
Тема 2:   Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії 
 

У Західній Україні перш за все розвивалася добувна промисловість (нафта, ліс). На 

початку XX ст. панівне становище в промисловості Східної Галичини, Буковини, 

Закарпаття також посіли монополістичні об’єднання. Посилився процес концентрації 

виробництва. З 1902 до 1910 р. кількість робітників Галичини збільшилася на третину, а 

кількість підприємств зменшилася майже вдвічі. Разом з тим Галичина , Закарпаття, 

Буковина залишалися аграрно-сировинним придатком Австро-Угорської імперії. 

 

Економічний розвиток на західноукраїнських землях 

Промисловість Сільське господарство 

Промисловість мала сировинний  

характер. Розвивались нафтова, лісопильна, 

озокеритна галузі.  

Дрібні підприємства ремісничого 

 типу. 

Домінування іноземного капіталу.  

Створення монополій – «Галичина», 

«Мундус», «Сальва».  

Постійне безробіття.  

Надзвичайно тяжкі умови праці. 

Зберігалося поміщицьке  

землеволодіння. 94% господарств мали 

менше ніж 10 га землі. 

Низький рівень механізації  та  

урожайності. 

Аграрне перенаселення. 

Масова еміграція. 500 тис. українців  

Галичини емігрували в країни Америки у 

1890 – 1914 рр. 

 

Розвиток кооперативного руху. 

 З’явилися нові кооперативні об’єднання: «Союз молочарських спілок», «Союз для 

збуту худоби». 

 Найбільш поширеними були кредитно-позикові і споживчі кооперативи. 

 Центром керівництва кооперативного руху став утворений у 1904 р. «ревізійний 

союз українських кооперативів». 

 Кооперативи підтримувала греко-католицька церква. 

 Перед Першою світовою війною на західноукраїнських землях існувало близько 

1500 кооперативів. 

 Кооперативи матеріально підтримували дрібних виробників, допомагали зміцнити 

господарства українських селян, сприяли росту національної свідомості. 

 

 

Наростання українського політичного руху в Західній Україні 

 На початку ХХ ст. Галичина стала загальноукраїнським центром визвольного руху. 

 В Східній Галичині склалися кращі умови для національного життя, ніж на інших 

українських землях:  

- українською мовою друкувалися книги, газети, журнали; 

- існувала освіта українською мовою; 

- діяли культурно-просвітницькі і наукові установи. 

 Здійснювалися ювілейні культурно-просвітницькі заходи: 

- 1898 р. святкування у Львові 100-річчя української літератури; 

- 25-річчя літературної діяльності І.Франка; 

- 35-річчя музичної творчості М.Лисенка.; 

- 100-річчя з дня народження Т.Шевченка. 

 

 Активізувався студентський та молодіжний рух 



1900 р. –  виникає пожежно-гімнастичне 

товариство  «Січ» 

1912 р. – утворено товариство «Січові 

стрільці» 

 
Кирило Трильовський, 

засновник «Січей»,  

голова Бойової управи УСС 

 

 

1902 р. – виникає фізкультурно-спортивне 

товариство «Сокіл» 

В 1911 р. учні львівських середніх шкіл 

утворили таємний гурток «Пласт». 

 
Іван Боберський, 

автор назви «Пласт»,  

голова товариства «Сокіл-Батько»  (1908 – 

1914) 

 

 Розгортається кампанія за виборчу реформу: 

1905 р. створено Народний комітет у справі виборчої реформи, який очолили                           

Ю. Романчук і К. Левицький.  

1906 р. цісар Франц Йосиф приймає українську делегацію, від імені якої говорив 

митрополит УГКЦ Андрей Шептицький. На підтримку делегації  у Львові було скликано 

народне віче за участі 50 тис. осіб. 

1907 р. – впровадження загального виборчого права для чоловіків. В австрійському 

парламенті українці складали 27 депутатів від Галичини, 5 від Буковини. 

 У 1914 р. укладено польсько-український компроміс, за яким українці 

одержували третину місць у Галицькому сеймі і повноважне представництво у 

різних сеймових комісіях 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Андрей 

Шептицький 


