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1900-1913 рр.

ПРИСКОРЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СВІТІ І В УКРАЇНСЬКИХ 

ЗЕМЛЯХ, ЧОМУ СПРИЯЛИ:

- індустріалізація (будова нових заводів і фабрик, зростання видобутку вугілля 

і нафти, нові залізниці); новітні технології, удосконалення організації 

виробництва, конвеєйр; ера автомобілів і авіації; поширення радіо, телефону;

- відкриття науки (теорія відносності, планетарна модель атома, рентгенівське 

випромінювання);

- зміни соціальної структури (підприємці і робітники, зростає чисельність 

інтелігенції);

- міграційні процеси (США, Канада, Австралія);

- зростає громадсько-політична активність – створення громадських 

організацій і політичних партій, профспілок, страйкові рухи





ЕТНІЧНІ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНЦІВ на початку ХХ століття





«СМУГА  ОСІЛОСТІ» для ЕВРЕЇВ в РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ

«смуга осілості»

Характер

управління

антисемітизм

шовінізм





➢ синдикат «Продпаровоз» (1901, будування і продаж паротягів);

➢ синдикат «Продвагон» (1901, будування і продаж вагонів);

➢ синдикат «Продамет» (1902,  продаж металургії);

➢ синдикат «Продаруд» (1903, добування зал.руди)

➢ синдикат «Продвугілля» (1904, 60% усієї кам.-вуг. промисловості, 

добування і продаж вугілля);

➢ синдикат солепромисловців (1904);

➢ синдикат «Урожай» (1907-1910, виробництво і продаж 

сільськогосподарських машин та знарядь);

➢ синдикат «Дріт»  (1908, виготовлення і продаж дроту)

➢ трест РОПІТ (1909, пароплавство і морська торгівля);

➢ трест «Наваль - Руссуд» (1912, військове суднобудування)

➢ синдикат «Консервні заводи» (виробництво і продаж консервної 

продукції)

Синдикати поч. ХХ ст. - Наддніпрянщина





Особливість монополій на українських землях

контроль іноземним капіталом : британський, французький, 

бельгійський і німецький. 

90 % - основного 

капіталу в металургії
63 % - осн.  капіталу видобутку

вугілля

Основне промислове виробництво зосереджувалося

на Півдні та Сході України. 

Нерівномірний розвиток промисловості

П’ять найбільших південних металургійних заводів (Юзівський, Дніпровський, Олександрійський, 
Петровський, Донецько-Юр’євський) продукували майже 25% загальноросійського чавуну. Заводи 

Бродського, Терещенка, Харитоненка, Ярошинського та Бобринського виробляли 60% цукру-рафінаду
Російської імперії.  Показово, що понад 25% іноземних інвестицій у промисловість Російської імперії

припадає саме на Україну

Злиття банківського капіталу з  промисловим







ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати 25 параграф підручника.




	Слайд 1
	Слайд 2
	Слайд 3
	Слайд 4
	Слайд 5
	Слайд 6
	Слайд 7
	Слайд 8
	Слайд 9
	Слайд 10
	Слайд 11
	Слайд 12
	Слайд 13,  Домашнє завдання
	Слайд 14

