
Лекція № 5 

Тема: Еволюція, закономірність, ефективність розвитку (за періодами) державності України. 

1. Адміністративно-територіальні зміни в Україні у першій пол. XIX ст. Західні українські землі під 

владою Австрійської імперії (кінець ХVШ - поч. XIX ст.) Стан економіки, антифеодальні рухи. 

2. Початки відродження національної свідомості українського народу. Кирило-Мефодіївське 

братство як перша українська політична організація. 

3. Реформи 60-х - 70-х років XIX ст., їх особливості й соціально-економічні наслідки в Україні. 

4. Український культурно - національний рух . Національне відродження в Галичині . 

5. Економічний розвиток України в другій половині XIX ст. 

6. Розвиток української культури в   XIX ст. 

Література : 

1. Бойко О.Д. Історія України - К.: Академія 2003, 8-9 

2. Мирончук В. Д., Ігошкін Г. С. Історія України. – К.: МАУП, 2001, розділ 8, 9  

1. Адміністративно-територіальні зміни в Україні у першій пол. XIX ст. Західні українські 

землі під владою Австрійської імперії (кінець ХVШ - поч. XIX ст.) Стан економіки, 

антифеодальні рухи. 

На початку XIX ст. переважна частина українських земель (Лівобережна, Слобідська, 

Правобережна та Південна Україна) належали Російській імперії. Поза російським кордоном 

залишалися тільки західні землі Галичина, Буковина, і Закарпаття, що входили до Австро-Угорської 

імперії. 

Протягом майже 150 років - від кінця XVIII до початку XX ст. - українці перебували під 

владою двох імперій: 80 % їх були підданими Романових, а решта Габсбургів. В Україні царизм 

здійснював колоніальну політику намагаючись передусім знищити сліди давньої автономії. 

Територія України, яка входила до складу Росії, була поділена на три генерал-губернаторства 

і дев'ять губерній. Кожна губернія складалася з повітів, а ті, у свою чергу, із міст і сіл.  

Генерал-губернатори в межах підпорядкованих їм територій мали майже необмежену владу і 

здійснювали гнобительську політику царизму. 

Кінець XVIII ст. - перша половина. XIX ст. історія України ознаменувалися посиленням кризи 

феодально-кріпосницької системи і подальшим розвитком в її надрах капіталізму. На кінець 50-х 

років. XVIII ст. політики мали у володінні 5,4 млн. селян-кріпаків, що становило майже 40% 

населення частини України, що входила до Російської імперії. 

Головним сектором економіки в цей період було сільське господарство. Система ведення 

сільськогосподарського виробництва була відсталою, екстенсивною. 

В той же час у першій половині ХІХ ст. почалися суттєві зрушення в аграрному секторі: 

поступова руйнація натурального господарства та еволюційний перехід господарської діяльності на  

рейки товарності та підприємництва, розвиток товарно-грошових відносин, поглиблення майнової 

диференціації селянства, застосування вільної праці. 

Глибокі зміни сталися в промисловому розвитку. Середина 30-х років - це початок промислового 

перевороту, суть якого полягає в поступовому переході від феодальної мануфактури до капіталістичної 

фабрики. 

             Однією з найважливіших ознак розкладу феодально-кріпосницької системи і формування 

капіталістичних відносин у першій половині ХІХ ст. був стрімкий розвиток промисловості. Якщо в 

1825 р. налічувалося близько 650 промислових підприємств, то в 1860 р. їх було майже 2.330. 

Збільшувався прошарок робітничого люду. Якщо наприкінці ХУІІІ ст. в Україні нараховувалося 

близько 10 тис. робітників, то наприкінці 60-х років ХІХ ст. їх було вже 115 тис. 

Серед напрямів виробництва переважало суконництво, поширювалось виробництво шкіряних 

виробів, свічок, масла, скла. 



Розвиток хліборобства і промисловості оживив торгівлю України. Ознаками цього був розвиток 

ярмарків. 

У процесі розкладу феодально-кріпосницької системи, зміцнення капіталістичного устрою 

загострювалися соціальні суперечності, посилювалася антикріпосницька боротьба. 

Протягом 1797-1825 р. в Україні відбулося 103 заворушення кріпаків. Особливо загострився 

антипоміщицький рух: у першій половині ХІХ ст. на Поділлі. Очолив рух Устим Кармелюк. Тривав цей 

рух майже чверть століття. 

Що стосується західноукраїнських земель, то вони наприкінці ХУІІІ ст, як уже зазначалося 

опинилися під владою Австрійської імперії. Галичина, Буковина, Закарпаття були найвідсталішими 

австрійськими провінціями. Промисловість їх залишалася на мануфактурній стадії. Кріпосництво 

заважало розвитку промисловості і сільського господарства - провідної галузі економіки Західної України. 

У 1848 р. у Франції спалахнула революція, полум'я якої перекинулося в Італію, Німеччину, а 

згодом і в Австрійську імперію. 

Тут було проголошено буржуазно-демократичні свободи, скликано перший парламент. 

У 1848р. Австрійський уряд був змушений здійснити аграрну реформу на Західній Україні. Селяни 

одержали особисту свободу, але втратили право користуватись лісами, пасовиськами та ін. угіддями. Крім 

того селяни мали заплатити колишнім поміщикам багато мільйонний викуп за «даровану» волю. 

2. Початки відродження національної свідомості українського народу. Кирило-

Мефодіївське братство як перша українська політична організація. 

Гніт абсолютизму і нестерпне соціальне становище селянської маси створювали атмосферу, 

сприятливу для революційних рухів. У 40-х роках XIX ст. до боротьби з існуючим ладом втягувалися нові 

сили як дворянські, так і різночинної інтелігенції. Виникали таємні політичні організації, члени яких 

прагнули не лише звільнення селян від кріпацтва, а й національної свободи України. Першою такою 

організацією було Кирило-Мефодіївське товариство, засноване у січні 1846 р. у Києві. Членами товариства 

були: М Костомаров -історик, письменник П.Куліш, професор математики М.Гулак, фольклорист О. 

Маркевич, етнограф В.Білозерський та ін. 

Загальна кількість членів товариства досягла майже сотні. Окрасою товариства був геніальний 

поет Т.Шевченко. 

Члени Кирило-Мефодіївського товариства виробили програмні документи «Статут і правила 

товариства», «Закон Божий, або Книгу буття українського народу» автором якої був М Костомаров. Члени 

товариства вважали за необхідне ліквідувати в Росії кріпосне право, виступали за національне 

визволення України, за дружні відносини між народами, насамперед, слов'янськими. 

Проте, не було в них єдиного погляду на шляхи досягнення цих вимог. Ліберали проголошували 

мирний шлях. Т.Шевченко та його однодумці були за соціальну революцію. Кирило-Мефодіївське 

товариство проіснувало недовго. У березні 1847 р. за доносом члени товариства були заарештовані. 

Поява та діяльність братства стала початком переходу від культурницького до політичного етапу 

боротьби за національний розвиток України. 

3. Реформи 60-х - 70-х років XIX ст., їх особливості й соціально-економічні наслідки в 

Україні. 

Наприкінці 50-х років XIX ст. в наслідок кризи феодально-кріпосницької системи 

господарювання, поразки Росії у Кримській війні (1853-1856 р.) царський уряд, щоб уникнути революції, 

почав здійснювати соціально-економічні та політичні реформи. Належність України певних територій 

встановлювалися першим в Росії переписом населення (1897 рр.) у дев'яти українських губерніях 

Чисельність населення збільшилось з 13,4 до 23,4 млн. чол. Зокрема українців налічувалося 17 млн. 

На початку 60-х років царський уряд здійснював «визволення селян» згори: 19 лютого 1861 р. цар 

Олександр II підписав маніфест про реформу. Водночас з маніфестом були затверджені окремі 

положення і додаткові правила Законодавчі акти 19 лютого 1861 р. проголошували скасування 

кріпосного права, надаючи селянам і дворовим людям права «вільних сільських обивателів» як особисті, 

так і майнові. Селяни - кріпаки перестали бути власністю поміщика. Вони могли вільно торгувати, 

відкривати промислові та ремісничі підприємства, купувати і збувати рухоме майно без дозволу поміщика 

одружуватися, віддавати дітей до школи. Поміщики за встановленої повинності - роботою, або грішми 

- змушені були надати селянам у постійне користування «садибну осілість» і наділ польової землі та ін. 



угідь. 

В результаті 94% ревізьких душ одержали наділи землі менші за 5 десятин тобто менші 

прожиткового мінімуму. До того ж поміщики залишали собі найкращі землі, а селянам віддавали 

найгірші. 

Ціни за землі, що підлягали викупу, значно перевищували тодішні ринкові ціни. Землі переходили в 

розпорядження селянської общини за викуп. Гроші поміщикам повертала держава Селяни мали сплатити 

викуп державі. Виплата розраховувалась на 49 років. 

Хоч реформу 1861 р. було здійснено в інтересах поміщиків, вона сприяла розвитку 

капіталізму в Україні. 

Селянська реформа була першою серед низки інших реформ. У 1862 р. було здійснено реформу 

фінансового господарства держави й управління фінансами зосереджено в руках Міністерства фінансів. 

Того ж року розпочато військову реформу: переозброєно армію, вдосконалено постачання, управління. 

Військову реформу було завершено в 1874 р. запровадженням загальної військової повинності для 

чоловіків віком 21 рік. Термін військової служби зменшено з 25 до 6 років. 

У 1864 р. здійснено судову реформу. Було встановлено триступеневий суд: мирові, суди, що обирало 

населення та державні. Державний суд поділявся на цивільний і кримінальний. Судові засідання були 

відкриті, і в них брали участь сторони, прокурор та захисники. У 1864 р. було впроваджено земське 

самоуправління, у якому брало участь населення, що мало земельну власність: дворянство, духовенство, 

міщанство та селяни. 

Останньою реформою була міська (1870 р.). У містах встановлювалися міські ради – «думи», які 

вирішували питання місцевого благоустрою, охорони здоров'я, освіти. Незважаючи на серйозні недоліки 

реформи 60-70х- рр. XIX ст. в цілому сприяли розвиткові капіталізму в Російській імперії. 

 

4. Український культурно - національний рух. Національне відродження в Галичині. 

Царизм у найгрубіших формах здійснював політику національно-колоніального гноблення 

України, не визнавав існування українського народу, придушував його культуру. 

Так, у липні 1803 р. міністр внутрішніх справ Російської імперії П.Валуєв видав таємний циркуляр 

про заборону українських національних, релігійних і особливо педагогічних публікацій. Тим же роком 

датується розпорядження царя, яке категорично забороняло видавати українською мовою книги «учбові і 

взагалі призначені для початкового читання народу». Ще реакційним і ганебнішим був Ємський указ царя 

Олександра II. Цим указом заборонялося ввозити в межі імперії, без спеціального на те дозволу 

головного управління у справах друку, книги та брошури, видані за кордоном українською мовою. 

Заборонялися також театральні вистави українською мовою та друкування текстів до музичних творів. 

Колонізаторська політика царизму яскраво виявилась і в його ставленні до народної освіти. 

Було заборонено викладання в школах українською мовою, що вело до суцільної неписьменності. 

Тяжке економічне становище, політичне безправ'я, національне гноблення викликали 

посилення національно - визвольного руху в Україні. Тут виникли дві течії - ліберальна і 

революційно - демократична. 
Ідеологами ліберальної течії в національному русі України були представники української 

інтелігенції, які сприяли розвиткові української мови, школи, театру та інших сфер культури. 

Піонери українського руху - звільнені із заслання М Костомаров, В.Білозерський, згодом 

Т.Г.Шевченко, а ще пізніше П Куліш - згуртували навколо себе понад десяток молодих українців, 

утворивши в Петербурзі спілку «Громада». Аналогічні спілки української інтелігенції, створені 

згодом у багатьох містах України - Києві, Полтаві, Чернігові, Харкові, Одесі та ін. - відіграли 

позитивну роль в українському національно-визвольному русі. Ідеї громадівців відбивались на 

сторінках громадянсько-політичного щомісячника «Основа», що видавався у Петербурзі протягом 

1861-62 рр. Першочерговою турботою громадівців було поліпшення долі українців, і особливо 

селянства Усі за винятком Т.Г.Шевченка, погодились що у своїй діяльності «Громада» має бути 

аполітичною і зосередитися на просвітництві. 
В 70-х роках гурток київської інтелігенції, що іменувався «Старою громадою» і далі видавав 

різну літературу українською мовою. Проте, через Ємський царський указ гурток був заборонений, а 

співробітники репресовані. Лише через кілька років «Громада» таємно відновила свою діяльність. У 

роботі київської організації активну участь брав відомий публіцист, історик М.Драгоманов. Він 

основоположник політичної науки в Україні, став «батьком» українського соціалістичного руху. У 

1878 р. в Женеві М.Драгоманов організував журнал під назвою «Громада». 

У 70-ті роки в Києві, Одесі, Харкові, Чернігові, створюються гуртки революційних 



народників. Існує основне гасло «Земля і воля народові». Засобом втілення цього гасла в життя 

народники вважали повсюдну організацію масових селянських повстань, переростання їх у 

революцію. Перелом у  народницький рух внесло «ходіння в народ», яке у 1874р. набрало масового 

характеру. 

Однак, народники не змогли ані підняти селян на революцію, ані повалити царизм, вони були 

нездатні очолити селянський рух. Наприкінці 80-х років гуртки народників припинили свою 

діяльність, багато їх учасників було заарештовано. 

В цей час набуває поширення революційно-демократичний рух в Україні, дедалі більшого 

розмаху набула класова боротьба робітників. У 1875 р. в Одесі виникла політична організація 

«Південноросійський союз робітників», члени якої керували страйками робітників в Одесі. У 1875 р. 

царський уряд розгромив "Союз". 

У 1895 р. під керівництвом В.Ульянова в Петербурзі було створено «Союз боротьби за 

визволення робітничого класу», який вперше в Росії почав поєднувати соціалізм з робітничим рухом. 

Такі союзи створювались і в Україні. 

Так у 1897 р. в Катеринославі І.Бабушкін створив таку організацію. Того ж року об'єдналися в 
«Союз 

боротьби» соціал-демократичні гуртки і групи Києва 

На другу половину XIX ст. - перші десятиріччя XX ст. припадає процес становлення капіталістичної 

української нації. Цей процес остаточно так і не був завершений. На заваді стали російсько-угорські 

кордони: вони поділили українську націю на дві частини, які розвивалися у повній ізоляції одна від одної. 

Паростки капіталістичних відносин пробивалися на Західній Україні крізь залишки феодалізму. 70-

80-ті роки стали роками становлення фабрично-заводської промисловості. Однак, з 869 підприємств, що 

були у Східній Галичині, більшість були дрібними, де було зайнято 5-6 робітників. Переважали дрібні 

підприємства також на Буковині та Закарпатті. 

Попереду йшли борошномельна, лісопильна, нафтова галузі, до сер. 90-х років завершився 

промисловий переворот. Застосування нової техніки забезпечило збільшення обсягів виробництва 

нафти. 

Наприкінці XIX ст. починають розвиватися металообробна, машинобудівна галузі, що правда на 

низькому технічному рівні. І все ж західноукраїнські землі лишалися в основному аграрними 

Капіталізм породжував робітничий клас, пролетаризував селянство, яке вийшло з кріпацтва без 

землі, збільшував злидні, загострював соціальні антагонізми. Лише протягом 1850-1861 рр. у Східній 

Галичині, на Буковині та Закарпатті відбулося 400 відкритих виступів селянства. 

Складні соціальні, економічні, національні умови розвитку західноукраїнських земель знову 

поставили на карту існування українського народу як такого. Визначальну роль у духовному відродженні 

українського народу в першій половині XIX ст. відіграв гурток «Руська трійця». Я.Головацький, 

М.Шашкевич, І.Вагилевич започаткували розвиток нової літератури, культури, пробудження 

національної свідомості українців Галичини. Головним завданням цього угрупування було піднесення 

статусу та авторитету української мови, розширення сфери її вжитку і впливу; прагнення підняти дух 

народний, просвітити народ». Вони видавали збірник «Русалка Дністрова». Цей літературний гурток 

проіснував недовго (1833-1837 рр.) 

У 1848 р на Західній Україні здійснена аграрна реформа за якою селяни дістали особисту свободу, 

але селяни змушені були платити викуп за «даровану свободу». 

У другій половині XIX ст. на західноукраїнських землях рух народних мас за розвиток української 

культури, освіти, рідної мови очолили народовці. Народовство виникло наприкінці 1861- на початку 1862 р 

і мало багато спільного з українофільством на основних українських землях. 

Центральним представницьким органом народовців було обрано в 1855 р. Народну раду головним 

завданням якої стали розвиток народності. 

Лібералізм, демократія, федералізм. Народовці пропагували твори класиків нової української 

літератури, національні ідеї, створюючи різні товариства, установи, гуртки, культурно-освітні 

заклади. У Львові 8 грудня 1868 р. зусиллями народовців було засновано українське громадське 

товариство «Просвіта» що мало на меті поширення освіти, пробудження національної свідомості. 

З ініціативи народовців у 1864 р. було засновано перший професійний театр у Львові. У 1892 р. 

створене наукове товариство ім. Шевченка. Це була перша і єдина за період 1892-1918 рр. новітня 

Академія українського народу. З товариством співпрацювали М.Грушевський, (голова з 1897 до 1913 р.) 

І.Франко, Ф. Вовк та ін. 

У 60-х р. у соціально-політичному житті західноукраїнських земель сформувався інший 

напрямок - москвофіли, які не визнавали існування українського народу і його мови, пропагували ідею 



єдиної, неподільної російської народності від Карпат до Камчатки. Москвофіли мали підтримку правлячих 

кіл Росії. Радикально настроєні діячі визвольного руху Галичини в 1890 р. створили Русько-українську 

радикальну партію. Партія прагнула до утвердження ідеалів наукового соціалізму, демократизації 

суспільного життя, піднесення національної свідомості і почуття солідарності серед уланського населення. 

Засновниками і керівниками партії були І.Франко, М.Левицький, М.Павлик, С. Данилевич. У 90-х 

роках у робітничому русі політична боротьба набирає форм демонстрацій, мітингів, страйків. 

5. Економічний розвиток України в другій половині XIX ст. 

Незважаючи на колоніальну політику царизму щодо економічного розвитку в Російській імперії, 

Україна посідала в ній одне з перших місць. Вона випередила інші райони за видобутком вугілля, 

виплавленням чавуну, обсягами виробництва цукру. 

На розвиток продуктивних сил в Україні безпосередньо впливав транспорт, зокрема залізничний. На 

кінець ХІХ ст. довжина залізниць в Україні становила 1/5 залізничної мережі Росії. Важливе значення 

для розвитку важкої промисловості мала розробка багатющих покладів криворізької залізної руди. На 

Україну припадала 57% видобутку залізної руди в Росії. 

У певний спосіб на розвиток промисловості в Україні впливав іноземний капітал, приплив якого 

помітно посилився з 80-х років. Особливо великий потік бельгійських французьких і англійських капіталів 

ринув в гірничу промисловість. 

В цілому ж, у пореформений період в Україні завершився промисловий переворот, який 

характеризувався переходом від мануфактур до великих фабрик і заводів, оснащених машинами, 

високою концентрацією виробництва і робітників. Капіталізм втягував у свою сферу і всі галузі 

сільського господарства. 

6. Розвиток української культури в   XIX ст. 

Царський уряд перешкоджав розвитку української культури, зокрема мови, забороняв діяльність 

товариств і друкування книжок українською мовою, не допускав рідної мови в навчальні заклади, театри, 

судові й державні установи. 

Значну роль у популяризації та розвитку наукових знань відіграли численні наукові товариства що 

мали наметі дослідження минулого України, її археології, історії та мистецтва. Праці цих товариств 

звичайно друкувалися російською мовою. 

Із кінця XIX ст. Львівське Наукове товариство ім. Т.Шевченка стало всеукраїнським науковим 

осередком, що охоплював усі галузі науки. Очолив Товариство М.Грушевський, який почав друкувати 

свою багатотомну працю «Історія України – Русі». 

Українська література наприкінці XIX ст. досягла художньої зрілості. Погляди Т. Г.Шевченка 

щодо значення прогресивного реалістичного мистецтва були розвинені у творчості І.Франка, 

П.Грабовського, М.Коцюбинського і Лесі Українки. 

Творцями  української  драматургії стали М.Кропивницький, М.Старицький та І.Карпенко-Карий. 

Із театральним мистецтвом був пов'язаний розвиток української музики. Першою українською 

національною оперою була «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського. 

У творчому доробку видатного українського композитора М.Лисенка понад 600 творів. Він є 

творцем репертуару української оперної класики, зокрема опер «Наталка-Полтавка» і «Тарас Бульба». 

Що стосується українського живопису, то визначні представники побутового і пейзажного 

жанрів С.Васильківський, П.Левченко, М.Пимоненко та інші гідно втілили у своїх творах ідеали високої 

людяності й краси, створили полотна, сповнені почуття народного гумору і ліризму. 
 


