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Задание (для всех групп):
1. Изучить материал темы;
2. Подготовить сообщение на тему «Донецкий регион в начале ХХ века;
3. Заполнить таблицу «Развитие культуры в начале ХХ века»
Отрасль культуры
Образование
Наука
Литература
Искусство

Событие в культурной жизни

302, 303 группы
Основные понятия:
Модернизация - это процесс перехода от аграрного к индустриальному обществу
Индустриальное общество - это общество, в котором завершён процесс создания крупной,
технически развитой промышленности (как основы и ведущего сектора экономики).
Территория Российской империи (2-е место в мире после Британской империи) → см. карту 1
Население Российской империи
(3-е место в мире после Британской империи и Китая)
↓
↓
↓

Национальный состав
ок. 100 народов
43% - русские

Религиозный состав Размещение
все мировые религии 85% - в европейской части страны
80% - правосл. христ. 15% - в азиатской части стран

Карта 1

В конце XI X— начале XX в. – Россия – аграрно-индустриальная держава → курс на
модернизацию
Особенности российской модернизации в начале ХХ века:
1. Догоняющее развитие (Россия отставала от ведущих держав);
2. Ведущая роль государства в модернизации;
3. Несоответствие государственного и социального устройства требованиям модернизации
(сохранялись традиционные политические устои).
Модернизация в экономической сфере → переход к индустриализации: резкое увеличение темпов
роста промышленного производства, его преобладание над сельскохозяйственным производством,
а также концентрация и монополизация производства и капиталов.
Модернизация в политической сфере → переход от традиционных форм правления к буржуазным
— конституционной монархии или республике (сопровождался вовлечением больших групп
населения в политическую борьбу, созданием политических партий).
Модернизация в социальной сфере → привела к резкому увеличению численности городского
населения и потере определенной частью населения своего социального статуса (усиливались
социальная напряженность и социальные конфликты в обществе).
Этапы экономического развития страны:
1. 1890-е гг. — промышленный подъем.
Способствовало:
- отмена крепостного права;
- железнодорожное строительство и введение на железных дорогах единого тарифа;
- экономическая политика министра финансов С. Ю. Витте (введение винной монополии;
государственное регулирование внутренней и внешней торговли; расширение частного
предпринимательства; стимулирование иностранных капиталовложений; гибкое налоговое
законодательство; укрепление национальной валюты за счет введения золотого эквивалента

рубля)
2. 1900 – 1903 гг. — экономический кризис→ спад производства на 8—15%, особенно пострадала
мелкая промышленность;
3. 1904 – 1908 гг. — депрессия (причина, прежде всего, это забастовочное движение во время
революции 1905—1907 гг.);
4. 1909—1913 гг. — промышленный подъем
Вывод: на рубеже XIX—XX вв. в стране началась модернизация, были достигнуты значительные
успехи в экономическом развитии. Однако сделано это было в основном за счет населения,
уровень жизни которого был крайне низок. Сложившиеся диспропорции крайне обострили
социальные проблемы и привели в начале XX в. к революции.

Надднепрянская Украина (в составе России)
Особенности экономического развития:
1. Усиление концентрации производства → образования монополистических объединений
- 1902 г. - «Продамет» (торговля металлопродукцией)
Синдикаты: - 1903 г. - «Продаруд» (торговля железной рудой)
-1904 г.- «Продуголь» (добыча угля)
Концентрация производства - поглощение сильными, крупными предприятиями малых и
средних.
Синдикаты - объединение предприятий, производящих однородную продукцию для совместного
сбыта товара (произведенная продукция реализуется как собственность синдиката через
специальную контору).

! 19 - нач. 20 в. - Развитие машинной индустрии прошло следующие стадии развития:
промышленный переворот - индустриализация - монополизация
2. Неравномерное развитие украинских регионов:
- Юг Украины - бурное развитие промышленного производства;
- Юго-западный район Надднепрянщины - аграрный сектор;
- Левобережье - заметно отставал от других регионов Надднепрянской Украины.
3. Специализация районов:
- Донбасс - угольная промышленность;
- Никопольский бассейн - марганцевая промышленность;
- Кривой Рог - железорудная промышленность;
- Правобережье и частично Левобережье - сахарная промышленность.
4. Превращение Украины в один из главных промышленных регионов Российской империи.
5. Преобладание иностранного капитала.
6. Сохранение пережитков феодальных отношений:
- Помещичье землевладение;
- Малоземелье крестьян;
- Сохранение сельских общин, круговой поруки;
- Аграрное перенаселение.
7. Развитие капиталистических отношений:
- Усиление имущественного расслоения крестьян;
- Развитие товарно-денежных отношений;
- Превращения земли в товар.

8. Развитие кооперативного движения:
Общественно-политическая жизнь в Российской империи в начале ХХ в.
Земско-либеральная оппозиция царизму:
Нач. XX в. – рост политической активности либеральной буржуазии, недовольной своим
положением и правами в политической системе общества.
Центр оппозиционной деятельности – земские учреждения — органы местного самоуправлении.
Требования либералов-земцев:
- расширение прав земств
,
- предоставление политических свобод,
- ликвидация крепостнических пережитков в законодательстве (телесные наказания),
- созыв общероссийского Земского собора или Учредительного собрания для выработки
конституции
Общероссийские политические партии в начале ХХ в.
Революционное
Либеральное
Консервативное
направление
направление
направление
Партии
РСДРП (большевики,
Конституционно«Союз русского народа»,
меньшевики), социалисты- демократическая
«Русский народный союз
революционеры (эсеры)
партия (кадеты),
имени Михаила
«Союз 17 октября»,
Архангела»
Союз земцевконституционалистов
Программа - свержение самодержавия; - ограничение
- сохранение
- демократическая
самодержавия;
неограниченного
республика;
- конституционная
самодержавия;
-демократические права и
монархия;
- укрепление сословной
свободы граждан;
- демократические
структуры общества;
- ликвидация частной
права и
- сохранение частной
собственности, ее
свободы граждан;
собственности;
обобществление;
- сохранение и
- сохранение
- право наций на
развитие частной
государственного
самоопределение.
собственности;
единства России;
- сохранение
- национализм,
государственного
антисемитизм.
единства России.
Тактика
Революция, террор против Реформы
Террор против
властей (эсеры)
революционеров и
евреев
1900 г. – создана первая украинская политическая партия на территории Надднепрянской
Украины в Харькове
Название
Лидеры
Программа
Д.Антонович,
М. Михновский составил программу партии
«Самостоятельная Украина» (1900)
Революционная М.Русов,
О Коваленко
- Независимая Украина, вскоре победила идея
украинская
автономии;
партия (РУП)
- Ликвидация самодержавия и помещичьего
землевладения

Внешняя политика России на рубеже ХІХ – ХХ веков

1. Сближение России с Францией → 1904 – 907 гг. – создание Антанты;
2. Расширение сфер влияния в Азии:
- 1896 г. – русско-китайский договор об оборонительном союзе против Японии
(предусматривалось строительство КВЖД из Забайкалья через китайскую территорию до
Владивостока);
- 1898 г. – договор с Китаем об аренде Россией на 25 лет Ляодунского полуострова → ПортАртур стал базой Тихоокеанского флота;
- 1904 – 1905 гг. – Русско-Японская война → по условиям Портсмутского мира Россия
уступила Японии южную часть Сахалина, а также арендные права на Ляодунский
полуостров с Порт-Артуром (см. карту 2)
Карта 2

Западноукраинские земли (в составе Австро-Венгрии)
Особенности социально-экономического положения:
- Австро-Венгрия не проявляла заинтересованности в модернизации экономики украинских
земель;
- На западноукраинских землях тяжелой промышленности почти не существовало, доминировали
небольшие предприятия ремесленного типа. Основное место - нефтедобывающая и
деревообрабатывающая промышленность;
- Усиление миграции украинского населения.
Нарастание украинского национального движения:
- 1894 г. – создание в Галичине организаций «Сокол» для воспитания молодежи;
- 1900 г. - основана молодежная организации «Сечь»;
- 1911 г. – создана молодежная организация «Пласт».
- Значительная роль греко-католического духовенства
А. Шептицкий – глава Украинской греко-католической церкви с 1901 г.,
активно занимался политикой, ярый противник Российской империи.
Митрополит А. Шептицкий

Российская империя 1905-1907 гг.
1905-1907 гг. - Революция в Российской империи
Причины революции:
1. Низкий уровень жизни большинства населения;
2. Тяжелые условия труда рабочих;
3. Малоземелье и безземелья крестьян;
4. Господство самодержавия, отсутствие демократических прав и свобод;
5. Национальное угнетение народов империи;
6. Поражение в русско-японской войне.
Основные революционные события:
9 января 1905 г. - «Кровавое воскресенье» - расстрел царскими войсками мирной рабочей
демонстрации в Петербурге → начало революции.
↓
забастовки, крестьянские восстания,
выступления против власти в армии и на флоте:
Июнь 1905 г.- восстание моряков на броненосце «Потемкин» в Одессе
Октябрь 1905 г.- всеобщая политическая стачка → «Долой самодержавие».
17 октября 1905 г. - издание царем Николаем II в Манифеста → созыв Государственной думы и
предоставление политических прав и свобод.
Государственная Дума - название парламента в Российской империи.
Из « Манифеста» императора Николая II от 17 октября 1905г.
«От беспорядков, возникших может появиться угроза целостности и единства государства
общероссийского ... В обязанности правительства Мы отнесли выполнение непоколебимой нашей
воли:
1) даровать населению незыблемые основы гражданской свободы совести, слова, собраний и
союзов ... »
Изменения в общественной жизни Надднепрянской Украины:
1) создание украинских культурно-просветительских организаций «Просвіт»;
2) появление первых украинских изданий:
3) открытие украинских школ;
4) первые попытки преподавания украинского языка в университетах;
5) оформление либеральных партий.
↓
борьба продолжалась
Ноябрь 1905 г. - восстание моряков Черноморского флота на крейсере «Очаков» (Севастополь)
под руководством Шмидта.
Декабрь 1905 г.- вооруженные выступления рабочих в Москве, Киеве, Харькове, Екатеринославе,
Александровске, Горловке.
↓
Январь 1906 - спад революционной борьбы → продолжение борьбы
парламентскими методами в Государственной думе

3 июня 1907 г. - царь распустил II Государственную думу и принял новый закон о выборах:
большинство населения лишилось избирательных прав → революция потерпела поражение.
Реформы П. Столыпина
(П. Столыпин - министр внутренних дел и председатель Совета министров Российской империи)
Аграрная реформа (1906 – 1911 гг.)
9 ноября 1906 г. – начало столыпинской аграрной реформы.
Причина проведения реформы - необходимость решить аграрный вопрос (одна из причин
революции).
Задачи реформы:
1. Поднять эффективность сельского хозяйства.
2. Укрепить социальную опору самодержавия на селе.
3. Решить проблему аграрного перенаселения.
Содержание реформы:
- Отмена собственности сельских общин на землю.
- Крестьянам разрешалось получать землю, которую выделяла община, в частную собственность –
отруб (выделен надел земли) или хутор (если крестьянин переносил на свой надел
хозяйственные постройки).
- Кредитная помощь крестьянам через Крестьянский земельный банк → деньги на 55 лет под
залог земельных участков.
- Переселение крестьян в восточные районы Российской империи → решить проблему
аграрного перенаселения
Итоги реформы:
«+»
1) увеличение валовых сборов сельскохозяйственной продукции;
2) рост свободной рабочей силы за счет выхода крестьян бедняков из общины;
3) начало формирования фермерских хозяйств (к 1915 г. 10% от крестьянского хозяйства).
«-»
1) помещичье землевладение осталось нетронутым → проблема малоземелья не была решена;
2) политика переселения провалилась, значительная часть позже вернулась домой;
3) община не была разрушена;
4) не удалось создать широкий слой крестьян-фермеров.
Значение:
Реформа способствовала развитию страны по пути модернизации.

Столыпинская политическая реакция после революции
1907 - начался период реакции - время чрезвычайных мер в борьбе с революционным движением:
1) жесткие репрессии против участников революции;
2) борьба с украинским национальным движением:
- закрывались украинские периодические издания,
- запрещались «Просвіти»,
- запрещалось преподавание на украинском языке,
- 1910 – Столыпинский циркуляр → запрещалась регистрация «инородных» обществ и
издательств.
1913 г. – Дело Бейлиса: судебное дело по обвинению российскими националистами еврея Бейлиса
в убийстве 13-летнего мальчика (1911 г.) → на защиту Бейлиса выступили демократические силы
России (присяжные оправдали Бейлиса).
Итоги и последствия революции 1905-1907 гг.
В политической сфере
Учреждение Государственной думы.

В социально-экономической сфере
Отмена выкупных платежей.

Преобразование Государственного совета в
верхнюю палату парламента.

Начало аграрных реформ П.А.Столыпина.
Введение рабочего законодательства

Дарование политических свобод

301 а, 301 б групи
Основні поняття:
Модернізація - це процес переходу від аграрного до індустріального суспільства
Індустріальне суспільство - це суспільство, в якому завершено процес створення великої,
технічно розвиненої промисловості (як основи і провідного сектора економіки).
Територія Російської імперії (2-е місце в світі після Британської імперії) → див. карту 1
Населення Російської імперії
(3-е місце в світі після Британської імперії та Китаю)

↓
Національний склад
≈100 народів
43% - росіяни

↓
↓
Релігійний склад
Розміщення
всі світові релігії
85% - в європейській частині країни
80% - правосл. христ. 15% - в азіатській частині країн

Наприкінці XI X- початку XX ст. – Росія - аграрно-індустріальна держава → курс на модернізацію
Особливості російської модернізації на початку ХХ століття:
1. Наздоганяючий розвиток (Росія відставала від провідних держав);
2. Провідна роль держави в модернізації;
3. Невідповідність державного і соціального устрою вимогам модернізації
Модернізація в економічній сфері → перехід до індустріалізації: різке збільшення темпів
зростання промислового виробництва, його переважання над сільськогосподарським
виробництвом, а також концентрація і монополізація виробництва і капіталів.
Модернізація в політичній сфері → перехід від традиційних форм правління до буржуазних –

конституційної монархії або республіки (супроводжувався залученням великих груп населення в
політичну боротьбу, створенням політичних партій).
Модернізація в соціальній сфері → привела до різкого збільшення чисельності міського населення
та втрати певною частиною населення свого соціального статусу (посилювалася соціальна
напруженість та соціальні конфлікти в суспільстві).
Етапи економічного розвитку країни:
1. 1890-і рр. - Промисловий підйом.
Сприяло:
- Скасування кріпосного права;
- Залізничне будівництво і введення на залізницях єдиного тарифу;
- Економічна політика міністра фінансів С. Ю. Вітте (введення винної монополії;
державне регулювання внутрішньої та зовнішньої торгівлі; розширення приватного
підприємництва; стимулювання іноземних капіталовкладень; гнучке податкове
законодавство; зміцнення національної валюти за рахунок введення золотого еквівалента
рубля)
2. 1900 - 1903 рр. - Економічна криза → спад виробництва на 8-15%, особливо постраждала
дрібна промисловість;
3. 1904 - 1908 рр. - Депресія (причина, насамперед, це страйковий рух під час
революції 1905-1907 рр.);
4. 1909-1913 рр. - Промисловий підйом
Висновок: на рубежі XIX-XX ст. в країні розпочалась модернізація, були досягнуті значні успіхи
в економічному розвитку. Але зроблено це було в основному за рахунок населення, рівень життя
якого був вкрай низький. Це вкрай загострило соціальні проблеми і привело на початку XX ст. до
революції.

Наддніпрянська Україна (в складі Росії)
Економічний розвиток
Особливості економічного розвитку:
1. Посилення концентрації виробництва → утворення монополістичних об’єднань
– 1902 р. – «Продамет» (торгівля металопродукцією)
Синдикати:
– 1903 р. – «Продаруд» (торгівля залізною рудою)
– 1904 р. – «Продвугілля» (видобуток вугілля)
–
Концентрація виробництва – поглинання сильними, великими підприємствами малих і середніх.
Синдикати – об’єднання підприємств, що виробляють однорідну продукцію для спільного збуту
товару (вироблена продукція реалізується як власність синдикату через спеціальну контору).
! 19 – поч. 20 ст. – розвиток машинної індустрії пройшов такі стадії розвитку:
промисловий переворот – індустріалізація – монополізація
2. Нерівномірний розвиток українських регіонів:
- Південь України – бурхливий розвиток промислового виробництва;
- Південно-західний район Наддніпрянщини – аграрний сектор;
- Лівобережжя – помітно відставав від інших регіонів Наддніпрянської України;
3. Спеціалізація районів:
- Донбас – вугільна промисловість;
- Нікопольський басейн – марганцева промисловість;
- Кривий Ріг – залізорудна промисловість;
- Правобережжя і певною мірою Лівобережжя – цукрова промисловість.

4. Перетворення України на один із головних промислових регіонів Російської імперії.
5. Переважання іноземного капіталу.
6. Збереження пережитків феодальних відносин:
- поміщицьке землеволодіння;
- малоземелля селян;
- збереження сільських общин, кругової поруки;
- аграрне перенаселення.
7. Розвиток капіталістичних відносин:
- посилення майнового розшарування селян;
- розвиток товарно-грошових відносин;
- перетворення землі на товар.
8. Розвиток кооперативного руху:
Суспільно-політичне життя в Російській імперії на початку ХХ ст.
Земсько-ліберальна опозиція царизму:
Поч. XX ст. - Зростання політичної активності ліберальної буржуазії, що була незадоволена своїм
становищем і правами в політичній системі суспільства.
Центр опозиційної діяльності - земські установи - органи місцевого самоврядування
Вимоги лібералів-земців:
- Розширення прав земств,
- Надання політичних свобод,
- Ліквідація кріпосницьких пережитків у законодавстві (тілесні покарання),
- Скликання загальноросійського Земського собору або Установчих зборів для вироблення
конституції
Загальноросійські політичні партії на початку ХХ ст.
революційний
Ліберальний
напрямок
напрямок
Партії

Програма

Тактика

Консервативний
напрямок

РСДРП (більшовики,
меншовики), соціалістиреволюціонери (есери)

Конституційно
демократична партія
(кадети), «Союз 17
жовтня», Союз земцівконституціоналістів

«Союз російського
народу»,
«Російський народний
союз імені Михайла
Архангела»

- повалення
самодержавства;
- демократична
республіка;
- демократичні права і
свободи громадян;
- ліквідація приватної
власності, її усуспільнення;
- право націй на
самовизначення.

- обмеження
самодержавства;
- конституційна
монархія;
- демократичні права і
свободи громадян;
- збереження та
розвиток приватної
власності;
- збереження державної
єдності Росії.

- збереження
необмеженого
самодержавства;
- зміцнення станової
структури суспільства;
- збереження приватної
власності;
- збереження державної
єдності Росії;
- націоналізм,
антисемітизм.

Революція, терор проти
влади (есери)

Реформи

Терор проти
революціонерів і євреїв

1900 р. – створена перша українська політична партія на території Наддніпрянської України в
Харкові.
Назва
Лідери
Програмні положення
Д.Антонович,
М.Міхновський уклав програму партії
М.Русов,
«Самостійна Україна» (1900 р.)
Революційна
О Коваленко
українська
партія (РУП)
- незалежна Україна, згодом перемогла ідея
автономії;
- ліквідація самодержавства і поміщицького
землеволодіння

Західноукраїнські землі (у складі Австро-Угорщини)
1. Особливості соціально-економічного становища:
- Австро-Угорщина не проявляла зацікавленості в модернізації економіки українських
земель;
- На західноукраїнських землях важкої промисловості майже не існувало, домінували
невеликі підприємства ремісничого типу. Основне місце - нафтовидобувна і
деревообробна промисловість;
- Посилення міграції українського населення.
2. Наростання українського національного руху:
- 1894 - створення в Галичині організацій «Сокіл» для виховання молоді;
- 1900 - заснована молодіжна організації «Січ»;
- 1911 - створена молодіжна організація «Пласт».
3. Значна роль греко-католицького духовенства
А. Шептицький - глава Української греко-католицької церкви з 1901 р, активно займався
політикою, затятий противник Російської імперії.

Митрополит А. Шептицький
Зовнішня політика Росії на рубежі ХІХ - ХХ століть
1. Зближення Росії з Францією → 1904 - 907 рр. - Створення Антанти;
2. Розширення сфер впливу в Азії:
- 1896 р. - російсько-китайський договір про оборонний союз проти Японії
(передбачалося будівництво КВЖД із Забайкалля через китайську територію до
Владивостока);
- 1898 р. - договір з Китаєм про оренду Росією на 25 років Ляодунський півострова → Порт
Артур став базою Тихоокеанського флоту;
- 1904 - 1905 рр. - Російсько-японська війна → за умовами Портсмутського миру Росія
поступилася Японії південною частиною Сахаліну, а також орендні права на Ляодунський
півострів з Порт-Артуром (див. карту 2)

Російська імперія 1905-1907 рр.
1905-1907 рр. – революція в Російській імперії
Причини революції:
1. Низький рівень життя більшості населення;
2. Важкі умови праці робітників;
3. Малоземелля і безземелля селян;

4. Панування самодержавства, відсутність демократичних прав і свобод;
5. Національне гноблення народів імперії;
6. Поразка в російсько-японській війні.
7.
Основні революційні події:
9 січня 1905 р. – «Кривава неділя» – розстріл царськими військами мирної робітничої
демонстрації в Петербурзі → початок революції.
↓
робітничі страйки, селянські повстання, виступи проти влади в армії та на флоті:
Червень 1905 р. – повстання моряків на броненосці «Потьомкін» в Одесі
Жовтень 1905 р. – загальний політичний страйк → «Геть самодержавство».
17 жовтня 1905 р. – видання царем Миколою ІІ Маніфесту → скликання Державної Думи та
надання політичних прав та свобод.
Державна Дума – назва парламенту в Російській імперії.
З «Маніфесту» імператора Миколи II від 17 жовтня 1905р.
«Від заворушень, що виникли, може з’явитися загроза цілісності та єдності держави
загальноросійської… До обов’язків уряду Ми віднесли виконання непохитної нашої волі:
1) дарувати населенню непорушні основи громадянської свободи совісті, слова, зібрань і
союзів …»
Зміни в суспільному житті Наддніпрянської України:
(Здобутки українського національного руху)
1) розгортання мережі осередків товариства «Просвіта»;
2) поява перших україномовних періодичних видань:
3) відкриття українських шкіл;
4) перші спроби викладання української мови в університетах.
5) оформлення ліберальних партій
↓
боротьба продовжувалася
Листопад 1905 р. – повстання моряків Чорноморського флоту на крейсері «Очаків»
(Севастополь) під керівництвом Шмідта.
Грудень 1905 р. – збройні виступи робітників у Москві, Києві, Харкові, Катеринославі,
Олександрівську, Горлівці.
↓
Січень 1906 р. – спад революційної боротьби → продовження боротьби
парламентськими методами у Державній думі

3 червня 1907 р. – цар розпустив ІІ Державну думу і новий закон про вибори: більшість населення
позбавлялося виборчих прав → революція зазнала поразки.

Реформи П. Столипіна
Столипінська аграрна реформа 1906 – 1911 рр.
(П.Столипін – міністр внутрішніх справ та голова Ради міністрів Російської імперії)
9 листопада 1906 р. розпочалася столипінська аграрна реформа.
Причина проведення реформи – необхідність вирішити аграрне питання (одна з причин революції).
Завдання реформи:
1. Підняти ефективність сільського господарства.
2. Зміцнити соціальну опору самодержавства на селі.
3. Вирішити проблему аграрного перенаселення.
Зміст реформи:
- скасування власності сільських общин на землю.
- дозвіл селянам отримувати землю, що виділяла община в приватну власність – відруб
(виділений наділ землі) чи хутір (якщо селянин переносив на свій наділ господарські
будівлі).
- кредитна допомога селянам через Селянський земельний банк → гроші на 55 років під
заставу земельних ділянок.
- переселення селян до східних райони Російської імперії → вирішити проблему
аграрного перенаселення
Підсумки реформи:
«+»
1) збільшення валових зборів сільськогосподарської продукції;
2) зростання вільної робочої сили за рахунок виходу селян бідняків з общини;
3) початок формування фермерських господарств (до 1915 – 10% від селянського господарства).
«-»
1) поміщицьке землеволодіння залишилося недоторканим → проблема малоземелля не була
вирішена;
2) політика переселення провалилася, значна частина пізніше повернулася додому;
3) община не була зруйнована;
4) не вдалося створити широкий прошарок селян-фермерів.
Значення:
Реформа сприяла розвитку країни по шляху модернізації.
Столипінська політична реакція після революції
1907 р. – розпочався період реакції – час надзвичайних заходів у боротьбі з революційним рухом:
1) жорсткі репресії проти учасників революції;
2) боротьба з українським національним рухом:
- закриття українських періодичних видань,
- заборона «Просвіти»,
- заборона викладання українською мовою,
- 1910 р. – Столипіний циркуляр → заборонялося реєстрування «інородних» товариств та
видавництв.
1913 р. – Справа Бейліса: судова справа на звинувачення російськими націоналістами єврея
Бейліса у вбивстві 1911 р. 13-річного хлопчика → на захист Бейліса виступили демократичні сили
Росії та України (присяжні виправдали Бейліса).

Підсумки і наслідки революції 1905-1907 рр.
У політичній сфері
Скликання Державної думи.

У соціально-економічній сфері
Скасування викупних платежів.

Перетворення Державної ради у верхню палату
парламенту.

Початок аграрних реформ П.Столипіна.
Введення робочого законодавства

Дарування політичних свобод

