
 

Тема 15. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст.   

                                            Кримська війна 1853 – 1856 рр. 

Прагнення Росії 

установити контроль над 

Балканським 

півостровом і 

Чорноморськими 

протоками 

  

Причини 

війни 

 Національне і релігійне 

гноблення слов’янських 

народів, що знаходилися 

під владою Османської 

імперії 

   

Суперництво Росії з Англією і Францією за першість на Балканах 

 

Бойові дії відбувалися на Дунаї, у басейні Чорного моря, Криму, у басейні 

Балтійського моря, на Аландських островах, у районі Архангельська 

 

 Учасники війни  

 

Османська імперія, 

Англія, Франція, 

Сардинське королівство 

  

Російська імперія 

 Основні події  

4 жовтня 1853 р. – Туреччина оголосила війну Росії. 

18 листопада 1853 р. – розгром російською ескадрою на чолі з П.Нахімовим 

турецького флоту у Синопській бухті. 

15 березня 1854 р. – Англія і Франція оголосили війну Росії. 

Квітень  1854 р. – бомбардування Одеси союзницькою ескадрою. 

Вересень 1854 р. –  висадка союзницьких військ неподалік від Євпаторії 

(Крим). Битва на р. Альма. 

Жовтень 1854 – серпень 1855 р. – оборона Севастополя під командуванням 

П.Нахімова, В.Істоміна, В.Корнілова (349 днів). 

18 березня 1856 р. – Паризький мирний трактат. Поразка Росії (втратила 

острови в дельті Дунаю, частину південної Бессарабії) 

1855 р. – «Київська козаччина». Масовий антикріпосницький виступ 

українських селян у Київській губернії, викликаний чутками про те, що хто 

запишеться в козаки і піде воювати в Крим, той отримає землю і волю. 

1856 р. – рух «У Таврію за волею» охопив 8 повітів Київської губернії, понад 

500 сіл. 

Історичні передумови здійснення селянської реформи 1861 р. 

 Подальше існування кріпосного права загрожувало перетворенню  Російської  

імперії на другорядну державу. 

 Кріпосне право сповільнювало темпи економічного розвитку країни. 

 Кріпосне право за своєю формою та змістом було схоже на рабство. 

     У 1857 р. з представників дворянства створено Таємний комітет, пізніше 

перейменований у Головний комітет з селянської справи. 

19 лютого 1861 р. Олександр ІІ підписав «Маніфест» про скасування кріпосного 

права і «Положення про селян, звільнених від кріпосної залежності». 

 



Суть селянської реформи 

 Селяни одержували особисту свободу, могли поступати на службу, вступати до 

навчальних закладів, переходити до інших верств населення. 

 Селяни могли самостійно укладати торгівельні угоди, вільно займатися 

промислами чи торгівлею, придбавати рухоме і нерухоме майно, передавати його у 

спадщину. 

 Селяни одержували право на власну землю, розмір ділянки визначався відповідно 

до закону і за узгодженням з поміщиком. 

 Селяни одержали наділи значно менше, ніж до реформи. «Надлишок» землі 

«відрізали» на користь поміщика. 

 За землю селяни сплачували викуп – 20% суми одразу, 80% компенсувала держава. 

Селяни виплачували борг з відсотками протягом 49 років ( до 1907 р. селяни 

виплатили державі більше 1,5 млрд. крб.) 

 До укладання викупної угоди селянин вважався тимчасово зобов’язаним. 

 94% селян отримали мізерні наділи (близько 5 десятин). 

 Державні селяни і козаки одержали свободу і землю пізніше (1866 р.), але їхні 

наділи були більше і коштували дешевше. 

 Введена загальноросійська система селянського управління: сільські громади, де 

існувала кругова порука за сплату податків. 

 

Наслідки селянської реформи 1861 р. 

Позитивні Негативні 

Дала потужний імпульс розвитку ринкових відносин. 

Почав складатися ринок робочої сили. Збільшується 

чисельність підприємців і робітників. 

Земля опинилася в центрі ринкового обороту. 

Почався інтенсивний процес розшарування селянства. 

Пожвавилося технічне переоснащення сільського 

господарства. 

Підвищилася врожайність. 

Більш чіткою стала спеціалізація окремих районів. 

Залишилося багато феодальних 

пережитків: поміщицьке 

землеволодіння, викупні 

платежі. 

Юридично селянство не мало 

реальної рівності з іншими 

верствами. 

Реформа здійснювалася за 

рахунок селян. 

 

Реформи 60 – 70-х років ХІХ ст.. 

Мета реформ:  пристосувати країну до нових умов соціально-економічного розвитку 

після скасування кріпосного права. 

Назва Основні заходи 

Фінансова, 

1860 р. 

Централізоване управління грошовим господарством зосереджувалося  в 

руках міністерства фінансів. 

Створення Державного банку. 

Створення губернських контрольних палат для щомісячної перевірки 

видатків усіх установ. 

Формування податкової системи. 

Встановлення гласності бюджету. 

Земська, 

1864 

Запровадження у губерніях і повітах виборних органів місцевого 

самоврядування – земств. 

 Не торкнулась Правобережжя. 

Брало участь населення, яке мало земельну власність. 

Земство складалося з повітових чи губернських земських зборів та управ. 



Займалися охороною здоров’я, будівництвом та утриманням початкових 

шкіл, ремонтом шляхів, налагодженням поштового зв’язку, збиранням та 

опрацюванням статистичних матеріалів, створенням кредитних установ. 

Судова, 

1864 

Суд ставав незалежним від адміністративних органів. 

Вводився єдиний безстановий суд, участь  у судових засіданнях 

представників громадськості – присяжних засідателів. 

Суд ставав відкритим, у ньому брали участь дві сторони: обвинувачення і 

захист. 

Освітня, 

1864 

Введена єдина система початкової освіти. 

Школи – державні, приватні, засновані громадськими організаціями. 

Середня освіта – класичні та реальні чоловічі і жіночі гімназії, навчання в 

яких було платним. 

Університети одержали велику автономію. 

Право на освіту одержали всі стани, що були здатні заплатити. 

Військова 

реформа 

1862-1874 

рр. 

Замість рекрутських наборів запроваджувалася загальна військова 

повинність для чоловіків із 21-річного віку строком на шість-сім років. 

Міська, 

1870 

Запроваджувалися міські думи, вибори проводились власниками 

нерухомого майна. Дума обирала виконавчий орган – міську управу на чолі 

з головою. Міські думи займалися благоустроєм міст, господарськими 

справами, освітою, охороною здоров’я.  

 

Економічний розвиток Наддніпрянщини  

 У 60 – 80-х роках ХІХ ст.  в Україні завершився промисловий переворот. 

 Почалась індустріалізація, швидкими темпами розвиваються галузі важкої 

промисловості: вугільна, залізорудна, металургійна, машинобудівна. 

 Сформувався індустріальний регіон, який включав Донецький вугільно-

металургійний, Криворізький залізорудний, Нікопольський марганцевий і  Південно-

Західний цукровий  райони. 

 Україна стала головною вугільно-металургійною базою Російської імперії – 70% 

загальноросійського видобутку кам’яного вугілля. 

 Починається розвиток машинобудування: сільськогосподарські машини, паровози, 

суднобудування. 

 Швидкими темпами розвивається транспорт: залізничний – Одеса – Балта (1863 – 

1866); водний – річковий, морський. 

 Розвиток великих міст і торгівлі ( 130 міст). Поряд з ярмарками та базарами зростає 

постійна торгівля. 

 Занепад середніх міст (Полтава, Ромни, Суми).У містах мешкало 13% населення. 

 

 

Культурно-просвітницький етап національного руху в Наддніпрянщині 

 

 В Україні відбувається організаційне оформлення і вироблення ідейних основ 

національно-визвольного руху. 

 Як і загальноєвропейський, український визвольний рух розвивається втрьох 

напрямках: національний, загальнодемократичний і соціальний. 

 Поряд з українським, як і раніше, розвивалися російський і польський рухи. 



Громадівський рух – діяльність напівлегальних організацій української інтелігенції 

культурницького й суспільно-політичного спрямування, які діяли в другій половині ХІХ 

ст. 

 

Назва організації Лідери Програмні положення, форми діяльності 

Однією із перших 

і найвпливовіших 

громад була 

Київська 

громада, 1860 р. 
 

В.Антонович 

 

Поширення освіти та пробудження національної 

свідомості народу. 

Культурно-освітня, видавнича, публіцистична  

діяльність. Заснування й організація роботи 

недільних шкіл для дорослого населення (перша 

– 1859, Київ), забезпечення недільних шкіл 

вчителями,підручниками. 

Громада, 1859, 

Петербург 

Н.Костомаров 

В.Білозерський 

П.Куліш 

Т.Шевченко 

Сприяти розвитку освіти, свободи літературного 

слова, поширенню національної ідеї, формуванню 

національної свідомості. 

Видання першого українського журналу 

«Основа» (1861-1862) українською та російською 

мовами. 

Громади в інших 

містах України  – 

Вінниці, 

Чернігові, 

Полтаві, 

Катеринославі, 

Одесі, Харкові 

Т.Рильський 

П.Чубинський 

 

 

Демократичні реформи, розвиток української 

культури, збір коштів на видання літератури, 

організація публічних лекцій, бібліотек. 

 

Молоді представники польської інтелігенції, сподіваючись на участь у їхній боротьбі 

населення Правобережжя, не обіцяючи йому відновлення української державності, 

почали заперечувати польські шовіністичні твердження. Поляки називали їх 

«хлопоманами» за намагання бути ближчими до народу. Лідером «хлопоманів» був       

В. Антонович. 

 

      Польське повстання 1863 – 1864 рр. – чергове визвольне повстання проти 

панування Росії в Польщі. Спричинено успіхами італійського визвольного руху. 

Створено Центральний національний комітет. Повстання почалось на теренах Царства 

Польського 11 січня 1863 р. Перекинулося в Литву, Білорусію, Правобережну Україну, 

де діяло 20 повстанських загонів, до 500 осіб. Склалися два табори – «білі» і «червоні». 

Серед ватажків – українці Андрій Потебня, Андрій Красовський.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лідери Програмні положення, форми діяльності 

Стара громада, 

початок 70-х 

років, Київ 

 
М.Драгоманов 

В.Антонович 

О. Русов 

П.Чубинський 

С.Подолинський 

 

Перетворення Росії у федерацію і надання 

Україні широкої автономії. 

Продовження культурно-просвітницької 

діяльності. 1878 р. у Женеві видання журналу 

«Громада» 

1873 – засноване історичне товариство 

Нестора-літописця 

1874-1876 – видають газету «Київський 

телеграф» 

Південно-

Західний відділ 

Російського 

географічного 

товариства 

1873-1876  
П.Чубинський 

Г. Галаган 

М.Драгоманов 

М. Зібер 

Підготував і видав матеріали з етнографії, 

археології, статистики, історії, географії, 

природознавства, економіки. Видають «Записки 

Юго-Западного отдела». Етнографічно-

географічний музей в Києві. Археологічний 

з’їзд 1874 р. 

 

                                      

 

 

Валуєвський циркуляр 1863 р. 

     Спричинений – подіями польського повстання 1863-1864 рр., 

розгортанням нелегальної діяльності опозиційних царизмові організацій, 

активізацією культурно-просвітницького руху українських громад, 

стрімким зростанням кількості україномовної наукової та навчальної 

літератури. 
 

Заборонялося використовувати українську мову в шкільному навчанні, 

друкувати українською мовою шкільні підручники, наукові  та релігійні 

видання. 
 

Заявлялося, що «ніякої української мови не було, немає і не може бути». 

Дозволялося писати «малороссийским наречием» тільки художні твори. 

 
 



Емський указ 1876 р. 

Заборонялося: 

- друкувати українською мовою будь-які книжки, тексти п’єс, робити переклади;  

- українські вистави та концерти; 

- ввозити українську літературу з-за кордону; 

- видавати газету «Київський телеграф»; 

- діяльність Південно-Західний відділ Російського географічного товариства 

- М. Драгоманов і П. Чубинський вислані за межі України 

 

 

Назва організації Лідери Програмні положення, форми діяльності 

«Молоді громади» 

кінець 70-х поч.80-

тих рр.. Харків, 

Полтава, Київ, 

Чернігів  

М.Драгоманов 

М. Зібер 

С.Подолинський 

Рішення політичних проблем: повалення 

самодержавства, завоювання демократичних 

свобод шляхом революції 

«Братство 

тарасівців» 

1891(92)-1893, 

Харків  

І. Липа, 

Б. Гринченко, 

М. Міхновський 

Визнання Російської імперії окупантом і 

гнобителем України, вимога повної 

незалежності України, ідея єдності всіх 

українських земель.  

Організація лекцій, таємних сходок; 

створення бібліотеки нелегальної літератури, 

написання праць національно-визвольного 

змісту. Це була перша самостійницька 

організація .Її діяльність ознаменувала 

перехідний етап від культурницького руху 

до політичного. 

Загальноукраїнська 

безпартійна 

організація, 1898, 

Київ 

В.Антонович Мета – згуртування всіх українських діячів в 

одному об’єднанні.  

Відкрили літературне товариство «Вік», 

велику друкарню в Києві. Влаштовували 

Шевченківські свята, концерти, вистави, 

лекції, розповсюдження літератури. 

Організовували всеукраїнські студентські 

з’їзди.  

 

Російський громадсько-політичний рух народників 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1873– 1874рр. – народницький гурток 

«Київська комуна», до складу якого входили  

Віра Засулич, Я.Сефанович, В.Дебагорій-

Мокрієвич, всього близько 80 чоловік. 
 

Народники – 

революціонери-

різночинці, які бачили 

своїм обов’язком 

підняти народ на 

повстання проти 

царського режиму. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Невдачі «ходіння в народ»  призвели до розколу серед народників 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1874 р. – «Ходіння в народ» - зблизитися з народом, розгорнути 

пропаганду революційних ідей, підняти селянство на революцію.  
 

1877 р. – «Чигиринська змова» - група народників організували в 

Чигиринському повіті таємне товариство з метою підняти селян на 

повстання. 
 

«Народна воля» - терористична 

діяльність. 1 березня 1881 р. – 

вбивство царя Олександра ІІ. 
 

«Чорний переділ» - 

пропагандистська діяльність 


