
Тема 16. Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині 

ХІХ ст.  

Особливості економічного життя в Західній Україні 

 Західноукраїнські землі зберігали аграрний характер економіки.  

 Розвиток сільськогосподарського виробництва був найнижчим в 

імперії. Залишалося багато кріпосницьких пережитків. 

 Частим явищем були неврожаї, епідемії, повені, голод. 

 Промисловість розвивалася повільно. Робітники складали 13,6% 

населення краю. 

 Переважно існували дрібні, ремісничо-кустарні і мануфактурні 

підприємства. 

 Західноукраїнські землі виконували роль джерела надходження 

сировини та дешевої робочої сили до індустріально розвинених 

провінцій, а також ринку збуту готових товарів. 

 Іноземний капітал посилив свої позиції та контролював такі сфери 

економіки, як торгівля, банківська справа, нафтовидобувна і 

лісозаготівельна галузі. 

 Зародження українського кооперативного руху (форма організації 

праці, за якої багато осіб беруть участь в процесі праці на пайових 

засадах). Західноукраїнська демократична інтелігенції прагнула 

полегшити долю селянства і міської бідноти. У 1883 р. В. Нагірний 

організував споживчий кооператив «Народна торгівля», пізніше 

створене страхове товариство «Дністер» (1895 р.), товариство 

«Сільський господар» (1889 р.) 

 

Трудова еміграція –  

переміщення працездатної особи з метою працевлаштування за межі країни 

Причини еміграції 

Зубожіння 

більшості 

селян, 

нестача землі 

Постійне 

безробіття, 

малі заробітки 

Великі податки Демографічний вибух: 

1857 р. - 3,9 млн. чол.; 

кінець ХІХ ст.. – 6,9 млн. 

чол. 

Основні форми 

Постійне переселення до інших 

країн (Бразилія, Аргентина, США, 

Канада) 

Тимчасова (сезонна) заробіткові 

еміграція (Угорщина, Німеччина, 

Західна Австрія, Росія) 

 

 

Кількість українських емігрантів, що виїхали протягом другої половини ХІХ 

ст., складала: Східна Галичина і Буковина – 250 тис. осіб, Закарпаття – 170 

тис. осіб. 

 



Причини повільного промислового розвитку західноукраїнських 

земель 

 

 Імпорт фабрично-заводських виробів із західних високорозвинених 

провінцій Австрії. 

 Західноукраїнська промисловість не витримувала конкуренції дешевих 

товарів. 

 Промисловість зорієнтована на видобуток сировини. 

 Невелика кількість міст, слаборозвинена торгівля, низька купівельна 

спроможність населення. 

 

 

 

 

Національно-політичний рух в Західній Україні 

1867 р. – в Австрії прийнято конституцію 

 

 

Утворено дуалістична Австро-Угорська монархія з двох частин: Австрійська 

імперія та Угорське королівство.  

 

 

Українські землі поділені на дві частини: Галичина і Буковина ввійшли до 

складу Австрії (отримали обмежене самоврядування) , Закарпаття – до 

складу Угорщини. 

 

 

Проголошено: 

- Конституційну монархію; 

- Міжнаціональну рівність в школах, державних установах, судах; 

- Обмежене право вибору до австрійського і угорського парламентів, 

галицького і буковинського сеймів.  

 

 

Найбільшого розмаху український національно-визвольний рух у другій 

половині ХІХ ст. набув у Східній Галичині 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Течії суспільно-політичного-руху українців на західноукраїнських 

землях 

Народовці Москвофіли 

Представники молодої 

західноукраїнської інтелігенції, яка 

орієнтувалась на український народ. 

Поміщицько-клерикальна течія, 

що орієнтувалась на царське 

самодержавство, отримували 

підтримку від царського уряду. 

Виступали за єдність всіх 

українських земель; за розвиток 

української мови; прагнули 

розбудити національну свідомість., 

підвищити культурно-освітній 

рівень українського народу. 

Заперечували існування окремих 

східнослов’янських націй та їх 

незалежних держав; відстоювали 

тезу «єдиної та неподільної 

російської народності»; виступали 

проти української мови. 

Ідеологи: В.Барвинський, 

Ю.Романчук, В.Навроцький 

Ідеологи: Д.Зубрицький, 

І.Наумович, А.Добрянський 

Організації: «Руська бесіда» Організації: «Руська рада» 

Видання:Щоденна газета «Діло», 

журнали «Вечорниці», «Мета» Нива 

Видання: Газета «Слово», 

журнали «Галичанин», «Наука». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1868 р. – створення у Львові першої «Просвіти» (В.Федорович) - 

українського культурно-просвітнього закладу клубного типу. Видавало 

популярні українські книжки, відкривало читальні, поширювало 

писемність, освіту, національну свідомість. Мало 816 читалень. 
 

1873 р.  – створено літературне товариство ім. Т.Шевченка. У 1892 р. 

реформовано в Наукове товариство ім. Т.Шевченка. Було побудовано як 

прообраз академії наук. Складалося з історично-філософської, 

філологічної та математично-природничо-лікарської секцій. Видавали 

наукові «Записки», збірники, часописи, журнали «Правда», «Зоря». 1897 – 

1913 рр. – Товариство очолював М.С.Грушевський. 
 

У середині 70-х років в Галичині з’являється  

молода інтелігенція, яка критично ставилась 

як до москвофілів, так і до народовців, 

прагнула надати українському руху більш 

революційний характер – радикальна течія. 
 

Партія -  організація, 

що виражає інтереси 

певної соціальної 

групи, об’єднує 

найбільш активних її 

представників, прагне 

досягнути певних 

цілей, веде боротьбу 

за владу. 
 



 

 

Українські політичні партії Галичини 

 

Назва партії Рік 

заснування 

Лідери Ідеологія 

Русько-

Українська 

радикальна 

партія 

1890 р. 

І.Франко 

М.Павлик 

Автономія у складі 

Австро-Угорщини. 

Утвердження 

соціалізму 

(колективна праця, 

колективна власність, 

рівність, соціальна 

справедливість).  

Українська 

соціал-

демократична 

партія 

1899 р. М.Ганкевич 

С.Вітик 

Створення 

Української 

республіки. Соціалізм 

через реформи. 

Легальні методи 

парламентські 

боротьби. 

Українська 

національно-

демократична 

партія 

1899 р. І.Франко 

М.Грушевський 

Є.Левицький 

Проголошення 

республіки. 

Соборність України. 

Пробудження 

національної 

свідомості. 

 

На початку 90-х рр. ХІХ ст. в Галичині під тиском влади відбулося деяке 

зближення позицій частини українських і польських політичних діячів за 

участю австрійського уряду та українських громадських діячів 

Наддніпрянщини, що отримало назву «нова ера».  

Зміст політики: 

 надання українцям певної кількості місць в Австрійському парламенті 

та Галицькому сеймі; 

 відкриття трьох українських гімназій та кафедри української історії у 

Львівському університеті; 

 літературне товариство ім. Т. Шевченка перетворене на наукове 

товариство ім. Т. Шевченка; 



 розширено сферу використання української мови в державних 

установах, доступ українцям до посад; 

 створення ощадного товариства «Дністер» для українського населення; 

 українському фонетичному правопису надано статус офіційного й 

запроваджено в шкільні підручники. 

Тривала «нова ера» лише до 1894 р., оскільки лише частина 

передбачених в угоді заходів була виконана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


