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Мета уроку: з’ясувати причини наростання кризових явищ у соціально-економічному 

розвитку і зародження капіталістичних (ринкових) відносин та становище західноукраїнських 

земель в першій половині ХІХ ст. та причини національного відродження в Україні та Кирило-

Мефодіївське товариство. 

Хід уроку 

1. Україна на початку ХІХ століття. Наростання кризових явищ у соціально-

економічному розвитку і зародження капіталістичних (ринкових) відносин.  

  

 Від кінця 18 ст. До 1917 року українці перебували під владою чужих імперій. Східна 

Україна входила до Росії, а Західна Україна – до Австрії. З ліквідацією політичної автономії 

Східної України наприкінці 18 ст. царський уряд посилив колоніальний наступ на її землях 

запровадженням державно-імперської політичної системи з її уніфікаційними методами 

управління, самодержавнополіцейською владою. Вся українська територія, що входила до складу 

Росії, була зрештою поділена на три генерал-губернаторства і 9 губерній: Київську, Подільську, 

Волинську (Київське генерал-губернаторство); Харківську, Полтавську, Чернігівську 

(Малоросійське генерал-губернаторство); Катеринославську, Херсонську й Таврійську 

(Новоросійсько-Бессарабське генерал-губернаторство).  

У губерніях, які поділялись на повіти, а повіти на стани, необмежену владу над усім 

населенням мали губернатори. Повіти очолювали царські справники, а стани – поліцейські 

пристави. Губернатори, як правило, були генералами. Важливою державною установою була 

Казенна палата. Вона відала збиранням з населення різноманітних державних податків, які йшли 

на зміцнення царського режиму. Російську присутність на Україні забезпечували військо та 

адміністрація. У 1830-х р., за Миколи І (1825-1855) російська централізована адміністративна 

система охопила всю Східну Україну. Скасування Магдебурзького права у 1831 р. та 

“Литовського статуту” у 1840 р. поклало край неросійському судочинству, вибору урядовців та 

місцевої автономії в Україні. Навіть саму назву Україна практично перестали вживати: 

Лівобережну Україну називали Малоросією, Правобережну – Юго-Западним краєм, а Південну 

Україну – Новоросією. Українська нація формувалася і розвивалася переважно як селянська. За 

даними перепису 1897 р. 84% населення України під владою російської імперії становили селяни. 

Все населення України в 19 ст. поділялося за становою ознакою: дворянство, духовенство, 

міщани і селяни.  

У першій половині 19 ст. в Україні відбувався складний процес розкладу феодально-

кріпосницького ладу та розвитку капіталістичних відносин, що гальмувалися існуючою тоді в 

Росії та Австро – Угорщині кріпосницькою системою. Так як сільське господарство було 

основним сектором економіки, то стан аграрних відносин значною мірою визначав динаміку 

всього суспільного розвитку. У першій половині 19 ст. в аграрній сфері домінувало поміщицьке 

землеволодіння. В під-російських землях воно становило майже 75% усієї землі. Поміщицькі 

господарства деградували і занепадали, про що свідчить посилення експлуатації селян, низький 

рівень організації праці, технологічний застій, зниження прибутків. 

Перша половина 19 ст. – це час визрівання ринкових відносин в економіці України. Про це 

свідчать такі процеси:зростання товарності сільського господарства; поглиблення спеціалізації 

окремих районів в сільськогосподарському виробництві; розшарування поміщицьких 



господарств, які поступово почали набувати ринкового характеру (приклад, вівчарні заводи та ін. 

підприємства). Деякі поміщики намагалися запровадити у своїх маєтках поліпшені засоби 

обробітку земель, застосовувати удосконалені плуги, молотарки та віялки. Значні ділянки земель 

відводились під посіви технічних культур і буряків, коноплі, тютюну та льону. Це вимагало 

поліпшеного обробітку землі та застосування добрив. Застосовується вільнонаймана праця. На 

Україні дуже часто поміщики віддавали свої землі в оренду купцям, міщанам і заможним 

селянам. Такі господарства ставали високоприбутковими за рахунок використання найманої 

робочої сили та новітнього реманенту. Пануюче на селах лихварство прискорювало процес 

розшарування селянства, вело до повного розорення бідняків.  

У середині 30-х рр. 19 ст. в Україні відбувається промисловий переворот, який приводить до 

утворення фабрично-заводського виробництва. Мануфактури занепадають. На заводах широко 

запроваджується машинне обладнання. Провідне місце зайняла цукрова промисловість та інші 

переробні галузі. У той час в Україні було 160 суконних фабрик. Розвивається військова, 

металургійна, машинобудівна, вугільна галузі промисловості. У 1789 р. заснований ливарний 

завод у Херсоні, який відливав гармати та ядра для флоту. В Миколаєві та Херсоні були 

споруджені суднобудівні заводи. Кількість промислових підприємств без винокурень в Україні 

зросла з 200 у 1793 р. до 649 у 1830 р. Збільшується і кількість зайнятих у промисловості 

робітників та обсяги виробленої продукції. Підприємства з вільнонайманою працею у 1828 р. 

становили 46,2% усіх підприємств, на яких працювало 25,6% робітників. Характерною рисою 

цього етапу був уповільнений промисловий розвиток, причиною чого було збереження 

феодально-кріпосницької системи. Незважаючи на це, процес кількісного зростання 

промислових підприємств продовжувався. Від 1825 до 1861 року їхня кількість (без ґуралень) 

зросла в 3,6 рази.В основі промислового перевороту лежав технічний переворот, суть якого 

полягала в заміні ручної праці машинною (паровий двигун ). Нові машини та технології вимагали 

якісно нової робочої сили.Частка вільнонайманої праці продовжує неухильно зростати: якщо у 

1825 р. вона становила 25%, то у 1861 р. – вже майже 74%. Підприємства переважно будуються 

у містах, а їх власниками вже стають купці, міщани та багаті селяни. Поступово формується 

спеціалізація районів на виробництві певної промислової продукції. Вироблену продукцію 

продавали на ярмарках і базарах.  

Мережа транспортних шляхів в Україні була погано розвинута. Основну роль відігравав 

чумацький промисел. Найбільшим портом України була Одеса. З 1817 в Одеському порту 

встановили вільну безмитну торгівлю.  

Отже, розвиток сільського господарства українських земель у складі Російської імперії у 

першій половині 19 ст. визначали такі тенденції:домінування в аграрній сфері поміщицького 

землеволодіння, яке перебувало у кризовому стані;посилення експлуатації селянства, його 

майнова диференціація;застосовування застарілих способів і засобів ведення господарства;поява 

в аграрному секторі надлишків робочої сили;поступова руйнація натурального господарства та 

розвиток підприємництва. Динаміка розвитку промислової сфери цієї доби визначаються 

сумарною дією низки процесів:бурхливе зростання кількості промислових 

підприємств;промисловим переворотом, запровадженням нової техніки та 

технології;поступовим витісненням кріпосницької мануфактури капіталістичною 

фабрикою;збільшенням ролі вільнонайманої праці;виникненням нових галузей 

промисловості;поступовим переміщенням промислових підприємств з сіл у міста;формування 

спеціалізації районів на виробництві певної промислової продукції.  

  



2. Західноукраїнські землі в першій половині 19 ст. Л.Кобилиця.  

 

Наприкінці 18 ст. після трьох поділів Польщі, відповідно до геополітичних інтересів великих 

держав, під владою Австро –Угорської імперії опинились Східна Галичина, Північні Буковина і 

Закарпаття – західноукраїнські землі, які займали територію 70 тис. км кв., де проживало 3,5 млн. 

осіб, з яких 2,4 млн. були українцями.  

Галичина разом з частиною польських земель була виділена в окремий коронний край 

“Королівство Галіції і Лодомерії” (Володимирії) з центром у Львові.  

Королівство ділилось на 6 округів, до складу яких входило 59 дистриктів (до 1777 р.), пізніше 

їх кількість зменшено до 19.  

1780 – 1786 рр.. – запроваджено новий адміністративний поділ – створено 18 округів, з них 12 

становили українську частину краю – Східну Галичину. З 1867 р. закріпився поділ Галичини на 

74 повіти, який тримався до 1918 р., 50 (на початку 20 ст.).  

Буковина з центром у Чернівцях з 1787 р. по 1849 р. на правах окремого 19 округу входили до 

складу Галичини, а з 1849 р. по 1918 р. мала статус окремого коронного краю. Округами керували 

австрійські чиновники – окружні старости. В містах були створені магістрати на чолі з 

бургомістром та радниками, їх призначав уряд. Закарпаття входило до складу Піжонського 

(Братиславського) намісництва, становлячи його 4 комітети (жупи).  

В Галичині адміністративний апарат краю до 1849 р. очолював губернатор, а пізніше намісник, 

на Буковині після 1849 р. – президент крайового управління. На місцях адміністративні і судово-

поліцейські функції виконували дідичі, або призначувані старостами мандат ори (до 1866 р.), а 

пізніше – громадські уряди. Органами крайового самоуправління були Становий Сейм (1775 – 

1845), у Галичині, й Крайові Сейми в Галичині і Буковині (1861-1914).  

Соціально – демографічна структура краю була відсталою. Професійна структура населення: 

більшість населення було зайнято в сільському господарстві (в Галичині у 1900 р. – понад 80%, 

на Буковині – 71%, у Закарпатті – 85%). Українці – понад 90% - мешкали в селах і займалися 

сільським господарством. Українська шляхта тут була полонізована ще у 16 – 17 ст. Важливу 

роль у західноукраїнському суспільстві відігравало греко-католицьке духовенство, середні і 

нижчі верстви якого були тісно пов’язані з масами і користувалися в народному середовищі 

великим впливом і авторитетом (2000 родин). В цьому полягала колоніальна політика 

австрійського уряду.  

У 20 – 30 рр.. в австрійській імперії починається розпад феодально-кріпосницької системи. 

Починають запроваджуватися нові капіталістичні відносини. Поширеним явищем було 

зародження мануфактур, які поступово переходили до фабричного виробництва. В 30 – 40-х рр. 

в західноукраїнських землях активно функціонувало майже 250 мануфактур. Проте жодна з них 

не мала парових двигунів і лише незначна частина використовувала у виробничому процесі 

водяну енергію.У зв’язку з поширенням товарного виробництва починає розвиватися торгівля. 

Форми торгівлі: ярмарки, базари.  

Місто Броди стало торгівельним центром, так як через нього пролягав торгівельний шлях. З 

Галичини вивозили деревину і полотно, а ввозили з Наддніпрянщини худобу, промислові вироби. 

Пожвавлення торгівлі не сприяло економічному піднесенню краю. Капітал концентрувався у 

руках торговців, поширювалось лихварство Адміністративним, промисловим і торгівельним 

центром було місто Львів. Сільське господарство також залишалося на низькому рівні. Земля 

належала великим землевласникам: це були магнати, шляхта, держава і церква. До середини 19ст. 

2/3 селян не мали мінімуму землі, щоб забезпечити засоби існування своєї сім’ї. В цей час на 

західноукраїнських землях відбувається подальше посилення поміщицького гніту. У 1802 – 

1803рр.. австрійський уряд дозволив поміщикам застосовувати тілесні покарання щодо своїх 

селян. Збільшувалася панщина, вводились додаткові повинності. Поміщики намагалися за всяку 



ціну відібрати у селян землю. Погіршували становище селян і стихійні лиха. Кріпосництво та 

колоніальна політика Австрійської імперії стримували і гальмували економічний розвиток 

західноукраїнських земель. Посилення експлуатації селян, нестримне свавілля поміщиків 

зумовлювали посилення селянської боротьби проти соціального гніту.  

Формами антикріпосницького протесту були втечі селян, потрави панських лук та посівів, 

вирубування лісів, розправи над селянською старшиною, підпали панських садиб. 

 Наприкінці І пол. 19 ст.. революційна хвиля, досягнувши свого піку, поступово пішла на спад. 

Наступає період реакції. Вже в березні 1849 р. було розпущено австрійський парламент. 

Невдовзі відмінено конституцію. 1851 р. - розпущено Головну Руську Раду. 

 Революційні події в Австрійській імперії 1848-1849 рр. мали позитивний вплив на життя 

західноукраїнських земель, активізували суспільну діяльність населення, особливо у культурній 

сфері. Але поразка революції і наступ реакції перекреслили більшість революційних завоювань 

західних українців.  

 

3. Національне відродження в Україні. Кирило-Мефодіївське товариство.  

 

Сучасні історики виділяють у розвитку національних рухів Східної Європи три етапи, які 

умовно можна назвати фольклорно-етнографічним (збирання спадщини) (1780-1840рр.); 2-й: 

культурно-просвітницьким (організаційний етап) (1840-1900рр.); 3-й: політичний (з середини 

1890-х рр.. - початку 1900-х років).  

Перший етап почався з шукання українського історичного минулого, інтересу до проблеми 

автономії Гетьманщини, до питань етнографії України. Йшов процес становлення нової 

української літератури.  

Змістом другого культурницького етапу є розвиток наукових історичних і філологічних 

досліджень, пошук і видання історичних документів і матеріалів, поява наукових періодичних 

видань (“Основа”, “Киевская старина”), культурно-просвітніх організацій (громад). Царська 

політика що до українства в цей період коливалася між періодами толерантності (1850 - 1863 

рр.,1880-ті і 1890-ті рр..) і періодами обмежень та репресій (1863 - 1870-ті рр..).  

Третій політичний етап характеризується тим, що в цей період була сформована ідея 

української нації, створена цілісна наукова схема історії України, в цей час зароджуються 

українські організації і, зокрема, політичні партії, які ставили за мету культурну й політичну 

автономію України у складі федеративної Російської держави.  

Наприкінці 18 ст. - початку 19 ст. в Україні розпочинається національно-культурне 

відродження. Суть цього процесу полягає у відновленні різних сфер (національної, духовної, 

культурної, мовної тощо) буття народу після його занепаду.  

Переломним моментом у розвиткові української мови та літератури була публікація у 1798 

році поеми “Енеїда” І. Котляревського написаною звичайною на той час народною мовою. Ця 

подія започаткувала народження нової (сучасної) класичної літератури.  

Велике значення для пробудження національної самосвідомості мали наукові праці Михайла 

Максимовича та Ізмаїла Срезневського, професорів Київського та Харківського університетів. 

Сприяла національному відродженню і 4-ри томна праця Д. Бантиш-Каменського “Історія 

Малої Росії” (1822р. Москва). На початку 19 ст. з'явилася і перша ластівка українського 

мовознавства - друкована граматика української мови – “Грамматика малорусского наречия” 

(1818р.) О. Павловського. 1823 р. вийшов у світ словник української мови, складений І. 

Войцеховичем. У 1840 р. було видано збірку поезій Т. Шевченка “Кобзар”, яка 

продемонструвала світу широкий спектр лексичних, семантичних та фразеологічних 

можливостей української мови. 



 Російський царизм посилює антиукраїнську політику. Російська мова стає пануючою на 

Україні. Посилюється політичний нагляд за Україною з боку Третього відділу власної його 

Імператорської Величності Канцелярії та Корпусу жандармів. Царизм вдається до насильницьких 

методів щодо церковних громад інших християнських віросповідань, у 1839 р. уніатів 

проголосили православними.  

У середині 19 ст. Київ, замість офіційно визначеної йому ролі центру русифікаторської 

політики царизму, став центром загальнополітичного українського національного руху.  

На початку 40-х рр.. у Києві група студентів та молодих професорів створили таємний гурток. 

Основна мета: боротьба проти кріпацтва та національне визволення українського народу. Серед 

членів гуртка були історик М. Костомаров (професор Київського університету), П. Куліш 

(талановитий етнограф, видатний письменник), М. ГулакАртемовський (займався історією 

права), М. Маркевич (етнограф), В. Білозерський (вчитель). Моральним авторитетом цього 

гуртка став Т. Шевченко, який у 1847р.дістав посаду викладача малювання при Київському 

університеті.  

Рекомендована література до теми:  

1. Бойко О.Д. Історія України: навч. посіб.- 3-тє вид.,доп. – Академвидав, 2010.- 688с.  

2. Борисенко В. Курс української історії.- К., 1997.  

3. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ – ХХ століття. 

– К., 1996.  

4. Крип'якевич І. Історія України.- Львів, 1992.  

5. Полонська – Василенко Н. Історія України.- Т.1-2.- К., 1995.  

6. Рибалка І. Історія України. – Ч.1-2. – Харків, 1995, 1997. 

 

Домашнє завдання: 

1. Опрацювати конспект та тезисно написати його у робочий зошит 

2. Переглянути відео-матеріал 

 

Рекомендоване  відео для перегляду: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=WV8k4hv6xvE 

 

Виконані завдання відправте мені на електронну пошту 
anastasiamegei@ukr.net. У темі листа вказати номер групи, назву 

навчальної дисципліни, номер уроку, ПІБ. 
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