
 

Тема 12. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – 

в першій половині ХІХ ст. 

Адміністративно – територіальний устрій українських земель в складі 

Російської імперії 

Генерал - губернаторства Губернії 

Малоросійське Чернігівська, Полтавська, Харківська 

Київське Київська, Волинська, Подільська 

Новоросійсько - Бесарабське Катеринославська, Херсонська, 

Таврійська 

 

Генерал - 

губернаторства 

 Генерал – губернатори з 

надзвичайними 

повноваженнями 
 

 

Губернії  Губернатори; здійснювали 

поліцейські, військові, 

адміністративні функції 
 

 

Повіти  Капітан – ісправник, 

голова поліції  

 

Економічний розвиток 

 Збереження феодально-кріпосницької системи 

 Низька прибутковість поміщицьких господарств 

 Розширення посівних площ технічних культур 

 Поглиблення сільськогосподарської спеціалізації регіонів 

 Руйнування селянських господарств шляхом скорочення наділів або 

переведення селян на місячину; 

 Розвиток товарно-грошових відносин  

 Занепад кріпосницької мануфактури і початок з 30-х років ХІХ ст.  

промислового перевороту (здійснення переходу до машинного 

виробництва ). 

 Головні галузі: харчова (цукрова), переробка продукції тваринництва, 

кам’яновугільна, зароджується машинобудування 

 Розвиток транспорту: гужовий, річковий, морський. Розбудова портів – 

Одеса (1817 – вільний відкритий порт), Миколаїв, Херсон. 

 

Соціальне становище українського населення 



 Землі належали українським, польським і російським дворянам. 

 Зростає кількість міст і міського населення. З 1831 р. скасовується 

магдебурзьке право. Більшість міщан на Правобережжі та Півдні України 

– поляки, євреї, іноземні колоністи. 

 Промисловий переворот привів до формування  буржуазії та робітників. 

 Формується нова верства – інтелігенція. 

 Більшість населення складали селяни: державні та кріпаки. Кріпаки на 

Правобережжі складали абсолютну більшість, на Лівобережжі – 40-45%; 

на Півдні – 6,5% населення. 1803 р. – закон «Про вільних хліборобів» 

дозволяв звільняти селян від кріпацтва за викуп. 1847 – 1848 рр. – 

інвентарна реформа на Правобережжі послабляла гніт польської шляхти.  
 

 

 

Устим Кармелюк (1787 – 1835) – керівник 

повстанського руху на Поділлі. За бунтарство був 

відданий в солдати. В 1813 р. тікає і повертається в рідні 

краї. Очолив ватагу кріпаків-утікачів та солдат-

дизертирів, що нападали на поміщицькі маєтки. Чотири 

рази  засуджували до каторжних робот і засилали до 

Сибіру. Але щоразу він тікав. Було вбито польським 

шляхтичем в 1835 р. 
  

Участь України в зовнішньополітичних акціях Росії 

Російсько-турецька війна 1806-1812 рр. 

Причини війни Суперництво Росії і Туреччини, боротьба за вплив на 

Чорному морі 

Хід війни Воєнні дії розгорнулися на Чорному морі і на Дунаї. 

Участь у війні 

українців 

В українських губерніях проведена мобілізація. Селяни 

зобов’язувалися постачати фураж, провіант, коней. У 

бойових діях взяли участь чорноморське козацьке військо і 

козацькі полки, розташовані в цьому районі. 

На боці Туреччини – козаки Задунайського війська. 

Підсумки війни У 1812 р. був підписаний Бухарестський мирний договір, 

за яким Росії відходили військові фортеці на Чорному 

морі, Бессарабія, частина Північної Буковини. 

 

 

 

 

 



Війна з  Францією 1812 р. 

Плани 

Наполеона 

Правобережжя – Польщі; Галичину, Волинь – Австрії; 

Крим – Туреччині; на решті території можливе автономне 

утворення під протекторатом Франції поділене на провінції 

– «наполеоніди». Мав зносини з Задунайською Січчю. 

Хід війни Французька армія окупувала частину Волині. 

Участь у війні 

українців 

З’явилась ідея відродження незалежності України, План 

В.Капніста – спроба відродити козацтво (створено 19 

полків). Збирання коштів, створення загонів ополчення, 

участь українців в партизанських загонах. Українські 

полки брали участь в битвах під Бородіном, під 

Лейпцигом, вступили до Парижу 

Підсумки війни 1815 р. – Франція зазнала поразки. Був скликаний 

Віденський конгрес – українська територія Галичини 

залишилася в складі Австрії. 1816 р. – козаки повернуті в 

селянство. 

Російсько-турецька війна 1828-1829 рр. 

Причини війни Туреччина не задоволена підсумками війни 1806-1812 рр. 

Хід війни Воєнні дії проходили на Дунаї, Кавказі, західному узбережжі 

Чорного моря. Російська армія дійшла до Стамбула (1829 р.) 

Участь у війні 

українців 

Частина козаків Задунайської Січі на чолі з Йосипом 

Гладким перейшла на бік Росії. Вони отримали право 

оселитися на узбережжі Азовського моря (Азовське козацьке 

військо) 

Підсумки війни Згідно з мирним договором Росії відійшло Кавказьке 

узбережжя Чорного моря і територія сучасної Грузії. 

Більшість козаків переселилась на Кубань. 1864 р. – 

Азовське військо ліквідовано. 
 

Перша половина ХІХ ст. – це початок  національного відродження – 

період пробудження національної свідомості бездержавних народів Європи.  

Течії в українській національній еліті 

Назва течії Учасники Погляди і діяльність 

«Традиціоналісти» Колишня козацька старшина 

В.Капніст, В.Лукашевич 

 

Реставрація української 

державності часів 

Гетьманщини 

«Асимілятори» Колишня козацька старшина Працювали на благо 

Російської імперії 

Романтики Вихідці із священиків, 

купців, козаків, міщан 

Захоплювались 

культурою, мовою, 

побутом 
 



Українське національне відродження проявилось у: 

 формуванні національної самосвідомості 

 зростанні інтересу до української мови,  

історії, культури; 

 активізація зв’язків між західними і  

східними українцями; 

 розгортання національно-визвольного руху. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Самосвідомість - певна 

сукупність уявлень про 

територію, культуру, 

мову, про історичне 

минуле свого народу, на 

основі чого люди і 

вважають себе 

представниками тої чи 

іншої національності  
 

Причини піднесення  

національно-визвольного руху 

Криза 

феодально-

кріпосницької 

системи 

Національне 

гноблення 
Формування 

національної 

інтелігенції, 

відкриття вищих 

навчальних закладів: 

1805 – університет в 

Харкові 

1817 – відновлено 

університет у Львові 

1834 – університету 

Києві 

 

Зовнішні 

чинники: ідеї 

Великої 

французької 

революції, 

війна 1812 р. 

Діяльності  

української 

національної 

патріотичної 

інтелігенції 
 

1798 р. – Іван Котляревський видає поему 

«Енеїда» українською мовою 

Харків – центр національного відродження: 

заснування університету, гурток «Харківські 

романтики», вихід журналів «Украинский 

вестник», «Запорожская старина» 
 

 

Розвиток історичної науки: «Історія Русів», 

праці Д. Бантиш-Каменського,  М. Маркевича 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабристи – члени таємних організацій (переважно російські дворяни, 

офіцери ), метою яких було реформувати Росію.  

Організації, 

програми, 

автори 

Зміст програми 

Політичний устрій Аграрне 

питання 

Національне 

питання 

1821 р. – м. 

Тульчин – 

«Південне 

товариство» – 

«Руська правда» 

– П.Пестель 

Встановлення 

республіки. 

Збереження єдиної 

централізованої 

держави 

 

 

Скасування 

кріпацтва, 

наділення 

селян землею. 

Заперечувалося 

право на 

самовизначення 

народів Росії, 

крім польського. 

1823 р. – м. 

Новгород-

Волинський – 

«Товариство 

Скасування 

самодержавства. 

Створення 

всеслов’янської 

Скасування 

кріпацтва. 

Єдність та 

рівноправ’я всіх 

слов’янських 

народів.  

Основні напрямки визвольного 

руху Наддніпрянщини 

 

Російський Український Польський 

     Масони – члени релігійно-етичних організацій «вільних каменярів», які 

зародилися в Західній Європі в період Середньовіччя, а найбільше 

поширились у зв’язку з Французькою революцією кінця ХVІІІ ст. В 

Україні масонські ложі( організації опозиційно налаштованої ліберальної 

еліти ) виникають після війни 1812 р. з Наполеоном. Мета масонських 

лож:удосконалення людини, її внутрішнього світу як спосіб удосконалення 

суспільства; об'єднання всіх народів світу в розумне суспільство на основі 

братерства, рівності, взаємодопомоги. 
 

1817 – Одеська 

ложа «Понт 

Евксинський» - 

ідея слов’янської 

федерації. 

 

1818 – Полтавська 

ложа «Любов до 

істини»; до її складу 

входили М.Новиков, 

І.Котляревський, 

Г.Тарнавський, 

С.Кочубей. 
 

1821 р. – 

Переяславська ложа 

«Малоросійське 

товариство», на чолі з 

Василем 

Лукашевичем, 

відстоювали ідею 

державної 

незалежності України. 

 



об’єднаних 

слов'ян» – 

«Правила» – 

брати Петро та 

Андрій Борисові. 

федеративної 

держави, 

демократичне 

представницьке 

правління. 
 

29 грудня 1825 р. – 3 січня 1826 р. – тривало повстання Чернігівського 

полку, яке очолили діячі Південного товариства С.Муравйов-Апостол і 

М.Бестужев-Рюмін. Повсталі вирушили на Житомир, але біля сіл Устинівка і 

Ковалівка були розстріляні царськими військами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 У 1846 – 1847 рр. в Києві діяла перша суто українська таємна політична 

організація – Кирило-Мефодіївське товариство. 

Склад товариства Програмні 

документи 

Основні цілі 

Різночинна 

інтелігенція. 

Фундатори: 

М.І.Костомаров, 

В.М.Бєлозерський, 

М.І.Гулак, 

письменник П.Куліш, 

поет Т.Г.Шевченко, 

студенти О.Маркевич, 

О.Навроцький та ін. 

Всього 12 активних 

учасників. 

 

«Статут 

слов’янського 

братства св. Кирила 

і Мефодія», «Книга 

буття українського 

народу» 

 

Ліквідація самодержавства і 

кріпосного права. 

Національне визволення 

України. Утворення на 

демократичних принципах 

федерації слов’янських 

народів з центром у Києві. 

Більшість членів 

наголошувала на мирному 

характері перетворень через 

освіту та виховання, 

поширення літератури, 

залучення до своїх рядів 

нових членів.  
 

 

1830 – 1831 рр. – Польське повстання 

         В листопаді 1830 р. почалось повстання у Варшаві під керівництвом 

польських офіцерів. Мета: відродження державності в межах 1772 р. В 

1831 р. повстання поширилось на українські і білоруські землі. Повсталі 

висунули гасло «За нашу і вашу свободу!». Після кривавих боїв у вересні 

1831 р. російські війська зайняли Варшаву. Почались репресії проти 

учасників повстання. Посилилась колонізаторська політика Російської 

імперії. 
 



 

Тарас Шевченко - видатний український поет, прозаїк, 

драматург, художник, політичний і громадський діяч.   

. 

 

 

   

Микола Костомаров 

(1817 – 1885) 

Микола Гулак (18822 – 

1899) 

Пантелеймон Куліш 

(1819 – 1897) 

Видатний український 

історик. Автор «Книги 

буття українського 

народу» - програмного 

документа братства. 

Автор багатьох 

історичних праць 

«Богдан 

Хмельницький», 

«Руїна», «Мазепа» 

Вчений, публіцист, 

громадський діяч, 

чиновник канцелярії 

Київського генерал-

губернатора 

Український 

письменник, історик, 

етнограф. Автор 

першого 

україномовного 

історичного роману 

«Чорна рада». Уклав 

першу фонетичну 

абетку для української 

мови. Видав двотомну 

збірку етнографічних та 

фольклорних матеріалів 

«Записки о Южной 

Руси». 


