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Зародження монополістичного капіталізму 

• В Російську Імперію, справжня індустріяльна революція приходить аж з 

кінцем 1860-тих років. 

• Закордонні та домашні капіталісти швидко збагнули що в Імперії можна 

загарбати колосальні природні резурси, і швидко збагатіти. 

• В Україні, індустрія розвивалася дещо швидше ніж в Росії, і монолопістичні 

обєднання (monopolies and cartels) в Україні виробляли 67% усего заліза 

Імперії, 75% вугулля. 

• Багаті землевласники почали продавати землю по високих цінах. 

 

Політика Сеґея Вітте 

• Капіталізм, спекуляція і монополії досить швидко довели до збідніння 

Імперії. 

• Вони не платили податків, не платили добре працівникам, вивозили товар і 

гроші за границю, але не привозили якісного назад, хабарництво 

(bribery/corruption) було всюди поширене. 

• Прірва (chasm) між убогими (селянами і працівниками) і багатими (шляхтою, 

аристократією, землевласниками і капіталістами) ставала щораз більшою. 

• Цар Олександер ІІІ назначив Серґея Вітте  на пост премієра міністра щоб 

рятувати державу. 

• Вітте зарядив (introduced) ощадність (austerity measures), заохочував російкі 

інвестиції в індустію, завів режим пиватної ініціятиви російських капіталістів. 

• В Україні европейський капітал також змішався із українським, де українці 

почали розвивати аграрну, промислову та банкову індустрії. 

 

Формування політичних партій в східній Україні 

• Соціяльні, економічні і політичні зміни в Імперії, також довели до зросту 

культурних і політичних організацій які вимагали політичних, соціяльних, 

людських та культурних прав населенню України. 

• Між першими, у Харкові створилося «Братство Тарасівців» у 1891 р., яке між 

іншими вимогами мало визволення усіх народі з під московського 

деспотизму, та політичну і культурну незалежність українського народу. Що 

ви думаєте сталося із цим Товариством? 

• Хоча братчиків арештовано і заслано на Сибір, інші організації 

підхоплювали подібні ідеї. 

• В Києві в 1896 р. повтало таємне товариство «Молода Україна», яке 

об’єднало 22 окремі організації з різних міст України. 

• Організацію очолив композитор Микола Лисенко а члени включали Лесю 

Українку і Михайла Коцюбинського. 
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• Ці соціял-демократичні групи в 1900 році з’єдналися в політичну партію 

«Революційна Українська Партія» 

 

РУП і Михайло Міхновський 

• Головою РУП став Михайло Міхновськи. 

• Він закликав за збройну боротьбу за визволення України. 

• В невдовзі РУП почала пропагувати маркса ідеї, і партія поділилася на двоє. 

• Міхновський створив нову партію – «Українська Народня Партія». 

• В 1904 РУП знову поділилася, коли соціял-ліберали відійшли від партії та 

створили «Українську Соціял-Демократичну Партію» (т.з. «Спілка»). 

• Спілка прилучилася до «Російської Соціял Демократичної Революційної  

Партії». 

• До часу першої Російської Революції в 1905 р., в Україні існувало 

щонайменше 4 політичні організації 


