території, де
відбувались воєнні події Другої світової та Великої Вітчизняної війн у зазначений період;
на основі різних джерел інформації: описувати героїчні події Великої Вітчизняної війни;
складати характеристики та політичні портрети видатних українських полководців та
героїв війни; порівнювати різні точки зору, що існують в історичній науці, стосовно подій
та етапів Другої світової та Великої Вітчизняної війн та визначати власну позицію.
Студенти повинні вміти визначати хронологічну послідовність подій Другої світової та
Великої Вітчизняної війн; спираючись на карту та інші джерела інформації,
характеризувати воєнно-політичні події на території України 1943 р.; показувати на карті
території, де відбувались воєнні події Другої світової та Великої Вітчизняної війн у
зазначений період; на основі різних джерел інформації: описувати героїчні події Великої
Вітчизняної війни; складати характеристики та політичні портрети видатних українських
полководців та героїв війни; порівнювати різні точки зору, що існують в історичній науці,
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стосовно подій та етапів Другої світової та Великої Вітчизняної війн та визначати власну
позицію.

План заняття:
1. .Бої на Лівобережжі. Звільнення Києва
2. .Звільнення  Правобережної та Південної України.
3. Примусове виселення з Криму в східні регіони СРСР татар, греків, вірмен.
4. Завершення вигнання окупантів з України.
5. .Становище в західних областях.
6. .Завершення Великої Вітчизняної війни. Героїзм українського народу. Ціна

перемоги.
7. Культура в роки війни.

Розкриття питання:
Основні терміни теми: Сталінградська битва, Курська битва, «Східний вал», битва за
Дніпро», Корсунь Шевченківська операція, (Другий Сталінград),  українська Головна
визвольна рада (УГВР), депортація, дивізія СС Галичина.
18 грудня 1942 р. визволення радянськими військами першого населеного пункту на
території України.
2 лютого  1943р. капітуляція німецьких військ у Сталінграді.
5 липня – 23 серпня 1943 р. Курська битва;
Серпень 1943 р. ІІІ Надзвичайний Великий Збір ОУН(Б).
21 вересня – 6 листопада 1943 р. битва за Дніпро. Визволення Києва.
Січень – Лютий 1944 р. Корсунь – Шевченківська операція (Другий Сталінград)
Травень 1944 р. початок депортації кримських татар, греків, вірмен, болгар з Криму у
Східні райони СРСР.
Червень 1944 р. – заснування Української головної визвольної ради (УГВР)
28 жовтня 1944 р. завершення визволення України;
9 травня 1945 р. – День перемого над гітлерівською Німеччиною.
1.Бої на Лівобережжі. Звільнення Києва
Сталінградська битва, яка тривала з 17 липня 1042 р. до 2 лютого 1943 р., стала початком
корінного перелому
Другій світовій війні та початком визволення території України. V ході загального
контрнаступу війська 1-ї гвардійської армії під гчімандуванням генерала В. Кузнєцова 18
грудня 1942 р. вибили ІИ Vпантів із села Півнівка Міловського району на Луганщині.
Цьо-ім ж дня були визволені й деякі інші населені пункти цього ж району. Відповідно до
плану Ставки на початку 1943 р. потужний Ипотуп радянських військ розпочався в
напрямку Донбасу й Хар-і ова. Червоній армії вдалося визволити ряд північно-східних ра-
поків Донбасу й м. Харків. 19 лютого 1943 р. з району Краснограда
ІСрасноармійська німецькі війська завдали по радянських вій-і ііках танкових ударів. До
15 березня в жорстоких боях було вбито І поранено 156 тис. радянських солдат і офіцерів.
16 березня 1943 р. німецькі війська знову захопили Харків, а 18 березня — Бєлгород.

. Битва на Курській дузі (5 липня — 23 серпня 1943 р.) закріпила корінний перелом
в ході Великої Вітчизняної та Другої світової війн. Перемога в цій битві відкрила для
Червоної армії можливість широкомасштабного наступу на всьому південного у напрямку
радянсько-германського фронту. З серпня почалась Питва за Харків. У ній взяли участь
980 тис. радянських солдат і офіцерів за підтримки 2 400 танків, 1 300 літаків, 12 тис.
гармат.
Супротивник мав втричі менше живої сили, вчетверо менше танків й артилерії, 800
літаків.
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23 серпня 1943 р. було звільнено Харків (загинули й були поранені 255 тис. радянських
солдат. У ході Донбаської наступальної операції (13 серпня — 22 вересня 1943 р.) були
звільнені найважливіші промислові центри Донбасу, а 8 вересня — м. Сталіно (зараз м.
Донецьк). 21 вересня авангардні частини Центрального і Воронезького фронтів вийшли до
Дніпра. Були звільнені обласні центри: Суми — 2 вересня, Чернігів — 21 вересня, Полтава
— 23 вересня.
Війська Червоної армії вийшли до Дніпра фронтом від Києва до Запоріжжя.
Було прийнято рішення про утворення чотирьох Українських фронтів:
Перший Український — із Воронезького фронту;
Другий Український ;— зі Степового фронту;
Третій Український — із Південно-Західного фронту;
Четвертий Український — із Південного фронту.
21 вересня 1943 р. почалося форсування Дніпра. 14 жовтня 1943 р. було звільнене м.
Запоріжжя, 25 жовтня — м. Дніпропетровськ, а 6 листопада 1943 р. війська 1-го
Українського фронту під командуванням генерала М. Ватутіна звільнили м. Київ.
Дата Подія
19 листопада 1942 р.— 2 лютого 1943
р.

Сталінградська битва поклала початок
корінному перелому у війні на користь СРСР

18 грудня 1942 р. Звільнення першого населеного пункту УРСР
— село Півнівка Ворошиловградської області

Січень — початок березня 1943 р. Наступальні операції радянських військ, у ході
яких було звільнено значну частину Донбасу.
16 лютого уперше звільнено Харків

19 лютого — 25 березня 1943 р. Контрнаступ німецько-фашистських військ із
району Краснограда та Красноармійська
Харківської області, втративши Харків та
Бєлгород, радянські війська героїчними
зусиллями зупинили ворога

5 липня — 23 серпня 1943 р. Курська битва, у ході якої було звільнили
Лівобережну Україну та Донбас (23 серпня
1943 р. остаточно звільнено Харків)

Вересень -  листопад І943р. Героїчна битва за Дніпро (за форсування
Дніпра та небачений героїзм 2 438 радянським
воїнам були удостоєні звання Героя
Радянського Союзу)

(6листопада 1943 р.
Визволення Києва

2.Звільнення Правобережної та Південної України
Учитель. У звільненні України брали участь до 40 % особового складу радянської армії
(О. Субтельний). Упродовж січня 1943 р. — жовтня 1944 р. загальні втрати Червоної
Армії склали 3 млн. 492 тис. бійців і офіцерів. Таким чином у боях за визволення України
загинуло майже 1 млн. 400 тис. солдат. На 1943 рік припадає 800 тис. втрат особового
складу Червоної армії.

ВИЗВОЛЕННЯ МІСТ УКРАЇНИ 1943 РОКУ
Місто Дата

Ворошиловград (суч.м.Луганськ) 14 лютого
Харків 23 серпня
Суми 2 вересня
Сталіно (Донецьк) 8 вересня
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Чернігів 21 вересня
Полтава 23 вересня
Запоріжжя 14 жовтня
Дніпропетровськ 25 жовтня
Київ 6 листопада
Черкаси, 14 грудня
Житомир 31 грудня

Сталін заявив, що з осені 1943 р. до осені 1944 р. до лав Червоної армії було
мобілізовано 2,5 млн жителів України (насправді — понад 4 млн).
 Житомирсько-Бердичівська операція
 Війська 1-го Українського фронту під командуванням генерала М. Ватутіна до середини
січня 1944 р. завдали поразки військам групи армій «Південь» і створили передумови для
оточення ворожих військ у районі Корсунь-Шевченківського виступу. У ході операції
військами фронту були визволені території Житомирської області, значна частина
Київської, частина Вінницької та Рівненської областей.

Корсунь-Шевченківська операція.
Корсунь-Шевченківський виступ у планах обох сторін посідав особливе значення.
Радянське командування, щоб продовжити наступ на Правобережній Україні, планувало
оточити і ліквідувати сили супротивника в цьому районі. У свою чергу, керівництво
вермахту планувало з цього плацдарму завдати удар по київському угрупованню
радянських військ. Ця наступальна операція здійснювалася військами 1-го і 2-го
Українських фронтів з 24 січня по 17 лютого 1944 р. Військам Червоної армії вдалось
оточити і розгромити 10 німецьких дивізій. Супротивник втратив убитими і пораненими
55 тис. солдатів і офіцерів, близько 18 тис. гітлерівців потрапили в полон. На честь
«нового Сталінграда», як називали Корсунь-Шевченківську операцію, Москва салютувала
бійцям Українських фронтів 20 залпами з 224 знарядь.

Рівненсько-Луцька операція
Майже водночас із Корсунь-Шевченківською операцією війська 1-го Українського фронту
розпочали наступ на Рівненсько-Луцькому напрямку. Наступ радянських військ від-
бувався за складних умов заболоченої місцевості і бездоріжжя. Значну допомогу надали
партизанські з'єднання Сабурова, Федорова, Бегми. 2 лютого 1944 р. були звільнені від
окупантів Луцьк і Рівне, а в результаті подальшого наступу — Проскурів, Тернопіль,
Вінниця.

Нікопольсько-криворізька операція
Учитель. Наприкінці січня 1944 р. війська 3-го і 4-го Українських фронтів розгорнули
наступ на Нікопольсько-Криворізькому напрямку. Гітлерівське командування надавало
особливого значення збереженню під своїм контролем Нікополя, Кривого Рогу і
прилеглих територій — районів, багатих марганцевими і залізними рудами, які
гітлерівська Німеччина використовувала для своїх потреб. Війська 3-го і 4-го Українських
під командуванням генералів Р. Маліновського і Ф. Толбухіна раптовими ударами
прорвали оборону гітлерівців і, переслідуючи відступаючі частини вермахту, звільнили
Нікополь (8 лютого) і Кривий Ріг (22 лютого).
Проскурівсько-Чернівецька операція
 Війська 1-го Українського фронту з 4 березня по 17 квітня 1944 р. здійснили
Проскурівсько-Чернівецьку операцію, у результаті якої вороже угруповання було
розколоте на дві частини. У ході операції були звільнені міста Проскурів, Кам'янєць-
Подільський, Чернівці. Радянські війська вийшли до передгір'їв Карпат.
Умансько-Ботошанська операція
 5 березня — 17 квітня 1944 р. війська 2-го Українського фронту розгромили 8-му
німецьку армію і 26 березня 1944 р. вийшли до державного кордону СРСР, перенесли
бойові дії на територію Румунії — держави-сателіта нацистської Німеччини.
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Одеська операція
 Війська 3-го Українського фронту за підтримки сил Чорноморського флоту успішно
здійснили Одеську операцію, у ході якої були визволені Херсон (13 березня), Миколаїв
(28 березня), Одеса — (10 квітня).
Визволення Криму
Навесні 1944 р. Ставка поставила перед військами 4-го Українського фронту, Приморської
армії та Чорноморського флоту завдання розгромити військове угруповання супротивника
в Криму і звільнити Кримський півострів від загарбників. Кримське угруповання
супротивника складалося із 7 німецьких і 5 румунських дивізій і нараховувало до 200 тис.
солдатів і офіцерів. 8 квітня 1944 р. почалися кровопролитні бої за Крим. 11 квітня була
визволена Керч, 13 квітня — Сімферополь. 5 травня розпочався штурм севастопольських
укріплень ворога, Найбільш жорстокі бої розгорнулися на Сапун-горі. Після 9-годинного
штурму вона вже була в руках радянських військ. 9 травня 1944 р. від загарбників був
звільнений Севастополь. 12 травня Крим був повністю звільнений від німецько-
фашистських військ.

ВИЗВОЛЕННЯ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ ТА ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ
Дата Подія
24 грудня 1943 р. — 29 лютого 1944 р. Житомирсько-Бердичівська,

Кіровоградська, Корсунь-Шевченківська (в
оточенні опинилися 11 ворожих дивізій
кількістю 80 тис. осіб), Рівненсько-Луцька,
Нікопольсько-Криворізька операції

4 березня — середина квітня 1944 р.. Проскурово-Чернівецька, Умансько-
Ботошанська, Березнегувато-Снігірівська,
Одеська операції. У результаті цих
наступальних операцій було звільнено
Правобережну й Південну Україну. 26
березня 1944 р. радянські війська вийшли
на кордон із Румунією, 8 квітня 1944 р. —
на кордон із Чехословаччиною

8 квітня —
 12 травня 1944 р.

Кримська наступальна операція, яка
завершилася визволенням Криму

Завдання
1.Назвіть основні наступальні операції Червоної армії з визволення Правобережної та
Південної України. Укажіть їх результати.
2.Покажіть на карті територію України, яка була визволена на середину 1944 р.

3.Примусове виселення з Криму в східні райони СРСР татар, греків, вірмен
 Проте доля багатьох жителів Криму склалася трагічно. Кримськотатарське

населення півострова, звинувачене \ співпраці з окупантами,  рішенням Державного
Комітету Оборони  у травні 1944 р. було примусово виселене до Середньої Азії. У травні
1944 р. з Криму було виселено 165 тис. татар і 35,5 тис. представників інших
національностей. Із загальної кількості виселених понад 80 % були жінки і діти.
Близько 50 % загинули дорогою та у перші роки перебування на нових місцях
проживання. Незабаром така ж доля спіткала грецьке, вірменське, а згодом і болгарське
населення Криму. Лише за часів незалежності України розпочалося повернення
кримських татар і представників інших народів на півострів, а витрати, пов’язані  з їх
поверненням й облаштуванням у Криму, лягли на плечі уряду України.
Депортація — вигнання, висилка з постійного місця проживання або держави окремих
осіб чи народів.
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Таким чином, на середину 1944 р. переважна більшість території України була звільнена
від німецько - фашистських загарбників. Під владою німців залишалися лише
західноукраїнські землі.
4.Завершення вигнання окупантів з України
 Перед військами 1-го Українського фронту було поставлено завдання підготувати
наступальну операцію, у ході якої розчленувати і розгромити німецьку групу армій
«Північна Україна», визволити західні області України. Війська 1-го Українського фронту
переважали ворога у живій силі, танках і артилерії у 1,5-2 рази, а в авіації — у 4 рази.
Наступом 13 липня 1944 р. на Рава-Руському, а 14 липня на Львівському напрямках
війська 1-го Українського фронту розпочали Львівсько-Сандомирську наступальну
операцію, яка тривала до 29 серпня.
Із 18 по 22 липня радянські війська оточили і розгромили в районі Броди велике вороже
угруповання в складі 8 дивізій, чисельністю близько 60 тис. осіб, з яких 38 тис. солдатів і
офіцерів було знищено і 17 тис. взято в полон. Серед розгромлених військових частин
була і 14-та гренадерська дивізія «СС -Галичина». Продовжуючи наступ, з'єднання 1-го
Українського фронту 27 липня звільнили міста Львів, Станіслав і Перемишль, а 29 липня
форсували Віслу. Було створено великий плацдарм на західному березі річки в районі
Сандомира.

Із 20 по 29 серпня 1944 р. війська 3-го і 2-го Українських фрон-| тів у взаємодії з
Чорноморським флотом і Дунайською військовою флотилією провели Яссько-
Кишинівську операцію, у ході якої була розгромлена група німецько-фашистських армій
«Південна Україна» . 25 серпня радянські війська визволили місто Ізмаїл. Вони повністю
звільнили Молдавську РСР і Ізмаїльську область України від німецько-фашистських
окупантів і розгорнули наступ у глиб території Румунії. Одночасно радянські війська 6
серпня 1944 р. оволоділи містом Дрогобичем.

8 жовтня 1944 р. радянські війська визволили останній окупований фашистами
населений пункт радянської України у її довоєнних кордонах — залізничну станцію і село
Лавочне Дрогобицької області.

ЗАВЕРШЕННЯ ВИЗВОЛЕННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Дата Подія
13-29 липня 1944 р. Львівсько-Сандомирська операція (27

липня звільнено Львів, Перемишль;
форсуванням р. Вісли закінчився розгром
німецької групи армій «Північна Україна»)

20 - 29 серпня 1944 р. Яссько-Кишинівська операція, у ході якої
визволено Молдавську РСР та Ізмаїльську
область України й розгромлено групу армій
«Південна Україна»

8  жовтня 1944 р. Визволення останнього окупованого
фашистами населеного пункту УРСР — с.
Лавочне Дрогобицької області

28 жовтня 1944 р. Карпатсько-Ужгородська операція. Повне
визволення Закарпаття, остаточне вигнання
фашистських окупантів з українських
земель

Завдання
1.Що  зумовило шалений опір ворога під час визволення західноукраїнських земель?
2.Назвіть операції, у результаті яких було звільнено Західну Україну.
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5. Становище в західних областях України
У серпні 1943 р. був скликаний III Надзвичайний великий збір ОУН-Б. Він не

тільки проголосив курс на боротьбу і проти «московсько-більшовицького та німецького
ярма, за побудову Української самостійної соборної держави», а й виробив соціально-
економічну та політичну платформи організації.
На початку 1944 р. Митрополит А. Шептицький зауважив: Прибуття більшовиків не лише
можливе, а й забезпечене». 29 лютого 1944 р. командувач 1-м Українським фронтом
Микола Ватутін і невеликою охороною на схід від Рівного натрапив на засідку одні із
сотень УПА і був смертельно поранений.

Лише на Рівненщині у січні-лютому 1944 році було зареєстрованої 54 напади на
загони Червоної армії, у яких загинуло 600 червоноармійців. 24 квітня 1944 р. в околицях
села Гурби на Рівненщині дійшло до великої битви, у якій з радянського боку взяло участь
близько ЗО тис, з боку УПА — до 5 тис. чол. Повстанці втратили вбитими близько 2 тис.
осіб, ще 1,5 тис. потрапили в полон.
Бої навесні та влітку 1944 р. знесилили УПА. Протягом 1944 р. УПА спільно з німецькими
саперами споруджувала схрони. У наступні 1945-1946 pp. було винайдено близько 29 тис.
таких сховищ. У вересні 1944 р. з німецьких концтаборів звільнено 150 відомих
націоналістів (Я. Стецька, С. Бандеру). Німецьке командування у жовтні надало 320
інструкторів для підготовки загонів УПА і розпочало постачання зброї і спорядження.
У довідці НКВС УРСР від 22 жовтня 1945 p., підписаній заступником наркома Т.
Строкачем, подаються такі дані: упродовж 21 місяця, починаючи з лютого 1944 p.,
проведено 26 685 бойових операцій проти ОУН УПА. Повстанці здійснили 6 128 операцій.
За цей час вбито 98 846 повстанців і підпільників, захоплено 104 990, з'явилися з
повинною 48 880 осіб. Із радянського боку загинуло 9 621 осіб, поранено 1 343, пропали
безвісти — 2 456 осіб.
Методи боротьби з повстанцями
Бойові операції;
облави та арешти підозрюваних у співпраці;
депортація до східних районів СРСР підозрілих у зв'язках з повстанцями, членів їх сімей
та близьких. Загалом було депортовано понад 200 тис. осіб;
проведення масових мобілізацій до лав Радянської армії;
агітація, пропаганда, ідеологічний тиск на мирне населення;
провокації з боку переодягнених у повстанців загонів НКВС, які влаштовували терор
щодо місцевого населення;
створення загонів самооборони;
здійснення політики радянізації.
6.Завершення Великої Вітчизняної війни. Героїзм українського народу. Ціна
перемоги

 У середині січня 1945 р. розпочався загальний наступ  радянських військ. Були
успішно завершені Вісло - Одерська, Східно - Прусська і Західно-Карпатська операції. 16
квітня 1945 р. почалася Берлінська операція. Під час цієї битви було розгромлено 93
піхотних, танкових і моторизованих німецьких дивізії. Із 16 квітня по 7 травня радянські
війська взяли в полон 480 тис. солдат  і офіцерів, захопили 1 550 танків, 8 600 гармат, 4
510 літаків. Понад 100 тис. радянських воїнів загинули у ці дні. Берлін капітулював 8
травня 1945 р. Німеччина підписала акт про беззастережну  капітуляцію. Із війною в
Європі було покінчено. 9 травня стало всенародним святом — святом Перемоги.
На всіх фронтах Великої вітчизняної війни, за даними головної редколегії зведеної Книги
пам'яті України, протягом війн у Збройних Силах СРСР воювали 6 млн. (за іншими
даними більш 7 млн.) вихідців з України. Половина з них — 3 млн. (за іншими да ними 4,1
млн.) — полягли в боях. Половина тих, хто залишилися, живими, стали інвалідами.
Демографічні втрати України з 1 січня 1941 до 1 січня 1945 р перевищують 13 млн. 584
тис. осіб (враховуючи 300 тис. українців, які після перемоги відмовились повернутися на
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батьківщини  з Німеччини та Австрії). За період окупації загинули 5,5 млн. осіб (3,9 млн.
цивільних і 1,6 млн. військовополонених). Нацисти знищили в Україні 1 млн. євреїв. Якщо
у 109 містах УРСР на 1 січня 1941 р. мешкали 8,5 млн. громадян, то після осені 1944 р. —
лише 3,2 мільйона.
Воїни-українці та уродженці України вписали безсмертні сторінки в історію війни,
показавши приклади ратного героїзму. Так,  подвиг білоруса капітана М. Гастелло
(вихованця Луганської авіаційної школи) повторили й українці. Серед учасників
повітряних таранів — 55 льотчиків-українців та уродженців України. Із 15 фронтів, що
діяли в період радянсько-німецької війни, більше половини очолювали маршали і
генерали за походженням українці.

Із 11 603 воїнів, які в роки війни за бойові подвиги були удостоєні звання Героя
Радянського Союзу, 2 072 були українці, причому 32 з них удостоєні цього звання двічі, а
один — І. Кожедуб — тричі! Із 7 млн нагород 2,5 млн. належать українцям. Партизани і
підпільники України за самовіддану боротьбу проти фашистських окупантів одержали
майже 63,5 тис. нагород із 152 тисяч.
Лейтенант О. Берест з Сумщини був один з перших, хто підняв прапор Перемоги над
рейхстагом.
31 військовослужбовець — вихідці з України — повторили подвиг О. Матросова, серед
них були і чотири воїни-євреї. Снайпер українець В. Дяченко знищив 425 фашистів, Ф.
Харченко — 38 Ф. Рубахо — 346 окупантів.
Американський журналіст Е. Сноу після поїздки Україною  в січні 1945 р. писав: «Друга
світова війна була насамперед українською війною», — мотивуючи свою думку тим, що
жодна держав Європи не зазнала таких страшних руйнувань.
Фашисти повністю знищили понад 250 українських сіл, у том числі 171 на території
«партизанських областей» — Волинської,  Житомирської, Сумської й Чернігівської; було
зруйновано 714 міст  і понад 27 тис. інших населених пунктів. Прямі матеріальні збитки
склали 285 млрд. крб. в цінах 1941 р., що в 5 разів перевищувало асигнування УРСР на
нове будівництво впродовж 3 довоєнних  п'ятирічок. Втрачено 40 % економічного
потенціалу: було знищено  і 6,5 тис  підприємств.
10 млн. жителів залишилися без  даху над головою. Загальна сума втрат населення й
господарства України — майже 1,2 трлн крб.
Із закінченням війни завершився процес об'єднання всіх українських земель в одній
державі: 26 листопада 1944 р. з'їзд народних комітетів Закарпаття в Мукачевому
(готувався під патронажем Л.Брежнєва) ухвалив рішення про вихід краю зі складу
Чехословаччини  і приєднання до УРСР. Цей акт було формально  закріплено угодою між
Радянським Союзом і Чехословаччиною від 29червня 1945 року.

7.Культура України в роки війни
А. Розенберг у директиві рейхскомісара Е. Коху від 18 листопада 1941 р. зазначав: «Щоб
створити загальні передумови для налагодження життя, досить допустити існування
початкових шкіл». Дозволялося організовувати професійні школи. Навчальний процес у
них відбувався за програмами, складеними німецькими чиновниками.
Запитання
Якими були цілі освіти в умовах окупації?
 За підсумками навчального 1941-1942 рр. у Запоріжжі працювало 33 народні семирічні
школи, у яких навчалося 11 тис. учнів і працювало 433 учителі (порівняно з радянськими
часами, кількість шкіл зменшилася лише на 3, а кількість учнів — 3,5 тис). У
Дніпропетровській області за ініціативою бургомістрату до кінця року відкрили 138 шкіл,
де навчались 30,7 тис. учнів працювали 1 070 учителів, дев'ять професійно-технічних шкіл
до яких були зараховані 21 654 особи.
Узимку 1942-1943 рр., зазнавши військових поразок на Східному фронті, військове
командування наказало закрити всі школи: невизначений термін у зв'язку з нестачею
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палива для обігріву приміщень. Навчання було поновлене лише на початку весни 1943 р а
деякі школи запрацювали лише у квітні.
На територію Німеччини з України було вивезено близько тисячі вчених.
У 1942 р. у Львові почали функціонувати п'ять вишів, але мова  викладання була німецька,
лише в кінці кожної лекції упродовж 10 хв.  робили резюме українською, причому
студенти спілкувалися між собою також німецькою. На Волині протягом 1941-1943 рр.
існував Інститут народної освіти у Кам'янці-Подільському, в інших округах —
Житомирський інститут народної освіти (ІНО), Вінницький медичний інститут, у Києві —
Українська Академія наук (не
довго), у Харкові — Український художній інститут, у Дніпропетровську — університет.
У роки окупації в Україні виходили 150 газет і журналів, працювало  15 радіостанцій —
певна річ, під суворим наглядом фашистської цензури.
В Україні працювали театри. На початку 1943 р. київські й харківські артисти
організували  в Києві Театр музики і драми, Київський оперний театр. Харківський
драмтеатр гастролював у Полтаві , в Одесі працювали чотири театри, у Києві здобула
популярність студія  «Ґроно»  П. Коваленка. До березня 1943 р. театр ім. І. Франка в
Станіславі дав 43 вистави різних жанрів. У Ворошиловграді  із  серпня 1942 р. діяли
Український музично-драматичний театр їм. Т. Шевченка, цирк, театр «Кабаре».
Українська хорова капела мала у своєму складі 30 артистів. Із вересня 1942 р. відчинив
свої двері історичний музей.
У Харкові функціонували: Український національний оперний театр, театр ляльок,
Український національний драматичний театр, Український національний хор, Українське
концертно-  естрадне  бюро, духовий оркестр, Український оркестр народних
інструментів, хор національної консерваторії, джаз-оркестр, працювали п'ять музичних
шкіл, Харківський об'єднаний архів. У січні 1942 р. в оперному театрі у Харкові вперше
після 1918 р. виконували гімн «Ще не вмерла Україна».
Упродовж 1941-1944 рр. у Львові відбулося п'ять виставок образотворчого мистецтва. Тут
також діяло Українське видавництво, виходив місячник «Наші дні».
Це був не колабораціонізм, а політика нонконформізму, «троянський кінь», подарований
Україною імперії Гітлера. Адже творчі колективи не пропагували фашистських ідей, а
всіляко намагалися підтримати людей у важкі часи окупації, хоча б тимчасово створити
для них атмосферу людяності.
Із вересня 1942 р. за наказом окупаційної влади розпочалося організоване пограбування
українських національних культурних цінностей.
Запитання.
1.Якою була ціна перемоги для України?
2.Чим відрізнявся розвиток культури на окупованій території і в радянському тилу?
Узагальнення.
Друга світова війна дорого коштувала Україні: великі людські жертви й матеріальні
втрати. Українці зробили вагомий внесок у перемогу над нацистською Німеччиною.
Література до теми:

1. Бойко О.Д. Історія України: навч. посіб.- 3-тє вид.,доп. – Академвидав, 2010.- 688с..
2. Борисенко В. Курс української історії.- К., 1997.
3. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ – ХХ

століття. – К., 1996.
4. Крип'якевич І. Історія України.- Львів, 1992.
5. Полонська – Василенко Н. Історія України.-  Т.1-2.- К., 1995.
6. Рибалка І. Історія України. – Ч.1-2. – Харків, 1995, 1997.
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Змістовий модуль 2.  Історія України ХХ століття

Тема 2.8.Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 – середині 1950-х
рр.

Лекція: ___1___ год.

Тема: Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 – середині 1950-х рр.
1. Відбудова та розвиток народного господарства: труднощі та досягнення.
2. Соціально – економічні та політичні процеси на західноукраїнських землях.
3. Суперечливий характер суспільного життя.

Мета заняття:
Студенти повинні знати  визначати хронологічну послідовність головних подій
відбудовчого періоду, пояснювати н основі карти зміни в адміністративно-
територіальному устрої Щ відбудовчі процеси у промисловості; на основі різних джерел
ін, формації: характеризувати зовнішньополітичну діяльність УРСР зіставляти різні точки
зору щодо цього питання та давати їм власну  оцінку; визначати умови та особливості
відбудовчих процесі в Україні порівняно із загальноєвропейськими варіантами після
воєнної конверсії та відбудови; описувати повсякденне життя та визначати зміни,
пов'язані з відбудовчими процесами.
Студенти повинні вміти визначати хронологічну послідовність головних подій
відбудовчого періоду, пояснювати н основі карти зміни в адміністративно-
територіальному устрої Щ відбудовчі процеси у промисловості; на основі різних джерел
ін, формації: характеризувати зовнішньополітичну діяльність УРСР зіставляти різні точки
зору щодо цього питання та давати їм вла ну оцінку; визначати умови та особливості
відбудовчих процесі в Україні порівняно із загальноєвропейськими варіантами післ
воєнної конверсії та відбудови; описувати повсякденне життя та визначати зміни,
пов'язані з відбудовчими процесами.

План заняття:
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1. Відбудова та розвиток народного господарства: труднощі та досягнення.
2. Соціально – економічні та політичні процеси на західноукраїнських землях.
3. Суперечливий характер суспільного життя.

Розкриття питання:
Основні терміни теми:  ООН, націоналізація, колективізація, індустріалізація, культурна
революція, УПА, неканонічний Собор,  УГКЦ,  операція «Вісла»,
Ждановещина – ідеологічна компанія зі знищення вільнодумних діячів літератури і
мистецтва в СРСР, пов’язана з діяльністю секретаря Компартії з ідеологією А. Жданова.
Радянізація – насильницьке насаджування у Західній Україні норм економічного,
суспільно – політичного, культурного життя, характерних для тоталітарного Радянського
Союзу.
Операція (акція) “Вісла” – депортація українського населення з території Закерзоння і
розселення його на території Польщі.
Організація Об’єднаних Націй (ООН) – міжнародна організація, головною метою якої є
підтримка миру і безпеки у всьому світі, розвиток дружніх відносин між націями на основі
принципу рівноправності і самовизначення народів.
Персоналії.
Йосип Сліпий – верховний архієпископ Львівський, останній митрополит Києво-
Галицький Української греко-католицької церкви з 1944 р., кардинал.
Гавріїл Костельник – греко-католицький священик, організатор Львівського собору.
Дати:
1944 – 1956 рр. – збройна боротьба на Західній Україні між загонами УПА та НКВС і
частинами Рядянської Армії.
26 червня 1945 р. – підписання УРСР Статуту ООН.
24 жовтня 1945 р. – Заснування ООН.
1946 – 1947 рр. – Голод в Україні.
Березень 1946 р. – Львівський собор, розпуск УГКЦ.
1947 р., квітень – серпень – Операція “Вісла” – депортація українського населення
Холмщини та Лемківщини до Західної Польщі.
1949 р. грудень – Звільнення М. Хрущова з посади першого секретаря ЦК КП(б)У,
обрання на цю посаду Л. Мельникова.
1950 р. 5 березня – Загибель командуючого УПА Р. Шухевича (Т. Чупринки).
1953 р. 5 березня – Помер Й. Сталін.
1953 р. червень – Звільнення Л. Мельникова з посади першого секретаря ЦККП України,
призначення на цю посаду О. Кириченка.
1954 р. 19 лютого – Передача Криму зі складу РСФСР до складу УРСР рішенням Президії
Верховної ради СРСР.
1945 – початок 1950-х період відбудови.
Березень 1944 р. – створення Народного комісаріату закордонних справ УРСР,
26 квітня 1945 р. на конференції в Сан – Франциско Україна увійшла до складу ООН як
член засновник,
26 червня 1945 р. радянсько – чехословацький договір про входження Закарпаття до
Радянської України,
16 серпня 1945 р. договір між СРСР та Польщею  про радянсько – польський договір,
1951р. обмін прикордонними ділянками між Польщею і УРСР, остаточне визначення
західного кордону УРСР.

1. Відбудова та розвиток народного господарства: труднощі та досягнення.
Повоєнні адміністративно – територіальні зміни.
Процес об’єднання українських земель та формування території України  вступив у
вирішальну фазу вже наприкінці війни. Остаточні контури повоєнних кордонів УРСР
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сформувалися у процесі українсько-польського, українсько-чехословацького та
українсько-румунського територіальних розмежувань. Їх суть полягала у міжнародному
юридичному визнанні факту включення протягом 1939 – 1945 рр. Західних областей
України до складу СРСР.
Особливо важливим було врегулювання територіального питання з Польщею.
16 серпня 1945 р. – між СРСР і Польською Республікою було укладено договір щодо
радянсько-польського держкордону. Він закріплював рішення Кримської та Потсдамської
конференцій, відповідно до яких, кордон мав проходити в основному по “лінії Керзона”, з
відхиленням на схід (тобто на користь Польщі) 5 – 8 км., а в деяких місцях на 17
км.(Немерів – Ялунка) і 30 км.(район Солонія і м. Крилов).
Остаточно радянсько-польський кордон було розмежовано в 1951р., коли на прохання
Польщі відбувся обмін прикордонними ділянками, майже однаковими за площею. До
Львівської обл. увійшли землі в районі м. Кристонополя (Червонограда), а до Польщі
відійшла територія довкола Нижніх Устриків Дрогобицької області.
29 червня 1945 р. договір між Чехословаччиною та СРСР було юридично закріплено
рішення І з’їзду делегатів Народних комітетів Закарпатської України про з’єднання
Закарпатської України з УРСР (від 26.11.1944 р.).
Радянсько-румунський договір від 10.02.1947 р., юридично закріплював право УРСР на
Північну Буковину, Хотинщину, Ізмаїльщину в рамках радянсько – румунської угоди від
28.06.1940р.
В результаті всіх цих змін кордонів, відбулось розширення території УРСР до 603,7 тис.
км2., а населення збільшилося на 7 млн. чол. Намітились умови для консолідації і розвитку
українського народу, піднесення його національної свідомості.
аким чином, український народ на середину ХХ століття, з деякими територіальними
втратами, зміг об’єднатися в своїх етнічних кордонах під владою однієї територіальної
держави (останнім актом цього процесу стало включення у 1954 р. Кримської області до
складу УРСР).
Зовнішньополітична діяльність УРСР.
27 січня 1944 р. пленум ЦК ВКП(б) розглянув і ухвалив пропозицію РНК СРСР щодо
розширення прав союзних республік у сфері міжнародних відносин.
28 січня – 1 лютого 1944 р. Х сесія Верховної Ради СРСР прийняла закон про
перетворення Наркомату закордонних справ із загальносоюзного на союзно-
республіканський.
4 березня 1944 р. Верховна Рада УРСР прийняла закон про утворення Народного
Комісаріату закордонних справ республіки. Його очолює Д. Мануїльський. Україна
невдовзі стає одним із засновників і перших членів ООН.
Боротьба за голоси, а значить і вплив в ООН – одна з головних причин відновлення прав
зовнішнього представництва України. Крім того, це робилося з метою заспокоєння
міжнародної громадської думки, мобілізації українського народу на завершення війни і
відбудови; нейтралізації національного руху який боровся за відродження незалежності
України.
6 травня 1945 р. українська делегація прибула до Сан – Франциско на установчу
конференцію ООН.
На першій сесії Генеральної Асамблеї ООН Україну обрано до складу Економічної і
соціальної ради, в 1948 – 1949 рр. вона була постійним членом головного органа ООН –
Ради безпеки.
Українська дипломатія у 50 – х рр. працювала у 16 міжнародних організаціях, підписала
60 мирних угод і конвенцій.
На міжнародній арені Україна ніколи не відхилилася від позицій, які займав СРСР. Та все
ж вихід на міжнародну арену, вступ до ООН мав велике значення для подальшої
розбудови української державності.
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Першочерговим завданням після війни була відбудова зруйнованої у 1941 – 1944 рр.
України. Погіршилась демографічна ситуація. Протягом січня 1941 р. – липня 1946 р.
населення України зменшилось більш як на 9 млн. чоловік. Тяжким наслідком війни стало
різке скорочення чисельності трудових ресурсів, особливо кваліфікованих кадрів.
Матеріальні втрати України дорівнювали 1,2 трильйона карбованців, а за даними УІНРРА
100 мільярдам доларів. Було знищено 714 міст і містечок, 28 тисяч сіл, зруйновано 2
мільйона будинків, внаслідок чого понад 10 млн. людей залишилося бездомними. Київ
знищено на 85%, Харків – на 70%, великих знищень зазнали Дніпропетровське,
Запоріжжя, Сталіне, Кременчук, Полтава. Втрати в економіці: знищено більше як 16 тис.
промислових підприємств і 28 тис. колгоспів та 870 радгоспів. Для виведення республіки з
цього катастрофічного стану четвертий п’ятирічний план 1946 – 1950 рр. виділив для
України 20,7% загальносоюзних капіталовкладень. Пріоритетним завданням була
відбудова важкої промисловості. В 1945 – 1950 рр. на її розвиток було спрямовано 88%
капіталовкладень. Значну їх частину було спрямовано у вугільну промисловість.
До кінця 40 – х рр. було відновлено довоєнний рівень промислового виробництва у
вартісних показниках. За фізичним обсягом рівня виробництва 1940 р. вдалося досягти
лише в середині 50 –х рр.
Капіталовкладення в сільське господарство складали лише 7% загального обсягу
асигнувань. Незабаром пущені в дію 2000 промислових підприємств відновлено
електроенергетику. Великі труднощі залишилися в с/г, через посуху в 1946 р.; взимку
1946 – 1947 рр. прийшов на Україну голод.
За офіційними радянськими даними, в 1950 р. Україна вже виробила 47,8% всесоюзної
продукції чавуну, 30,6 – сталі, 33,2 – прокату, 53 – залізної руди, 30 – вугілля, 38,4 –
металургійного устаткування, 71,6 – цукру. Продукція с/г України в 1950 р. – дорівнювала
тільки 91% проти стану 1940 р., відповідно легка промисловість лише 79% рівна 1940 р.
Промислове виробництво на Україні в 1950 р. перевищило рівень 1940 р. на 15%. Однак
це не привело до суттєвого підвищення життєвого рівня народу, оскільки тоталітарний
режим традиційно нехтував випуском товарів широкого вжитку.
У серпні 50 – х рр. УРСР відігравала одну з головних ролей у єдиному господарчому
механізмі країни. Вона перетворилася на потужну металургійну і паливну базу СРСР,
стало одним з найрозвинутіших районів машинобудування.
У 1957 р. за кількість виробництва чавуну на душу населення України випередила всі
капіталістичні держави світу. За видобутком вугілля вона вийшла на 2 місце у світі, а за
виробництвом сталі – третє. Однак паралельно зростанню індустріальної могутності в
Україні поглиблювалися і дедалі більше виявлялися негативні тенденції, які набували рис
хронічності.
По – 1-е, це помітне відставання від провідних капіталістичних країн у якісних показниках
– затратах матеріальних і трудових ресурсів тощо.
По – 2-е, диспропорційне, безсистемне моделювання економіки України, перенасиченими
її промисловими підприємствами.
По – 3-е, зниження темпів зростання продуктивності праці в промисловості
тощо.Першочерговим завданням в таких умовах було прискорення науково – технічного
прогресу, здійснення значних структур зрушень у технології, організації та управлінні
виробництвом. Крім цього, потрібно було вирішити ще два завдання: нагодувати, одягти
людей і зміцнити оборону країни.
Відбудова народного господарства України суттєво відрізняється від відбудовчих
процесів країн Заходу. Збитки України від війни, були значно більшими ніж в західних
кранах. Поглибив ситуацію голод 1946 – 1947 рр. Відбудова в Україні здійснювалася
власними силами без зовнішньої допомоги, а в західні країни активно використовували
асигнування, що надходило від США відповідно до “плану Маршала ”. Характерними
рисами відбудовчих процесів в Україні були пріоритетний розвиток важкої
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промисловості, активна роль командної системи, значна заангажованість в економічній
сфері ідеологічного фактору.

2.Соціально – економічні та політичні процеси на західноукраїнських землях.
Після визволення України від нацистів на Західній Україні продовжилася

радянізація, перервана війною. Як зазначав історик О. Субтельний продовжився процес
приведення західних українців у відповідність з радянською системою та їхніми
співвітчизниками. З цією метою у Західній Україні швидкими темпами мали бути
здійснені індустріалізація, колективізація, культурна революція, утвердження влади
органів диктатури пролетаріату.
Всі ці процеси і мали створити умови для остаточної інкорпорації (включення до складу)
західноукраїнського регіону до СРСР. Був проголошений курс на реконструкцію й
розвиток як традиційних для регіону галузей промисловості (нафтовидобувна, газова та
інші) так і нових (машинобудівна, приладобудівна, металообробна).
Пройшла докорінна модернізація економічного потенціалу регіону. За роки четвертої
п’ятирічки у західних областях України були відбудовані та споруджені понад 2,5 тис.
великих і середніх промислових підприємств. Обсяг валової продукції промисловості
протягом 1946 – 1950 рр. зріс у 3,2 рази.
Процес індустріалізації тут мав свої особливості.
По – 1-е, значно вищі, ніж у східних регіонах УРСР темпи промислового розвитку. Якщо
1940 р. підприємства західних областей становили 4,7% – загальної кількості підприємств
України, то 1949р. вже 12,6% (у важкій промисловості – відповідно 8,1 і 16,8%).
По – 2 – е, суттєві якісні зміни у традиційних галузях західноукраїнських земель.
продукція лісової промисловості стала базою для розвитку місцевих галузей –
деревообробної, паперової, хімічної.
По –3 – е, поява нових галузей промисловості: машинобудівної та приладобудівної – на
Львівщині; взуттєвої та трикотажної – у Прикарпатті; рибопереробної – в Ізмаїльській
обл. та ін.
По – 4 – е, відкриття у західноукраїнському регіоні значних родовищ корисних копалин:
1946 – 1949 рр. у Дрогобицькій області розвідані газові родовища, які мали союзне
значення. У 1948 р. завершено будівництво найпотужнішого у ті часи в Європі
магістрального газопроводу Дашава – Київ, а 1951 р. газ з Західної України почала
отримувати Москва.
Економічна модернізація вимагала значної кількості освічених, кваліфікованих
робітників. Тому велика увага приділялась питанням освіти.
У 1950 – 1951 навчальному році у школах західних областей вже працювало понад 60 тис.
вчителів (в 6 раз більше ніж у довоєнний період). Початковою освітою було охоплення
всіх дітей шкільного віку. Наприкінці 1950 р. тут функціонувало 25 вузів – 1,5 рази
більше, ніж у 1940 р. кількість студентів збільшилася у 10 разів.
З 1953 р. навчання у всіх вузах західноукраїнських областей велося переважно російською
мовою, що призводило до русифікації населення.
Особливістю політичного життя у Західній Україні було формальне представництво у
владних структурах місцевого населення, яке, як правило, висувалося на другорядні
посади і могло певною мірою активно впливати на розвиток подій лише на рівні села або
району. 1950 р. із 23 тис. членів львівської обласної організації КП(б)У місцеве населення
становило лише 10%.
В свою чергу у номенклатурі обкомів партій Західної України, місцеві працівники
становили тільки 12,1%. Причина: недовіра КП(б)У.
Радикальні зміни відбулися і у сільському господарстві західноукраїнських земель. Ще
1944 р. було відновлено процес примусової форсованої колективізації. На початку 1946
р. у Західній Україні налічувалося 158 колгоспів, 1950 р. – 7190 (колгоспи за одними
джерелами об’єднували 93%, а за іншими 98% селянських господарств).
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На початку 50 – х рр. суцільна колективізація у західноукраїнському регіоні була в
основному завершена.
Діяльність українських і польських політичних партій, громадянських організацій,
наукових, торговельних, промислових товариств і установ було заборонено.
Переважними методами здійснення соціалістичних перетворень стали тиск, терор, масові
репресії, депортація населення. З метою остаточного знищення опору нововведенням з
боку західноукраїнського населення, сталінський тоталітарний режим повів активну
боротьбу проти УГКЦ, яка була одним із важливих чинників суспільно – політичного
життя цього регіону.
Після смерті А. Шептицького (1.11.1944 р.) пішли арешти українців й розстріли ієрархів
церкви, священників. На довголітнє заслання до концтабору було відправлено нового
митрополита Й. Сліпого. У 1946 р. (8 – 10.03.) був проведений інспірований органами
КДБ т. зв. Собор греко-католицької церкви, який підпорядкував її російській православній
церкві, скасувавши Берестейську унію 1596 р. однак значна частина духовенства і вірних
противилась цьому неканонічному акту і продовжувала таємно дотримуватись греко-
католицьких обрядів.
Активну боротьбу у підпіллі продовжувала ОУН, яка діяла паралельно з УПА. Боротьба
УПА, яку підтримували широкі верстви місцевого населення, набула з боку НКВД
тотального характеру і велось надзвичайно жорстоко. Між 1946 і 1949 рр. було вислано до
Сибіру близько 500 тис. західних українців. З метою дискредитації повстанців, спеціальні
загони НКВС переодягалися у форму УПА, грабували, ґвалтували і мордували
українських селян. Однак УПА продовжувала боротьбу, розділяючись на малі, більш
рухливі загони, про спорядочні дії яких радянські джерела інформували навіть у 1956 р.
УПА діяла також у т. зв. Закерзонні – на території Посяння, Холмщини, Лемківщини. У
квітні – серпні 1947 р. в результаті кривавої операції “Вісла”, проведеної польським
урядом, було знищено значну частину, бійців УПА, а більшість 140,5 тис. осіб
українського населення повністю виселено з рідної землі і розселено по всій Польщі. В
результаті ослаблення УПА, радянський режим зумів повністю завершити колективізацію
на Західній Україні усіх 1,5 млн. селянських господарств.
У серпні 40 – х рр. українське населення Закерзоння стало жертвою насильницької
депортації, яке до середини 1946 р. здійснювалося у напрямку УРСР, а з квітня 1947 р. – у
глиб Польщі. Суттю операції “Вісла” було “очищення” території Південно – Східної
Польщі від автохтонного українського населення та цілковита асиміляція українців –
переселенців у польському середовищі.

3.Суперечливий характер суспільного життя.
Процес консервації тоталітарного режиму в СРСР у повоєнний період вимагав

остаточного утвердження сталінської ідеологічної доктрини, саме тому в цей час, з одного
боку, активізується пропагандистська обробка населення, з іншого – посилюється тиск на
інтелігенцію. Все, що виходило за межі офіційної доктрини, чи брало під сумнів її
постулати, категорично відкидалося системою. Цим обґрунтовувався процес боротьби не
тільки проти “націоналізму”, а й проти “космополітизму” та “низькопоклонства” перед
Заходом.
У 1946 р. побачила світ сумнозвісні постанови ЦК ВКП(б). Про журнали “Звезда” і
“Ленінград” спрямовані проти творчості А. Ахматової і М. Зощенка. Про кінофільм
“Большая жизнь” та ін., що стали “бойовою програмою” нової ідеологічної атаки. Цього ж
1946 р. ЦК КП(б)У ухвалив кілька постанов “Про перекручення і помилки у висвітленні
української літератури в ,, Нарисі історії української літератури”, “Про журнал сатири і
гумору “Перець”, “Про журнал “Вітчизна” та інші. У всіх цих постановах, як правило,
містилося три тези: 1) критика націоналізму; 2) вказівка на недостатнє висвітлення у
художній творчості проблем сучасності; 3) заклик до розгортання більшовицької критики
і самокритики. Почалася чергова компанія морально – політичного тиску на суспільство,
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керована тодішнім головним ідеологом А. Ждановим. Перший її етап в Україні проходив
під гаслом боротьби проти “націоналізму” і наступив він після вересневого 1947 р.
пленуму правління Спілки письменників України . Відверто публічному цькуванню і
прямому звинуваченню у “націоналізмі” було піддано М. Рильського (“Мандрівка в
молодість”, “Київські октави”), Ю. Яновського (роман “Жива вода”), І. Сенченка (повість
“Його покоління”), О. Довженко (кіносценарій “Україна в огні”) та інші.
Після того як КП(б)У знову очолив Л. Каганович у 1947 р. атмосфера ідеологічної
нетерпимості стала ще чіткішою. Так виступаючи у серпні 1947 р. на нараді молодих
письменників у ЦК КП(б)У він заявив: “Ми не зуміємо виховати когорти молодих
письменників без критики старих”.
У серпні 1947 р. ідеологічній атаці була піддана велика група науковців республіки. ЦК
КП(б)У ухвалює постанову “Про політичні помилки і незадовільну роботу інституту
історії України академії наук УРСР”. Різкій критиці були піддані праці С. Білоусова, К.
Гуслистого, М. Петровського, М. Супруненка, Ф. Ястребова та інші.
Другий етап кампанії морально – політичного тиску на суспільство відкриває розгорнута
наприкінці 1948 р. боротьба проти “низькопоклонства” перед Заходом, а згодом – і проти
“космополітизму”. Сигналом атаки проти космополітів стала редакційна стаття “Про одну
анти терористичну групу театральних критиків” (газета “Правда”, січень 1949 р.).
Літературні та театральні критики Борщагівський, Гозенпуда і інші отримали призвісько
“безрідних космополітів”.
Монополія влади на визначення пріоритетних напрямів у науці, на тотальний
ідеологічний контроль чітко простежується в процесі дискусій.
Прикладом диктату в науці стала сесія Всесоюзної академії сільськогосподарських наук
(серпень 1948 р.), яка піддала нищівній критиці генетику. Жертвами “ лисинківщини ”
стали: академік М. Гришко, проф. Гершензон, Л. Дегоне, І. Поляков та інші.
Приводом до нової хвилі критики творчої інтелігенції стала опублікована в газеті
“Правда” стаття, від 2.07.1951 р. “Проти ідеологічних перекручень у літературі”. У якій
вірш В. Сосюри “Любіть Україну”, написаний ще в 1944 р. називався “в основі своїй
ідейно порочним твором”, під яким могли підписатися Петлюра, Бандера; М. Рильському
нагадували про “серйозні ідеологічні помилки”, гострій критиці піддавалася опера К.
Данькевича “Б. Хмельницький”.
Пошуки ідеологічних відхилень призвели до нападок не тільки на діячів української чи
російської, а й єврейської культури. Багато єврейських письменників, вчених, художників
було репресовано за звинуваченням у “космополітизмі”. Була навіть сфабрикована
“Змова” єврейської інтелігенції, в якій планувалося за допомогою “міжнародного
єврейства” заволодіти Кримом і відокремитись від Радянського Союзу.
З 1946 по 1951 рік було прийнято 12 партійних постанов з ідеологічних питань.
Незважаючи на те, що у більшості випадків об’єктом нападок була та чи інша частина
інтелігенції, справжньою мішенню для тоталітарного режиму було все суспільство. Саме у
цьому контексті слід сприймати заяви Л. Кагановича про те, що кожен випадок
невиконання планових завдань у промисловості й сільському господарстві
розглядатиметься як прояв українського буржуазного націоналізму.
Наприкінці 40-х - на початку 50-х рр. в умовах навішування націоналістичних ярликів,
боротьби з національними культурами набирає величезних розмірів фетишизація
російської культури та історії. Ідеологія і політична тактика сталінізму носили відкрито
великоруський націоналістичний характер.
Ідеологічний наступ сталінського режиму був зумовлений низкою внутрішніх і зовнішніх
чинників.
Погромні ідеологічні кампанії були реакцією на розгортання і поглиблення “холодної
війни”, способом посилення культурно – ідеологічної ізоляції країни; формою зміцнення
тотального ідеологічного контролю за суспільними процесами; засобом реанімації образу
внутрішнього ворога – важливого фактора функціонування тоталітарного режиму;
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методом нейтралізації активної патріотично настроєної національної еліти. Всі ці компанії
будучи в цілому суттєвим гальмом духовного розвитку народу, все ж не могли зупинити
його поступу. Вони давали можливість режиму консервуватися, а командно –
адміністративній системі стабілізуватися.
Узагальнення.
Друга світова війна призвела до значних змін у долі України. УРСР вийшла на
міжнародну арену як суб’єкт міжнародного права, були міжнародно визнані західні
кордони УРСР, докорінно змінився склад населення і, що, найважливіше, уперше за
багато століть майже всі українські землі опинилися у межах однієї держави.
Література до теми:

1. Бойко О.Д. Історія України: навч. посіб.- 3-тє вид.,доп. – Академвидав, 2010.- 688с..
2. Борисенко В. Курс української історії.- К., 1997.
3. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ – ХХ

століття. – К., 1996.
4. Крип'якевич І. Історія України.- Львів, 1992.
5. Полонська – Василенко Н. Історія України.-  Т.1-2.- К., 1995.
6. Рибалка І. Історія України. – Ч.1-2. – Харків, 1995, 1997.

Змістовий модуль 2.  Історія України ХХ століття

Тема 2.9.Україна в умовах десталінізації (1953 – 1964 рр.).

Лекція: ___1___ год.

Тема: Україна в умовах десталінізації (1953 – 1964 рр.).
1. Соціально-економічний розвиток України. Наростання застійних та кризових явищ

у суспільстві.
2. Політичне життя країни. Шістдесятники. Дисиденти. Об'єктивна необхідність

політичних реформ.

Мета заняття:
Студенти повинні знати зміни, що сталися у розвитку  УРСР  на початку 50 – х
рр. дати узагальнюючу характеристику розвитку України напередодні значних
перетворень; розкрити суть десталінізації.  Показати його особливості  в Україні. Дати
оцінку періоду 1953 – 1964 рр.
Студенти повинні вміти показати зміни, що сталися у розвитку  УРСР  на початку 50 – х
рр. дати узагальнюючу характеристику розвитку України напередодні значних
перетворень; розкрити суть десталінізації.  Показати його особливості  в Україні. Дати
оцінку періоду 1953 – 1964 рр.

План заняття:
1. Соціально-економічний розвиток України. Наростання застійних та кризових явищ

у суспільстві.
2. Політичне життя країни. Шістдесятники. Дисиденти. Об'єктивна необхідність

політичних реформ.

Розкриття питання:
Основні терміни теми:
1. Десталінізація – відхід від деяких норм та правил, характерних для періоду
“сталінщини” (закриття концтаборів, припинення репресій тощо).



183

2. Реабілітація – скасування всіх правових наслідків судового вироку, щодо особи,
необґрунтовано притягненої до судової відповідальності; відновлення у правах
незаконнозасудженних.
3. Демократизація – збільшення та поширення демократичних норм у суспільстві.
4. Ідеологізація – посилення впливу певної ідеології, в даному випадку комуністичної, на
всі сфери життя суспільства.
5. Русифікація – політика нав'язування російської мови та культури неросійським
народом, яка призводить до втрати національної свідомості.
6. Культ особи – єдиновладдя тоталітарного типу, часто релігійного характеру що означає
раболіпство, сліпе поклоніння “божеству”.
7. Волюнтаризм – позиція суб'єкта політики, згідно з якою головними факторами
досягнення поставленої мети є воля, особисті устремління та політичні наміри.
8. Ради народного господарства (Раднаргоспи) – місцеві органи управління
промисловістю у 1957 – 1965рр. в економічних адміністративних районах СРСР.
9. Гігантоманія – хвороблива пристрасть до всього величезного, грандіозного, зокрема
захоплення спорудженням велетенських народногосподарських об'єктів, циклопічних
новобудов, шкідливих для навколишнього середовища, проекти “перекидання” або
“повороту” річок, “осушування”, створення “рукотворних морів” тощо.
10. Екстенсивний шлях розвитку – шлях розвитку економіки, за якого збільшення
виробництва продукції досягається за рахунок збільшення кількості нових підприємств.
11. Національно-визвольний рух – рух за визволення свого народу з під влади іншого.
12. Опозиція – протиставлення одних поглядів у політиці іншим.
13. Шістдесятництво – рух творчої молоді яка сповідувала оригінальну тематику, нові
думки, відмінні від офіційних, і стала ядром духовної опозиції режиму в Україні в 60- х
рр.
14. Дисидентство – морально-політична опозиція до існуючого державного ладу, панівних
у суспільстві ідей та цінностей. Мало три напрямки:
1) національно – визвольний;
2) правозахисний;
3) релігійний.
15. Українська гельсінська група УГГ – українська правозахисна організація, що виникла
в жовтні 1976р.
Персоналії.
1. Микита Хрущов – перший секретар ЦК КПРС у 1953 – 1964рр. та голова Ради
Міністрів (1958 – 1964рр.), який провів часткову десталінізацію радянського суспільства.
2. В. Стус, М. Руденко, В. Чорновіл, П. Григоренко, Л. Лук'яненко, Є. Сверстюк, І.
Дзюба – українські дисиденти.
3. Левко Лук'яненко – юрист, засновник однієї з перших національно-визвольних
організацій – Української робітничо-селянської спілки УРСС, нині - почесний голова
Української республіканської партії, депутат Верховної Ради України.
Дати.
1. Лютий 1956р. – XX з'їзд КПРС. Доповідь М. Хрущова “Про культ особи і його
наслідки”.
2. Травень 1957р. – проголошення М. Хрущовим надпрограми у тваринництві.
3. 1957р. – Перехід від галузевої (міністерства) до територіальної (радгоспи) системи
управління народним господарством.
4. 15 жовтня 1959р. – вбивство у Мюнхені агентом КДБ С. Бандери.
5. Лютий 1960р. – пуск першого атомного реактора в Україні.
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6. Січень 1961р. – суд у Львові над членами УРСС створеної Л. Лук'яненком.
7. Липень 1963р. – звільнення М. Підгорного з посади першого секретаря ЦК КПУ,
призначення на цю посаду П. Шелеста.
8. Жовтень 1964р. – усунення М. Хрущова від влади.
9. Серпень – вересень 1965р. – перша велика хвиля арештів дисидентів в Україні.
10. 1970 – 1974рр. – вихід самвидавського журналу “Український вісник”
11. Травень 1972р. – звільнення П. Шелеста з посади першого секретаря ЦК КПУ, обрання
на цю посаду В. Щербицького.
12. Січень- травень 1974р. – друга хвиля арештів дисидентів.
13. Жовтень 1976р. – утворення Української Гельсінської групи на чолі з М. Руденком.
14 1978р. “Брежнєвський циркуляр” – постанова ЦК КПРС “Про подальше вдосконалення
вивчення й викладання російської мови в союзних республіках”.
15. 1983р. “Андроповський указ” – постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР “Про
подальші заходи по вивченню російської мови в загальноосвітніх закладах союзних
республік”.
16. Квітень 1985р.-проголошення на Пленумі ЦК КПРС курсу на перебудову.

1. Соціально-економічний розвиток України. Наростання застійних та кризових
явищ у суспільстві.

Три десятиліття після смерті Сталіна в історії України можна умовно поділити на два
періоди, які мали суттєво відмінний історичний зміст.
1-й – це часи «відлиги»,коли була зроблена спроба частково реформувати тоталітарну
радянську систему, перетворити її на більш життєздатний суспільний організм.
2-й період став часом політичної та ідеологічної реакції, прогресуючого занепаду й
розкладу тоталітарної системи України, яка в ці часи, здавалася б, назавжди посіла місце
найпотужнішої провінції великої імперії, стала ареною всіх цих подій, що запрограмували
її розвиток у наступні часи.
У середині 50-х рр. УРСР відігравала одну з головних ролей у єдиному
народногосподарському комплексі країни.
Вона перетворилася на потужну металургійну і паливну базу СРСР стала одним з
найрозвинутіших районів машинобудування. У 1957р. за кількістю виробництва чавуну на
душу населення Україна випередила всі капіталістичні держави світу. За видобутком
вугілля вона вийшла на друге місце у світі, а за виробництвом сталі на третє. Однак,
паралельно зростанню індустріальної могутності в Україні поглиблювалися і дедалі
більше виявлялися негативні тенденції, які набували рис хронічності.
Негативні тенденції, це:
- значне відставання від провідних капіталістичних країн у якісних показниках-затратах
матеріальних і трудових ресурсів, тощо;
- диспропорційне, безсистемне моделювання економіки України, перенасичення її
промисловими підприємствами;
- зниження темпів зростання продуктивності праці в промисловості, тощо.
Ці тенденції вимагали негайного прискорення науково-технічного прогресу, здійснення
значних структурних зрушень у технології, організації та управлінні, виробництвом. Крім
цього, необхідно було вирішити ще два завдання: нагодувати, одягати людей, підняти їх
культурний рівень; зміцнити оборону країни.
Головним завданням серед усіх пріоритетів на початку 50-х рр. стало вирішення
продовольчої проблеми, яку можна було вирішити тільки шляхом радикальних реформ
усього процесу сільськогосподарського виробництва. Початок реформування поклав
вересневий (1953р.) Пленум ЦК КПРС, який намітив заходи, спрямовані на піднесення
сільського господарства. Про пріоритетність вирішення цього завдання свідчить той факт,
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що за 12років (1953-1964рр.) відбулося 11 Пленумів ЦК КПСР та 14 Пленумів ЦК КПУ з
питань с/г.
Завдяки пріоритетності свого розвитку сільське господарство у середині 50-х рр. Вперше
за довгі роки стало рентабельним. Валова продукція с/г за 1954 – 1958рр. порівняно з
попередньою п'ятирічною зросла на 35,5%.
Піднесення с/г виробництва було зумовлене дією цілої низки факторів:
1. Посилення матеріальної зацікавленості колгоспників у суспільному виробництві. В
1952 - 1958рр. – закупівельні ціни на зерно зросли майже у 7 разів, на картоплю – у 8
разів, на продукти тваринництва – 5,5раза.
2. Створення умов для розвитку особистого господарства колгоспників (зниження
податків, тверді суми податків та ін.).
3. Здійснення переходу (хоча і непослідовного) від жорсткого планування до поєднання
централізованого планування з господарською самостійністю колгоспів і радгоспів.
4. Зміцнення матеріально-технічної бази с/г. Протягом 1951 – 1960рр. Капіталовкладення
в с/г республіки зросло у 6 разів порівняно з 4-ою п'ятирічкою.
5. Поліпшення якісного складу керівників с/г виробництва. В 1953р. серед керівників
колгоспів України вищу освіту мали лише 3%, середню спеціальну – 19%, то в 1960р. –
65,5% і ін.
У 1958р. Україною прокотився дощ державних нагород. Це був рік тріумфу та ейфорії.
Проте ці успіхи були б ще вагомішими та тривалішими якби офіційна політика була
послідовнішою. Так, якщо взяти хоча б один аспект – еволюції державної політики щодо
особистих підсобних господарств.
Після смерті Сталіна – певне послаблення податкового пресу, відміна обов'язкових
поставок державі, тощо. То вже 1955р., у 2 рази зменшено розміри присадибних ділянок,
1956р. встановлено грошовий податок з громадян, які тримали худобу в містах; ще в
1956р. Хрущов пропонував, щоб селяни продавали своїх корів колгоспам, а молоко
одержували на трудодні.
У процесі кардинальних змін в економіці в ході реформ невпинно зростав суб'єктивний
фактор (вплив Хрущова), що зумовило появу волюнтаристських нереалістичних
надпрограм. У галузі аграрної політики чітко визначилися щонайменше три такі
програми, свою данину кожній з них віддала й Україна.
1-ша Освоєння цілинних земель. Започатковано на лютнево-березневому (1954р.) Пленумі
ЦК КПРС (28 – ЗО млн. га незайманих земель Казахстану і Сибіру). Реалізація цієї
програми вичерпувала ресурси з України і суттєво послаблювала с/г республіки. За
оцінкою історика-аграрника І. Русинова приріст врожайності зерна по СРСР навіть на 1ц з
га, в цей час був би рівнозначним результату освоєння цілини.
2-ою надпрограмою стало постійне і невиправдане розширення площ посівів кукурудзи та
інших диво культур.
3-я надпрограма – це грандіозний хрущовський проект у тваринництві. Її суть, за словами
Хрущова, полягала в тому, щоб у найближчі роки наздогнати США щодо виробництва
м'яса ,масла і молока на душу населення. Ця програма була висунута навесні 1957р.
“Гонка за лідером” вимотувала сили, енергію та ресурси, закінчилась тим, що
виробництво продукції тваринництва у республіці 1964р. впало до 92% рівня 1958р.
Починаючи з 1958р. у с/г виробництві почався спад. Якщо у період від 1950 до 1958р.
обсяг валової продукції с/г України зріс на 65%, то з 1958 до 1964р. – лише на 3%. Таке
саме становище складалося загалом по країні.
Причини спаду:
1. Певна децентралізація командної системи не означала ні її знищення, ні її усунення від
управління господарством. Посилений адміністративний тиск на колгоспи.
2. Надпрограми поглинали значну частину матеріальних і людських ресурсів,
консервували екстенсивний характер розвитку с/г.
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3. Реформи здійснювались непослідовно, суперечливо, хвилеподібно, в режимі “вперед –
стоп – назад”, несучи на собі значний вплив суб'єктивізму.
4. У 1958р. було прийнято рішення про викуп колгоспами техніки МТС, що суттєво
вдарило по колгоспних бюджетах (4,2 млрд. крб.).
У лютому 1957р. запроваджуєтся нова система управління, що мала органічно поєднати
централізоване планове керівництво з підвищенням самостійності республік, країв,
областей.
Це був територіальний принцип управління через ради народного господарства, що
створювались в економічних адміністративних районах.
На територій СРСР було створено 105 таких районів, а в УРСР – 11. Під контроль
раднаргоспів України передано понад 10 тис. промислових підприємств, і наприкінці
1957р. їм. були підвладні 97% заводів республіки.
Нова система управління, безумовно мала позитивні наслідки: сприяла поліпшенню
розподілу праці та її кооперації у межах економічного регіону, швидше стала
формуватися виробнича і соціальна інфраструктура, повніше використовувалися місцеві
ресурси та ін. А, також сприяла проведенню Україною, як і ін. республіками чіткішої
незалежної економічної політики.
Разом з тим нова система мала серйозні недоліки: неспроможність забезпечити єдність
технічної політики, гальмування впровадження нової техніки; фактичне збереження
централізованого планування та ін. Ситуацію не врятувало укрупнення в 1962р.
раднаргоспів і створення республіканських раднаргоспів та Вищої Ради народного
господарства СРСР. Централізм як основний принцип діяльності командно-
адміністративної системи знову набирав сил. В жовтні 1965р. раднаргоспи були
ліквідовані. Перебудова усієї системи управління на початку 50-х рр. була процесом
об'єктивно необхідним, але ні наука, ні політика, ні практика виявилися непідготовленими
до здійснення такої перебудови. Крім того, територіальний принцип управління, який
базувався на децентралізації, одразу вступав в серйозне протиріччя з домінуючим
принципом централізму.
Разом з тим, хрущовські реформи створили базу, яка сприяла зростанню добробуту
населення СРСР. Так, в Україні 1951-1958рр. прибутки середнього робітника зросли на
230%. У 1957р. було ліквідовано практику державних позик, які забирали 10% заробітків
трудящих.
Сума вкладів жителів України в ощадних касах зросла з 2,7 млрд. крб. 1950р. до майже
19,7 млрд. крб. 1960р.
Скорочено і запроваджено п'ятиденний робочий тиждень.
Селяни отримали паспорти, яких не мали з моменту запровадження паспортної системи
1932р.
Значних розмірив набуло і житлове будівництво, лише за 1956 – 1965рр. було введено в
дію понад 182 тис. м2 загальної (корисної) площі. Це означало, що 18 млн. осіб отримали
житло. У побут багатьох людей увійшла нова техніка – телевізори, магнітофони, пральні
машини та ін.
Спроба Хрущова домогтися істотного підвищення життєвого рівня народу в кінцевому
результаті закінчилося провалом. Уряд змушений був провести в 1961р. грошову
реформу, зменшити асигнування на виробництво предметів споживання.
Наприкінці 50-х – на початку 60-х рр. дедалі більше проявлялися негативні наслідки
непродуманого реформаційного експериментування.
Дефіцит товарів, 30% підвищення роздрібних цін на м'ясо та масло, замороження
заробітної плати, відмова від обіцяного зниження прибуткового податку тощо – все
свідчило про надто низький рівень життя населення.
Отже “відлига” торкнулася лише окремих сторін життя радянського суспільства. Зміни,
що відбулися, сприяли певному прогресивному розвиткові України. Але непослідовність,
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суперечливість цих змін зрештою призвели до того, що задумки ініціаторів стали
перетворюватись у свою протилежність. До того ж межі “відлиги” були занадто вузькими,
аби довести реформи до логічного кінця і докорінним чином оздоровити суспільство.
“Економна” економіка.
Слід визнати, що консервативні та реакційні тенденції в ідеологічному і політичному
житті не завжди збігалися з розвитком в економічній сфері і нерідко вступали з ним в
протиріччя. Протягом майже 20 років (1965 – 1985рр.) в СРСР і Україні спостерігалися
спорадичні спроби реформувати економіку, але вони ставали марними саме через
традиційний пріоритет політики та ідеології над економікою.
Стаття Е. Лібермана “План, прибуток і премія” стала стрижнем проголошеної у вересні
1965р. на Пленумі ЦК КПРС економічної реформи. Суть якої полягала у розширенні
самостійності підприємств, посиленні прямих договірних зв'язків між підприємствами;
встановленні обґрунтованих цін; матеріальному стимулюванні трудових колективів
залежно від результатів їхньої праці; оцінці діяльності підприємств такими
“капіталістичними” показниками, як рентабельність і прибуток.
Реформа розпочалася у січні 1966р. Але, як зазначають дослідники “реформа
перетворилась насамперед на численні розмови про реформу”.
В економіці один варіант адміністративного, позаринкового управління одержавленим
господарством – жорстко-командний і буржуазно-директивний метод – замінюється
іншим, узгоджувально-бюрократичним (директиви зберігалися, але зростаючі розміри
господарства вимагали численних узгоджень у різних установах і на різних сходинках
управління).
З'являється новий культ – “культу сірості” в управлінні державою.
Продовжується відставання у науково-технічній революції. Всі основні показники
економічного розвитку республіки зростають. Але це зростання було затухаючим,
диспропорційним економічним розвитком.
Середньорічний приріст ВСП в Україні, у 1961/65рр. – 6.9%, 1966/70 – 6.7%, 1971/75 –
5,6%, 1976/80 – 3.4%, 1981/85 – 3.5%. Тільки за 15років (від1965до 1980р.) темпи
зростання продуктивності праці в УРСР зменшились більш як удвічі. 1965/85
капіталовкладення в с/г зросли більш як у 3 рази, а валовий збір його продукції – лише в
1,6 рази.
Крім зазначених причин, дія яких деформувала й уповільнювала розвиток економіки
України, почали виявлятися негативні наслідки низки важливих довгострокових
тенденцій:
1. Несприятлива демографічна ситуація: зниження приросту населення (з 13,6 на тисячу
чол. у 1960р. до 3.4 на тисячу чол. у 1980 р.); міграційні процеси (із сіл у міста);
постаріння населення України (співвідношення пенсіонерів до чисельності зайнятих у
народному господарстві у 1960р. становило 1:3,8, у 1985р. - 1:2)
2. Наростаюче домінування зрівнялівки в оплаті праці.
3. Криза в організації праці.
Незважаючи на те що з питань НТР було прийнято 40 постанов ЦК КПРС, а в 1976-
1980рр. – майже 200 комплексних програм розвитку народного господарства
кардинальних позитивних зрушень не відбулося.
4. Висока інтенсивність використання матеріальних, людських та фінансових ресурсів
України в межах загальносоюзного господарського комплексу.
Ці тенденції у с/г були притаманні всім республікам СРСР. Проте Україна, мала й
особливості власного-економічного розвитку, які ще більш ускладнювали ситуацію в
республіці.
1. Деформована структура розміщення продуктивних сил.
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Частка галузей, що працювали на споживчий ринок, у загальному обсязі валової продукції
не перевищували 29%, тоді як у розвинутих країнах цей показник становить 50-60% і
більше.
2. Катастрофічна екологічна ситуація.
Це різке зростання техногенного навантаження на природу , що у 6-7 разів перевищувало
загальносоюзний рівень.
Питома вага населення республіки зайнятого у галузях із шкідливими для здоров'я
умовами праці становить в Україні 53%. і ін.
3. Значна зношеність основних виробничих фондів . 1961р. - 28%, 1985р. - 43%.
За темпами зростання основних виробничих фондів республіка займала в 1986р. 15 місце
в СРСР.
4. Хронічне відставання за принциповими економічними показниками. 13 місце в СРСР за
обсягами промислової продукції і с/г, національного доходу.
У соціальній сфері Україна також поглибились негативні тенденції:
1. Уповільнення темпів зростання реальних доходів населення.
2. Збереження і поглиблення відставання від країн Заходу щодо рівня споживання на душу
населення (77 місце в світі).
3. Загострення житлової проблеми (за станом на 1987р. на обліку перебувало більше 2
млн. сімей).
4. Зниження рівня охорони здоров'я.
Видатки на охорону здоров'я і фізичну культуру в структурі державного бюджету (1970р.
– 12.3%, 1985р. – 9%) невпинно зменшувалися, знижувалась якість підготовки лікарів та
ін. Ці причини зумовили те, що за період: 1970 - 1985рр. показники смертності зросли з
8,8 до 12,1 випадків на 1 тисячу громадян, а природний приріст населення України
зменшився у 2,2 рази. Наприкінці 70-х – на початку 80-х рр. економіка України входила в
смугу тотальної кризи. Вона була неефективною, не конкурентноздатною, а більшість
спроб оживити її мали суто адміністративний чи навіть ідеологічно-декларативний
характер. Одне з гасел того часу виглядало невдалим жартом “Економіка повинна бути
економною” і цілком відповідало духові часу.
2.Політичне життя країни. Шістдесятники. Дисиденти. Об'єктивна необхідність
політичних реформ.

Суспільне – політичне життя в СРСР, а отже й радянської України у II половині 50-х
років – першій половині 60-х рр. характеризувалося частковим відходом від сталінізму,
деякою демократизацією життя. Вона пов'язана з перебуванням на посаді першого
секретаря ЦК КПРС М. Хрущова.
Кардинальні зміни в – СРСР почалися вже після смерті Сталіна 5 березня 1953р., їх суть
полягала у лібералізації всього суспільного життя. В 1953-1955рр. була зроблена спроба
перейти від тоталітарної до авторитарної форми правління. З ініціативи Маленкова було
поставлено питання про необхідність “припинення політики культу особи”.
Уже початковий період десталінізації призвів до серйозних змін в Україні. Було
припинено кампанію проти націоналізму, уповільнено процес русифікації, зростала роль
українського фактору у різних сферах суспільного життя. Саме за помилки у проведенні
національної політики у роботі з кадрами в червні 1953р. було увільнено Л. Мельникова з
посади першого секретаря ЦК КПУ. На його місце обрано українця О. Кириченка, після
чого пішла широка хвиля висунення на керівні посади представників місцевої влади. Так,
на 1 червня 1954р. у ЦК КПУ українців було 72%, у Верховній Раді УРСР – 75%, а серед
відповідальних за великі підприємства – 51%. У 1958р. українці становили 60% членів
КПУ.
У 1954р. в зв'язку з помпезним відзначенням 300-річчя возз’єднання України з Росією
Президія Верховної Ради СРСР 19 лютого 1954р. прийняла указ “Про передачу Кримської
області із складу РРФСР до складу УРСР”.
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Позитивним змінам у суспільно-політичному житті сприяла часткова реабілітація жертв
сталінських репресій. До 1957р. було повернуто більше 65 тис. депортованих членів сімей,
пов'язаних з діяльністю українських націоналістів. В Україні за період з 1953 по 1961рр.
було реабілітовано 290967громадян.
Могутнім імпульсом для поглиблення і розширення процесу реабілітації став XX з'їзд
УСПРС, який відбувся 14 - 25 лютого 1956р. 25 лютого 1956р. під час засідання XX з'їзду
М.С. Хрущов виголосив таємну доповідь, присвячену культові особі Сталіна. Жорсткій
критиці була піддана центральна постать тоталітарного режиму, ідол десятків мільйонів
людей, символ єдності і могутності радянської системи. Проте ця критика не зачіпала суті
командно-адміністративної системи, не викривала її соціальної природи, зводячи всі вади
системи до культу особи. Зокрема стверджувалось те, що культ не змінив “глибоко
демократичного, дійсно народного характеру радянського ладу”. Незважаючи на
обмежену критику сталінізму, з'їзд започаткував важливі зміни у суспільстві. Боротьба за
утвердження демократичних засад у всіх сферах життя, ліквідація жахливої спадщини
сталінізму були оголошені стратегією політичного курсу партії.
Недаремно цей час, за влучним висловом російського літератора І. Еренбурга, дістав назву
хрущовської “відлиги” або просто – “відлиги”.
Після смерті Сталіна розпочалося розширення прав союзних республік у різних сферах
суспільного життя. Тільки з 1953 по 1956рр. в Україні із союзного у республіканське
підпорядкування перейшло декілька тисяч підприємств та організацій. Бюджет республіки
зріс з 18 млрд. крб. до 43,7 млрд. крб. У 1957р. розширено юридичну компетенцію
республік – вони отримали право вирішувати питання обласного, крайового
адміністративно-територіального поділу, приймати громадянський, карний та
процесуальний кодекси тощо. Згодом було розширено й інші права.
Активізується діяльність української дипломатії на міжнародній арені, наприкінці 1955р.
УРСР була вже членом 29 міжнародних організацій. Україна стає більш відкритою для
різнобічних контактів з іноземними державами.
Було розпочато процес перебудови державного апарату, удосконалення його структури.
На протязі 1955 – 1956рр. в міністерствах, відомствах та органах управління, на місцях
було ліквідовано 4867 структурних підрозділів, організацій та установ, скорочено понад
92,5 тис. посад адміністративно-управлінського апарату.
Водночас, хрущовське керівництво розширило склад і права місцевих органів влади. В
Україні кількість депутатів місцевих рад зросла з 322,6 тис. 1950р. до 381,5 тис. 1959р.
Січневою 1957р. постановою ЦК КПРС було суттєво розширено компетенцію місцевих
рад щодо планування, будівництва та ін. Реформи які здійснювались в період Хрущова
більшістю істориків оцінюються як такі, що не зачепили основ існуючої при Сталіні
системи. Та все ж, незважаючи на те, що командно-адміністративна система залишилася,
її головний принцип – централізм зазнав значної трансформації, адже суттю змін, була
хоча й обмежена та непослідовна, але децентралізація. Тому відновлений згодом
централізм, перетворився на багатоповерховий бюрократичний централізм.
Процес лібералізації неоднозначно сприймався оточенням Хрущова.
На Пленумі ЦК КПРС в червні 1957р. групою осіб на чолі з Маленковим, Когановичем і
Молотовим була вчинена спроба усунути М. Хрущова від влади. Хрущову вдалося
відбити цю атаку і ще більше сконцентрувати владу в своїх руках (в 1958р. він стає ще й
Головою Ради Міністрів СРСР).
У 1961р. на XXII з'їзд КПРС була прийнята третя програма партії – програма побудови
комунізму. В суспільному житті за інерцією продовжували розквітати комуністичний
романтизм та соціальна міфологія.
Водночас лібералізація створила ґрунт для поширення інших поглядів та виявів
активності – стихійних народних виступів та діяльності інакомислячої інтелігенції.
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Так, у жовтні 1959р. спалахнуло і було придушене повстання 1500 робітників “Казанської
магнітки”, у червні 1962р. розстріляна 7-тисячна демонстрація у Новочеркаську, 1963р.
відбулися робітничі страйки та заворушення у Кривому Розі та Одесі.
З’являються перші паростки інакомислення і серед інтелігенції. В Україні дисидентський
рух було започатковано ще у середині 50-х рр. У цей час в Західній Україні виникають
своєрідні “перехідні групи” організовані за принципом старого підпілля, які поширювали
літературу часів ОУН-УПА.
Генетично пов'язані з ОУН-УПА, ці групи здебільшого орієнтувались на збройний шлях
боротьби за незалежність України.
У 1958р. в м. Івано-Франківську КДБ викрив групу української молоді, яка створила
організацію “Об’єднана партія визволення України”. В 1961р. була репресована група
львівських юристів, які збиралися агітувати за конституційний вихід України зі складу
СРСР (відповідні статті конституції Союзу і республіки давали таке право). Членів групи
(Л. Лук’яненка, І. Кандибу, С. Віруна та ін.) звинуватили у “зраді Батьківщини” і засудили
на максимальні строки ув'язнення. Українська робітничо-селянська (УРСС) яка
утворилась в 1959р. була однією з перших спроб переходу до організованих мирних форм
опозиційної діяльності. 1961р. КДБ “викрив” у Львові підпільну організацію
“Український національний центр”, керівника її розстріляли, іншим дали величезні
терміни ув'язнення.
Продовжувались утиски й переслідування учасників збройної боротьби ОУН-УПА.
Боротьба за незалежність України стала основною метою кількох опозиційних об'єднань,
що виникли на початку 60-х рр.: українського національного фронту (УНФ), союзу
української молоді Галичини (СУМГ) та ін. У цей період в дисидентському русі активну
участь беруть Ю. Бадзьо, І. Гель, М. і Б. Горині, В. Мороз, В. Чорновіл та ін.
Опозиційна діяльність перших українських дисидентів викликала ряд політичних справ у
судах України. Але репресії на початку 60-х рр. не набули масового характеру.
Опозиційному руху цього часу в Україні були притаманні такі ознаки як локальність
поширення, нечисленність учасників, організаційна слабкість. Однак вони були
факторами і симптомами нестабільності системи.
У період брежнєвського керівництва (1964 - 1982рр.) в суспільно-політичному житті
робилось все щоб зберегти існуючий режим, не втратити спадкоємності з владними
інститутами попередніх десятиріч. Головними елементами цієї спадкоємності були:
ігнорування принципу розподілу влади, збереження декоративного характеру органів
народного самоуправління, зміцнення політичного монополізму КПРС.
Курс на “стабілізацію” і закритість існуючого режиму особливо посилився після
серпневого втручання у внутрішні справи Чехословаччини 1968р.
Ознаки цього курсу:
1. Підміна справжнього народовладдя формальним представництвом будівників у радах,
обмеження їхньої реальної влади. З одного боку, невпинно зростає кількість народних
обранців у владних структурах, а з іншого вибори проходять безальтернативно.
2. Зростання масштабів бюрократичного апарату ,узурпація значної частини законодавчих
функцій виконавчою владою. Управлінській апарат країни у 80-х рр. збільшився до 18
млн. чол.
3. Зведення нанівець самостійності громадських організацій, їхнє фактичне одержавлення.
4. Згортання гласності. У 1960р в Україні виходило 3280 газет, а в 1985 – лише 1799. Різко
зменшилася кількість місцевих районних газет.
5. Фактичне перетворення КПРС на стержень державної структури і зосередження у її
руках усієї повноти влади.
КПУ у брежнєвській період очолювали два лідери, які оборювали різні моделі розвитку
республіки П.Шелест (1963 – 1972рр) – автомізаційну, В. Щербицький (1972-1989рр) –
централістську, орієнтовану на центр.
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Інтенсивно йшов процес злиття функцій партійного і державного апарату, підміни
держави та її органів партією. У 1985р. комуністи становили 68,5% складу народних
депутатів ВР УРСР, а в 1987р. – 43,7% складу місцевих Рад республіки. Конституція
1977р. – проголосила КПРС “ядром політичної системи суспільства”. КПРС намагалася
домінувати у кожній сфері суспільного життя. Відбувається кількісне зростання партійних
лав (з 1964р до 1985р КПУ виросла майже вдвічі).
Курс на стабільність практично сприяв незмінності кадрів. Так політичне життя в країні
дедалі більше набуває закритого характеру, наростає відчуження партії від народу,
посилюється ідеологічний диктат.
Хрущовська “відлига” 50-х рр. в суспільно-культурному житті країни породила таке
явище , як шістдесятництво – рух творчої молоді яка сповідувала оригінальну тематику,
нові думки, відмінні від офіційних, і стала ядром духовної опозиції режиму в Україні.
Важливим документом нової хвилі відродження стала праця І. Дзюби “інтернаціоналізм
чи русифікація”. Цю працю Б. Антоненко-Давидович назвав референдумом покоління.
Провідною постаттю серед молодих поетів був В. Симоненко. У 1962р вийшла його збірка
“Тиша й грім” 1964/65 рр. “Вино з троянд”, “Земне тяжіння”, “Подорож в країну навпаки”.
Його збірки вийшли також у Мюнхені (1965р., 1973р.) під заголовком “Берег чекань”.
Стрімко ввійшла в українську літературу в кінці 50-х рр. Л.Костенко, її збірки: “Проміння
землі”, “Вітрила”, “Мандрівки серця”. Українське музичне мистецтво збагатилося творами
Б.Лятошинського, .А. Кос-Анатольського, Ю. Мєйтуса, А. Штогаренка, братів Г. і П.
Майбород, С. Людкевича та ін. Скарбниця образотворчого мистецтва поповнилася
творами М. Дерегуса, М. Божія, К. Трохименка, О. Шовкуненка, В. Бородія, Т. Яблонської
(“Xліб”, “Весна”, “Над Дніпром”, “Ренок” та ін.). Т. Яблонська разом з В. Зарецьким та ін.
художниками “шістдесятниками” стала основоположницею і фундатором фольклорного
напрямку в українському образотворчому мистецтві.
Пік “відлиги” для України припав на кінець 50-х – початок 60-х. років. Це видно особливо
виразно на результатах книговидавничої справи. Книжки українською мовою складали
найбільший відсоток від усіх книг опублікованих в Україні, порівняно з іншими роками
повоєнної історії. В 1957р. – 53%, у 1958р. – 60%, 1960р. – 49%, а в 1965р. – 41% (рівень
1940 р.), далі лише неухильне зниження.
Шістдесятники.
Важливим моментом у формуванні світогляду шістдесятників був вплив гуманістичної
західної культури. Різними стежками здебільшого через переклади, до України
потрапляли твори Е. Хемінгуея, А. Камю, А. Сент-Екзюпері, Ф. Кафки та ін.
Одкровенням стало італійське кіно епохи неореалізму. Художники заново відкривали
імпресіоністів, Ван-Гога, Модільяні.
Відродився інтерес до власної культури, її багатств.
Поетичні вечори І. Драча, Ліни Костенко, М. Вінграновського та ін. збирали тисячні
аудиторії.
Нову хвилю в кінематографі представляли С. Параджанов, Ю. Іллєнко, Л. Осика.
8 березня 1963р. в Москві відбулася зустріч М. Хрущова з мистецькою інтелігенцією, вона
послужила “керівництвом до дії” для маси апаратників усіх рівнів. Почалася чергова
кампанія на зразок ідеологічного погрому 40-х – поч. 50-х рр.
Невід'ємною частиною суспільно-культурного життя України у І пол. 60рр. став самвидав,
центри – Київ і Львів.
В 1964р. період “мирного” співіснування системи з інакомисленням закінчився. В жовтні
1964р. був усунений з посади першого секретаря ЦК КПРС М. Хрущова, до влади
прийшла консервативна частина партійної верхівки на чолі з Л. Брежнєвим і М. Сусловим.
Наступає реакція.
Поворот до неосталінізму.
В серпні 1965р. у декількох містах України було заарештовано близько ЗО чоловік з кола
шістдесятників. Звинувачення – “антирадянська агітація і пропаганда”. Навесні 1966р. під
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час сесії судових процесів 20 чоловік були засуджені. До таборів Мордовії відправленні:
науковці М. і Б Горині, М. Осадчий; викладачі В. Мороз та Д. Іващенко; художник П.
Заливаха; інженери О. Мартиненко, І. Русин та ін. Сплеск репресій 1965-1966 рр.
супроводжувався досить масштабним ідеологічним поворотом.
Почалися протести з кола шістдесятників 4 вересня 1965р. в київському кінотеатрі
“Україна” під час прем'єрного показу кінострічки С. Параджанова “Тіні забутих предків”
І. Дзюба, В. Стус, В. Чорновіл та ін. організували щось на зразок демонстрації протесту
проти арештів. Навесні 1966р. під час судового процесу над діячами самвидаву у Львові
відбулися вже справжні демонстрації біля будинку суду на підтримку підсудних.
22 травня 1967р. у Києві заборонено відзначення пам'яті Т. Шевченка, що викликало
демонстрацію протесту.
У березні 1969р. ЦК КПУ урахували постанову “Про підвищення відповідальності
керівників органів преси, радіо, телебачення, кінематографії, установ культури і
мистецтва за ідейно-політичний рівень матеріалів, що друкуються, та репертуар”. З цього
часу ідеологічний контроль за діяльністю інтелігенції стає майже тотальним.
Дисиденти.
Дисидентство – морально-політична опозиція до існуючого державного (політичного)
ладу, панівних у суспільстві ідей та цінностей. Дисидентський рух складався з трьох
основних течій:
1) Правозахисне, або демократичне дисидентство (УГГ);
2) Релігійне дисидентство (Г. Вікс, І. Гель, В. Романюк, Й. Тереля);
3) Національне орієнтоване дисиденство (І. Дзюба, С. Караванський, В. Мороз, В.
Чорновіл).
Загальний поворот до неосталінізму сприяв певній радикалізації політичних настроїв
частини шістдесятників. Громадсько-активна частина шістдесятників, яка залишилась на
волі почала чинити опір неосталінізмові.
Друга половина 60-х рр. стала епохою справжнього розвитку самвидаву, в першу чергу
політичної публіцистики. З’явились визначні твори, як “Лихо з розуму” В. Чорновола –
збірка документів і біографічних відомостей про жертви репресій 1965-66рр., “Собор в
риштуваннях” – есе Е. Сверстюка, присвячене морально-етичним проблемам що
підіймались у романі “Собор”; антисталінські статті В. Мороза.
1970р. у Львові почав виходити самовидавничий журнал “Український вісник”, редактор
В. Чорновіл. У 1970-1974 рр. вийшло 8 номерів. Самвидав був не єдиною формою
діяльності дисидентів. Вони організовували демонстрації протесту, надсилали листи й
петиції протесту проти репресій у вищі інстанції.
У 1967-1971рр. об’єктами судових переслідувань стали В. Чорновіл, економіст С.
Бедрило; творча молодь Дніпропетровська І. Сокульський, В. Савченко та М.
Кульчинський; харківські дисиденти Г. Алтунян, В. Недобора П Пономарьов, А, Левін та
ін.
1967р. викрита органами КДБ підпільна організація “Український національний фронт”
(З. Красівський, Д. Квецько та ін.) яка орієнтувалась на ОУН.
Із зміною керівництва КДБ республіки політичні репресії проти інакодумців стали значно
жорстокішими. Восени 1970р. був засуджений на 14 років тюрми, таборів і заслання
В.Мороз. Почалося застосування такої жахливої форми репресій, як відправлення
інакодумців у спеціалізовані психіатричні (А. Лупиніс за читання віршів біля пам’ятника
Т. Шевченку 1970р.).
Наприкінці 60-х початку 70-х рр. в Україні фактично існував невеликий за кількістю
учасників дисидентський рух.
Політична реакція на фоні “розрядки”.
Початок 70-х рр. і наступні 15 років характерні наростанням реакційних тенденцій у
суспільно-політичному житті республіки та сфері ідеології. Відкритий наступ реакції
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почався з тотального погрому інакомислення в СРСР, який набув в Україні за сумною
традицією найбільшого масштабу і найжорстокіших форм. У січні 1972р. було
заарештовано біля 20 чоловік найактивніших дисидентів: В.Чорновіл, Л.Плющ, Є.
Сварстюк, І. Світличний, І. Гель та ін. Навесні 1972р. була проведена нова серія арештів.
У слідчих ізоляторах, на цей час перебувало від 70 до 122 чол. Восени 1972 - навесні
1973р. майже 90 засудили на максимально можливі строки ув’язнення. Більшість
активних дисидентів опинились в таборах. Паралельно розгорнулась шалена ідеологічна
боротьба з “українським буржуазнимнаціоналізмом”, яку очолив новий секретар ЦК КПУ
з питань ідеології В. Маланчук. У травні 1972 р. було усунуто з посади першого секретаря
ЦК КПУ П. Шалеста, на його місце прийшов В.Щербицький , людина яка найретельніше
виконувала всі вказівки Москви.
У II половині 70-х рр. нові імпульси були дані процесові русифікації. З подання Л.
Брежнєва у хід пішла теза про злиття у недалекому майбутньому націй і народностей
СРСР в єдину “радянську націю” під егідою російського народу. Вся ідеологічна сфера
працювали на обґрунтування й пропаганду цієї ідеї.
У 1977р. було прийнято нову конституцію СРСР, Україна також прийняла свою
конституцію, яка була копією союзної.
2-га половина 70-х - початок 80-х рр. увійшли в радянську історію як період нечуваної
корупції, службових злочинів, безгосподарності тощо.
У листопаді 1976р. в Україні утворилася громадська група сприяння виконанню
гельсінських угод. До неї ввійшли відомий письменник М. Руденко “керівник групи”,
О.Бердник, правозахисники та колишні політв'язні О.Мишко, Л. Лук’яненко У. Кандиба
та ін. - всього 10 чол. УГГ стала об'єктом жахливих переслідувань і репресій. З 37 членів
групи протягом 1977 - 1985рр. 23 були засуджені за політичними та кримінальними ст.
Шестеро позбавлено радянського громадянства.
В. Стус, О. Тихий та Ю. Литвин загинули у таборах.
Стан освіти та науки.
25 грудня 1958 р. ВР СРСР прийняла Закон “Про зміцнення зв'язку школи з життям і про
дальший розвиток системи народної освіти в СРСР”, яким було розпочато роботу щодо
реформування школи.
З 1966р. почалося впровадження загальнообов'язкової десятирічної освіти. До 1976р. в
УРСР був, в основному здійснений перехід до загальнообов'язкової середньої освіти.
Основним науковим центром залишалася республіканська Академія наук. В складі АН
УРСР утворювалися нові спеціалізовані наукові установи, відділи. Більшість з них
займалися новими перспективними науковими дослідженнями (інститут напівпровідників,
радіотехнічних проблем, проблем міцності, металофізики, геофізики, хімії,
високомолекулярних сполук, кібернетики, ядерних досліджень та ін.).3ростала кількість
науковців в установах АН. Якщо в 1960р. їх нараховувалося - 3,6 тис., то в 1985р. - 15,3
тис. чол. Кількість працівників з науковими ступенем зросла за той час у 5,5 рази.
Фундаментальні дослідження були зроблені в галузі твердого тіла й низьких температур,
надпровідності, фізики напівпровідників, радіофізики, фізики плазм і керованого
термоядерного синтезу і ін.
З 1960 р. у розпорядженні вчених фізиків ядерний реактор, з 1966р. – найбільший у Європі
лінійний прискорювач електронів. Створені найпотужніші науково-технічні комплекси:
міжгалузевий НТК “Інститут електрозварювання ім. Е. Патона”, “Інститут проблем
матеріалознавства”, НТК “Інститут кібернетики ім. В. Глушкова”, “Інститут надтвердих
матеріалів”.
Протягом 1970-1985 рр. понад 13 тис. наукових розробок учених АН УРСР було
впроваджено в життя.
На практиці науково-дослідні установи України все більше інтегрувалися в систему
наукових закладів СРСР, а фактично Росії, нерідко перетворюючись в їх периферійні
придатки, втрачаючи не тільки національне, але й наукове обличчя.
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Літературно-художня творчість.
У 60 - 80-ті рр. українська література поповнилась творами відомого письменника О.
Гончара (“Тронка”, “Циклон”, “Собор”, “Берег любові”, “Твоя зоря”, “Чорний яр”),
романами й повістями М.Стельмаха (“Чотири броди”, “Дума про тебе”, “Правда і
кривда”), П. Загребельного (“Розгін”, “Диво”), і ін.
Справжнім шедевром був віршований роман Ліни Костенко “Маруся Чурай” (1980р.) де
яскраво змальовує епоху Б. Хмельницького. 1981р. вийшла збірка “Лебеді материнства”
В. Симоненка.Із політичного забуття повернулося до нас на поч. 90-х рр. ім'я талановитої
поетеси І. Ратушинської (“Сірий - колір надії”).
Узагальнення.
На початку 80-х рр. радянське суспільство дедалі глибше втягувалося в тотальну
соціальну-економіку, політичну та ідеологічну кризу.
Деградування “верхів” і розвал державної ідеології були настільки очевидними, що навіть
серед вищих ешелонів партійно-державного керівництва формувалися ревізіоністсько-
реформаторські сили. У “низах” наростало невдоволення, зневіра й байдужість. Судомні
спроби системи утримати хоча б поверхову стабільність зводилися, або до суто
адміністративних заходів (за часів Ю. Андропова), або до ідеологічних чаклувань і
популістських загравань (за часів К. Черненка). В Україні ці процеси набували ще й суто
провінційного забарвлення й укорінювалися глибше, ніж у центрі.
Література до теми:

1. Бойко О.Д. Історія України: навч. посіб.- 3-тє вид.,доп. – Академвидав, 2010.- 688с..
2. Борисенко В. Курс української історії.- К., 1997.
3. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ – ХХ

століття. – К., 1996.
4. Крип'якевич І. Історія України.- Львів, 1992.
5. Полонська – Василенко Н. Історія України.-  Т.1-2.- К., 1995.
6. Рибалка І. Історія України. – Ч.1-2. – Харків, 1995, 1997.
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Змістовий модуль 2.  Історія України ХХ століття

Тема 2.10.Україна в період стабілізації радянської системи та загострення
її соціально- економічної та політичної кризи (1965 – 1985 рр.).

Лекція: ___1___ год.

Тема: Внутрішньополітичне  та економічне становище в Україні в середині 60-х – на
початку 80-х рр. ХХ ст.
1.Ідеологічні орієнтири партійно-радянського керівництва та зміни у його структурі.
2..Конституція УРСР 1978 р.
3.Спроби реформування економіки в другій половині 60-х років.
4..Економічне становище УРСР у 70-ті — на початку 80-х рр. XX ст. Матеріальний рівень
життя населення.

Мета заняття:
Студенти повинні знати  суть політико – ідеологічної кризи радянського суспільства.
Показати основні етапи цього процесу. Схарактеризувати діяльність В.Щербицького.
Вчити  учнів мати власну думку з приводу конкретних історичних явищ і процесів,
обґрунтовувати й відстоювати її.  Розкрити складові процесу наростання економічної
кризи. Показати принципову неможливість реформування радянської моделі
господарювання. Формування в учнів умінь аналізу та порівння економічних
процесів.Виховувати в учнів в дусі патріотизму й утверджувати ідеали демократії.
Формувати вміння аналізувати та порівнювати економічні процеси. Виховувати почуття
патріотизму, толерантності, поваги до історичного минулого своєї держави.
Студенти повинні вміти розкрити суть політико – ідеологічної кризи радянського
суспільства. Показати основні етапи цього процесу. Схарактеризувати діяльність
В.Щербицького. Вчити  учнів мати власну думку з приводу конкретних історичних явищ і
процесів, обґрунтовувати й відстоювати її.  Розкрити складові процесу наростання
економічної кризи. Показати принципову неможливість реформування радянської моделі
господарювання.
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План заняття:
1. Ідеологічні орієнтири партійно-радянського керівництва та зміни у його структурі.
2. .Конституція УРСР 1978 р.
3. .Спроби реформування економіки в другій половині 60-х років.
4. .Економічне становище УРСР у 70-ті — на початку 80-х рр. XX ст. Матеріальний

рівень життя населення.

Розкриття питання:
Основні терміни теми: застій,  політико – ідеологічна криза, реформи Косигіна,
госпрозрахунок, «золота» п’ятирічка.
1964 р. – 1985 рр. – період застою;
14 жовтня 1964 р. –  усунення з посади першого секретаря ЦК КПРС М. Хрущова.
Обрання на цю посаду  Л.Брежнєва.
25 травня 1972 р. – звільнення від обов’язків першого секретаря ЦК КПУ П.Шелеста.
Обрання на цю посаду В.Щербицького.
 19 -20 Квітня 1978 р. –  ухвалення нової Конституції УРСР.
20 листопада 1964 р. пленум ЦК КПРС, який скасував хрущовські реформи щодо
перебудови партії і обєднав промислові й сільськогосподарські комітети в єдині органи;
Березень 1965 р. – пленум ЦК КПРС, який визначив заходи щодо розвитку сільського
господарства;
Вересень 1965 р.  пленум ЦК КПРС, який визначив прогаму реформ у промисловості;
1966 – 1970 рр. – восьма п’ятирічка;
1971 – 1975 рр. – девята п’ятирічка;
1976 – 1980 рр. – десята п’ятирічка;
1981 – 1985рр. – одинадцята п’ятирічка;
1982р. – прийняття «Продовольчої програми». Створення агропромислових
комплексів(АПК).

1.Ідеологічні орієнтири партійно-державного керівництва та зміни у його структурі.
Учитель. Жовтневий (1964) пленум ЦК КПРС, який усунув від влади М. Хрущова,
проходив під гаслами подолання волюнтаризму і суб'єктивізму, надання внутрішній і
зовнішній політиці реалізму та стабільності.
За основу нового політичного курсу було визначено «наступність», «поступовість»,
«зваженість» у прийнятті рішень. Однак у ході реалізації вони набули характеру руху у
зворотному напряму — від хрущовської лібералізації до неосталінізму. Будь-які реформи,
у першу чергу в політичній сфері, вважались недоцільними. Зростає вплив партійно-
державного апарату — номенклатури, яка фактично перетворилася на новий правлячий
клас радянського суспільства.
Ідеологічним орієнтиром дартійно-державного керівництва Радянського Союзу загалом та
Української РСР як його складової частини зокрема були положення схваленої 1961 р.
Програми КПРС про побудову комунізму в СРСР до 1980 р. Проте реальне життя
виявилось набагато складнішим, ніж уявляли у своїх прожектах ідеологи компартії.
Уже в другій половині 60-х років стало зрозумілим, що широко розрекламовані обіцянки
побудувати до 1980 р. комунізм виконані не будуть. Показники економічного росту,
передбачені програмою КПРС на 1961-1970 рр., виявились абсолютно нереальними. Це
поставило під загрозу комуністичний міф, на якому ґрунтувалася вся внутрішня і
зовнішня політика СРСР. Центральна влада запустила в обіг термін «розвинений
соціалізм». Народу наполегливо і цілеспрямовано прищеплювалась думка, що він живе в
суспільстві, де успішно вирі? шуються питання задоволення життєвих потреб, процвітає
економіка, розвиваються наука, освіта, мистецтво. Саме це і є «розвинений соціалізм» —
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найдосконаліша форма суспільно-політичного устрою. Влада на всі лади стала
повторювати, що «розвинений соціалізм» — не що інше, як передбачений «самим В. І.
Леніним» перехідний етап до комунізму, який «волюнтарист» М. Хрущов, мовляв, хотів
«перескочити». Лише поступово «розвинений соціалізм» трансфор-муватиметься у
комунізм. Основною силою, що мала забезпечувати просування суспільства в напрямку до
«комунізму» чи «розвиненого соціалізму», була комуністична партія.
Обійняти будь-яку високу посаду у ті роки було складно, особливо якщо кандидат на неї
не був членом КПРС. За цих умов чисельність парторганізацій постійно зростала. Якщо на
початку 60-х років КПУ налічувала 1,2 млн членів, то наприкінці 70-х — 2,7 млн.
Водночас зростали роль і значення партійної та управлінської бюрократії —
номенклатури. Вона складалась з осіб, які обіймали високі керівні посади, призначення на
які офіційно затверджувались керівними ланками партії. Постійно заявляючи про
зближення робітничого класу
селянства та інтелігенції, номенклатура фактично перетворилась на панівний клас
радянського суспільства. Відповідно до Конституції, ради залишались вищими органами
державної влади і місцевого самоврядування. 60—80-ті роки відзначені посиленням
впливу на них партійних структур. Починаючи із сільських і аж до Верховної Ради,
перших осіб відповідних партійних комітетів обирали до виконавчих органів рад, а
кандидатури їхніх голів зазвичай погоджували з партійними комітетами й обирали
формально.
За таких умов вибори до рад не мали ніякого значення, бо фактична влада
концентрувалася в руках партії, її лідери — від першого секретаря ЦК до секретаря
райкому — були повновладними господарями на своїх територіях.
Запитання
Яке місце посідала комуністична партія в політичній системі СРСР?
Якими бачила КПРС найближчі перспективи розвитку радянського суспільства?
Учитель. Становище це було узаконене, коли 7 жовтня 1977 р. Верховна Рада СРСР
затвердила нову Конституцію. 20 квітня 1978 р. позачерговою сесією Верховної Ради
УРСР була затверджена нова Конституція (Основний Закон) республіки. До цих
документів вперше в конституційній практиці внесено статті, за якими Компартія
визнавалась «керівною і спрямовуючою силою суспільства, ядром її політичної системи»,
яка визначає генеральну перспективу розвитку суспільства, лінію внутрішньої і зовніш-
ньої політики, «надає планового, науково обґрунтованого характеру його боротьбі за
перемогу комунізму».
Усі, хто висловлювався проти визнання виключної політичної ролі КПРС в Україні,
фактично вступали у конфлікт з Основним Законом, з усією партійно-державною
машиною.
«Двірцевий переворот», у результаті якого з найвищих посад у партії і державі було
усунено М. Хрущова, став результатом змови консервативних сил, котрі боялись
лібералізації радянського суспільства і найменшого обмеження всевладдя партійної
номенклатури.
Л. Брежнєв, який прийшов на зміну М. Хрущову, березні 1966 р. на XXIII з'їзді
КПРС відновив політбюро ЦК КПРС — вищий і всевладний орган партійної ієрархії,
повернув посаду генерального секретаря, яку сам і обійняв, зняв існуючі раніше
обмеження для партноменклатури обіймати відповідні посади протягом тривалого
часу.Він був вихідцем з України. У Дніпродзержинську (тоді Кам'янці) Л. І. Брежнєв
народився, закінчив інститут, працював на металургійному заводі, обіймав посаду голови
міськвиконкому.
У роки Другої світової війни працював у політорганах армії. Повоєнна біографія Л. І.
Брежнєва пов'язана з партійною та радянською роботою. Поступово долаючи її щаблі —
через роботу в Казахстані, Молдові і, нарешті, Москві, — він зрештою обійняв і аж до
своєї смерті в 1982 р. утримував пост Генерального секретаря ЦК КПРС, додавши до
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нього в 1977 р. посаду Голови Президії Верховної Ради СРСР. За цей час він дістав звання
маршала, мав безліч нагород.
Складання тез
За розповіддю вчителя учня у вигляді тез пишуть план загальної характеристики П.
Шелеста.
Учитель. Після приходу до влади Л. Брежнєва лідером КПУ ще майже вісім років
залишався ставленик Хрущова Петро Шелест. Уміння швидко орієнтуватися у ситуації,
продемонструвати свою відданість новому керівництву дали змогу йому досить тривалий
час утримуватись на найвищій у республіканській ієрархії посаді. П. Шелест — фігура
неоднозначна, навіть суперечлива. За кордоном він здобув імідж поміркованого
прихильника національних прагнень народу. Сталося це не стільки через його політику,
скільки через критику виданої ним книги «Україно наша Радянська». Але попри усе,
Шелест був типовим представником тоталітарно-казарменої системи.
Задля об'єктивності слід наголосити, що П. Шелест із симпатією ставився до колишньої
політики українізації, навіть намагався використати окремі її елементи, виступав на захист
української мови й культури, хоч русифікація України тривала повним ходом. У цьому
контексті й слід подивитись на згадану книгу та пов'язані з нею колізії. Вийшла вона
друком 1970 р. й дістала низку схвальних рецензій. Але в травні 1972 р. Шелеста без його
згоди призначили одним із заступників Голови Ради Міністрів СРСР й незабаром на
пленумі ЦК КПУ заочно звільнили з посади Першого секретаря. Хоч він і надалі
залишався членом Політбюро ЦК КПРС, вказівка щодо цькування автора та книжки все ж
надійшла. Редакційна стаття «Про серйозні недоліки та помилки однієї книги» з'явилася в
журналі «Комуніст України» у квітні 1973 р. Рецензенти звинуватили автора в ідеалізації
минулого, козаччини, Запорозької Січі, у тому, що він розглядає історію України поза
історією Російської держави, не розкриває «благотворного впливу» російської культури на
формування і розвиток української літератури, мистецтва, музики, «применшує роль
Комуністичної партії... виступає із загальнолюдських, абстрактно-гуманістичних
позицій».
Брутальна критика книжки примусила П. Шелеста тоді ж, у квітні 1973 р., подати заяву
про відхід з обох посад на пенсію. На пленумі ЦК традиційно послались на погіршення
стану його здоров'я, що викликало численні посмішки, але звільнили його одностайно.
За більшовицькою традицією книжку Шелеста з бібліотек вилучили і знищили. Сини
Борис та Віталій зазнали утисків, що примусило батька забрати їх до Москви. Самого
автора в Україну не пустили, навіть на могили батьків він їздив ледь не таємно. У прийомі
на роботу відмовляли, аж поки не вклонився Брежнєву. 1974 р. його влаштували
начальником дослідного виробництва одного з підприємств авіаційної промисловості у
підмосковному місті Долгопрудному, де він працював майже 10 років.
Отже, Шелест — типовий представник радянської системи. За його правління було
здійснено два великих «покоси» дисидентів. За свідченням О. Дубчека, Шелест був одним
з ініціаторів збройної інтервенції військ Організації Варшавського Договору до Чехо-
словаччини 1968 р., тому що боявся поширення ідей національного відродження в
Україні. Але водночас він був патріотом України і намагався дбати про її інтереси, за що й
поплатився.
  Загальна характеристика політики П. Шелеста (1963-1972 рр.)
Активно і постійно відстоював економічні інтереси УРСР. Намагався вивести республіку
з-під контролю Зовнішторгу СРСР та усіх зовнішньоторговельних відомств Союзу.
Піддавав критиці центральні (союзні) управлінські (господарські) структури.
Підтримував розвиток українського народного мистецтва, зокрема ансамбль ім. Вірського.
Заохочував розвиток національної культури.
Підтримував і захищав провідних українських кінорежисерів С. Параджанова та Ю.
Іллєнка.
Усупереч забороні Москви збудував у Києві Палац «Україна».
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Брав активну участь у змові проти М. Хрущова, критикував його політику.
Повністю підтримував жорсткий антизахідний курс брежнєв-ського керівництва, водночас
піддавав критиці політику «розрядки», називаючи її «заграванням із Заходом».
Підтримував придушення «Празької весни» 1968 р.
Виступав за відзначення 90-річчя від дня народження Й. Сталіна і встановлення йому
погруддя біля Кремлівської стіни (1970 р.).
Ініціював видання багатотомної «Історії міст і сіл УРСР».
Став ініціатором запровадження Шевченківської премії як найвищої нагороди республіки,
яка присуджується лише раз у житті.
Ініціював створення державного заповідника на о. Хортиця.
Сприяв створенню музею-заповідника української народної архітектури та побуту у с.
Пирогове.
Захищав українську мову, хоча в родинному колі спілкувався російською. За П. Шелеста
почали видавати значно більше україномовної літератури, періодики. На офіційних
заходах наполегливо вимагав виголошувати промови українською мовою.
Боровся з дисидентським рухом (арешти і судові процеси 1965-1966 рр., процес над В.
Чорноволом 1967 р. тощо).
У період його правління кількісний склад КПУ збільшився майже на мільйон —
переважно за рахунок етнічних українців, що відкривало їм кар'єрні перспективи.
Діяльність П. Шелеста на посаді першого секретаря ЦК КПУ громадськість та історики
оцінюють з діаметрально протилежних позицій. П. Шелеста називали «українофілом».
Його «українофільство» не було унікальним явищем. Аналогічні тенденції спостерігалися
у 1960-х рр. в Азербайджані, Грузії, Естонії, Литві. Вони відбивали прагнення правлячих
еліт національних республік зміцнити свій авторитет, стабільність за рахунок посилення
«незалежності», насамперед економічної, від Москви.
Робота з документом
Ярослав Грицак. Нарис історії Україні
«Було б наївно вважати, що у своїй автономній політиці він та його найближче оточення
керувалися патріотичними мотивами. Хоча він й хвалився своїм козацьким походженням,
однак, як це випливає з його спогадів і щоденникових записів, Шелест не дуже-то розумів
різницю між українським і російським козацтвом. Його українська мова за довгі роки
партійної кар'єри «вивітрилася», тож, ставши першим секретарем ЦК КПУ, він змушений
був її «студіювати». Шелест ніколи не погоджувався зі статусом України як радянської
колонії (цю тезу йому доводилося вислуховувати від українських інтелігентів). Але
найкраще спосіб його мислення відбиває порада, яку йому дав Підгорний і з якою він
повністю солідаризувався: «Петро, тримайся лінії такої, якої ти тримався: Україна і Росія.
Якщо вони розділяться, то не буде і Союзу. Не буде Союзу! На кого ж, якщо не одне на
одного, нам рівнятися?».
ЗапитанняЧи погоджуєтесь ви з автором щодо характеристики П. Шелеста?
Складання тез
За розповіддю вчителя учня у вигляді тез пишуть план загальної характеристики В.
Щербицького.
Учитель. Понад сімнадцять років керував Україною Володимир Щербицький — довше за
будь-кого іншого. Країна уже п'ятий рік вирувала демократичними процесами, названими
перебудовою, а в найвищому кріслі республіки сидів діяч, політична кар'єра якого
починалася ще за Сталіна (1948-1951 рр. Щербицький працював другим, а 1952-1954 рр.
— першим секретарем Дніпродзер-жинського міськкому партії на батьківщині Брежнєва,
який йому й протегував упродовж усього свого життя).
Злет його на найвищі щаблі партійної ієрархічної драбини був стрімким. 1954 р.
тридцятишестирічний Щербицький стає другим, а наступного року вже першим
секретарем Дніпропетровського обкому партії, тобто повновладним господарем великої,
індустріально потужної області. 1957 р. його обирають секретарем і членом Президії ЦК
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КПУ. Вже тоді, вислуговуючись перед М. Підгорним, на той час Першим секретарем ЦК
КПУ, Щербицький «пробив» реалізацію низки капіталомістких суперпроектів — будов і
водосховищ — сум-новідомих «гнилих морів». Це дало свої плоди: у лютому 1961 р. його
призначили Головою Ради Міністрів УРСР, а у жовтні того ж року на XXII з'їзді КПРС
обрали кандидатом, у члени Президії ЦК КПРС.
Із підлеглими Щербицький часто поводився різко, нетактовно. За ініціативою Хрущова
1963 р. його відправили в Дніпропетровськ на попередню посаду, а згодом вивели зі
складу Президії ЦК КПРС.
Нове сходження Щербицького на бюрократичний олімп відбулося після приходу до влади
Л. Брежнєва. Голову Ради Міністрів УРСР І. Казанця без погодження з Президією ЦК
КПУ 1965 р. призначили міністром чорної металургії СРСР, звільнивши таким чином
місце для Щербицького. Всупереч рішенню Президії ЦК КПУ його призначили на
звільнену посаду. 1966 р. Щербицького було обрано кандидатом, а 1971 р. — членом
Політбюро ЦК КПРС. Нарешті, у травні 1972 р. він став Першим секретарем ЦК КПУ. На
цій посаді Щербицький твердо дотримував курсу цілковитого підпорядкування Москві,
готовності виконати будь-яку команду центру, свідомо нехтуючи економічними й
політичними інтересами України.
Протягом кількох років Щербицький позбувся вихованців Шелеста і посадив своїх
прихильників. Так, секретаря ЦК, що займався проблемами ідеології, науки та культури,
академіка Федора Овчаренка у жовтні 1972 р. повернули на наукову роботу, принагідно
звинувативши в ухиленні від генеральної лінії. Натомість на його місце призначили
енергійного «борця з націоналізмом» Валентина Маланчука, який уславився
переслідуванням львівської інтелігенції та русифікацією шкільництва у Міністерстві
освіти УРСР. Головою Ради Міністрів у наступні 15 років став Олександр Ляшко.
Головою Президії Верховної Ради було рекомендовано активного учасника боротьби
проти Шелеста, голову Комітету партійного контролю Івана Грушецького. 1976 р. на цій
посаді його заступив дніпропетровський соратник Щербицького Олексій Ват-ченко.
«Своїх людей» — секретаря ЦК М. Борисенка та голову Ук-рпрофради В. Сологуба — у
вересні 1973 р. перевели з кандидатів у члени Політбюро. Останній виконував ці обов'язки
до березня 1990 р. (М. Борисенко 1980 р. помер). Надаючи ваги репресивній машині КДБ,
Щербицький рекомендував новоспеченого Голову Комітету В. Федорчука кандидатом, а
1976 р. — і членом Політбюро. Того ж року було усунено з посади другого секретаря ЦК
КПУ Івана Лутака та ще одного члена Політбюро, висуванця Шелеста, першого секретаря
Донецького обкому партії В. Дегтярьова. Замість них обрали І. Соколова та Б. Качуру. На
XXV з'їзді КПУ було здійснено ще кілька переміщень у складі Політбюро, й досягнутий
баланс сил гарантував Щербицькому повну підтримку й бюрократичну стабільність.
Не похитнули фундаментального становища Щербицького ні смерть 1982 р. Брежнєва, ні
наступні генеральні секретарі. Реформатор Юрій Андропов (1982-1984), можливо, не
встиг, а ставленик брежнєвської групи, інтелектуально й фізично немічний Костянтин
Черненко (1984-1985) і не намагався нічого змінити.
Наприкінці зими 1989 р. Щербицький сам подав заяву про звільнення від керівних
обов'язків. Але урочистих проводів довелося очікувати ще сім місяців.
Постать В. Щербицького не можна розглядати однозначно. Чимало корисного він
намагався зробити для республіки, особливо якщо на це було благословення центру.-
Проте є на совісті Першого секретаря кілька гріхів, які переважують усі праведні справи.
Головний з них — Чорнобиль. Звісно, не власне вибух, а все, що йому передувало, "і все,
що було після нього. Атомна станція у верхів'ях Дніпра, у найбільш заселеному регіоні
України та ще й на піску з'явилась саме за вказівкою В. Щербицького, всупереч рішучим
запереченням учених, зокрема академіка АН УРСР Олександра Алілова. Особисто
Щербицький наполягав на прискореному будівництві та достроковому пуску станції,
незважаючи на відсутність остаточних рішень щодо проекту. Саме з відома Горбачова та
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Щербицького було приховано факт аварії у перші, найнебезпечніші дні і злочинно
замовчувалась об'єктивна інформація пізніше.

  Загальна характеристика політики В. Щербицького (1972-1989 рр.)
Цілковито підтримував політичний курс Л. Брежнєва.
Не заважав обмеженню прав України.
Вів запеклу боротьбу з дисидентським рухом, який фактично було розгромлено.
Сприяв процесам русифікації і «злиттю націй».
Не підтримав перебудову, започатковану М. Горбачовим.
Дозволив будівництво в УРСР низки атомних електростанцій, зокрема Чорнобильської.
Приховав інформацію про Чорнобильську катастрофу.
Сприяв докорінній технічній модернізації легкої і харчової промисловості УРСР. Розробка
і прийняття нової Конституції УРСР (1978).
Будівництво меморіального комплексу «Український музей історії Великої вітчизняної
війни 1941—1945 рр.», відкритого 9 травня 1981 р. '
Будівництво монументу на Жовтневій площі (тепер Майдан незалежності), присвяченого
більшовицькій революції 1917 р. у Києві. Реконструкція Хрещатика.
Будівництво в Києві музею В. І. Леніна (тепер Український дім), хоча Ленін тут ніколи не
був.
Підтримував розвиток спорту, особливо футбольний клуб «Динамо».
Конституція УРСР 1978 р.
Учитель. Посилення компартійного впливу на всі сфери суспільного життя, прагнення
партійної номенклатури закріпити свою виняткову, керівну роль в Основному Законі
держави, яка юридично перетворювалась на тоталітарну, хоча формально прого-
лошувалась загальнонародною, дістало відображення у прийнятій у жовтні 1977 р.
Конституції СРСР.
Прийняття Конституції СРСР 1977 р. остаточно закріпило у суспільно-політичному житті
держави систему ідеологічних догм. Однією з характерних її ознак було лицемірство,
декларування одних, а втілення в життя принципово інших засад.
Конституція СРСР формально закріплювала суверенітет союз-
них республік, їхнє право на самостійне зовнішні зносини та право
вільного виходу зі складу Союзу РСР. Водночас іншими статтями,
реальною практикою керівництва КПРС цей «суверенітет» зводив-
ся нанівець.
Партійна та господарська номенклатура, яка здійснювала керівництво республікою,
призначалась за вказівкою (у виключних випадках — за згодою) центру, який найменші
прояви самостійного мислення кваліфікував як «спроби до відокремлення», а спроби хоч
якось відстояти суверенітет республіки — як «підступні наміри» розвалити Радянський
Союз.
У квітні 1978 р., на зразок союзної, було прийнято Конституцію УРСР. Текст Основного
Закону республіки практично повністю збігався з Конституцією СРСР. За Конституцією,
Українська РСР визнавалась суверенною радянською соціалістичною державою, яка мала
право зовнішніх зносин та виходу з СРСР, але механізму такого процесу вироблено не
було, що свідчить про декларативний характер цієї конституційної норми.
Невідповідними реаліям тоталітаризму були й положення Конституції, що декларували
свободу слова, друку, віросповідання, мітингів, демонстрацій, створення громадських
організацій та недоторканності особи. Конституція ще раз висвітила одну з ознак
тодішнього режиму — обман громадян шляхом декларування зовні демократичних гасел і
реалізацію жорсткої, антигуманно! політики. Політика за таких умов вивищувалася над
правом.
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Союзні органи державної влади протягом другої половини 60-х — на початку 80-х років
дедалі більше привласнювали і без того обмежені права союзних республік. УРСР не мала
права на прямі зовнішні зносини із жодною із держав світу. Не мало реального значення і
представництво республік у загальносоюзних органах управління.
Формально Українська РСР мала свій вищий законодавчий орган — Верховну Раду,
вищий виконавчий орган — Раду Міністрів республіки, місцеві органи влади — ради
народних депутатів. Проте владні повноваження кожного з цих органів на своєму рівні
поступались повноваженням відповідних партійних комітетів. Саме вони, жорстко
підпорядковуючись партійній ієрархії, що починалась від політбюро ЦК КПРС, без будь-
яких натяків на самостійність чи автономію проникали до кожного району, підприємства,
колгоспу чи радгоспу, висували зі своїх лав керівників, заслуховували звіти про їхню
роботу, а в разі невідповідності їхнім вимогам — усували. За умов, коли партія, яка, згідно
зі ст. 6 Конституції, була «керівною і спрямовуючою силою», не знала, куди рухатись,
політична система поступово агонізувала, а переважна більшість населення втрачала віру
в комуністичні ідеали.
 Спроби реформування економіки в другій половині 60-х рр.
Учитель. Спроби М. Хрущова послабити владу партійної бюрократи, бодай частково
обмежити матеріальні привілеї номенклатурної еліти, децентралізувати управління
економікою зумовили його усунення з посади. 14 жовтня 1964 р. пленум ЦК КПРС Пер-
шим секретарем ЦК КПРС обрав Леоніда Брежнєва, посереднього політика, колишнього
партійного функціонера з Дніпропетровщини. Пленум звинуватив Хрущова у
суб'єктивізмі і волюнтаризмі, адмініструванні й поспішному експериментуванні,
недооцінці економічних законів соціалізму, порушенні норм партійного життя, принципів
партійного керівництва. .
Гостра критикаекономічної політики М. Хрущова зобов 'язувала нове керівництво
розробити власну концепцію розвитку економіки.
Почали з сільського господарства, зокрема із запровадження нових принципів закупівлі
продукції: твердого планування, збільшення заготівельних цін, доплат за надплановий
продаж, підвищення матеріальної зацікавленості селян.
Ці заходи дещо пожвавили сільськогосподарське виробництво, але суттєво вплинути на
стан справ не змогли. Адже вони не змінювали виробничих відносин на селі, за якими
селянин залишався підневільним. Майже узаконена система розкрадання, зневага до
збереження вирощеного поглиблювали непривабливу картину колгоспно-радгоспного
буття.
Низька ефективність колективізованого й одержавленого господарювання на селі
особливо яскраво виявлялася,.коли порівнюють його продуктивність з віддачею
особистих підсобних господарств. Займаючи лише 5,8 % земельних угідь України,
останні, наприклад, 1970 р. забезпечили майже три чверті загального виробництва
картоплі, третину — молока, овочів, м'яса (серед іншого свинини — близько половини),
61,9 % яєць.
Брежнєвська аграрна політика була «одностайно» підтримана партійним керівництвом
України як єдино правильний шлях, проте сільське господарство не досягло
запланованого рівня. Причини вбачалися у повільній реалізації вказівок, послабленні
контролю, зниженні відповідальності за доручену справу, поверховості керівництва.
Програма економічної реформи в промисловості передбачала ліквідацію раднаргоспів, що
означало обмеження прав союзних республік і їх територіальних органів, відновлення
всевладдя союзних міністерств. 90 % підприємств республіки підпорядковувались Москві.
У розпорядженні уряду УРСР залишилась фактично місцева промисловість. Жовтневий
(1965 р.) пленум ЦК Компартії України схвалив це рішення ЦК КПРС, зазначивши, що
ліквідація раднаргоспів має винятково важливе політичне і народногосподарське
значення, хоч не так давно, у квітні 1957 р., пленум ЦК КПУ констатував
народногосподарське значення саме запровадження раднаргоспів.
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Реформа мала негативні як економічні, так і політичні наслідки: перервались усталені
народногосподарські зв'язки, збільшилася собівартість продукції, погіршилася дисципліна
поставок, почастішали зустрічні поставки одних і тих самих матеріалів, сировини і
палива. Позбавлення республік права управляти підприємствами на своїй території,
насадження централізаторських
тенденцій, посилення адміністративно-командних методів управління — все це
позбавляло реформу реальних перспектив.'
Водночас реформатори прагнули послабити прояви місництва, прискорити технічний
прогрес. Було запропоновано нову систему оцінки діяльності підприємств (за реалізацією
продукції, рівнем рентабельності, виконанням плану поставок). Планувалося розширення
прав підприємств, їхньої самостійності на основі повного госпрозрахунку. Але
запровадження цієї концепції в економічну практику здійснювалось повільно і
непослідовно. На заваді змінам стояв бюрократичний апарат.
Складання таблиці
Учні по групах складають таблицю за розповіддю вчителя й матеріалами підручника.
1 -ша група — І етап реформ 1964-196 5 рр.
2-га група — реформування сільського господарства в 1965-1969 рр.
3-тя група — реформування промисловості в 1965-1969 рр.
Економіка в другій половині 60 – х рр.
Етап Характеристика
І етап. (1964-1965 рр.) Перевірка на практиці та відпрацювання

нових методів господарювання. Економічні
експерименти. 1964 року деякі об'єднання
швейної промисловості УРСР перейшли на
роботу за прямими зв'язками з крамницями.
Виробництво продукції безпосередньо
залежало від її реалізації. Перші результати
вселяли оптимізм. Передбачалося
поширити цей досвід як на інші галузі
легкоїпромисловості, так і на суміжні
галузі. 1965 р. у Львівському раднаргоспі
на підприємствах машинобудівної,
вугільної, приладобудівної промисловості,
галузей легкої промисловості було
запроваджено госпрозрахунок, змінено
систему планування, поліпшено
матеріальне стимулювання. 1965 р.
апробовано нову систему преміювання
інженерно-технічного персоналу (85
підприємств) і робітників (90 підприємств).
Сільське господарство У листопаді 1964 р.
було скасовано всі рішення 1959-1963 рр.,
які обмежували розвиток особистих
підсобних господарств. Проте нові
документи в цій галузі свідчили, що
держава не відмовилася від регламентації
особистих селянських господарств. Були
запроваджені норми на утримання худоби

Висновок. Позитивні результати
експериментів засвідчили необхідність
переходу від адміністративних до
економічних методів управління гос-
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подарством
II етап. (1965-1969 рр.) Сільське господарство

У березні 1965 р. відбувся пленум ЦК
КПРС, який назвав причини відсутності
прогресу в розвитку сільського госпо-
дарства (ігнорування економічних законів,
порушення принципу єдності суспільних і
особистих інтересів, недостатня
матеріальна зацікавленість робітників,
прояви волюнтаризму та суб'єктивізму в
керівництві сільським господарством,
особливо в ціноутворенні, плануванні
тощо). Пленум змінив практику
планування: план заготівлі
сільськогосподарськими підприємствами
продукції почали складати не на рік, а на
тривалу перспективу. Було підвищено
основні закупівельні ціни. Скасовувався
порядок щорічних змін у заготівельних
цінах залежно від урожайності. Було
запроваджено додаткову оплату праці
працівників, які вирощували рис, просо,
гречку, соняшник. Була дозволена вільна
заготівля сільськогосподарської продукції у
населення за сталими цінами. За здачу
колгоспами понадпланової продукції
встановлювалася 50 % надбавки від
вартості. Зросли капіталовкладення в роз-
виток сільського господарства, обсяги
зрошення і меліорації земель

Висновок. Нові ціни, жорсткий план здачі
продукції, надбавки за надплановий
продаж, значні капіталовкладення на
деякий час стимулювали розширення
виробництва. Проте практика довела, що
причини відставання аграрного сектору
економіки криються значно глибше і без
розвитку різних форм власності й
господарювання, без розкріпачення
ініціативи та підприємливості селянства
надалі позитивні зрушення в сільському
господарстві неможливі

Промисловість та система управління
У вересні 1965 р. відбувся пленум ЦК
КПРС, який визначив програму реформ у
промисловості. На пленумі було вирішено
ліквідувати раднаргоспи і відновити
галузеву систему управління через союзні
та союзно-республіканські міністерства
(фактично галузеві монополії).
У жовтні 1965 р. пленум ЦК КПУ та
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засідання сесії ВР УРСР шостого
скликання ухвалили рішення про реоргані-
зацію органів управління. В УРСР було
утворено 22 союзно-республіканських і 7
республіканських міністерств (авто-
мобільного транспорту і шосейних доріг;
будівництва; комунального господарства;
місцевої промисловості; освіти; охорони
громадського порядку; соціального
забезпечення). Таким чином, реальні
можливості щодо управління економікою
республіки були суттєво обмежені
Удосконалення системи планування
Підвищення наукового рівня роботи
планових органів, забезпечення сталості
планових завдань, перехід до складання
п'ятирічних планів із розведенням
найважливіших завдань по роках.
Розширення господарської самостійності
підприємств, зокрема шляхом скорочення
кількості планових показників (до 8), що
доводилися до підприємств, та запро-
вадження повного госпрозрахунку. В
основу оцінки господарської діяльності
підприємств було закладено насамперед
показники обсягу реалізованої продукції,
одержаного прибутку й виконання завдань
щодо поставок найважливіших видів
продукції
Посилення стимулювання виробництва
Замість фонду підприємства було утворено
три самостійних фонди: розвитку
виробництва (для поповнення основних
фондів, запровадження нової техніки,
технологій тощо); матеріального
заохочення (для преміювання,
одноразового заохочення, матеріальної
допомоги); соціально-культурних заходів
та житлового будівництва (для будівництва
і капітального ремонту житла, культурно-
побутових установ, поліпшення
обслуговування працівників). Перехід на
нові умови праці відбувався поступово:
1966 р. за новими умовами господарювання
працювало 100 підприємств УРСР (1,5 %),
а в 1970 р. — 8,2 тис. підприємств (83 %)

Запитання
На що було спрямовано заходи партійного керівництва для поліпшення розвитку
економіки?
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Що заважало проведенню цих реформ?
Робота з таблицею
ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Показники 1961-1965
рр.(%)

1966-1970 рр. (%)

Валовий суспільний
продукт

6,9 6,7

Вироблений національний
доход

7,0 6,7

Вся продукція
промисловості

8,8 8,4

Капітальні вкладення 5,2 6,8
Продуктивність суспільної
праці

6,4 6.1

Запитання
Порівняйте показники першої і другої половини 60-х років і зробіть висновки.

4.Економічне становище УРСР у 70-ті — на початку 80-хрр. XX ст.

70-80-ті роки відзначалися подальшим наступом центру на національні інтереси
союзних республік. Союзні відомства на свій розсуд використовували багатства і трудові
ресурси України. Лише вони монопольно вирішували, де, скільки і коли будувати, що в
Україні виробляти та куди направляти, їх головним аргументом була економічна
доцільність, хоча за цим приховувалась глибинна політика збереження радянської імперії.
Першочергова увага приділялась вугільній промисловості, чорній металургії, важкому та
електротехнічному машинобудуванню, військово-промисловому комплексу. В Україні
споруджувалися нові гірничо-збагачувальні, трубні, металургійні заводи та інші
промислові гіганти. Нерідко вони будувалися за застарілими проектами і технологіями,
що призводило до забруднення довкілля. На Донбасі, в промислових центрах
Наддніпрянщини, Західної України, у багатьох містах інших регіонів республіки рівень
забрудненості повітря значно перевищував допустимі норми. За оцінками спеціалістів,
забруднення України відходами мінерально-сировинного комплексу відбувалося
вдесятеро інтенсивніше, ніж Радянського Союзу загалом.
Водночас погіршувалося становище з водою; у республіці інтенсивно будувалися
підприємства «великої хімії», причому форсована «хімізація» більшості регіонів не
відповідала потребам України.
«Штучні моря» поглинули близько 1 млн гектарів чудових родючих земель. Про
недоцільність побудови Київського, Кременчуцького та інших водоймищ попереджали
науковці, літератори, публіцисти, протестували місцеві жителі, які вимушені були пере-
селятися, залишаючи рідні місця. Проте влада проігнорувала думку громадськості.
Протягом короткого часу в Україні без належного обґрунтування, розрахунків, за
застарілими і недосконалими технологіями, без урахування геологічних особливостей
місцевості було споруджено 8 атомних електростанцій. Центральні міністерства й
відомства довели концентрацію атомних електростанцій в Україні до небезпечного рівня.
Необхідності в цьому, з точки зору інтересів народного господарства республіки, не було.
В Україні виробляли 21 % загальносоюзного обсягу електроенергії, причому в республіці
використовували лише частину, а решту передавали до сусідніх республік й експортували
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за кордон. Вирученими за продаж електроенергії коштами розпоряджалися ті ж таки
центральні відомства.
Як і в попередні десятиліття, у 60-80-х роках Україна залишалася одним із найважливіших
виробників зброї та різноманітних видів військової техніки. Замовлення військовиків
виконували кращі підприємства, там концентрувалися найбільш кваліфіковані робітники,
інженерно-технічні працівники, вчені, туди спрямовувались найбільш якісна сировина і
матеріали. В Україні сформувався потужний військово-промисловий комплекс (ВПК),
основу якого становило керівництво армії та оборонні підприємства. Це був додатковий
фактор централізації радянської економіки, що не знав ні національних меж, ні місцевих
особливостей, ні республіканських кордонів і мав тенденцію до необмеженого зростання,
посилення політичного впливу, підпорядкування своїм інтересам усіх цивільних структур.
Водночас розвиток галузі, що займалася випуском товарів народного споживання в
республіці, тривав дуже повільно. Більшість машин та обладнання підприємств легкої і
харчової галузей промисловості застаріли, а ефективність їхньої роботи була дуже низь-
кою. Через це незадовільною була і якість вітчизняних товарів, багато з яких, до того ж,
були дефіцитними.
Згортання економічної реформи означало придушення господарської ініціативи, ледь
помітної самостійності підприємств, нових економічних методів управління
виробництвом, повернення командно-адміністративної системи до звичних директивних
засобів керівництва. Панівним залишився екстенсивний шлях розвитку виробництва,
тобто зростання обсягів досягалося за рахунок залучення додаткової робочої сили,
будівництва нових підприємств на старій технічній основі, нарощування
капіталовкладень, розширення посівних площ тощо.
У результаті основні виробничі фонди України в 1966-1985 рр. майже почетверилися,
кількість робітників і службовців зросла в 1,5, а капіталовкладення — у 2,5 раза. Проте
якщо у першому п'ятиріччі цього
періоду обсяг промислової продукції, згідно з офіційною статистикою, збільшився на 50
%, то в останньому — лише на 19, середньорічний приріст продукції сільського
господарства знизився з 3,2 до 0,5 %, темпи зростання продуктивності суспільної праці
зменшились у 2,2 раза, національного доходу — у 2,5 раза, реальні доходи населення — у
2,6 раза.
Створити комплексний міжгалузевий план не вдалося, як і зробити стимулювання
залежним від результатів праці. Розбіжність інтересів трудівника, підприємства і
суспільства, нежиттєздатність виробничих відносин зумовили крах економічних новацій.
Замість того щоб виробничі пропорції регулювати потребами споживання, тобто ринком,
соціалістична система запровадила плановість, волюнтаристськи встановлені показники.
Окрім того, у 70-80-ті роки надзвичайно поширилася практика коригування планів у бік
зниження. Все це перетворило країну у суспільство тотального дефіциту. Катастрофічно
бракувало металу, будівельних матеріалів, обладнання, палива, паперу, кормів,
транспортних засобів тощо. Водночас виробляли чимало нікому не потрібних речей, і це
робили лише тому, що вони були включені в план.
Високорозвинені країни побудували постіндустріальне суспільство, вступили в
технотронну еру. Україна ж у складі СРСР все ще продовжувала індустріалізацію. Але
вилучення з виробництва застарілого устаткування, середній вік якого 1985 р. становив 28
років, відбувався дуже повільно. Зношеність основних виробничих фондів становила 1961
р. — 28 %, а 1985 р. — 43 %. Хронічним стало невиконання «накреслених» партійними
з'їздами планів. Економіка республіки, як і всієї країни, стрімко наближалася до кризи.
У цей час Україна все ще зберігала за собою роль однієї з найважливіших паливно-
енергетичних, металургійних та машинобудівних баз країни.

У зошиті учні записують тези щодо розвитку економіки України.
Негативні тенденції в розвитку економіки України
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1. Несприятлива демографічна ситуація:
а) приріст у 80-х роках знизився порівняно з 60-ми рр. у 4 рази;
б) міграційні процеси, основний напрямок яких — переселен-
ня із сіл до міст (у 1961-1986 рр. міське населення зросло
з 20,6 млн до 33,7 млн осіб, або на 63,6 %, водночас сільське
населення зменшилося на 23 %);
в) динаміка вікового складу розвивалась у бік зростання людей
похилого віку (якщо 1960 р. співвідношення числа пенсіо-
нерів і зайнятих у народному господарстві становило 1:3,8,
то 1985 р.— вже 1:2).
Домінування зрівнялівки в оплаті праці. Якщо 1946 р. співвідношення між 10 %
трудящих, що одержали найвищі, і 10 %, що мали найнижчі заробітки, становило 1:7,2,
1956 р. — 1:4,4, то 1988 р. — 1:3,5. Отже, захисна функція заробітної плати переважала
над стимулюючою, що не сприяло активізації людського чинника на виробництві.
Криза організації праці. Тобто нездатність існуючої системи забезпечити ефективне,
раціональне використання людських ресурсів та інтелектуального потенціалу.
Незважаючи на те, що з питання НТР було прийнято 40 (!) постанов ЦК КПРС, а в 1976-
1980 рр. — майже 200 комплексних програм розвитку народного господарства
(енергетична, продовольча, меліоративна тощо), кардинальних позитивних зрушень не
відбулося.
Висока інтенсивність використання матеріальних, людських та фінансових ресурсів
України в межах загальносоюзного господарського комплексу. Можна погоджуватися чи
не погоджуватися з твердженням американського економіста Холланда Хантера, який
констатує, що вилучення поточного доходу України й використання його в інших регіонах
СРСР є визначальною ознакою економічної історії України. Можна також піддавати
сумніву обґрунтованість розрахунків британського вченого Пітера Вайл-за, відповідно до
яких Україна регулярно вносила до радянського бюджету на 10 % більше, ніж отримувала
з нього. Водночас цілком очевидно, що у цей період постійне зміщення паливно-
енергетичного комплексу СРСР на Схід та зростання питомої -   ваги воєнних витрат
вимагали перекачування з України значної частини фінансових, матеріальних та людських
ресурсів. Проте Україна мала особливості власного економічного розвитку, які ще більше
ускладнювали ситуацію в республіці: 1. Деформована структура розміщення
продуктивних сил. Ця структура склалася фактично ще за довоєнних п'ятирічок, коли на
підставі аналізу наявних природних ресурсів союзним центром було вирішено зробити
акцент на першочерговому розвитку у республіці таких галузей, як вугільна
промисловість, чорна металургія, важке та електротехнічне машинобудування. У 60-80-х
роках ці галузі дістали новий імпульс, відбувся інтенсивний процес прирощення
потужностей, що ще більше посилило деформації в економіці України. Ніякими
аргументами не можна виправдати те, що в республіці, на яку припадало 2,6 % території
Радянського Союзу, у цей час було побудовано і будувалися надалі майже 40 % атомних
енергоблоків. До речі, частина з них (Чорнобильська, Хмельницька, Південноукраїнська)
мали працювати не на Україну, а виробляти електроенергію для європейських країн РЕВ.
Внаслідок незбалансованого розвитку господарства республіки частка галузей, що працю-
вали на споживчий ринок, у загальному обсязі валової продукції не перевищувала 29 %,
тоді як у розвинених країнах цей показник становив 50-60 % і більше. Деформації в
економіці зумовили не тільки появу товарного дефіциту, а й загострення екологічних,
демографічних та соціальних проблем. 2. Катастрофічна екологічна ситуація. Перекоси в
розміщенні продуктивних сил стали причиною різкого зростання техногенного
навантаження на природу, що у 6-7 разів перевищувало загальносоюзний рівень. У цей
час щорічно промисловими об'єктами в атмосферу та водний басейн викидалося понад 10
млн тонн шкідливих речовин. Екологічну ситуацію в республіці ускладнювало
нераціональне розширення посівних площ у сільському господарстві. Ступінь розораності
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території України сягав 57 %, а в степовій зоні — 73 %. Розораність безпосередньо
сільськогосподарських угідь становила 80 % проти 25 % у СІЛА і 48 % у Франції. Це
спричинило активізацію ерозійних процесів, через що Україна щороку втрачала до 600
млн тонн родючих ґрунтів. Катастрофічні екологічні процеси посилили гостроту
демографічних проблем, оскільки питома вага населення республіки, зайнятого у галузях
із шкідливими для здоров'я умовами праці, становила в Україні 53 %. У складній
екологічній ситуації опинилося населення міст, адже, наприклад, третину території
Львова займали промислові підприємства, у Чернівцях вироблялися майже три чверті
промислової продукції області. Цей перелік екологічних негараздів України можна
продовжувати.
Значна зношеність основних виробничих фондів. Рівень їхньої спрацьованості в
промисловості республіки збільшився від 28 % у 1961 р. до 43 % у 1985 р. Характерно, що
основні виробничі фонди України зношувалися швидше, ніж загалом по країні, оскільки
частка старих підприємств була вищою. А от за темпами зростання основних виробничих
фондів республіка посідала 1986 р. останнє, 15 місце у Радянському Союзі.
Хронічне відставання за принциповими економічними показниками. За період від 1960 р.
до 1985 р. Україна за темпами зростання загального обсягу продукції промисловості
посідала 13 місце в СРСР. Не кращим був і стан сільського господарства — республіка за
темпами збільшення валової продукції 1960 р. посідала 11 місце, а 1985 р. перемістилася
на 13. З огляду на це, закономірним є той факт, що і за темпами зростання виробленого
національного доходу за період 1980-1986 рр. Україна посідала те саме 13-те місце в
Радянському Союзі. Трохи кращими були показники реальних доходів на душу населення,
відповідно до яких республіка 1980 р. поділяла 12-14 місця, а 1985 р. — 5-6-те.
Запитання.
1.Які суперечності у внутрішній політиці спостерігалися під час перебування при владі П.
Шелеста?
2.Що було спільного та відмінного в політиці П. Шелеста і В. Щербицького?
3. Чи можна характеризувати становище в УРСР за часів В. Щер-бицького як період
«застою»?
1. Які економічні реформи були здійснені протягом 60-70-х рр. XX ст.?
З якою метою вони проводились?
Що заважало їх проведенню?
Які негативні тенденції проявлялись в економіці України?
Що свідчило про «застій» в економіці?
Узагальнення.

Кризові явища були наслідком деформацій в суспільно – політичному житті,
відвертого ігнорування економічних законів із боку командно – адміністративної системи,
прорахунків у діяльності партійного і державного керівництва, яке не усвідомлювало всієї
гостроти становища й невідкладності змін.
Реформи в економіці, розпочаті в 1965 р., не були доведені до кінця. Вони не дали
вагомих результатів, розбившись об стіну бюрократизму. V.Міністерства й відомства
досить швидко звели нанівець госпрозрахунок, ліквідували самостійність підприємств.
Система директивного планування та командного управління господарством збереглася, а
в окремих випадках навіть посилилася.
Провал реформ другої половини 1960 – х рр. ще раз довів принципову неможливість
реформування соціалістичної системи. У 1970 – 1985 рр.  негативні тенденції в економіці
республіки наростали. Хоча говорити про « застій»  у буквальному розумінні цього слова ,
мабуть, неправомірно. Водночас очевидно , що в господарському і політичному житті,
соціальному і духовному розвитку республіки залишалося чимало елементів і традицій
сталінської доби, надійно законсервованих брежнєвським керівництвом.

Література до теми:
1. Бойко О.Д. Історія України: навч. посіб.- 3-тє вид.,доп. – Академвидав, 2010.- 688с..
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2. Борисенко В. Курс української історії.- К., 1997.
3. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ – ХХ

століття. – К., 1996.
4. Крип'якевич І. Історія України.- Львів, 1992.
5. Полонська – Василенко Н. Історія України.-  Т.1-2.- К., 1995.
6. Рибалка І. Історія України. – Ч.1-2. – Харків, 1995, 1997.

Змістовий модуль 2.  Історія України ХХ століття

Тема 2.11.Розпад Радянського Союзу  і відродження незалежності України.
Лекція: ___1___ год.

Тема: .Розпад Радянського Союзу   і відродження незалежності України.
1. Україна на шляху до незалежності.
2. Утвердження незалежності України.

Мета заняття:
Студенти повинні знати  хронологічну послідовність подій періоду боротьби за
незалежність України; характеризувати внутрішньополітичну і зовнішньополітичну ситуа-
цію в України в 1990—1991 рр.; описувати основні події, пов'язані з боротьбою за
незалежність України; називати причини, наслідки і значення проголошення незалежності
Україною.
Студенти повинні вміти визначати хронологічну послідовність подій періоду боротьби
за незалежність України; характеризувати внутрішньополітичну і зовнішньополітичну
ситуацію в України в 1990—1991 рр.; описувати основні події, пов'язані з боротьбою за
незалежність України; називати причини, наслідки і значення проголошення незалежності
Україною.

План заняття:
1. Україна на шляху до незалежності.
2. Утвердження незалежності України.

Розкриття питання:
Основні терміни теми:
1. Автономія – самоврядування певної частини держави, що здійснюється в межах,
передбачених загальнодержавним законом (конституцією).
2. Багатопартійна система – наявність у суспільстві політичних партій, які відрізняються
програмою, тактикою; вона властива демократичним державам ( в тоталітарних державах
існує однопартійна система ).
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3. Гласність – політика офіційної відкритості, проголошена М.Горбачовим (певний
компроміс між свободою слова і цензурою).
4. Державні символи – графічне, кольорове, музичне та текстове умовне позначення
держави.
5. Декларація – офіційна урочиста заява.
6. Державний суверенітет – незалежність держави, що полягає в її праві на власний розсуд
розв’язувати свої внутрішні і зовнішні справи, без втручання в них будь-якої іншої
держави.
7. Декларація про державний суверенітет України – політико-правовий документ, у якому
зафіксовані основні принципи та програмні положення внутрішньої та
зовнішньополітичної діяльності.
8. Криза політична – тимчасове призупинення або припинення функціонування окремих
елементів або інструментів політичної системи; значне поглиблення й загострення
наявних конфліктів, політичної напруженості.
9. Плюралізм – ідейно – регулятивний принцип суспільно-політичного та соціального
розвитку, що базується на існуванні декількох ( чи багатьох ) незалежних начал
політичних знань і розуміння буття; система влади, що ґрунтується на взаємодії та
протилежності дій політичних партій та громадсько-політичних організацій.
10. Політична партія – добровільне об’єднання людей, які прагнуть домогтися здійснення
ідей, котрі вони поділяють, а також задоволення спільних інтересів: організована певним
чином частина якоїсь соціальної верстви, класу, покликана висловлювати і захищати
інтереси цієї спільноти.
11. Президент України – найвища посадова особа в Україні, голова держави та Верховний
головнокомандуючий збройними силами України.
12. Путч ( державний переворот ) – спроба певних політичних сил прийти до влади
незаконним шляхом.
13. Референдум – всенародне опитування з найважливіших питань державного життя, в
якому беруть участь усі громадяни, які мають виборчі права.
14. Реформа – перетворення, зміна, нововведення, яке не знищує основ існуючої
структури.
Дати.
– 1985, квітень – Проголошення на пленумі ЦК КПРС курсу на перебудову.
– 1986, 26 квітня – Аварія на Чорнобильській АЕС.
– 1988 – 19-та Всесоюзна конференція КПРС.
- 1989, вересень – Установчий з’їзд народного Руху України за перебудову.
– 1989, жовтень – Прийняття ВР УРСР Закону про мови в УРСР.
– 1990, березень – Вибори до ВР УРСР.
– 1990, 16 липня – Ухвала ВР УРСР Декларації про державний суверенітет України.
– 1991, 19-21 серпня – Спроба державного перевороту в СРСР.
– 1991, 24 серпня – Проголошення ВР України Акту про державну незалежність України.
– 1991, 1 грудня – проведення референдуму про незалежність України. Обрання
Президентом України Л. Кравчука.
– 1991, 8 грудня – юридичне оформлення розпаду СРСР. Проголошення утворення
Співдружності Незалежних держав (СНД).
– 1992, 15 січня – Ухвала указу Президії ВР України про Державний гімн України
(затверджено мелодію М. Вербицького “Ще не вмерла Україна”).
– 1992, 19 лютого – Затвердження ВР України тризуба малим гербом України.
– 1994, 27 березня – Вибори до ВР України.
– 1994, червень-липень – Вибори Президента України, Президентом обрано Л.Д. Кучму.
– 1999, 31жовтня та 14 листопада – два тури президентських виборів.
-  2000, 16 квітня – Всеукраїнський референдум з народної ініціативи.
Персоналії:
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1. Л. Кравчук – перший Президент України у 1991-1994 роках.
2. Л. Кучма – Президент України з 1994 року.

1. Україна на шляху до незалежності.
З початку 1980-их рр. криза в СРСР охопила усі сфери життя. Розладнана економіка

хронічно не забезпечувала потреб країни. Економіка України була складовою т.з. єдиного
народногосподарського комплексу СРСР. Короткочасне зростання промислового
виробництва у 50-х – на початку 60-х рр. змінилось нестримним падінням його темпів. На
Україні вони були ще більшими, ніж по союзу в цілому. Розладнана економіка призводила
до падіння життєвого рівня населення. Створення нових промислових об’єктів в Сибіру,
що мали насамперед воєнно-стратегічне значення, супроводжувалось занедбанням
економіки України. Спроби піднесення сільськогосподарського виробництва, зростання
капіталовкладень у виробництво техніки, добрив не давали належної віддачі з огляду на
принципово слабку ефективність радгоспно-колгоспної системи взагалі. СРСР виявився
зрештою нездатним забезпечити населення продовольством і щорічно ввозив з-за кордону
мільйони тонн зерна за рахунок продажу нафти, газу та інших природних ресурсів, які
нещадно експлуатувались радянською економікою і вели до екологічної кризи. В цих
умовах Україна вкладала значно більше, ніж отримувала із загальносоюзного бюджету.
В результаті нелюдських жорстокостей тоталітаризму, який набрав форми геноциду
другої світової війни, Україна трохи більше ніж за десятиріччя втратила близько 25%
свого населення. Сьогодні темпи зростання його одні з найнижчих серед країн
колишнього СРСР. Суттєвого удару радянській економіці завдало зниження цін на
світовому ринку на основні енергоресурси на початку 80-х рр., а також безперспективна
війна в Афганістані, яка поглинала величезні матеріальні і фінансові ресурси. Радянський
Союз фактично опинився поза технічною революцією, яка вивела західний світ на новий
рівень розвитку цивілізації. До цього слід додати, що тотальний контроль партії над
духовним і суспільним життям призводив до глибокої кризи в сфері розвитку науки і
культури, руйнації моралі, зростання корупції, казнокрадства, організованої злочинності.
На Україні за час тривалого керівництва Щербицького (з 1972 р.) небаченого досі
масштабу досягла русифікація українського населення, українська мова була витіснена
фактично з усіх ділянок суспільного життя. Проте і економічна і духовна експлуатація
народів СРСР не приносила центру бажаних дивідендів. Країна переживала період
глибокого застою і опинилась на краю прірви.
В цих умовах партійне керівництво на чолі з М.Горбачовим наважилось на певну
перебудову радянської системи. На квітневому (1985 р.) пленумі ЦК КПРС було
проголошено про зміну економічної, соціальної та зовнішньої політики і взято курс на
“перебудову”, “демократизацію“ і “гласність“.
Однак на Україні спроба реформ зустрічала опір партійної номенклатури різних рангів,
яка очолювалась В. Щербицьким. Суттєвим фактором гальмування перебудовчих
процесів на Україні було також побоювання Москви, що демократизація викличе тут до
життя національне піднесення, якого завжди боялась імперія.
26 квітня 1986 року стався вибух на Чорнобильській АЕС, що стало катастрофою
глобального масштабу. Мільйони людей були піддані згубному впливу радіації. Трагедія
Чорнобиля ще раз засвідчила злочинне нехтування режимом долею мільйонів людей, їх
здоров’ям і добробутом, показала абсолютну безправність України перед центром. Разом з
тим Чорнобильські події не могли не сприяти пробудженню до активних форм протесту
широких верств громадськості України.
З 1987 р. під тиском світових демократичних сил радянська влада випускає на волю
українських дисидентів, які включаються у національний рух. Починається створення
незалежних груп та організацій різного політичного спрямування.
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У 1988 р. Українська Гелесінська група перейменована в Українську Гелесинську Спілку
(УГС), її очолюють Л. Лук’яненко, В.Чорновіл, М. Горень, О. Шевченко. Спілка
розробляє новий програмний документ під назвою “Декларація принципів”. За цілим
рядом положень вона була близькою до програмних принципів народних рухів республік
Балтії: і перетворення СРСР на конфедерацію незалежних держав; влада – демократично
обраним радам; державність української мови; створення республіканських військових
формувань; звільнення всіх політв’язнів; легалізація УКЦ та УАПЦ. Для України на той
час це були вельми радикальні пропозиції. Діяльність УГС таким чином виходила за межі
правозахисної. Поряд з УГС з’явилася Українська Демократична Спілка, перейменована
згодом в Українську народно-демократичну лігу (очолив її Чернишов). У серпні 1987 р. у
Києві виникає Український культурологічний клуб ( очолений С. Набокою, О.Шевченком,
Л. Лохвецькою), який проводить культурну і громадську діяльність, спрямовану на
українське національне відродження. Подібне формується Товариство Лева – виникає у
Львові.
Критичний політичний і економічний стан та щедрі обіцянки і широка реклама нового
курсу, зроблені на заході, не давали режимові змоги вдатися до рішучого придушення
опозиції. Чисельність незалежних груп зростає, їх осередки виникають в різних регіонах
України. З’являються організації з різними політичними концепціями, програмами
культурного відродження, об’єднані критичним ставленням до існуючого
режиму: антисталінське товариство “Меморіал”, Спілка Незалежної Української Молоді (
очолена Д. Корчинським), Християнський Демократичний Фронт, товариство
“Спадщина”, екологічна організація “Зелений світ” ( на чолі з Ю. Щербаком). У лютому
1989 р. у Києві відбулася установча конференція товариства Української мови ім. Т.
Шевченка ( голова Д. Павличко). У цьому ж місяці , з ініціативи спілки письменників
України та за найактивнішої підтримки УГС, створено Народний Рух України (НРУ), який
виступає на захист української мови, культури, висуває програми економічного та
політичного розвитку. 8-10 вересня 1989 р. відбувся установчий з’їзд Руху, який налічував
вже 280 000 чоловік. У прийнятій програмі зазначалося, що Рух підтримує “ принципи
радикального оновлення суспільства, проголошені 27-им з’їздом КПРС, 19-ю Всесоюзною
партконференцією”.
Рух об’єднував не тільки українців, а і представників інших національностей, став
фактично організацією всіх демократичних сил на Україні.
Почалось відродження національно-церковного життя. Відновлюється українська
автокефальна православна церква, яка обрала патріархом Мстислава, видатного
українського ієрарха, активного поборника відродження українського православ’я. На
західній Україні виходить з підпілля Українська греко-католицька церква. В серпні 1990 р.
відбулася передача їй кафедрального собору св. Юра у Львові.
Важливим показником піднесення демократичного суспільно-політичного життя стала
поява великої кількості українських незалежних видань, критична спрямованість змісту
ряду старих газет та журналів. Посилився рух за відродження національної символіки.
Широкий резонанс мав “людський ланцюг” між Львовом і Києвом 21 січня 1990 р.
організований на честь проголошення соборності України у січні 1919 р. Почалось
розширення контактів з українською еміграцією, зростало прагнення до єднання всіх
українців у справі національного відродження. В березні 1990 р. попри всі перешкоди
партійної бюрократії демократичні сили отримали одну четверту частину депутатських
мандатів на виборах до ВР УРСР. У західних областях України в обласних і міських Радах
до влади прийшли представники демократів. Головою Львівської обл. Ради обирається
відомий правозахисник В. Чорновіл.
В умовах піднесення демократичного руху на Україні КПРС вдається до маневрів і
кадрових перестановок. В жовтні 1989 р. було усунено з посади керівника КПУ В.
Щербицького, активного русифікатора України. На його місце було призначено В,.
Івашка, а після його переходу в Москву на посаду заступника генсека ЦК КПРС – Ст.
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Гуренка. Головою ВР УРСР обрано Л.Кравчука. Під тиском громадськості та опозиційних
організацій ВР УРСР 28.10.89 р. схвалює закон про державний статус української мови.
Сесійні засідання ВР відбувалися у гострій політичній боротьбі між консервативною
партапаратною більшістю (“група 239”) і демократичними депутатами, які утворили
народну раду (125 осіб) на чолі з І. Юхновським. Незважаючи на протистояння обох груп,
16 липня 1990 р. ВР було прийнято Декларацію про державний суверенітет України, що
стало основою для творення незалежної української держави. Цьому сприяли прийняття
Декларації про державний суверенітет Росії (червень 1990 р.), розгубленість депутатів
комуністів через відставку Івашка, постійні багатотисячні мітинги, що супроводжували
роботу ВР, та шахтарський страйк.
Декларація складалася з десяти розділів, у ній було закріплено всі три види суверенітету –
державний, народний і національний.
УРСР у відповідності з Декларацією, не стала незалежною державою. Всі її положення
радше стосувалися майбутньої держави України, проте Декларація стала юридичною
основою для подальшого просування шляхом незалежності. Новим політичним чинником
суверенізації України стали робітничий (страйк шахтарів) та студентський (голодовка й
демонстрація) молоді рухи. Активізація боротьби проти тоталітарної системи в Україні
підноситься на новий щабель. Створюються і офіційно реєструються українські політичні
партії – Українська республіканська партія (на базі УГС 1989 р.), Демократична партія
України, Українська селянсько-демократична партія, Партія демократичного відродження
України ( ПДВУ) у1990 р., УСДП, Партія зелених України. Першою формально
задекларованою політичною партією стала створена у жовтні 1989 р. у м. Львові
Українська Національна Партія (УНП) на чолі з багаторічним політв’язнем Г.
Приходьком. Тривалий час ця партія була напівлегальною.
Конфігурація нових партій була умовно такою: центр та лівий центр (ПДВУ, Дем.ПУ,
ПЗУ, соціал-демократи); правіше центру – УРП та до певної міри УСДП; право-
радикальні партії, частина яких входила до складу Української Міжпартійної асамблеї
(УМА). Більшість партій були нечисленні, в них відбувалася боротьба за лідерство, що
вело до розколів; соціальна база , ідеологія залишалися невизначеними. З 1989 р. по
серпень 1991 р. в Україні виникло понад двадцять партій і об’єднань, загальною кількістю
30 000 членів. У 2000 р. діяло понад сто політичних партій.
Враховуючи наростання від центрових сил у республіках, що змагались за
незалежність, М. Горбачов робить спроби зберегти імперію, використовуючи всесоюзний
референдум (17 березня 1991 р.), а також пропонуючи проект нового Союзного договору,
який формально значно обмежував права московського центру.
Однак КПРС і надалі продовжувала контролювати всі важелі влади в суспільстві.
Фактично якихось суттєвих структурних змін режиму не сталося. Поглиблення
економічного хаосу який посилювався протидією партійної номенклатури економічним
реформам, призвела до критичного стану все суспільне життя. Так, у серпні 1990 р. ВР
України прийняла закон про економічну самостійність республіки, у червні 1991 р. вона
вирішила встановити свою юрисдикцію над усіма підприємствами України. Однак
економіка республіки, як і СРСР у цілому, лишилася не реформованою: субсидії
нерентабельним підприємствам складали до 45% державних витрат. Адміністративний
метод, старі зв’язки вже не діяли, а до створення нових було далеко. Розпочався спад
виробництва, у 1990р. національний дохід скоротився на 4%, а у 1991р.- ще на 13%.
Підвищення роздрібних цін 2 квітня 1991р. вдвічі ( у січні 1992р. вони вже перевищували
рівень грудня 1990р. у 8 разів, їх зростання щонайменше у 1,5 рази перевищувало
зростання доходів), привело до різкого погіршення життєвого рівня населення. Стимулу ж
для розвитку економіки “лібералізація “ цін не дала, оскільки проводилась в умовах
збереження монополізму на ринку. Консервативні бюрократичні кола фактично
наполягали на повернення до старого курсу. 19 серпня 1991р. було зроблено спробу
державного перевороту. Було створено т.зв. Державний комітет надзвичайного стану
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(ДКНС), який повинен був взяти під контроль все життя в країні і зберегти колишній
порядок. Завдяки рішучім діям демократичних сил Росії під керівництвом президента Б.
Єльцина путч закінчився провалом. Настав крах централістських структур, що
інспірували заколот, – була заборонена КПРС, розвивався центральний уряд, поставлено
питання про ліквідацію найжахливішого інструменту репресій – КДБ. Демократична
революція в Росії створила підґрунтя для дальшої реалізації права на самовизначення в
окремих республіках, ряд із них проголошує незалежність. У таких умовах зникла сама
рація існування Союзу. 24 серпня 1991р. депутати українського республіканського
парламенту майже одночасно прийняли Акт проголошення незалежності України,(“за” –
346, “проти” – 1 ), а також проголосували за демократизацію армії, правоохоронних
органів. В Україні заборонялась діяльність КПУ.
Так у своєму розвитку процес горбачовської перебудови пройшов кілька етапів:
1-й етап (квітень 1985 – січень 1987рр.) – визрівання політичного курсу перебудови..
2-й етап (січень 1987 – літо 1988рр.) – усвідомлення основних завдань перебудови,
формування і розширення її соціальної бази. На цьому етапі перебудови була
сформульована, узгоджена, а згодом і обнародувана стратегічна тріада перебудови : нове
політичне мислення, радикальна економічна реформа ( червневий (1987р.) Пленум ЦК
КПРС ) , демократизація усієї політичної структури.Йде активне формування соціальної
бази перебудови.
3-й етап ( літо 1988 – травень 1989рр.) – зміщення рушійних сил перебудови зверху вниз.
4-й етап ( травень 1989 – лютий 1990рр.) – розмежування та консолідація полярних
політичних сил у суспільстві, їхнє відкрите протистояння.
Лютневий (1990р.) Пленум ЦК КПРС голосує за відміну 6-ої статті) Конституції СРСР,
яка проголошувала КПРС ядром політичної системи, керівною і спрямовуючою силою.
Відкривається новий етап перебудови.
5-й етап (лютий – грудень 1990р.) – поступовий перехід політичного керівництва СРСР
вправо і радикалізація народних мас. Наприкінці 1990-го року політична палітра нових
партій України була хоч і дуже строкатою, але чітко визначеною: на правому фланзі –
Українська християнсько-демократична партія ( УХДП ), Українська народно-
демократична партія (УНДП), Українська Республіканська партія (УРП), у центрі –
Українська селянсько-демократична партія (УСДП), Партія зелених України (ПЗУ),
Партія демократичного відродження України (ПДВУ), на лівому фланзі – Спілка
трудящих України за соціалістичну перебудову (СТУ ) та ін.
6-й етап (грудень 1990 – серпень 1991рр.) – кінець перебудови.
Принципові орієнтири перебудови “ плюралізм “, “ демократія “, “ гласність “ спочатку
витісняються а потім змінюються в офіційній політиці на “дисципліну”, “порядок” та
“стабільність”.
Спостерігається чітко виражене намагання “архітектора перебудови” втриматися у рамках
“історичного вибору” та ін.
Стан економіки : 1991р. ВСП був на 11,3% меншим ніж у 1990р.; вироблений НД
відповідно зменшився на 11,2%. Падіння розвитку промисловості республіки становило
4,8%, а с/г – 13,2%. Грошові доходи зросли на 87,1% порівняно з1990р. В1991р.
промисловість СРСР була відкинута за обсягом виробництва до рівня 1986р., а ВНП
відповідав рівню 1985р.
Отже, перебудовчі процеси в Україні (квітень 1985 – серпень 1991рр.) тривалий час
розгорталися на основі розроблених у союзному центрі моделей та шаблонів. Це
зумовлено дією багатьох факторів:
1. Через тотальне одержавлення економіки Україна перебувала в економічній залежності
від союзного центру.
2. Серед української номенклатури панував “синдром виконавця”, що блокувала
ініціативу та активність як еліти так і народних мас.
3. Опозиційні сили були погано організовані та розпорошені.
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4. На міжнародній арені Україна завжди перебувала у тіні Росії і сприймалася світовим
співтовариством лише як складова невід’ємна частина СРСР.
Ці та інші фактори не дали змоги створити якісно відмінну власну модель української
перебудови.
Перебудовчі процеси в Україні збігаючись із загальносоюзними тенденціями суспільних
перетворень все ж мали і свої особливості:
– уповільнений темп політичних процесів;
– низький рівень активності населення;
– відсутність відкритого насилля як засобу вирішення внутрішніх проблем;
– перетворення Чорнобильської трагедії з екологічного фактору суспільного життя на
потужний політичний.
Ці особливості зумовлені структурою економіки республіки; стабільністю українського
товарного ринку; порівняно меншою люмпенізацією населення; певним консерватизмом;
уповільненістю, зваженістю, що притаманні ментальності українців тощо.
Відразу потому, після 24 серпня 1991р. почалася підготовка до референдуму 1 грудня, що
мав підтвердити гаданий Акт. У референдумі взяли участь 84,18% громадян України, з
них 90,32% підтвердили Акт про незалежність. Ця безпрецедентна в новій українській
історії подія засвідчила, що на Україні завершилося формування свідомої своїх
політичних, господарських, та культурних інтересів національної спільноти.
Президентом України був обраний Л. Кравчук (61,6% голосів).
Усвідомлюючи відповідальність за наслідки референдуму, президент та ВР взяли курс на
розбудову української державності. Відмова України підписати Союзний договір означала
повний крах імперії. На зустрічі 7 – 8 грудня 1991р. глав держав України, Білорусії та
Росії у Біловезькій пущі було заявлено про те, що СРСР припиняє своє існування і про
створення “Співдружності незалежних держав “, 21 грудня в Алма-Аті про приєднання до
СНД заявили інші республіки колишнього СРСР (за винятком країн Балтії та Грузії).
М.Горбачов змушений був подати у відставку.
Реакція світового співтовариства на результати всеукраїнського референдуму була
несподівано дружньою: за грудень 1991р. незалежність України визнали 68 держав.
Впродовж 1992р. Україну визнали ще 64 держави. Міністерство закордонних справ ,
долаючи різноманітні ускладнення, почало розгортати мережу своїх посольств.
Створення СНД розглядалося Росією як зародок державного утворення, яке повинно було
зберегти і по можливості розвинути успадковані від Радянського Союзу зв’язки між
колишніми союзними республіками. На противагу цьому Україна вважала СНД
міжнародним механізмом, який доповнював і координував процес формування якісно
нових двосторонніх відносин з незалежними державами.

2. Утвердження незалежності України.
Стартові умови розгортання державотворчого процесу.
Проголошення незалежності Україною стало своєрідною точкою відліку нового етапу
історії України, поклало початок перехідному періоду, суть якого – у переході на якісно
вищій рівень суспільного розвитку. Тобто, має бути здійснено перехід від становища
“уламка імперії” до власної державності.
Але українське суспільство було недостатньо підготовлене до державотворчого процесу
через відсутність науково обґрунтованої моделі побудови незалежної держави. Що
викликало на перших порах втрату орієнтирів, розгубленість, розчарування.
Якими ж були стартові можливості України після проголошення незалежності? Одним із
найважливіших аспектів оцінки стартових можливостей республіки є визначення її
природно-ресурсного потенціалу ( земельні, мінеральні, водні та лісові ресурси). На
початку 90-х рр. частка с/г угідь у структурі земель України становила 70%, орних земель
– понад 55%, один із найвищих показників як у Європі, так і у світі. Забезпеченість ріллею
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у розрахунку на одного мешканця – 0,87га (у Великобританії – 0,12га), у середньому в
Європі – 0,26га, у світі – 0,29га.
Україна належить до держав з середнім рівнем матеріально-сировинного потенціалу. Має
7 тис. родовищ корисних копалин. Але в цьому є повна незбалансованість. З одного боку,
на території республіки сконцентровано до 20% світових ресурсів марганцевих руд і
понад 5% запасів залізних руд, національні запаси графіту , ртуті, брому, самородків сірки
у декілька разів перевищують реальні потреби, але з іншого боку – абсолютно недостатня
забезпеченість паливно-енергетичними ресурсами, насамперед нафтою та природним
газом, рудами кольорових металів і інше.
За рівнем забезпеченості прісною водою у розрахунку на одного мешканця Україна
займає останнє місце у Європі. Деревиною республіка забезпечена лише на 20 – 25%.Крім
того, потрібно ще звернути увагу на особливості форм і методів використання цього ПРП
України у радянський час. Так, загальносоюзні міністерства і відомства розпоряджалися
95% усієї власності, розташованої в Україні. 80% продукції української промисловості
вироблялося підприємствами-монополістами. В результаті чого була низька
конкурентоспроможність промисловості СРСР.
Серйозними успадкованими з радянських часів вадами української економіки були:
– командні форми і методи управління;
– надмірна централізація;
– екстенсивний шлях розвитку господарства;
– структурна та територіальна диспропорційність економіки (виробництво в групі “А”
становило 70%, а в групі “Б” – 30%);
– істотні диспропорції у територіальному розміщені виробничих сил;
– структура республіканської економіки базувалася на принципі незавершеності (80%
усього виробництва в Україні не мало закінченого технологічного циклу);
– надмірна мілітаризація економіки (35% союзного бюджету йшло на воєнні цілі. Після
розпаду СРСР на території України залишилося майже 30% союзного ВПК);
– загроза екологічної катастрофи;
– сформований психологічний клімат колективної пасивності, утриманства, абсолютного
пріоритету державних інтересів щодо особистих.
На основі вище сказаного можна зробити висновок, що стартові можливості народного
господарства України були слабшими порівняно з іншими республіками. Так, серед
республік колишнього СРСР Україна в 1990р. за розмірами ВНП на душу населення
займала 7-е місце, за розмірами національного багатства – 6-е місце, за продуктивністю
праці у промисловості – 9-е місце, а у с/г ділила з Росією – 5-6-е місця.
Отже, визначальними чинниками на початковому етапі державотворення в Україні були:
– непідготовленість українського суспільства до державотворчих дій;
– успадкована від колишнього СРСР деформована структура народногосподарського
комплексу;
– значний, але незбалансований природно-ресурсний потенціал;
– недосконала організація державної влади у республіці, незавершеність розподілу
функцій між законодавчою, виконавчою і судовою гілками влади;
– певне дистанціювання Заходу після формального визнання незалежності України.
Становлення владних структур.
Одним з найперших державотворчих кроків було запровадження атрибутів державності.
важливими віхами на цьому шляху стали:
1. Фіксація кордонів. 4 листопада 1991р. ВР прийняла Закон “Про державний кордон
України”, який проголошував недоторканість кордонів, визначав порядок їхньої охорони
та правила перетинання. 12 грудня 1991р. Президент України підписав Указ “Про
утворення державного митного комітету України”.
2. Визначення громадянства. 8 жовтня 1991р. ВР прийняла Закон “Про громадянство
України”, згідно з яким громадянство надавалося усім, хто проживав на території
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республіки незалежно від соціального стану, статі, політичних та релігійних поглядів, хто
не являвся на момент набуття чинності Закону громадянином інших держав і не
заперечував проти отримання громадянства України.
3. Визнання національної символіки як державної. У січні – лютому 1992р. рядом
постанов ВР затвердила державним гімном мелодію М. Вербицького “Ще не вмерла
Україна”, синьо – жовте знамено – державним прапором, а тризуб – малим гербом
України.
4. Запровадження власної грошової одиниці. З метою виходу з рубльової зони в 1992р. на
території республіки було запроваджено обіг купонів багаторазового використання, а 2
вересня 1996р. відповідно до Указу Президента на зміну купону прийшла справжня
національна валюта – гривня.
Стратегічно важливим завданням для України було створення власних збройних сил –
гаранта захисту державної незалежності, територіальної цілісності та суверенітету країни.
6 грудня 1991р. ВР прийняла Закон “Про збройні сили України”. У жовтні 1993р. ВР
затвердила “Воєнну доктрину України”.
Наступним пріоритетним напрямком державотворчого процесу є формування трьох
основних гілок влади – законодавчої, виконавчої та судової. Вищий законодавчий орган
України – Верховна Рада, її було обрано ще навесні 1990р. До весни 1994р. ВР 12
скликання прийняла майже 450 законів. але значна їх кількість мала декларативний
характер, не була забезпечена механізмом їхньої реалізації. У кризових умовах з метою
забезпечення сильної виконавчої влади ВР Законом від 5 липня 1991р. запровадила
інститут Президентства. Президент України є головою держави і головою виконавчої
влади. Він пропонує для затвердження ВР персональний склад Кабінету Міністрів та
прем’єр-міністра.
Судова влада здійснюється судовими органами, які в своїй сукупності становлять судову
систему України (Верховний суд України, загальні, арбітражні та військові суди). Нагляд
за точним виконанням законів на всій території держави відповідно до Закону України
“Про прокуратуру” (від 5.11.1991р.) повинна здійснювати Генеральна прокуратура
республіки.
Розпочата розбудова досить стрункої і зваженої системи управління майже з самого
початку свого функціонування стала давати збої. Замість розподілу влад виникло
двовладдя, а згодом три центри влади – Президент, ВР та уряд. Криза влади в Україні була
викликана несистемним характером існуючого державного ладу. В основі державного
устрою республіки лежало, по суті, механічне поєднання елементів парламентської
республіки, президентського правління і радянської влади, що зумовлювало системні
внутрішні протиріччя. Найслабшою ланкою у трикутнику протистояння центрів влади був
уряд, який у критичний момент перетворювався у своєрідний політичний громовідвід для
зняття соціальної напруги. ВР 12 скликання за час свого функціонування змінила 4 уряди.
Відносини між Президентом і ВР мали жорстке протистояння. Так, на початковому етапі
державотворення (1991 – перша половина 1994рр.) в процесі розбудови та становлення
владних структур визріла криза, яка виявилася у низці негативних тенденцій:
1. У цей час не вдалося ефективно і зважено здійснити розподіл владних повноважень.
2. Роздвоєність виконавчої гілки влади(президент – уряд) надзвичайно ускладнювали
управління і заважали працювати.
3. Загальна невизначеність у розподілі владних функцій і повноважень зумовили тотальну
безвідповідальність на всіх рівнях.
4. Послідовна протидія ВР не дала змоги створити сильну виконавчу владу, так необхідну
в умовах перехідного періоду.
Розкол між Президентом і ВР поглиблювався, посилювалось протистояння між партіями.
З метою ліквідації цієї кризи було вирішено провести дострокові вибори ВР і Президента
України в першій половині 1994р.Вибори до ВР було вирішено провести за
мажоритарною системою.
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Нова ВР розпочала свою роботу 11.05.1994р. Було обрано 338 народних депутатів, серед
них 168 осіб належали до різних партій. Головою ВР обрано О. Мороза.
В червні – липні 1994р. в Україні відбулися президентські вибори. Із 7 кандидатів у
Президенти на виборах перемогу здобув Л. Кучма, у другому турі за нього проголосувало
понад 52% виборців, за Л.Кравчука – 45%.
Новообраний Президент переніс центр уваги з питань ідеологічних на економічні, а ВР
активізувала свою законотворчу діяльність.
Доробок ВР 13 скликання:
1. Значно розширена правова база реформ (прийнято 753 закони).
2. Перехід до організації роботи депутатів на постійній основі, зростання їх професійного
рівня.
3. Прийняття нової Конституції України.
4. Посилення контролюючих функцій вищого законодавчого органу.
Як і у попередній період знову дали про себе знати серйозні протиріччя між гілками
влади, незбалансованість їхніх повноважень. Протистояння “Президент – ВР” тривало і
досягло своєї кульмінації влітку 1996р. Компромісу між законодавчою і виконавчою
владою було досягнуто Конституційним договором (8 червня 1995р.).
У березні 1998р. відбулися чергові вибори до ВР за змішаною мажоритарно-
пропорційною системою.
Політичний спектр нової ВР: 24,7% – КПУ, 9,4% – Народний Рух4 8,6% – Виборчий блок
СПУ та Селянської партії України, 5,4% – Партія Зелених, 5% – НДП, 4,7% – Громада, 4%
– ПСПУ, 4% – СДП(о). Головою ВР обрано О. Ткаченка.
Чергові вибори Президента України відбулися у 1999р. в умовах чинності нової
Конституції України і нового Закону України “Про вибори Президента України” від 15
січня 1999р. ЦВК зареєструвала 15 претендентів. В останній момент двоє претендентів
зняли свої кандидатури. Вибори проходили в 2 тури – 31 жовтня і 14 листопада 1999р.
Найбільшу кількість голосів набрали Л. Кучма – 36,49% і П. Симоненко – 22,24% в 1 турі.
Наслідки голосування 14 листопада в якому взяли участь 2 претенденти з найбільшою
кількістю голосів після першого туру, Л. Кучма набрав – 56,25%, П.Симоненко – 37,80%.
Решта – більше 1 млн. громадян України – викреслили прізвища обох кандидатів у
виборчих бюлетенях. Традиційна ситуація, яка склалася за останні 10 років, після
переобрання діючого Президента, протистояння між ВР і ним призвела до того, що за
народною ініціативою розпочалася робота по підготовці всеукраїнського референдуму
16.04.2000р.,головною метою якого було сформувати дієздатну владу та забезпечити
мирне розв’язання питань державного будівництва. На референдум було винесено 4
питання. В референдумі взяло участь 81,15% громадян України внесених до списків.
Більшість громадян України , які взяли участь у голосуванні, підтримали питання, що
виносилися:
1. Президент України може достроково припинити повноваження ВР, якщо ВР України
протягом 1 місяця не змогла сформувати постійно діючу більшість або у разі
незатвердження нею протягом трьох місяців підготовленого і поданого в установленому
порядку КабМіном України Державного бюджету України. Та в інших випадках
передбачених Конституцією України.
2. Необхідність обмеження депутатської недоторканості народних депутатів України
3. Зменшення загальної кількості народних депутатів України з 450 до 300.
4. Необхідність формування двопалатного парламенту в Україні.
Головний результат референдуму – підтримка громадянами України питань, що
виносилися на всенародне голосування. Але ВР на кінець січня 2001р., коли закінчилася
чергова сесія так і не імплементувала (не узаконила) результатів референдуму.
Отже, процес державотворення в Україні, на протязі всіх років її незалежності протікав
суперечливо і неоднозначно.
Формування багатопартійності.
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Одним з головних елементів демократичної політичної системи є багатопартійність, адже
саме політичні партії є зв’язуючою ланкою між урядом і народом. Новітня історія
багатопартійності в Україні пройшла в своєму розвитку кілька етапів:
І етап “зародження багатопартійності” (середина 1988 – березень 1990р.).
ІІ етап “Вихід багатопартійності на державний рівень” (травень 1990 – серпень 1991рр.).
ІІІ етап “Становлення багатопартійності” (з серпня 1991р.).
Усі партії мають досить різнобарвний політичний спектр, але всі вони належать до трьох
класичних політичних напрямів – лівого, правого та центристського. Ліве крило
утворюють 7 політичних партій, наймогутніші серед них є КПУ, СПУ та селянська партія
України. Праве крило формують 13 партій національного та націоналістичного
спрямування, найпомітніші серед них: Народний Рух, УРП, Конгрес українських
націоналістів, ХДПУ, УНА, ДПУ. Названі партії лівого і правого крила є найбільш
організаційні та ідейно – політично сформовані. Центристами вважають себе 30 партій
України, які базують свою діяльність на ідеях соціал-демократії або ж на лібералізму.
Центристські сили на сьогодні є ще слабкими. Так, в 1998р., до ВР потрапили лише 4
центристські партії (Партія Зелених України, НДП, Громада, СДПУ(о)).
Характерними рисами розвитку багатопартійності на сучасному етапі є:
1. Мультіпартійність (значна кількість, у 1998р. в Україні налічувалось 52 партії).
2. Нечисельність партійних лав.
3. Невизначеність соціальної бази.
4. Значна частина партій створювалася не на основі консолідації навколо ідеї.
5. Локальність партійного впливу.
6. Порівняно чітка географічна зорієнтованість партій.
7. Поява на політичній арені незареєстрованої “партії влади”.
Узагальнення.

Вибори 1990 р. Сприяли поглибленню національно – визвольного  руху,
спрямованого на суверенізацію України. Спроба союзного керівництва на чолі з
Горбачовим урятувати Союз шляхом підписання нового союзного договору виявилася
невдалою. Референдум 17 березня 1991 р. Засвідчив, що більшість населення підтримує
суверенітет республіки. Україна виступила категорично протии федеративного устрою
майбутнього союзу. Таким чином, від позиції України залежала майбутня доля СРСР.
19 – 21 серпня 1991 р. Реакційні сили здійснили спробу державного перевороту з метою
збереження СРСР і тоталітарного режиму в ньому.
24 серпня 1991р. Верховна Рада УРСР прийняла Акт проголошення незалежності України.
Референдум 1 грудня 1991 р. Підтвердив це історичне рішення. Першим президентом
нової незалежної держави став Л.Кравчук.
Отже, процес формування багатопартійної системи в Україні триває, активізується пошук
партіями свого політичного обличчя та визначення місця в суспільстві.

Література до теми:
1. Бойко О.Д. Історія України: навч. посіб.- 3-тє вид.,доп. – Академвидав, 2010.- 688с..
2. Борисенко В. Курс української історії.- К., 1997.
3. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ – ХХ

століття. – К., 1996.
4. Крип'якевич І. Історія України.- Львів, 1992.
5. Полонська – Василенко Н. Історія України.-  Т.1-2.- К., 1995.
6. Рибалка І. Історія України. – Ч.1-2. – Харків, 1995, 1997.
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Змістовий модуль 2.  Історія України ХХ століття

Тема 2.12.Україна в умовах незалежності

Лекція: ___1___ год.

Тема: Україна в умовах незалежності.
1. Основні напрямки будівництва національних збройних сил.
2. Соціально-економічні процеси в сучасній Україні.
3. Конституційний процес. Основні положення Конституції України.
4. Незалежна Україна у міжнародних відносинах.
5. Політичний розвиток України (1991-2004 рр.). Конституція України.
6. Проблеми економічного розвитку. Становище в соціальній сфері.
7. Зовнішня політика України.
8. Духовне життя суспільства.

Мета заняття:
Студенти повинні знати  становище в Україні після розпаду СРСР; порівнювати процеси
і явища суспільного життя в Україні та інших регіонах СРСР у цей період, визначати
спільне та особливе; характеризувати й пояснювати основні чинники, особливості й
тенденції розвитку українського суспільства на початку 90-х рр.; визначати хронологічну
послідовність головних подій періоду розбудови незалежної держави; висловлювати
власну позицію щодо питання про суперечливі процеси періоду розбудови незалежної
держави в Україні, встановлювати зв'язок між ними та особливостями політичного та
економічного життя.
Студенти повинні вміти визначати та описувати становище в Україні після розпаду
СРСР; порівнювати процеси і явища суспільного життя в Україні та інших регіонах СРСР
у цей період, визначати спільне та особливе; характеризувати й пояснювати основні
чинники, особливості й тенденції розвитку українського суспільства на початку 90-х рр.;
визначати хронологічну послідовність головних подій періоду розбудови незалежної
держави; висловлювати власну позицію щодо питання про суперечливі процеси періоду
розбудови незалежної держави в Україні, встановлювати зв'язок між ними та
особливостями політичного та економічного життя.
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План заняття:
1. Основні напрямки будівництва національних збройних сил.
2. Соціально-економічні процеси в сучасній Україні.
3. Конституційний процес. Основні положення Конституції України.
4. Незалежна Україна у міжнародних відносинах.
5. Політичний розвиток України (1991-2004 рр.). Конституція України.
6. Проблеми економічного розвитку. Становище в соціальній сфері.
7. Зовнішня політика України.
8. Духовне життя суспільства.

Розкриття питання:
Основні терміни теми:
Громадянське суспільство – суспільство громадян із високим рівнем
економічних, соціальних, політичних, культурних і моральних якостей, яке
будучи незалежним від держави, спільно з нею формує розвинені правові
відносини, взаємодіє заради спільного блага
Демократія – форма політичного та економічного устрою суспільства,
заснована на визнанні народу основним джерелом влади, тип держави, яка
декларує і втілює на практиці принцип народовладдя, права і свободи
громадян, рівні можливості для діяльності різних політичних сил, контроль
за діями органів влади.
Зовнішня політика – сфера діяльності держави, спрямована на захист
незалежності держави та розвиток міжнародних відносин.
Конституція – основний закон держави, що закріплює суспільний і
державний устрій, порядок утворення, принципи організації та діяльності
державних органів, виборчу систему, основні права та обов’язки громадян.
Право держави – тип держави, в основі якої лежить верховенство закону,
поділ влади, правовий захист особи, юридична рівність громадянина і
держави.
Дати.
– 1993р., 2 липня-схвалення ВР України «Основних напрямків зовнішньої політики
України».
– 1995р., 8 червня-підписання Президентом України Л.Кучмою та Головою ВР України
О.Морозом Конституційного договору.
– 1993р.-ратифікація Україною Договору про скорочення стратегічних наступальних
озброєнь.
– 1995р.-вступ України до Ради Європи.
– 1996р., 28 червня-прийняття ВР Конституції України.
– 1997р., 30 травня-підписання Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між
Росією та Україною.
– 1997р., 9 липня-підписання Хартії про особливе партнерство між Україною і НАТО.
– 1998р., 29 березня-вибори до ВР України.
– 1999р.-ратифікація Росією широкомасштабного українсько-російського договору, вступ
України до міжпарламентської асамблеї Співдружності незалежних держав. (МПА СНД) .
– 1999р., 31 жовтня та 14 листопада-два тури президентських виборів
– 2000р., 16 квітня – всеукраїнський референдум з народної ініціативи.
Персоналії.

Зленко А., Удовенко Г., Тарасюк Б. – міністри закордонних справ України.
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1. Основні напрямки будівництва національних збройних сил.
 На початковому етапі самостійного існування України стратегічно важливим завданням
було створення власних збройних сил-гаранта захисту державної незалежності,
територіальної цілісності та суверенітету країни. 24 серпня 1991р. було розпочато процес
визначення і створення механізму захисту української державності.
11 жовтня 1991р. ВР затвердила концепцію оборони та розбудови Збройних сил України.
В ній констатувалося прагнення України стати нейтральною, без’ядерною позаблоковою
державою. Обороноздатність за таких умов мала бути забезпечена створенням власних
збройних сил. У відповідності з концепцією цей процес повинен був іти шляхом
поетапного скорочення і послідовного переформування військ Київського, Одеського,
Прикарпатського військових округів, окремої армії протиповітряної оборони, повітряних
армій та Чорноморського флоту. Чисельність збройних сил мала не перевищувати 0,8-
0,9% від чисельності населення України (420 – 440 тис. осіб). Військові асигнування
мають становити 4 – 5% державного бюджету. 6 грудня 1991р. Україна як незалежна
держава і суб’єкт міжнародного права проголосила створення власних збройних сил
Законом «Про Збройні сили України». ВР України прийняла майже півсотні документів
щодо регламентації і будівництва Збройних сил. На їх основі відбувалося реформування
військових управлінських та організаційних структур, формування військово-технічної
політики, вдосконалення технічного забезпечення армії та системи підготовки військових
кадрів, створення механізму соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей.
Процес будівництва Збройних сил здійснювався на основі досягнутих у рамках СНД
домовленостей з додержанням міжнародних угод, які Україна визнала обов’язковими для
себе – Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі (1975), документи
Стокгольмської конференції по зміцненню довіри та безпеки і роззброєнню в Європі
(1976) , документа Віденської зустрічі представників держав-учасниць Наради з безпеки
та співробітництва в Європі у січні 1992р, тощо.
В Україні розгорнувся також і процес реструктурування Збройних сил. Якщо на 1 січня
1992р. військові формування на території України налічували 726 тис. осіб, то на 1 квітня
1993р. – 525 тис. осіб. Загальносвітові тенденції-активізація процесу роззброєння,
зниження рівня військового протистояння-з одного боку, реальні можливості та потреби
української держави-з іншого, зумовили зменшення чисельності військ і суттєве
скорочення озброєнь. Вже на початку 1994р. Україна вивезла зі своєї території всю
тактичну ядерну зброю.
У жовтні 1993р. ВР прийняла «Воєнну доктрину України», в якій проголошувалося, що
Україна не бачить у сусідніх країнах супротивників, а її Збройні сили призначені
винятково для гарантування національної безпеки.
В цілому процес розбудови української армії мав керований і поступальний характер, але
у його розгортанні виявилось багато проблем. Це проблеми Чорноморського флоту,
конверсії, кадрів, соціального захисту військовослужбовців, раціональної організації
військової освіти тощо.

2. Економічний стан держави. На шляху творення національної економіки (1991р. – 1
пол. 1994р.).
Першочерговим завданням творення вітчизняної економіки було визначено перехід від
командної до ринкової економіки.
Світовий досвід щодо перехідного періоду від директивної до ліберальної економіки
виробив декілька специфічних моделей:
Створення в надрах старої командної системи нових соціально орієнтованих ринкових
відносин (Китай, В’єтнам, Монголія та ін.) Для цієї моделі характерні ґрунтовне
теоретичне опрацювання основних тенденцій перехідного періоду і практична реалізація
його через соціально-економічні експерименти.
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Поступовий еволюційний перехід до ринкових відносин (Угорщина, Чехія, Словаччина).
Ця модель передбачає руйнацію командної економіки. Визначальною його рисою є
поступове нагромадження ринкових елементів.
Шлях «шокової терапії» (Польща). Суть – у запровадженні в короткий термін комплексу
радикальних економічних заходів – блискавичної лібералізації цін, максимального
усунення держави від втручання в економічні процеси, ліквідації більшості субсидій,
надання повної самостійності підприємствам та фірмам в економічних питаннях.
Перші кроки до ринкової економіки Україною були зроблені ще до проголошення
незалежності. На основі Декларації про державний суверенітет України в 1990р. були
видані: Закон «Про економічну самостійність України» (серпень 1990р) та постанова ВР
«Про проекти концепції та програми переходу Української РСР до ринкової економіки »
(листопад 1990р.) які визначили зміст, мету і основні принципи економічної самостійності
республіки як суверенної держави, механізм господарювання, регулювання економіки і
соціальної сфери, організації фінансово-бюджетної, кредитної та грошової систем. Але,
Україна була просто втягнута у ринкові перетворення за російським зразком. Російський
уряд очолюваний Є.Гайдаром, дотримуючись концепції «шокової терапії» в січні 1992р
зняв державний контроль над ціноутворенням. Український уряд В.Фокіна з метою
захисту вітчизняного ринку змушений був повторити цей маневр російського уряду.
Весною 1992р. в Україні вже були всі ознаки глибокої економічної депресії.
Підтвердженням цього є такі факти: в квітні 1992р. обсяг продукції промисловості
скоротився на 14,1%, в тому числі виробництво товарів народного споживання впало на
20%, а продовольчих товарів – на 32%.
Нерішучість дій уряду (насамперед з розгортанням процесів приватизації та
демонополізації), а також нездатність його внести корективи у хід реформ призвели до
масового незадоволення народу і відставки кабінету В.Фокіна восени 1992р.
Новим прем’єр-міністром 13 жовтня 1992р. ВР затвердила Л.Кучму. Уряд Л.Кучми
спробував стабілізувати економічне становище посиленням адміністративних методів
управління, спираючись на державний сектор, у якому була зосереджена основна частина
виробничого потенціалу України. Відбувалась розбудова ринкової інфраструктури,
динамічнішими стають процеси роздержавлення.
З жовтня 1992р. розпочався прискорений процес лібералізації економіки, на середину
1993р.індекс адміністративного регулювання впав з 80% до 35% . Інфляційний потенціал,
який був накопичений у попередній період став настільки сильним, що уряд мусив на
початку 1993р. підняти в 1,8 рази фіксовані ціни. Шляхом адміністративних заходів було
досягнуто певне відновлення керованості економікою, що сприяло скороченню спаду
виробництва, падіння ВНП в 1 кварталі 1993р.
Значні грошові ін’єкції в умовах подорожчання енергоносіїв та спаду виробництва
спричинили новий виток інфляції.
У вересні 1993р. Л.Кучма пішов у відставку. З цього моменту, за рішенням ВР, вся
повнота влади зосереджена в руках президента України Л.Кравчука. Виконуючим
обов’язки прем’єр-міністра став голова Донецької міської ради Ю. Звягільський. У жовтні
1993р. після кількох розглядів на засіданнях Кабміну була схвалена «Концепція плану
економічного і суспільного розвитку та державного бюджету України на 1994р.», яка
формально проголошувала курс на послідовне просування до ринку, визначала пріоритети
розвитку економіки та засоби їх досягнення, економічні, правові та адміністративні
регулятори економічних процесів.
В грудні 1993р. у схвалених ВР головних напрямах діяльності уряду висувалася ідея
поступовості реформ. Почалося згортання засобів економічної лібералізації та
відновлення адміністративних методів управління.
До 80% зріс рівень прямого та непрямого регулювання цін. Влітку 1994р. індекс
адміністративного регулювання економіки у 2,5 рази перевищив відповідний показник
середини 1993р.
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Динаміка інфляції в липні 1994р. була найнижчою (2,1%) за 3 попередні роки.
Уповільнено темпи зростання цін на споживчі товари та послуги.
Реалізація нового соціально-економічного реформаційного курсу та його наслідки, друга
половина 1994 – 1998 рр.
Економічна криза на початку 90-х років негативно вплинула на рівень життя та на
соціальну структуру суспільства. Після лібералізації цін 1992р. основна маса населення
опинилася за межею бідності.
Форсоване розшарування суспільства призвело до соціальної поляризації: бідні – 64%,
багаті – 10%.
У соціально-економічній політиці було визначено такі основні напрями та пріоритетні
завдання.
1. Фінансова стабілізація – послаблення податкового пресу, подолання платіжної кризи,
поглиблення банківської реформи.
2. Регульована та контрольована державою лібералізація цін.
3. Докорінна структурна перебудова виробництва з метою створення ринкової економіки
на основі розширення приватного сектора.
4. Децентралізація управління економікою
5. Лібералізація зовнішньоекономічних зв’язків, чітке визначення пріоритетів у
регіональному спрямуванні зовнішньоекономічної політики.
6. Соціальний захист, який передбачав докорінні реформи заробітної плати, соціальної
допомоги та соціального страхування, передача через акції у приватне користування
населення державного майна.
За чотири роки після проголошення нового реформаційного курсу в економічній сфері
відбулися певні зрушення, зародилася низка позитивних тенденцій та процесів:
1. Часткова фінансова і цінова стабілізація. У 1993р. інфляція в Україні становила понад
1000% , в 1994р. – 500%. В 1995р. інфляцію вдалося призупинити, в січні вона становила
21,2%, а вже в травні – 4,6%.
2. Певні структурні зрушення. В першій половині 1998р. недержавний сектор виробив
65,9% промислової продукції.
3. Започаткування процесу повернення капіталу в Україну.
4. Інтенсифікація процесу приватизації (до 1995р.було приватизовано 8 тис. підприємств).
5. Роздержавлення землі і майна сільськогосподарських підприємств (4 млн. громадян
отримали земельні ділянки у приватну власність).
6. Перегляд податкової системи з метою зменшення податкового тиску на економічну
діяльність і забезпечення рівності юридичних і фізичних осіб усіх форм власності. З
1995р. оподаткування прибутків юридичних осіб здійснюється за 30%-ю ставкою. Ставка
на ПДВ знизилась до 20%.
Суттєве зменшення від’ємного сальдо зовнішньої торгівлі. У 1998р. Україна здійснювала
зовнішньоторговельні операції з 164 країнами. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі
зменшилося майже на третину і становило 1млрд$. Однак, ці тенденції не набули сталого
характеру. Це були лише окремі зрушення в певних економічних сферах. Ситуація
залишилась складною, що підтверджують показники 1 пол. 1998р.: збитково працювали
51% підприємств, що на 6% перевищувало показники попереднього року.
Тільки 101 із 9,7 тис обстежених підприємств здійснювали комплексну механізацію та
автоматизацію виробничих процесів. Нову конкурентоспроможну продукцію освоювали
лише 9,2% промислових підприємств, нову техніку – всього 1%. За бартерними умовами
підприємствами у перший пол. 1998р. було реалізовано продукції на 41,7%. Зростає
безробіття.
Знову розпочався спад промислового виробництва і в вересні 1998р. досяг 2,6%,
розгорнулась інтенсивна девальвація гривні. Зростає заборгованість держави з виплати
зарплат і пенсій (на 1.10.1998р. вона становила із зарплат – 3,2 млрд. грн. , із пенсій –
1,1млрд. грн.).
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Проблеми реформування економіки зумовлені: недостатнім ступенем обґрунтованості
економічних реформ; повільним формуванням правової бази реформування; протистояння
між гілками влади; опором реформам з боку опозиційних сил; недосконалим механізмом
соціальних компенсацій; зовнішньоекономічними прорахунками тощо.
3. Конституційний процес. Основні положення Конституції України.

Украіна-держава з великими традиціями державотворення. До головних пам’яток
правової культури України належать:
– «Руська правда» – один з перших конституційних актив в Київській Русі. Написана була
в 11ст. за Ярослава Мудрого. Саме він заклав правові підвалини українського
державотворення.
– «Литовські статути» являють собою класичний кодекс феодального права і ґрунтуються
на «Руській правді».
– Березневі статті Б.Хмельницького, що стали правовою основою існування Гетьманщини
– Української держави часів переходу від Середньовіччя до Нового часу.
– Конституція Пилипа Орлика. Ідеї, викладені в ній: поділ влади, суверенітет народу –
випередили час на декілька десятків років.
– “Права за якими судиться малоросійський народ” – цінний кодекс ХVIII ст.
– Універсали Центральної Ради та Конституція УНР, конституційні акти Гетьманату,
Директорії та ЗУНР, які заклали основи існування української держави початку ХХ ст.
Після розпаду СРСР і здобуття Україною незалежності постало питання щодо прийняття
Основного Закону, який закріпив би якісно нові зміни у державі та суспільстві.
Конституційний процес в Україні проходив з великими труднощами і тривав 5 років, аж
до 28 червня 1996р.
Початок конституційному процесу поклала Декларація про Державний суверенітет
України від 16 липня 1990р. Закріплені в ній принципи суверенності, народовладдя,
недоторканості території республіки, розподілу влад, рівності громадян, гарантування їх
прав і свобод мали конституційний характер.
У відповідності з Декларацією, ВР утворила в жовтні 1990р. конституційну комісію, перед
якою поставила завдання розробити спочатку проект концепції Основного Закону. Було
опрацьовано сім варіантів документу. У червні 1991р. концепцію нової Конституції
затвердила ВР.
Проте життя внесло серйозні корективи у розвиток конституційного процесу.
Проголошення 24 серпня 1991р. Акта про незалежність України, який було підтверджено
грудневим референдумом, кардинально змінило ситуацію –значна частина положень
названої конституції вже не відповідала реаліям нових підходів до розбудови правового
поля.
Для того, щоб розпочати активне державотворення Україні необхідно було мати
відповідну національно-правову систему, якої вона не мала. Законодавча база УРСР
базувалася на двох далеко не рівноцінних основах: загальносоюзному законодавстві і
власному українському. За підрахунками фахівців, до проголошення незалежності
України на її території всі суспільні відносини на 90% регулювалися союзним
законодавством.
Проекти конституційної комісії обговорювалися на наукових конференціях. Було
проведено ряд експертиз вітчизняними та зарубіжними правовиками. Один з варіантів
проекту опублікували, після чого протягом 6-ти місяців відбувалося його обговорення. До
конституційної комісії надійшло 47 тис. поправок, доповнень і заперечень. У жовтні
1993р. оприлюднено черговий, четвертий варіант проекту. ВР не затвердила жоден з них.
Під час обговорення варіантів нової Конституції виявилася непримиренна суперечливість
між позиціями Президента України Л.Кравчука і Верховної Ради стосовно проблеми
розподілу влади. Більшість депутатів вимагала зберегти положення чинного Основного
Закону 1978р. і відкидала норми про сильну вертикаль виконавчої влади, яка починалася б
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з Президента, про регіональне і місцеве самоврядування. Полеміка в основному
відбувалася між прихильниками і противниками збереження радянської системи. Різні
думки висувалися щодо того, якою республікою мала б стати Україна – парламентською
або президентською.
Восени 1993р. конституційний процес остаточно загальмувався. Діючою залишалася
Конституція УРСР 1978р., до якої було внесено понад 200 поправок. Другий етап
конституційного процесу розпочався після виборів Президента і нового складу ВР. У
вересні 1994р. почала діяти нова конституційна комісія, утворена за принципом
представництва двох гілок влади. Співголовами комісії були затверджені Президент
України Л.Кучма і Голова ВР О.Мороз.
Л.Кучма з метою активізації конституційного процесу в грудні 1994р.вніс на розгляд ВР
проект «Конституційного закону про державну владу і місцеве самоврядування в
Україні». У ньому містилися конкретні пропозиції про розмежування влади по лінії
законодавчій і управлінсько-розпорядчій. Цей документ повинен був віддати Президенту
істотну частину владних повноважень, тобто заповнити реальним змістом внесену у
Конституцію в 1991р. статтю про запровадження посади Президента як глави держави і
глави виконавчої влади.
Незважаючи на протидію партноменклатури вище згаданий закон був прийнятий ВР 18
травня 1995р. Згідно з ним Президент ставав одноосібним главою уряду, склад якого він
мав формувати сам, без узгодження і затвердження ВР. Він мав очолити і систему
місцевих органів державної виконавчої влади. З прийняттям цього закону Україна
перетворювалася з парламентсько-президентської держави у президентсько-
парламентську республіку.
Закон «Про державну владу і місцеве самоврядування» був прийнятий більшістю голосів,
а для того, щоб ввести його в дію, потрібно було конституційну більшість голосів (2/3).
Існуючий партійний склад ВР робив це недосяжною справою. І це ще більше посилило
напруження між гілками влади. Потрібен був компроміс. Ним і став узгоджений після
тривалого обговорення Конституційний договір, схвалений ВР 8 червня 1995р. Цей
документ дещо обмежував повноваження Верховної та місцевих рад, водночас
розширював нормотворчі та адміністративні функції Президента та Уряду. Угода була
укладена строком на один рік. Тимчасово припинилася дія положень Конституції 1978р.,
які суперечили угоді. Вважалося, що за рік гілки влади дійдуть згоди у конституційному
питанні. Конституційний договір дозволив зберегти керованість, започаткувати цілісність
державної політики на основі принципу розподілу влади, стимулювати, власне,
конституційний процес.
В лютому 1996р. конституційна комісія передала проект Основного Закону на розгляд
парламенту разом із зауваженнями своїх членів. Проект розглядався майже 3 місяці.
«Яблуком розбрату» серед депутатів стали 5 пунктів: розподіл повноважень між гілками
влади, проблема власності, державні символи, статус російської мови і статус Республіки
Крим. У черговий раз конституційний процес зайшов у глухий кут.
В цій ситуації Рада національної безпеки і Рада регіонів рекомендувала Президенту
оголосити Всеукраїнський референдум про затвердження Основного Закону в редакції
винесеній конституційною комісією на розгляд ВР. Відповідно до рекомендацій Л.Кучма
видав Указ, який передбачав двопалатну структуру парламенту і перейменування його в
Народні Збори. Після цього протистояння Президента з ВР набуло найгострішого
характеру. Знову розпочалися пошуки компромісу. Робота п’яти узгоджувальних комісій з
вище згаданих найбільш спірних питань дали свої наслідки. 28 червня 1996р Конституція
України була прийнята.
Прийняття Конституції для України мало справді доленосну вагу. Так, як з її прийняттям
було підведено риску під періодом бездержавності, гарантовано незалежність України.
Цим вона остаточно утвердилася у світі.
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Прийняття Конституції України завершило процес становлення політичної системи
республіки як єдиного цілісного організму, з більш-менш чіткою визначеністю його
структурних елементів, їхнього функціонального призначення. Конституція України – є
документом на перспективу, з одного боку вона фіксує та регламентує те, що існує в
реаліях (ст.4 стверджує, що в Україні існує єдине громадянство) з іншого-вона є
своєрідною юридичною програмою нашої країни, яка визначає та стверджує головні
принципи та цілі майбутнього розвитку державотворчого процесу (ст.1. Конституції
України акцентує: «Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова
держава»).
З прийняттям Конституції конституційний процес не закінчується. Так як необхідно
провести роботу щодо тлумачення та конкретизації норм і принципів Конституції та
зафіксувати їх у системі кодексів. Крім того, з розвитком держави і суспільства
виникатиме нагальна потреба у змінах, доповненнях та додатках до існуючого Основного
Закону держави. Сьогодні законодавча база України переживає період становлення.
Протягом 1990 – 1998рр. Прийнято загалом понад 1200 законодавчих актів. Проте
сформована законодавча база в Україні, ще не забезпечує повною мірою потреб держави
та суспільства в правовому регулюванні суспільних відносин. За експертними оцінками,
для повного правового регулювання процесів, що відбуваються в державі та суспільстві,
необхідно прийняти ще майже 1,5 тисячі законів.
Отже, суть конституційного процесу полягає у забезпеченні становлення та розвитку
правової системи держави, утвердженні законності та правопорядку в суспільстві,
вихованні правової свідомості та формуванні політичної культури населення.
До основних положень Конституції відносяться загальні питання щодо засад державного
ладу, які визначаються в розділі 1. Згідно з ними Україна є суверенною і незалежною,
демократичною, соціальною, правовою державою.
Демократичну суть Української держави закріплюють і конкретизують таки принципи
Конституції, як:
– Народовладдя
– Поділ влади
– Політична, економічна та ідеологічна багатоманітність суспільного життя.
Україна є соціальною державою. У ст.3 Конституції сформовано принцип, за яким:
“Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визначаються в
Україні найвищою соціальною цінністю… Держава відповідає перед людиною за свою
діяльність”.
У загальних засадах Конституції закріплено характеристику України як правової держави.
Ст.8 проголошує принцип верховенства права і звертає увагу на його дієвість.
Однією з головних ознак правової держави слід розглядати порядок регулювання, захисту
і практичного здійснення прав та свобод людини і громадянина.
Серед інших принципово важливих постанов, що містяться у Загальних засадах
Конституції України слід відмітити визначення України як унітарної держави, територія
якої є цілісною і недоторканою: встановлення єдиного громадянства, визнання за
відповідних умов чинних міжнародних договорів частиною національного законодавства
тощо.
У Конституції 1996р. знайшли закріплення принципові положення стосовно захисту прав
людини і громадянина, що містяться в основоположних міжнародних документах.
Конституція України закріплює широкий спектр прав та свобод людини і громадянина,
що охоплює усі без винятку права і свободи, які прийнято вважати демократичною
світовою спільнотою за відповідні гуманістичні стандарти у цій сфері суспільного і
державного життя.
До інших основних положень Загальних засад Конституції України належать перш за все
ті, що стосуються мовної політики. Вони визначають, що державною мовою в Україні є
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українська, всебічний розвиток і функціонування якої в усіх сферах суспільного життя на
всій території України забезпечується державою.
Поряд з цим гарантується вільний розвиток, використання і захист російської та інших
мов національних меншин.
До принципових і послідовно демократичних слід віднести настанови Загальних засад
Конституції, які визначають український народ як суб’єкт права власності на землю та
інші природні ресурси в межах України. Дається спеціальне визначення правового статуту
власності.
Загальні засади встановлюють також основи національної безпеки та зовнішньополітичної
діяльності України.
Завершується визначення Основних засад Конституції описом державних символів
України-Державного Прапора, Державного Герба і Державного Гімну.
В Основному Законі визначено конституційні органи України, їх статус, повноваження та
обов’язки. Затвердження Основного Закону держави створює юридичне підґрунтя для
ефективної та раціональної розбудови політичних структур, стабілізації економіки,
формування розвинутого громадянського суспільства, органічного входження України до
світової спільноти.
4. Незалежна Україна у міжнародних відносинах.
Зовнішньополітичний курс незалежної України визначається такими документами, як
Декларація про державний суверенітет, Конституція України та рішення ВР від 2 липня
1993року. “Основні напрямки зовнішньої політики України”. У цих документах
сформовано основні принципи і напрямки зовнішньополітичної стратегії України.
Основні принципи зовнішньої політики України:
– Послідовність, передбачуваність.
– Взаємоповага, рівноправність, взаємовигода, невтручання у внутрішні справи інших
держав.
– Виключення територіальних претензій до інших держав і невизнання їх до себе.
– Визнання пріоритету міжнародного права.
– Відмова від участі у військових блоках.
Основні напрямки зовнішньої політики України:

– Участь у загальноєвропейському процесі.
– Співробітництво у рамках СНД.
– Співробітництво з державами європейської співдружності та НАТО.
– Активна участь у діяльності ООН та інших міжнародних організацій.
Розглянемо перший напрямок зовнішньої політики України.
Участь у загальноєвропейському процесі. Головний його зміст – недопущення локальних
війн, подолання економічного занепаду в СНД, уникнення політичної нестабільності,
відмова від закликів переглянути кордони.
Головні документи, на яких він базується:
– Підсумковий документ Гельсінкської наради 1975р.;
– Паризька хартія для нової Європи 1990р.;
– Паризька декларація «Виклик часові змін» 1992р.
Історична для нашої держави подія сталася 9 листопада 1995р., коли Комітет Міністрів
Ради Європи юридично затвердив рішення Парламентської асамблеї Ради Європи про
вступ України до цієї організації (Україна стала 37 членом РЕ, 38-м – Хорватія, 39-м –
Росія і т.д.).
Для України вступ до Ради Європи означає:
– Визнання авторитету України.
– Право входження в усі європейські структури.
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– Поглиблення демократичних перетворень (піднесення на вищий рівень питання
дотримання прав людини, впровадження інституту спеціальних уповноважень з прав
людини на місцях та ін.).
– Участь у виробленні спільної політики.
– Річний членський внесок у бюджет Ради Європи 2 млн. $ (у 1996р. Рада Європи
витратила 3 млн. $ на програму підготовки для України спеціалістів у різноманітних
сферах).
У 1996р. Україна стала також членом однієї з «молодих» європейських організації –
Центральноєвропейської ініціативи, до якої входять 15 держав Центральної та Східної
Європи. У травні 1999р. відбувся самміт голів держав цієї організації у Львові. Успіхом
України на зовнішньополітичної арені можна вважати участь у роботі такої організації, як
Чорноморське економічне співтовариство. У червні 1998р. ця організація набула статусу
міжнародної економічної регіональної організації. Особливо слід відзначити співпрацю
України з такою престижною міжнародною організацією, як Організація з безпеки і
співробітництва в Європі. Делегація України брала участь у роботи 5 сесії парламентської
асамблеї цієї організації, яка обговорювала модель загальноєвропейської безпеки на 21
століття. Україна виступила з ініціативою створення без’ядерної зони в Центральній та
Східній Європі.

Широко розвивається співпраця України і з членами СНД, як на державному, так і
на недержавному рівні. Набувають популярності міжнародні спільні підприємства (СП),
які вже зараз відіграють важливу роль в економіці держави.
Особливо важливими для України є добросусідські відносини з Російською Федерацією.
Так як інтереси України і Росії на міжнародній арені не завжди є спільними. Але
протистояння цих країн небезпечне для них самих. Тому з підписанням Великого
Договору між Росією і Україною (травень 1997р.) починається дійсно взаємовигідне
співробітництво.
У співпраці з НАТО Україна має вагомі здобутки. В липні 1997р. під час Мадридського
самміту країн-членів НАТО, на якому до складу цієї організації було прийнято Чехію,
Польщу та Угорщину було підписано спеціальну Хартію про особливе партнерство між
НАТО та Україною. У 1998р. відкрито офіс військового представництва НАТО в Києві.
Україна активно співробітничає з ООН, де виступає із закликами не допустити локальних
і етнічних воїн; пропонує власні шляхи в урегулюванні міжнаціональних конфліктів,
посилає свої миротворчі війська в «гарячі точки», наприклад в Косово. З 1.01.2000р.
Україна стала непостійним членом Ради Безпеки ООН.
Співпраця України з іншими міжнародними організаціями, зокрема з Європейським
Союзом, асоційованим членом якого наша держава прагне стати, складається не досить
успішно. У грудні 1999р. ЕС прийняв декларацію про майбутні відносини з Україною.
Документ витримано у доброзичливому тоні, але про прийняття України до цієї
організації мови не йде через вкрай повільне проведення Україною економічних реформ.
Особливо перспективними для України є зв’язки з країнами Азії та Африки, куди Україна
має змогу постачати високотехнологічну продукцію, зброю. Так, у 1996р. укладено
україно-пакистанський контракт на 600 млн. $ на постачання в Пакистан танків Т-80Д.
На жаль Україна ще слабо на сьогодні інтегрована у світову економіку. Про місце України
у міжнародних економічних відносинах можна судити по рейтингу інтегрованості в
світову економіку, запропонованому у новорічному (1999р.) номері «Central European
Economic Review». Серед країн Європи, що зазначаються в рейтингу, серед 27
постсоціалістичних і колишніх союзних республік Україна займає 23 місце,
випереджаючи тільки Узбекистан, Туркменію, Білорусь і Таджикистан.
Україна активно співпрацює в області науки, освіти та культури з десятками країн. Нині
Україна визнана понад 150 державами світу.
Україна визнана як Європейська держава. Вона виступає за мир, співробітництво між
країнами Заходу і Сходу.
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Першочерговою задачею незалежної України стало державне будівництво. Варто
підкреслити, що державотворчі процеси надзвичайно ускладнювалися відсутністю нової
Конституції.

5. Політичний розвиток України (1991-2004 рр.). Конституція України.

Основні державотворчі події.
Законом від 17 вересня 1991 р. назва “Українська Радянська Соціалістична Республіка”
була замінена на споконвічну назву держави – “Україна”.
У листопаді 1991 р. прийнято закон “Про Державний кордон України”, яким
встановлювалися кордони, порядок їх охорони і перетину.
1 листопада 1991 р. Верховною Радою було прийнято “Декларацію прав національностей
України”. Підкреслювалося, що Україна гарантує всім народам, національним групам,
громадянам, що проживають на її території, рівні економічні, політичні, соціальні і
культурні права був також прийнятий закон “Про національні меншини в Україні”. Він
зафіксував право кожного народу на культурно-національну автономію, тобто на розвиток
своєї національної культури, відродження історико-культурних традицій, використання
національної символіки, сповідування свої релігії і т.д.
Будівництво власних Збройних сил на основі закону “Про збройні сили України” від 6
грудня 1991 р. і прийнятої 19 жовтня 1993 воєнної доктрини України. Воєнна доктрина
базується на без’ядерному і позаблоковому статусі України.
Створення правоохоронного органу – Служби безпеки України (СБУ).
У січні-лютому 1992 р. Верховна Рада затвердила державну символіку України:
Державний герб (тризуб), Державний прапор (синьо-жовтий), Державний гімн (музика
М.Вербицького до національного гімну “Ще не вмерла Україна”).
Створено Національний банк України, посольства та консульства, Українська фондова
біржа.
У березні-квітні 1994 р. відбулися вибори до Верховної Ради. Головою Верховної Ради 13-
го скликання (1994-1998 рр.) було обрано лідера Соціалістичної партії України О.Мороза.
майже третину мандатів у парламенті контролювало ліве крило.
У червні-липні 1994 р. відбулися вибори Президента України. Із семи кандидатів
перемогу здобув Л.Кучма, за якого у другому турі віддали голоси понад 52% виборців.
Однак, стосунки між гілками влади в результаті оновлення вищих органів суттєво не
поліпшилися. Відсутність ефективної системи влади призводила до падіння авторитету
влади, до втрати нею ж контролю над суспільними процесами. Питання негайного
прийняття нової Конституції набуло особливої актуальності.
Конституційний процес.
Прийняття Конституції 28 червня 1996 р. завершило період державного становлення,
закріпило правові основи незалежності України. Наша країна реально стала невід’ємною
частиною європейського і світового співтовариства.
В Конституції Україна визначена як незалежна, суверенна, демократична, соціальна і
правова держава. За формою правління Україна є республікою, за державним устроєм –
унітарною, тобто єдиною соборною державою.
З прийняттям Конституції завершилося остаточне формування законодавчої, виконавчої і
судової влади в Україні. главою держави є Президент, який виступає гарантом державного
суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції, прав та свобод
людини і громадянина. Президент обирається громадянами строком на 5 років. Єдиним
органом законодавчої влади є парламент – Верховна Рада, яка обирається громадянами
держави один раз у 4 роки у кількості 450 депутатів. Вищим органом у системі органів
виконавчої влади є Кабінет міністрів, відповідальний перед Президентом України та
підконтрольний і підзвітний Верховній Раді. Органами державної влади на місцях є
обласні, районні, а також у містах Києві та Севастополі відповідні державні адміністрації.
Їх голови призначаються Президентом України.
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У цілому Конституція визначає всі основні засади та напрями внутрішньої і зовнішньої
політики держави, орієнтири реформування нашого суспільства. Вона є першоосновою
подальшої розбудови України як демократичної, соціальної і правової держави.
Багатопартійність в Україні.
Україна, відійшовши від тоталітарної однопартійності, впала в іншу крайність – у
гіпертрофовану багатопартійність., що призвело до створення мультипартійної політичної
системи. На сьогодні в Україні існує понад 100 політичних партій. За характером
політичної орієнтації їх традиційно поділяють на праві, ліві і центристські.
До правих відносять націонал-радикальні партії (УНА-УНСО, Українська націонал-
соціалістична партії, Консервативна Республіканська партія, зараз приєднались Народний
Рух України, Українська народна партія, Парітія “Реформа і порядок” і ін., що належать
до блоку Віктора Ющенка, а також блок Юлії Тимошенко).
Ліві – це партії соціалістичного і комуністичного спрямування: Селянська партія України,
Соціалістична партія України, Прогресивна соціалістична партія, Комуністична партія.
Центристські партії. Т.зв. партії блоку “За єдину Україну” – Партія регіонів України,
Народно-демократична партія, політична партія “Трудова Україна”, Аграрна партія
України, партія промисловців і підприємців України і ін., а також Соціал-демократична
партія України (об’єднана).
Вибори до Верховної Ради 1998 р. У березні 1998 р. відбулися чергові вибори до
Верховної Ради. Вони вперше проводилися за змішаною мажоритарно-пропорційною
системою.
У виборах взяли участь 30 політичних партійних та виборних блоків. Лише 8 із них
подолали необхідний 4-відсотковий бар’єр і отримали певну частку депутатських
депутатів. Головою Верховної Ради 14-го скликання було обрано О.Ткаченко, пізніше
після “оксамитової революції” правоцентристських сил у парламенті головою став
І.Плющ.
Вибори Президента України 1999 р. Із 13 кандидатів на посаду Президента (Л.Кучма,
П.Симоненко, Є.Марчук, Ю.Костенко, Г.Удовенко, Н.Вітренко, О.Мороз, В.Кононов і ін.)
у другий тур вийшли діючий президент Л.Кучма (отримав 36,49% голосів виборців) і
лідер КПУ П.Симоненко (отримав 22,24% голосів виборців). У другому турі переконливу
перемогу отримав Л.Кучма, набравши 56,25% голосів виборців. За П.Симоненка
проголосувало 37,8% виборців.
Вибори до Верховної Ради 2002 р. показали силу правих і правоцентристських сил (за
пропорційно системою найбільше голосів набрав Блок “Наша Україна” Віктора Ющенка,
на третьому місці опинився Блок Юлії Тимошенко). Тим не менше найбільше
представництво у парламенті становлять партії з блоку “За єдину Україну”. Вони
формують парламентську більшість разом з Соціал-демократичною партією України
(об’єднаною). В опозиції – блок “Наша Україна, блок Юлії Тимошенко, а також
Соціалістична партія України.

6. Проблеми економічного розвитку. Становище в соціальній сфері.
На економіку України руйнівний вплив мала загальна економічна криза, що охопила

СРСР, розпад загальносоюзного економічного комплексу. В момент проголошення
незалежності Україна виявилася немічною і деформованою в економічному відношенні:
95% підприємств підпорядковувалися Москві, майже 80% усього виробництва не мало
завершеного технологічного циклу.
Криза охопила промисловість і сільське господарство. Верховна Рада 12-го скликання
(1990-1994 рр.) змінила чотири уряди, розглянула сім програм виходу із кризи. Але жодна
з них не була втілена в життя. Основні причини цього полягали в нерішучості й
половинчастості програм, у затягуванні формування твердої виконавчої влади, блокуванні
рішень уряду консервативною більшістю Верховної Ради, непродуманості програм
соціального захисту людей, що робило реформи непопулярними.
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Те, що сталося з економікою України, не має історичних аналогів: з 1990-по 1994 рік
валовий національний продукт скоротився на 44%, обсяг промислової продукції – на 41%,
національний доход – на 54%. У 1994 р. спад промислового виробництва України досяг
свого максимуму – 27,7%. За даними Світового банку у другій половині 1993 р. рівень
інфляції в Україні був найвищим у світі і перевищував показники світових війн. Близько
64% населення опинилися за межею бідності.
Економічні та соціальні перетворення.
У 1999 р. вперше за останнє десятиріччя чітко виявили себе ознаки економічної
стабілізації. Було подолано падіння ВВП. Якщо спад ВВП у 1996 р. становив 10%, то в
1997 р. – 3,3%. У жовтні 1999 р. вперше за останнє десятиріччя було отримано приріст
ВВП у порівнянні з жовтнем 1998 р. на 2,8%.
Обсяг промислової виробництва у 1999 р. зріс на 4,3%. Зростання промислової продукції
було зафіксовано у 21 регіоні. На 7,5% зросли обсяги житлового будівництва.
Досягнуто відносно низького рівня інфляції гривні.
Зростання розвитку харчової і деревообробної промисловості (на 7,8% і 23,6% у 1999 р.).
Сформовано основні атрибути національної економіки: грошову, фінансову, платіжну,
податкову, митну, банківську та інші системи. Здійснена грошова реформа у 1996 р.
Сформовано базові засади багатоукладної економіки. Утверджені механізми приватної
власності. Понад 70% загального обсягу промислової продукції у 2000 р. вироблялося на
недержавних підприємствах.
Земельна реформа. Майже 6,1 млн. громадян отримали земельні паї, обсяг яких становить
більше половини земельних угідь країни. Приватизація присадибних ділянок. Їх
власниками стали близько 11 млн. громадян.
Ліберальний режим зовнішньої торгівлі.
Ринкова інфраструктура. На кінець 1999 р. в Україні було зареєстровано 203 комерційні
банки, 1230 інвестиційних компаній та фондів, 2250 аудиторських фірм, 262 страхових
компаній. 340 бірж, 390 кредитних спілок. Відбулося становлення фондового, товарного,
грошового та валютних ринків.
Частка зовнішнього експорту зросла з 26 до 53% у 1999 р. (відносно 1993 р.).
Нова програма економічних перетворень закладена у Посланні Президента України до
Верховної Ради у лютому 2000 р. – “Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія
економічного та соціального розвитку на 2000-2004 роки”. Згідно цієї програми
визначаються два етапи економічного зростання:
І етап (2000-2001 рр.): перед урядом ставиться питання забезпечити зростання ВВП у 2000
р. на 1-2%, у 2001 р. – на 4%;
ІІ етап (2002-2004 рр.): забезпечити зростання ВВП у середньому за рік на 6,5%.
Напрями соціальної політики:
Адресна підтримка соціально незахищених верств населення;
Актуальні завдання пенсійної реформи;
Забезпечення продуктивної зайнятості;
Прискорений розвиток житлового будівництва, забезпечення доступності житла для
різних верств населення;
Примноження інтелектуального потенціалу суспільства;
Зміцнення позицій середнього класу.
Недоліки соціальної політики:
поглиблення соціальної поляризації. Сформувалося помітне майнове розшарування, яке
сьогодні приблизно відповідає рівню країн Центральної та Східної Європи (Чехії,
Болгарії, Македонії, Словенії). Якщо у 1990 р. середній дохід 10% найзаможніших
громадян України в 4 рази перевищував відповідний показник 10% найбідніших, то в 1999
р. – у 12 разів;
“розмивання” середнього класу. Немає ще стійкої верстви населення з середніми
доходами.;
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зростання бідності. Охопила майже всі верстви населення;
незареєстрована зайнятість;
поява маргінального прошарку. Появилися верстви населення, які опинилися на узбіччі
суспільства, не можуть знайти себе у професійній діяльності. Тому відповідно їдуть за
кордон шукати легшого життя.

7.Зовнішня політика України.
Після проголошення Акта про державну незалежність Україна вперше стала
рівноправним суб’єктом у міжнародних відносинах.
5 грудня 1991 р. після Всеукраїнського референдуму Верховна Рада звернулася з Заявою
до парламентів і народів світу, у якій наголошувалося, що Україна у повній відповідності
з цілями і принципами ООН спрямовуватиме свою зовнішню політику до зміцнення миру
і безпеки у світі, дотримуючись принципів міжнародного права.
У липні 1992 р. Верховна Рада схвалила “Основні напрямки зовнішньої політики
України”. Документ визначив базові національні інтереси країни, обґрунтував засади та
пріоритети її зовнішньої політики, серед яких – розширення участі в європейському
регіональному співробітництві та в межах СНД, активна участь у діяльності ООН,
співпраця з державами Євросоюзу.
Основні пріоритетні напрямки зовнішньої політики України.
Західний напрямок
Розвиток всебічних відносин з європейськими країнами. У 1992 р. Президент України
підписав Заключний Акт наради безпеки співробітництва в Європі (НБСЄ), що сприяло
інтеграції України у європейські структури. На самміті НБСЄ у листопаді 1999 р. Л.Кучма
підписав Хартію Європейської безпеки на ХХІ ст.
9 листопада 1995 р. Україна стала 37 членом Ради Європи. У 1996 р. Україна приєдналася
до об’єднання держав Центр Європейських ініціатив (ЦЄІ), мета якого – служити
зміцненню стабільності безпеки у цьому регіоні. У перспективі Україна прагне до
рівноправного членства у Європейському Союзі. Прийнято стратегію інтеграції України у
Євросоюз, набрала чинності і почала втілюватися в життя Угода про партнерство і
співробітництво.
Україна і СНД
Україна виступає проти перетворення СНД на наддержавну структуру, на суб’єкта
міжнародного права. У 1994 р. Україна приєдналася на правах асоційованого члена до
економічного союзу у рамках СНД. У той же час вона не підписала Статут СНД, угоди
про створення об’єднаних збройних сил. Зараз Україна намагається створити зону вільної
торгівлі (між Україною, Росією, Білорусією і Казахстаном).
Україно-російські стосунки.
Спочатку було ускладнення відносин – за розподіл іноземних боргів, закордонного майна
та активів СРСР, розподіл Чорноморського флоту, статус м. Севастополя, різні позиції
щодо НАТО (зараз за о. Тузла біля Керчі). 31 травня 1997 р. президенти України і Росії
Л.Кучма і Б.Єльцин підписали Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між
Україною і Російською федерацією.
Відносини з США.
Поліпшенню американо-українських відносин значною мірою сприяла реалізація
Україною свого без’ядерного статусу. Є і вкрай непрості стосунки (касетний скандал,
справа про т.зв. українські радари в Іраку тощо), але і позитивні стосунки (наприклад,
зараз українські воїни знаходяться у складі миротворчого контингенту у Іраку).
Розвиток відносин з країнами Чорноморського басейну, Близького і Середнього Сходу.
Входження до міжнародних фінансових інститутів. Економічне співробітництво. У 1997 р.
було підписано Хартію про особливе партнерство України і НАТО.
Інтеграція у міжнародні економічні та фінансові структури. У 1992 р. Україна стала
рівноправним членом Міжнародного валютного фонду та Європейського банку



235

реконструкції і розвитку. Україна налагоджує торговельні зв’язки з країнами світу,
досягнуто помітних успіхів в експорті продукції авіаційної, суднобудівної, ракетно-
космічної галузей. Залучення іноземних інвестицій в українську економіку.

8. Духовне життя суспільства.
. Недоліки у сфері культури. У Радянському Союзі на момент його розпаду накопичилося
багато негараздів в освіті, науці, літературно-художній творчості. Так, за даними
ЮНЕСКО, у кінці 80-х рр. СРСР за рівнем освіти посідав 28 місце у світі, а за
інтелектуально-моральним рівнем – 57 місце. Це через залишковий принцип її
фінансування, заідеологізованість.
Захист української мови. У жовтні 1989 р. було прийнято “Закон про мови в Українській
РСР”, спрямований на захист національної мови, забезпечення її всебічного розвитку і
функціонування у всіх сферах життя суспільства. Українську мову в республіці
проголошено державною. Конституція України затверджує за українською мовою статус
державної мови, а також гарантує вільний розвиток, використання і захист російської,
інших мов національних меншин.
Стан освіти. Освітня система стає більш демократичною, гнучкою та різноманітною.
З’явилася велика кількість ліцеїв, гімназій, коледжів, профільних академій,
університетських комплексів і т.п. Реорганізовується вся структура вищої і середньої
освіти. Здійснюється перехід на чотириступеневу освіту: молодший спеціаліст, бакалавр,
спеціаліст, магістр. Поряд з державними вузами є і приватні. Недолік освіти – видатку на
підготовку одного спеціаліста у вузах 5-6 разів менші, ніж у розвинених країнах.
Наука. Недолік – відтік кваліфікованих вчених із наукової сфери в інші структури і за
кордон, втрата провідних позицій з ряду фундаментальних досліджень, відставання від
Заходу за рівнем наукових розробок.
Художня культура. Недолік – комерціалізація культури, і надалі зберігається залишковий
принцип її фінансування.
Релігія і церква. Активізація релігійного життя. У кінці 80-х рр. була легалізована
заборонена комуністами в 1946 р. Українська греко-католицька церква (голова – кардинал
Любомир Гузар).
Українська православна церква в процесі свої перебудови виявилася розколотою на:
Українську автокефальну православну церкву (УАПЦ);
Українську православну церкву – Київського патріархату (УПЦ-КП);
Українську православну церкву – Московського патріархату (УПЦ-МП).
Серед населення України поширюється вплив протестантизму, іудаїзму, ісламу. Всього ж
в Україні діють 105 релігійних об’єднань, діалог між якими здійснюється в рамках
Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.
У червні 2001 р. відбувся державний візит в Україну глави держави Ватикан, глави
католицької церкви Папи Римського Івана Павла ІІ. Україна стала 123-ю країною, яку
відвідав Понтифік. Папа відслужив божественні літургії у Києві та Львові.
Узагальнення.

Нова суспільна ситуація, що виникла в Україні в результаті розпаду СРСР і
проголошення незалежності україни, поставила перед українським народом нові завдання,
насамперед, - будівництво власної суверенної держави. У 1990 -1993 рр. В Україні було
закладено лише основу для формування й діяльності державно – правових інститутів,
реалізації прав і свобод громадян, забезпечення оборони й безпеки держави, існування
окремих інститутів громадянського суспільства.

Водночас Верховна Рада виявилася неспроможною завершити процесс прийняття
нової Конституції України, що не давало можливості провести  комплексну реформу
державної влади.

Ситуація ускладнювалася тим, що на цьому етапі державного будівництва давалася
взнаки відсутність науковообгрунтованої програми державотворення, реформування
економіки, переведення її на ринкові відносини. Однак незаперечним є те, що він
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поступово все ж таки набирав демократичних рис, створював підгрунтя для здійснення
майбутніх реформ.

Література до теми:
1. Бойко О.Д. Історія України: навч. посіб.- 3-тє вид.,доп. – Академвидав, 2010.- 688с..
2. Борисенко В. Курс української історії.- К., 1997.
3. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ – ХХ

століття. – К., 1996.
4. Крип'якевич І. Історія України.- Львів, 1992.
5. Полонська – Василенко Н. Історія України.-  Т.1-2.- К., 1995.
6. Рибалка І. Історія України. – Ч.1-2. – Харків, 1995, 1997.


