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Робота з термінами та поняття ми
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тексті понять і термінів.

Документи розповідають
Тут наведено фрагменти різноманітних 
матеріалів (уривки історичних докумен-
тів, спогадів очевидців подій тощо). По-
трібно прочитати і відповісти на запи-
тання до них.

Пригадайте:
У цьому пунктів подано запитання, 
які допоможуть вам пригадати з ви-
вченого раніше те, що необхідно для 
розуміння нового матеріалу.
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Цікаво знати
Цікава інформація, пов’язана із мате-
ріалом параграфа.

Постать в історії
Відомості про видатних діячів, їхній вне
сок в історію.

За цим параграфом ви зможете:
Тут подано основний зміст того, що вам 
необхідно буде опрацювати у зазначено-
му параграфі.
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Нема на світі України,
Немає другого Дніпра...

Тарас Шевченко

ПЕРЕДМОВА

Підручник, що перед вами, допоможе дізнатися про нову добу української іс-
торії, котра тривала від кінця XVIII до початку XX ст. За цей час трапилося багато 
важливих і цікавих подій, але головною з них став початок українського національ-
ного відродження. Саме тоді українці, розділені між Австрійською та Російською ім-
періями, усвідомили свою єдність, належність до одного народу зі спільними мовою, 
історією, культурою, традиціями. Український народ, прокинувшись після тривало-
го «сну», почав шукати свого місця у світі. 

У цих пошуках українці не були одинокими. Те саме відбувалося й у наших 
сусідів: чехів, словаків, поляків, угорців, білорусів, росіян та ін. Не втратили своєї 
актуальності й дотепер ті питання, які цим народам, а серед них і українцям, довело-
ся вирішувати на шляху до свого національного відродження. Це створення і захист 
власної літературної мови, пошуки історичних коренів, написання історії власного 
народу, дослідження і збереження народної культури, пізніше — відстоювання цих 
здобутків першими національними політичними партіями, депутатами у парламен-
тах, а іноді й зі зброєю у руках. 

Отже, цей підручник розповість вам не лише про історію українських земель та 
події, які тут відбувалися, а й про те, як українці стали українцями, як почалася їхня 
боротьба за свою незалежність. Адже недарма видатний український історик Іван 
ЛисякРудницький назвав цей час «українським ХІХ століттям». 



ЛЮБІ ДРУЗІ!

Перед тим, як розпочати вивчати новий період історії України, потрібно за зміс-
том підручника ознайомитися з його структурою. Матеріал поділено на вісім розді-
лів, що містять кілька параграфів, які, своєю чергою, складаються з кількох пунктів. 
Дати основних подій, визначення понять і термінів, персоналії історичних діячів, 
на які необхідно звернути увагу і запам’ятати, виділені в тексті чорним шрифтом.

Важливе значення для засвоєння матеріалу мають історичні документи, ілю-
страції, карти та схеми. Працюючи з параграфом, необхідно обов’язково прочитати 
поданий до нього документ і відповісти на запропоновані запитання до нього. Роз-
глядаючи ілюстрації, звертайте увагу на підписи, що пояснюють зміст зображеного. 
Робота з історичною картою сприятиме формуванню уявлень про те, де відбувалися 
події і які зміни вони спричинили. Наведені в параграфах схеми розкривають зв’яз-
ки між складниками історичних явищ, пояснюють їх особливості тощо.

Після кожного параграфа наводяться запитання й завдання для самоконтролю 
рівня засвоєння матеріалу, його аналізу, формування умінь та навичок. Звертайте 
увагу на умовні позначення поряд із ними — вони підкажуть вам, що і як необхідно 
виконувати. Завершивши вивчення теми, ви зможете підсумувати її матеріал за до-
помогою наведених узагальнювальних завдань та здійснити самоперевірку набутих 
знань за тестовими завданнями.



РОЗДІЛ І 
Українські землі у складі  

Російської імперії  
наприкінці ХVІІІ —  

в першій половині ХІХ ст.

У цьому розділі ви дізнаєтеся про:

 ► становище українських земель під владою двох імперій;
 ► особливості соціально-економічного розвитку різних регіонів України  
у складі Російської імперії;

 ► загальноросійські й польські суспільно-політичні рухи Наддніпрянщини  
у першій половині ХІХ ст.;

 ► початок українського національного відродження.

ПОВТОРИМО ВИВЧЕНЕ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У 8 КЛАСІ
За поданим нижче матеріалом ви зможете:
— повторити ключові моменти історії України, які вивчалися у 8 класі;
— підготуватися до сприйняття подій «українського ХІХ століття»;
— усвідомити передумови українського національного відродження.

I

I 1. Які елементи фільваркового господарства 
відображені на гравюрі ХІХ ст.?

2. Що вказує на залежність селян від пана?
3. Якими були наслідки поширення фільваркової  

форми господарювання для розвитку 
українських земель?

1.  Розгляньте репродукцію картини польського 
художника Яна Матейка «Люблінська унія».  
Складіть розповідь про цю подію.

2.  Якими були її наслідки для українських 
земель?
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I

I

I

I

1. На картині зображено проповідь П. Скарги. 
До чого закликав проповідник? Яким був 
результат його проповідницької діяльності? 

1.  На фото зображено реконструкцію  
Запорозької Січі на о. Хортиця.  
Які елементи Січі відтворено в музеї?

2.  Укажіть хронологічні рамки існування 
Запорозької Січі.

1.  Яку подію Національно-визвольної війни 
українського народу середини ХVІІ ст. 
зображено на картині?

2.  Про що вона свідчила?

1.  Січове товариство якого періоду зображено  
на картині І. Рєпіна? Ілюстрацією якої події 
вона може стати?

2.  Яке місце посідала Січ у відносинах між 
Гетьманщиною, Річчю Посполитою,  
Московією та Османською імперією?

I 1.  Яку подію ілюструє репродукція цієї 
картини?

2.  Яке історичне значення цієї події?

I 1.  Яку назву має зображена картина?
2.  Яке її символічне значення?
3.  Чому подібні картини набули популярності серед 

українців у другій половині ХVІІІ ст.?
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§ 1. ВСТУП ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ КІНЦЯ XVIII—XIX ст.

За цим параграфом ви зможете:

 ► визначати хронологічні межі періоду історії України, який ви вивчатимете  
цього року;

 ► скласти загальне уявлення про зміст нової доби в історії України;
 ► пояснювати, що таке українське національне відродження;
 ► характеризувати адміністративно-територіальний устрій та регіональний 
поділ українських земель у складі Російської та Австрійської імперій;

 ► зазначати, яким було національне та соціальне становище населення 
Наддніпрянщини та західноукраїнських земель;

 ► визначати особливості політики російського й австрійського урядів щодо 
населення українських земель.

I 1. Який період історії України ви вивчали минулого року? Назвіть його хро-
нологічні межі. 2. До складу яких держав увійшли українські землі напри-
кінці ХVІІІ ст.?

1. Сутність «українського ХІХ століття»
У 9му класі ви продовжите вивчення систематичного курсу історії України, оз-

найомитеся з подіями, процесами, явищами, які відбувалися на українських землях 
наприкінці XVIII — на початку ХХ ст.  Це період  нової історії України, який євро-
пейські історики називають історією модерної доби, або «довгим ХІХ століттям».

Цей період нашої історії охопив чимало подій, але визначальним його явищем 
стало національне відродження українців, які перебували на той час під владою 
двох імперій — Російської та Австрійської (АвстроУгорської). Саме національне 
відродження стало змістом «українського ХІХ ст.».

На думку чеського вченого Мирослава Гроха, національне відродження народів 
Східної Європи долало кілька поступальних стадій: фольклорно-етнографічну 
(вивчення дослідникамиентузіастами історії, звичаїв та мови народу), культур-
ницьку (боротьба за відродження мови, розширення її вжитку в літературі та осві-
ті, поширення національної свідомості серед населення) та політичну (виникнен-
ня політичних організацій, які розгортають боротьбу за незалежність нації). Проте 
ці стадії часто перехрещувалися — в межах другої інколи зароджувалися елементи 
третьої, або існували прояви першої стадії. 

Національне відродження — процес усвідомлення власної окремішно-
сті народів, що не мають власних національних держав.

Нація — спільнота людей, що має почуття єдності, засноване на усвідом-
ленні спільності мови, культури, історії, звичаїв, а також прагнення спільного 
майбутнього в окремій державі.
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Процеси українського національного відро-
дження в модерну добу загалом відповідають цій 
схемі. Шлях, що його подолали українці впродовж 
цього часу, перебуваючи під владою Російської та 
Австрійської імперій, був важким і складним. Од-
нак наш народ пройшов його гідно: зберіг і роз-
винув свої мову, культуру та історію, довів своє 
право на місце в спільноті. 

 I Які стадії національного відродження виокремлює чеський вчений Мирослав Грох?

2. Процеси модернізації на українських землях
У другій половині XVIII ст., як вам уже відомо з минулорічного курсу історії 

України, у ЦентральноСхідній Європі відбулися значні територіальні зміни. Їх 
наслідком стало те, що українські землі були поділені між Російською та Австрій-
ською імперіями. Особливості розвитку цих держав у ХІХ ст. мали значний вплив 
на ті події та явища, що відбувалися на території сучасної України.

У XIX ст. у Європі швидкими темпами розвивалася наука та технології. З’явля-
лися нові галузі науки, у яких робилися численні відкриття. Вони ставали основою 
для удосконалення, покращення — модернізації — усіх сфер людського життя: від 
виготовлення сталі до особистої гігієни. Також внаслідок цих змін сформувалося 
нове індустріальне суспільство. Відтепер сила та авторитет країн визначалися по-
тужністю і розвиненістю їхньої промисловості, розмірами підконтрольних земель та 
могутністю армій. Започаткувала цей процес промислова революція (промисловий 
переворот), яка почалася в Англії в останній третині ХVІІІ ст.

Однією з ознак становлення індустріального суспільства в країнах Європи стало 
розгортання процесу урбанізації — зосередження населення та економічного життя 
у великих містах. З іншого боку, розвивалось і сільське господарство, бо в ньому 
почали використовуватись нові потужні машини та механізми, вирощувались нові, 
покращені, породи домашніх тварин та сорти сільськогосподарських культур. 

Індустріальне суспільство — стадія історичного розвитку людства, якій 
властиве домінування промислового виробництва над аграрним, кількісне пе-
реважання міського населення над сільським, високий рівень промислового 
виробництва характеризується його механізацією та автоматизацією, викорис-
танням досягнень науковотехнічного прогресу.

Внаслідок цього впродовж ХІХ ст. кількість населення, зайнятого в сільському 
господарстві, зменшувалася. Це стало поштовхом до того, що люди з сіл почали шу-
кати роботу в містах і залишалися там жити. Також багато хто у пошуках кращої 
долі вирушав до інших країн або навіть континентів — до Америки, Австралії та Аф-
рики. Ці процеси зміни постійного місця проживання називаються міграційними.

Листівка кінця ХІХ століття
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На межі 30–40х рр. ХІХ ст. промислова ре-
волюція досягла Російської та Австрійської ім-
перій, до складу яких входили українські землі.  
Її наслідком став перехід від аграрноремісничо-
го суспільства до індустріального.

У модерну добу традиційна структура стано-
вого суспільства зазнала помітних змін. Важли-
ву роль у розвитку сус пільства стали відігравати 
«ділові люди» (підприємці), чиновники та інте-
лігенція. Важливим чинником, що впливав на 
суспільний розвиток, стали промислові робітни-
ки, умови життя більшості з яких спочатку були 
дуже важкими.

Усі зазначені явища й процеси, що охопили 
європейські країни в ХІХ ст., знайшли відобра-
ження у розвитку тогочасної України. 

 I Що таке промислова революція (переворот)?

3. Адміністративно-територіальний устрій українських земель 
Наприкінці XVIII ст. українські землі розді-

лили між собою Російська й Австрійська імперії.
Російська імперія володіла Слобожанщи-

ною, Лівобережжям, Правобереж жям та Півднем, 
що становило близько 85 % земель, заселених 
українцями. Підвладні Росії території називали 
Наддніпрянською Україною, або Наддні-
прянщиною. На українські землі поширився 
загальноімперський адміністративнотериторіаль-
ний устрій.

Міграція — переміщення людей, пов’язане зі зміною постійного місця 
проживання.

Еміграція — вимушене або добровільне переселення людей до інших 
країн з економічних, політичних або релігійних причин.

Імміграція — в’їзд іноземців до країни на тривале або постійне проживання.

Ринкові відносини — це відносини, що виникають між товаровиробни-
ками й покупцями у процесі купівліпродажу, органічний зв’язок між вироб-
ництвом і споживанням.

Збори на ярмарок

Наддніпрянський краєвид 

Завод в XIX ст.
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Очільником генералгубернаторств та губерній були, відповідно, генералгубер-
натор та губернатор. На посаду їх призначав імператор Російської імперії.

У Російській імперії традиційні назви українських земель було замінено на нові. 
Правобережжя почали називати «ПівденноЗахідним краєм», землі колишньої За-
порозької Січі — «Новоросією», Крим та Причорномор’я — Таврією, а Лівобережжя 
і Слобожанщину — «Малоросією».

 I Який адміністративно-територіальний устрій існував у Наддніпрянщині на початку 
ХІХ ст.?

У складі Російської імперії наддніпрянські українці опинилися в політичній 
системі, життя якої суттєво відрізнялося від звичних їм умов. Російська імперія 
була великим територіальним об’єднанням, що складалося з імперського центру 
(СанктПетербург, Москва) та підвладних територій, заселених різними народами. 
Вона мала централізовану систему управління на чолі з імператором. Виконання 
законів і розпоряджень уряду покладалося на численне чиновництво, яке для насе-
лення імперії було безпосереднім уособленням влади. 

У Наддніпрянщині постійно розміщалися значні військові формування росій-
ської армії, утримання яких стало важким тягарем для місцевого населення. Вод-
ночас для представників сімей української еліти військова служба була можливістю 
зробити непогану кар’єру.

У ставленні до Наддніпрянської України уряд імперії постійно підкре слю вав, що 
її землі є давньою й невід’ємною частиною Російської імперії – спадкоємиці Київської 
Русі, і що справжніми загарбниками є не вони, а поляки, які «розділили» «братні на-
роди» і «спольщили» «молодшого брата». Уособленням цього стала викарбувана на 
честь приєднання Правобережжя й білоруських земель за другим поділом Речі Поспо-
литої медаль із висловом Катерини ІІ: «Я повернула те, що було відірване». Українців 
вважали «малоросами», які належали до єдиного «великоросійського народу». 

На території Російської імперії проживала велика кількість великих і малих на-
родів. Політика імперського уряду щодо них значно коливалася протягом ХІХ ст.: 
від поміркованої до жорсткої антинаціональної. Але протягом усього цього часу 
завжди проводилась політика русифікації. Спочатку вона використовувалась як за-
сіб уніфікації, формування єдиного мовного та культурного ядра для всіх народів 

Повіт — адміністративнотериторіальна одиниця, що існувала на україн-
ських землях від другої половини XIV ст. до 1923 р.

Губернія — основна адміністративнотериторіальна одиниця в Росій-
ській імперії.

Генерал-губернаторство — адміністративнотериторіальна одиниця в 
Російській імперії, до складу якої входили одна або кілька губерній.
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імперії, що допомогло б їх швидшій асиміляції. Крім того, на Наддніпрянщині руси-
фікація використовувалась як засіб для ліквідації «шкідливих» польських впливів, 
«нагадування» місцевому спольщеному населенню, ким вони є насправді.

Протягом ХІХ ст. характер самої Російської імперії змінювався із загальнорусь-
кої — спадкоємиці Київської Русі до національної російської держави, де інші наро-
ди мали стати етнографічним матеріалом для творення російської нації, і, відповід-
но, русифікація стала використовуватись з цією метою.

 I Яку мету переслідувала політика русифікації (росіянізації)?

Австрійська імперія володіла приблизно 15 % українських земель, а саме: Схід-
ною Галичиною, Північною Буковиною та Закарпаттям. Підвладні Австрії території 
називалися західноукраїнськими землями.

Австрійська імперія була багатонаціональною державою, в якій жоден народ 
не становив переважну більшість. У «клаптевій» імперії Габсбургів, як її називали, 
не існувало єдиної уніфікованої системи управління, унаслідок чого землі, заселені 
українцями, входили до різних адміністративних одиниць монархії.

Першим ще у 1699 р., у складі володінь австрійських Габсбургів опинилося За-
карпаття. Двома найбільшими народами тут були українці та угорці. Закарпаття 
поділялося на чотири адміністративні регіони — комітати (жупи). Уся адміністра-
тивна, військова, судова та фінансова влада в комітатах зосереджувалася в жупа-
нів — адміністраторів, призначуваних намісницьким управлінням із гурту місцевих 
великих землевласників.

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ  
ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ ПОДІЛ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ

Наддніпрянська Україна

Губернії

Генерал- 
губернаторства

Правобережжя

Київське Малоросійське НоворосійськоБессарабське 
(разом із Бессарабською обл.)

Київська,  
Волинська, 
Подільська

Чернігівська, 
Полтавська

Слобідсько 
Українська  

(з 1835 р. Харківська)

Катеринославська,  
Таврійська, Миколаївська 
(з 1805 р. — Херсонська)

Лівобережжя Слобожанщина Південь

 Чи враховував історичні та національні особливості українців такий 
адміністративно-територіальний устрій?



12 РОЗДІЛ І. 

Унаслідок першого поділу Речі Посполитої (1772 р.) до складу Австрійської ім-
перії увійшла Галичина. На приєднаних землях було утворено коронний край Коро-
лівство Галичини і Лодомерії з центром у Львові, до складу якого увійшли україн-
ські (Східна Галичина) та польські (Західна Галичина) землі. Умовною межею між 
ними була р. Сян. Територія королівства поділялася на округи й дистрикти. 

Коронний край — адміністративнотериторіальна одиниця Австрійської 
імперії (від 1867 р. АвстроУгорщини) у XVIII — на початку ХХ ст.

Русифікація — сукупність дій та заходів влади Російської імперії, спря-
мованих на підтримку та насадження російської мови та культури.

Асиміляція — втрата власної мови, культури і самосвідомості представ-
никами одного народу, які тривалий час перебувають у середовищі іншого 
народу.

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ ПОДІЛ  
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ  ЗЕМЕЛЬ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

Західноукраїнські землі

Королівство Галичини і Лодомерії Угорське  
королівство 

Комітати
(жупи)

Округи     (дистрикти)     

Східна Галичина

Ужанський

Золочівський

Чортківський

Львівський

Жовківський

Стрийський

Сяноцький

Тернопільський

Коломийський

Бережанський

Станіславський

Самбірський

Перемишльський

Буковина

Мармароський

Берегівський

Угочанський

Північна Буковина Закарпаття

 Яку мету переслідувала влада Австрійської імперії, запроваджуючи такий 
адміністративно-територіальний устрій західноукраїнських земель?

Уся адміністративна влада в коронному краї належала губернському управлін-
ню на чолі з губернатором, якого призначав імператор. В округах і дистриктах влада 
належала війтам, у селах — мандаторам (наглядачам), які призначалися війтами, 
але утримувалися землевласниками. Містами управляли магістрати, склад яких 
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Приєднавши до своїх володінь Галичину, імператриця МаріяТерезія прийня-
ла титул королеви Галичини і Лодомерії. Це була дещо спотворена назва давнього 
ГалицькоВолинського князівства, що колись існувало на цих землях. У ХІV ст. угор-
ські королі захопили їх і з часом почали використовувати титул королів Галичини та 
Лодомерії. МаріяТерезія, будучи одночасно правителькою і Австрії, і Угорщини, теж 
взяла собі цей титул.  

призначався адміністрацією коронного краю. Вищим представницьким органом 
краю був становий сейм. Однак збирався він лише один раз у 1780 р.

Австрійська імперія захопила Буковину після російськотурецької війни 1768–
1774 рр. До 1849 р. Буковина була округом в складі Королівства Галичини і Лодо-
мерії, а після 1849 р. стала окремим коронним краєм, що отримав назву Герцогство 
Буковина. Його адміністративним центром було місто Чернівці. На півночі регіону 
проживали переважно українці, а на півдні — румуни. 

Отже, західноукраїнські землі у ХVII — наприкінці ХVIII ст. були поділені між 
різними адміністративнотериторіальними одиницями Австрійської імперії, де, крім 
українців, проживали й інші народи: угорці — в Закарпатті, поляки — в Галичині, 
румуни — на Буковині. Такий поділ був зручний для імперського керівництва, бо 
передбачалося, що ці народи витрачатимуть сили на боротьбу за землі і вплив у краї 
між собою, а не з владою імперії.

 I Назвіть особливості адміністративно-територіального устрою західноукраїнських 
земель.

ВИСНОВКИ
У 9-му класі ви ознайомитеся з подіями та явищами, що відбувалися 

на українських землях наприкінці XVIII — у ХІХ ст. Головним з них став 
початок українського національного відродження — формування укра-
їнської нації. Тому український історик Іван Лисяк-Рудницький назвав 
його «українським ХІХ століттям». 

Українські землі були розділені між двома імперіями — Російською 
та Австрійською. На українських землях у складі Російської імперії був 
поширений загальноімперський адміністративно-територіальний устрій, 
який без істотних змін зберігався понад сто років. Він не враховував істо-
ричних традицій адміністративного устрою Наддніпрянщини і ставив за 
мету їхню уніфікацію відповідно до інших регіонів у складі імперії. 

Адміністративно-територіальний устрій, запроваджений австрійською 
владою, мав на меті зробити їх відповідними з іншими імперськими провін-
ціями, але при цьому базувався на історичних традиціях. Оскільки власне 
австрійців в Австрійській імперії було мало, влада імперії намагалась уни-
кати конфронтації з іншими народами, що населяли імперію. 
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 § 2. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ 
ВІДНОСИН ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХІХ ст.

За цим параграфом ви зможете:

 ► визначати особливості участі України в російсько-турецьких війнах першої 
половини ХІХ ст.;

 ► пояснювати причини зацікавленості французького імператора Наполеона І 
Україною й те, яке місце він відводив їй у своїх планах;

 ► розкрити процес виникнення Азовського козацького війська.

I  1. Яке місце посідали українські землі в міжнародних відносинах XVIII ст.? Вони 
були об’єктом чи суб’єктом цих відносин? 2. Якими були результати й наслід-
ки російськотурецьких війн другої половини XVIII ст. для українських земель?  
3. Як склалася доля запорозьких козаків після ліквідації Січі?

1. Українські землі в російсько-турецькій війні 1806–1812 рр. 
Перебуваючи під імперською владою, українці були вимушені брати участь у 

реалізації амбітних зовнішньополітичних планів царизму. На Наддніпрянщину 
припадав важкий тягар використання її людського й господарського потенціалу в 
процесі здійснення нових територіальних надбань імперії. Відображенням цього 
стала участь Російської імперії у війнах, які вона вела в першій половині ХІХ ст. з 
Османською імперією та Францією.

На початку ХІХ ст. відносини між  Османською і Російською імперіями зіпсува-
лися через підтримку останньою повстання в Сербії у 1804 р. У грудні 1806 р. Туреч-
чина оголосила війну Росії.

Наддніпрянщина, наближена до головного театру воєнних дій у Молдавії, Валахії 
та Болгарії, сповна відчула тягар нової російськотурецької війни. У Чернігівській, 
Полтавській, СлобідськоУкраїнській, Київській, Катеринославській та Херсонській 

ЗАКРІПИМО ЗНАННЯ
1. Якими є хронологічні межі Нового часу в історії? 
2. Які зміни відбувалися під час модернізації, що охопила Європу в ХІХ ст.?
3. Що є основним змістом «українського ХІХ століття»?
4. Що таке індустріальне суспільство? 
5. Під владою яких держав перебували українські землі на початку Ново-

го часу?
6. Охарактеризуйте адміністративно-територіальний устрій українських 

земель у складі Російської та Австрійської імперій.
7.  Обговоріть у групах. Чи сприятливими були умови для усвідомлення 

українцями своєї єдності?
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губерніях було оголошено набір до ополчення. Із Лівобережжя на потреби армії рекві-
зували понад 14 тис. волів, 6 тис. возів та 1 тис. коней.

Під час російськотурецької війни 1806–1812 рр. росій-
ські воєначальники отримали можливість переконатися в не-
абияких здібностях козаківзадунайців. У 1807 р. російський 
генерал О. Ланжерон, що не зміг зі своєю армією здолати опір 
3 тис. козаків, які захищали турецьку фортецю Баїлів, писав: 
«Задунайські козаки можуть завдати шкоди більшої, ніж тур-
ки й татари...». Відтоді російське командування почало прива-
блювати задунайців різними пільгами. У 1807 р. з тих задунай-
ців, хто внаслідок агітації переселився на територію Російської 
імперії, було створено УстьДунайське (Буджацьке) козацьке 
військо на зразок колишнього Війська Запоро зького. С. Васильківський. 

Задунайський козак

Трагічним для наддніпрянських українців було те, що в складі турецької ар-
мії були підрозділи задунайських козаків. Унаслідок цього вони вимушені були йти 
брат на брата, убивати єдиновірців задля чужої війни.

Війна тривала довго, без будьяких рішучих дій з обох сторін до 1812 р., коли 
Росія завдала вирішальної поразки турецькій армії під Рущуком. 16 травня 1812 р. 
було підписано Бухарестський мирний договір. Росія одержала право судноплавства 
Дунаєм і приєднала Бессарабію. Більшість її населення становили молдавани, але 
Хотинський, Аккерманський та Ізмаїльський повіти населяли українці.

 I Які результати російсько-турецької війни 1806–1812 рр. для України?

2. Україна у планах Наполеона І Бонапарта
Французький імператор Наполеон І Бонапарт, готуючись до війни з Російською ім-

перією, розробляв плани її ослаблення через відокремлення підкорених нею територій. 
Претензії на західноукраїнські землі й Правобережжя, які до поділу Речі Посполитої 
входили до її складу, висували поляки. Проте імператор, зацікавлений у підтримці Ав-
стрії, не поспішав гарантувати задоволення їхніх вимог, хоча й не відкидав повністю.

Свідченням того, що Наполеон не залишав своїх намірів розіграти «українську 
карту» в боротьбі з Росією, стала публікація у 1807 р. в офіційній французькій уря-
довій газеті «Публіцист», що «з Польщею межує давня козацька Україна, одна з най-
більш урожайних країн світу, яка своїми багатствами заслуговує на якнайбільшу увагу 
нашої держави. Тепер, коли справа Польщі вирішена (Наполеон створив із польських 
земель, відібраних у Пруссії та Австрії, Варшавське герцогство. — Авт.), надійшла 
черга й до розв’язання справи плодючої батьківщини Мазепи».

У міністерстві закордонних справ Франції за дорученням Наполеона було розро-
блено кілька проектів стосовно майбутнього Наддніпрянщини в разі російськофран-
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цузької війни. Ці плани передбачали відокремлення українських земель від Російської 
імперії й поділ їх на кілька частин. Землі Волині були обіцяні Австрії за її допомогу у 
війні проти Росії. Всі інші землі Правобережної України відходили до Варшавського 
герцогства. У Лівобережній та Південній Україні планувалося створити дві наполе-
оніди — українські держави під протекторатом Франції. Одну — в межах колиш-
ньої Гетьманщини (Чернігівщина й Полтавщина), другу — Донеччини, Катери-
нославщини, Херсонщини, Таврії та Криму. Водночас не виключалося повернення 
територій Херсонської й Таврійської губерній Османській імперії на  її вимоги.

 I Чи враховувалися інтереси українців у планах Наполеона І?

3. Україна в французько-російській війні 1812 р. 
У червні 1812 р. вторгненням «Великої армії», очолюваної Наполеоном, у межах 

Російської імперії розпочалася французькоросійська війна 1812 р. Він планував за-
хопити Москву й звідти продиктувати свої умови російському імператорові Олек-
сандру І.

Ставлення до війни двох імператорів у 
вищих сферах суспільства Наддніпрянщини 
було різним. Серед польської шляхти Право-
бережжя переважали прибічники Наполеона, 
які розраховували з його допомогою віднови-
ти Польську державу. Проте багатьох поляків 
російська влада влаштовувала, і до того ж їх 
не задовольняли поширювані чутки, що ніби-
то Наполеон звільнить селян від кріпацтва.

Серед землевласників Півдня України, які 
були вірними прибічниками російської влади, переважало негативне ставлення до 
Наполеона. На Лівобережжі менша частина українського дворянства сподівалася з 
допомогою Наполеона відновити автономію Української держави. Більшість дворян-

«Велика армія» Наполеона І  
переходить кордон Російської імперії
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ства відлякували радикальні зміни, пов’язані із Французькою революцією. Обидві 
імперії були зацікавлені у використанні потенціалу українських земель. У багатьох 
містах Наддніпрянщини (Київ, Житомир, Сосниця та ін.) були розташовані величезні 
склади продовольства і боєприпасів. Російський уряд за всяку ціну намагався їх збе-
регти, а Наполеон прагнув захопити.

У складі французької та російської армій перебувала значна кількість українців. 
Один із двох уланських полків польського легіону «Вісла» французької армії був 
укомплектований вихідцями з Поділля. П’ять із восьми полків 30тисячного австрій-
ського корпусу генерала Карла Шварценберга комплектувалися в Галичині.

Брак легкої кінноти і хитке становище російської влади на Правобережжі при-
мусили російського імператора погодитися на формування чотирьох полків Україн-
ського козацького війська у Київській та Подільській губерніях.

У липні 1812 р. Олександр І доручив малоросійському генералгубернатору 
сфор мувати на тих самих умовах, що й на Правобережжі, Малоросійські кінноко-
зацькі полки в Полтавській (9 полків) та Чернігівській (6 полків) губерніях. Його 
загальна кількість становила 18 тис. козаків.

У складі Російської армії воювали також полки Чорноморського та Бузького 
козацьких військ, прикордонні загони правобережних «лісових козаків» і понад 
тисяча херсонських козаків, очолюваних В. Скаржинським.

Участь українців у війні з Наполеоном

Формували-
ся козацьке 
та земське 
ополчення

Козацькі  
полки й  

ополчення 
несли прикор-
донну службу, 
охороняли тил 

армії

Допомога 
армії продо-
вольством, 
фуражем, 

транспортом 
тощо

Участь  
у партизан-
ській війні 
(ватажки: 

Ф. Потапов, 
Є. Четвер

таков)

Українські  
заводи  

працювали  
на потреби 

армії

На початковому етапі війни в червнівересні 1812 р. Українське козацьке вій-
сько, розташоване на Волині, захищало київський напрямок від австрійського кор-
пусу К. Шварценберга. Малоросійські кіннокозацькі полки влилися до російської 
армії, а чернігівськополтавське ополчення утримувало 800кілометровий «кор-
донний ланцюг» на північних кордонах України.

У вирішальній битві між російською та французькою арміями в серпні–вересні 
1812 р. під Бородино на шляху до Москви брали участь регулярні полки, сформовані 
у Наддніпрянщині. 

Коли французька армія, зазнавши поразки, відступала з території Російської 
імперії, українські формування брали участь у її переслідуванні та закордонному 
поході російської армії. Вісім українських козацьких полків у складі російської армії 
брали участь у грандіозній «битві народів» 16–18 жовтня 1813 р. під Лейпцигом. 
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Після перемоги Олександра І у війні з Наполеоном українські частини повернулися 
додому. Всі полки були розформовані. Більшість ополченців повернули до кріпацько-
го стану. Сформовану на Правобережжі Українську кіннокозацьку дивізію та полки 
Бузького козацького війська  для скорочення видатків на утримання ліквідували й у 
1817 р. перетворили на військових поселенців, які мали поєднувати військову службу 
із сільськогосподарською працею. У Наддніпрянщині військові поселення створили у 
СлобідськоУкраїнській, Катеринославській, Київській та Херсонській губерніях. 

 I Як участь українців у російсько-французькій війні відображає імперську політику 
щодо України?

 I Як «віддячила» царська влада українським козакам за службу?

4.  Місце України в російсько-турецькій війні 1828–1829 рр. 
Наприкінці 20х рр. ХІХ ст. відносини 

між Османською та Російською імперіями 
знову загострилися. Росія наполягала на 
своєму праві захищати православних під-
даних султана. Російськотурецьку війну 
1828–1829 рр. спричинила підтримка нею 
грецького національновизвольного пов-
стання проти турецького панування.

Нова війна, як і попередні, лягла важ-
ким тягарем на українські землі. Селяни 
знову були змушені постачати необхідне 
для російської армії продовольство, нада-
вати волів і підводи для перевезення ван-
тажів.

Для участі у війні використали ство-
рене у 1828 р. у Південній Бессарабії Ду-
найське козацьке військо. 

Формування 5-го козацького полку Котляревським в м. Горошин  
(діорама, Полтавський краєзнавчий музей)
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Несподівану допомогу отримала ро-
сійська армія від козаківзадунайців. 
Кошовий отаман Задунайського Війська 
Запорозького Йосип Гладкий (1789–
1866) відмовився йти воювати «брат на 
брата» і разом із 500 своїми прибічника-
ми перейшов на бік росіян. Він показав 
російським військам переправу через 
Дунай, яка не охоронялася. Завдяки цьо-
му російська армія здійснила раптовий 
успішний наступ, результатом якого ста-
ла перемога у війні. Турки жорстоко ви-
нищили тих козаків, які залишалися на Січі, а її саму зруйнували. Так, 1828 р. при-
пинила своє існування Задунайська Січ.

За Адріанопольським договором 1829 р. Росія здобула гирло Дунаю і східне уз-
бережжя Чорного моря. Із числа козаківзадунайців було створено 1832 р. Азовське ко-
зацьке військо.

У мирний час азовські козаки на баркасах патрулювали східне узбережжя Чорно-
го моря. У разі війни, крім охорони, вони мали також своїми силами здійснювати його 
оборону. На початку 60х рр. ХІХ ст., коли необхідність в Азовському війську відпала, 
козаків із сім’ями стали примусово переселяти на Кубань. У 1864 р. військо ліквідува-
ли, тих, хто не бажав переселятися, перевели з козацького стану до селянського, а його 
клейноди передали Кубанському козацькому військові.

 I Яку б ви дали оцінку вчинку отамана Йосипа Гладкого?

 I Чому була ліквідована Задунайська Січ?

ВИСНОВКИ
У системі міжнародних відносин першої третини ХІХ ст. українські 

землі відігравали роль об’єкта в політичних комбінаціях інших держав.
Російський уряд у війнах, які вела в цей час імперія, використовував 

сформовані на українських землях підрозділи козацтва.
Усть-Дунайське (Буджацьке), Дунайське та Азовське козацькі війська 

на службі в російського уряду принципово відрізнялися від українського 
козацтва попередніх століть. Проте вони допомогли зберегти для нащад-
ків чимало звичаїв і традицій козацької спадщини.

Йосип Гладкий перевозить  
царя Миколу І через Дунай
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§§ 3-4. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК  
І РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ  
НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ 

За цим параграфом ви зможете:

 ► пояснювати, яким було національне та соціальне становище населення 
Наддніпрянщини;

 ► характеризувати та оцінювати особливості розвитку сільського господар-
ства й промисловості України цього періоду;

 ► пояснювати, які зміни відбулися на українських землях на початковому 
етапі промислової революції;

 ► пояснювати, якими були форми й характер соціальних протестів у Наддні-
прянщині першої половини ХІХ ст.

I 1. Назвіть історикоетнографічні регіони українських земель у другій поло-
вині XVIII ст. 2. Що таке кріпацтво? Коли воно було запроваджено на укра-
їнських землях у складі Росії? 3. Якими були форми й характер протестів 
українського населення в середині та другій половині XVIII ст.? 4. Назвіть 
нові міста, які були засновані на українських землях у другій половині  
XVIII ст.

1. Соціальний і національний склад Наддніпрянщини
Кількість населення українських земель, підвладних Російській імперії, впро-

довж кінця XVIII—XIX ст. збільшилася приблизно втричі: від 7,7 до 23,5 млн осіб.

ЗАКРІПИМО ЗНАННЯ
1. Які зовнішньополітичні акції Росії на початку ХІХ ст. мали вплив на 

українські землі?
2. Охарактеризуйте роль України в російсько-турецькій війні 1806–

1812 рр. Які землі приєднала Російська імперія за Бухарестським мир-
ним договором? 

3. Яке місце посідала Україна у планах французького імператора Напо-
леона І?  

4. Який внесок українських військових формувань у перемогу Російської 
імперії у війні з Наполеоном І?

5. Як було утворено Азовське козацьке військо? Хто був першим наказним 
отаманом Азовського козацького війська?

6. Наведіть факти, які свідчать, що уряди Російської та Османської імпе-
рій використовували нащадків запорожців у своїх інтересах.

7.  Робота у групах. Яке місце посідала Україна у міжнародних відноси-
нах першої третини ХІХ ст.?
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НАСЕЛЕННЯ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ XVIII СТ.

Регіон Площа,  
км2

Приблизна кількість 
населення, тис. осіб

Українців, 
%

Лівобережжя 102 400 2300 95
Слобожанщина 54 500 1000 86
Правобережжя 164 700 3400 85
Південь 194 600 1000 74

Національний склад і соціальна структура різних регіонів Наддніпрянської Укра-
їни мали певні відмінності. На Лівобережжі кількість українців у складі населення 
була найбільшою й сягала 95 %. Найчисленнішою національною меншиною були єв-
реї, відносно яких наприкінці XVIII ст. імперською владою було запроваджено так 
звану «смугу осілості». 

На Слобожанщині українці становили приблизно 86 % населення краю. Най-
численнішою національною меншиною були росіяни.

Більшість українського населення Лівобережжя та Слобожанщини становили 
нащадки козаків та селяни. Козаки, які після ліквідації козацьких полків залишили 
військову службу, отримали статус особисто вільних державних селян. Більшість 
колишньої козацької старшини, що змогла довести своє походження, була зрівняна 
у правах із російським дворянством. Звичайні селяни (посполиті) втратили особисту 
свободу й стали кріпаками.

Смуга осілості — територія компактного проживання євреїв, що існува-
ла в Росії в 1791–1917 рр., за межами якої їм було заборонено селитися.

work
Записка
ст.
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На Лівобережжі та Слобожанщині існувало багато великих міст і малих міс-
течок. Унаслідок імперської політики в них стала швидко збільшуватися кількість 
російських чиновників та військових. Поступово українці ставали меншістю серед 
купецтва, поступаючись єврейським і російським купцям. Міське населення ставало 
російськомовним.

Серед населення Правобережжя українці 
становили 85 %. Більшість із них були селя-
никріпаки. Поляки у складі населення стано-
вили лише 5 %, але посідали в краї панівне ста-
новище. 

Другою за кількістю національною мен-
шиною в краї були євреї. Вони селилися пе-
реважно в містах і містечках, де й складали 
близько 70—80 % населення. Польські пани 
часто здавали маєтки в оренду євреям або 
наймали їх управителями. Внаслідок цього 
зростала ворожість селянкріпаків саме до 

орендарів та управителів, яких вони вважали винними в усіх своїх кривдах. 
Південна Україна серед інших земель, приєднаних до Російської імперії напри-

кінці XVIII ст., була найпривабливішим регіоном для переселення, оскільки мала 
родючі ґрунти, що сприяло вирощуванню великих врожаїв зернових. Попит на ос-
танні різко зріс в західноєвропейських країнах. 

Унаслідок переселенських процесів етніч-
ний склад Півдня був доволі строкатим. Укра-
їнці становили близько 74 %, росіяни — 12 %, 
молдавани — 9 %. Серед інших народів, які за-
селяли Південь, були серби, поляки, німці, бол-
гари, угорці, євреї, греки та інші.

Більшість працездатного населення ста-
новили державні селяни та іноземні коло-
ністи. Вони були особисто вільними, володіли 
земельними наділами, могли продавати й ку-

пувати землю, сплачували податки державі. Закріпачені селяни становили близько 
6,5 % мешканців краю. Великі землевласники мали тут найбільші з усіх українських 
регіонів володіння, які вони отримали від імперського уряду. 

Національний склад тутешнього міського населення був дуже строкатим, укра-
їнці в ньому становили меншість.

 I До якого соціального стану належала більшість українського населення Наддні-
прянщини?

С. Васильківський.   
На околиці Полтави. 1893 р.

Скульптура Л. Позена (1849–1921). 
Переселенці, 1883 р.
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2. Сільське господарство та аграрні відносини  
у Наддніпрянській Україні. Спроби змінити становище селян

У першій половині ХІХ ст. економіка Наддніпрянської України зберігала аграр-
ний характер. У сільському господарстві працювало близько 95 % на початку століт-
тя і 89 % населення в середині.

Близько 75 % усієї оброблюваної землі перебувало у приватній власності помі-
щиків. Головними виробниками сільськогосподарської продукції були селяни, які за 
своїм правовим становищем поділялися на дві основні групи:

 поміщицькі селяни, або кріпаки, перебували в особистій залежності від 
поміщиків та були прикріплені до їхніх маєтків. Поміщицькі селяни чисель-
но переважали на Правобережжі;

 державні селяни належали безпосередньо уряду імперії й офіційно нази-
валися «вільними сільськими обивателями». Вони були особисто вільними 
й вели власне господарство. Державні селяни жили переважно на Півдні та 
Лівобережжі.

КІЛЬКІСТЬ СЕЛЯН У СКЛАДІ НАСЕЛЕННЯ НАДДНІПРЯНЩИНИ  
НА СЕРЕДИНУ ХІХ СТ.

Державні  
селяни

Поміщицькі 
селяни

Решта  
населення

Правобережжя 22% 35 % 25 %
Лівобережжя 20 % 53 % 24 %
Південь 58 % 51 %

 У якому з регіонів Наддніпрянщини в середині ХІХ ст. була найбільша кількість 
кріпосних селян? Висловіть припущення, чому саме там.

Основною формою визиску поміщицьких селян була панщина, або відробітко-
ва рента. Це означало, що певну кількість днів на рік селянин мав виконувати робо-
ту для власника землі, на якій він проживав. Державні селяни сплачували грошову 
ренту, віддаючи чверть своїх прибутків як податок державі. Російський уряд у 
1797 р. офіційно обмежив панщину трьома днями на тиждень. Проте поміщики об-
ходили закон за допомогою урочної системи, коли на один день панщини давалося 
таке завдання («урок»), яке можна було виконати лише за дватри дні. Землевласни-
ки практикували також переведення селян на місячину, коли селяни за постійну 
панщину отримували місячне утримання харчами та одягом.

Кріпосне право, кріпацтво — система правових норм, згідно з якими се-
ляни не були особисто вільними, а належали власнику землі, на котрій вони про-
живали, і не могли без його згоди змінити місце проживання або рід діяльності.

work
Записка
ст. з малої букви
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Зростання попиту на сільськогосподарську продукцію призводило до того, що 
власники маєтків збільшували кількість поміщицької землі як джерела своїх при-
бутків і постійно зменшували розміри селянських наділів.

Збільшуючи визиск із кріпаків, поміщики на деякий час збільшили свої прибут-
ки. Однак зубожіння селян, занепад їхніх господарств, відсутність у них стимулів для 
ефективнішої роботи, неможливість використовувати нову техніку робили неминучим 
занепад поміщицьких маєтків. У 30–40х рр. ХІХ ст. після нетривалого періоду розквіту 
кріпосницькі господарства опинилися у стані кризи. У Південній Україні, де найбіль-
шого поширення набуло використання вільнонайманої робочої сили, сільське господар-
ство розвивалося швидкими темпами.

Розгортання процесів товаризації сільськогосподарського виробництва призводило 
до майнового розшарування селян: з’являлися окремі заможні селяни, які володіли або 
орендували 100 і більше десятин землі. Найбільш активно ці процеси розгорнулися се-
ред державних селян Лівобережжя та Півдня. Імперський уряд підтримував державних 
селян. Їх було зрівняно у правах із міщанами щодо придбання землі, дозволено відкри-
вати фабрики й заводи. 

Становище селян, які складали переважну 
більшість населення Наддніпрянської України, 
мало важливе значення для соціальної стабіль-
ності краю. «Справа небезпечна, і приховувати 
цю небезпеку є злочином, — повідомляв шеф 
жандармів О. Бенкендорф Миколі І. — Зага-
лом кріпацтво є пороховим льохом під держа-
вою. Колинебудь і з чогось потрібно почати й 
починати поступово — ніж дочекатися, поки 
почнеться знизу від народу». Тому російський 
уряд у першій половині ХІХ ст. зробив декілька 
спроб змінити становище селян, проте ці нама-
гання виявились не надто ефективними через 
небажання поміщиків їх виконувати.

У 1803 р. було видано імператорський указ про «вільних хліборобів», згідно 
з яким передбачалася можливість звільнення від кріпацтва як окремих родин, так 
і цілих сіл за спільним рішенням поміщиків і селян за викуп чи за відробіток, або 
й безкоштовно. Проте поміщики не поспішали відпускати дармову робочу силу, а 
селянам часто не вдавалося зібрати необхідну суму для викупу.

Нову спробу було здійснено у 1842 р., коли прийняли «Положення про зо-
бов’язаних селян». Відтепер так називали селян, зобов’язаних за згодою із помі-
щиком, який їх звільнив із землею, сплачувати йому оброк чи обробляти його поля. 
Уклавши угоду, поміщик уже не міг її розірвати і забрати землю назад або змінити 
розмір оброку. Проте це положення теж поширення не набуло.

 Чому, на вашу думку, було 
можливим явище, відображене 
на репродукції картини?

Кріпаків міняють на собак.  
Картина І. Їжакевича. 1952 р.
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Більш рішуче імперський уряд почав ді-
яти після придушення польського Листопа-
дового повстання 1830–1831 рр., у Правобе-
режній Україні було здійснено конфіскацію 
на користь держави маєтків у поміщиків, які 
брали участь у повстанні.  

Уряд намагався залучити на свій бік 
українське селянство, виступаючи у ролі його 
захисника від панської сваволі. У 1847–
1848 рр. на Правобережній Україні, Литві та Білорусі було запроваджено «Інвен-
тарні правила».

Таким кріпосне право, нарешті, вводилося хоча б у якесь правове поле. Кріпа-
ки вже розглядалися не як живі знаряддя праці, а ставали юридичною стороною, 
одним з учасників угоди.

Запровадження «Інвентарних правил» викликало обурення землевласників, які 
вбачали в них зайве втручання уряду в їхні справи. Численні порушення цих правил 
призвели до нових селянських виступів. До рішучих заходів щодо ліквідації кріпо-
сного права російський уряд вдався лише тоді, коли усвідомив, що його існування 
є причиною відставання імперії від індустріально розвинених західноєвропейських 
країн. 

 I Яких змін зазнало становище кріпаків і державних селян у першій половині  
ХІХ ст.? Чим були зумовлені ці зміни?

3. Початок промислової революції у Наддніпрянській Україні
У 30х рр. ХІХ ст. у Наддніпрянщині розпочалася промислова революція. Це 

призвело до поступового занепаду мануфактур, заснованих на праці кріпаків.

Кількість мануфактур зменшувалася, а фабрик і заводів з вільнонайманою пра-
цею зростала. У 1825 р. у Наддніпрянщині діяло близько 650 підприємств фабрич-
нозаводської промисловості, а в 1861 р. їх уже налічувалося 2330. Особливо швидко 
процес появи нових підприємств відбувався в суконній промисловості. Від 1805  до 
1859 рр. кількість подібних підприємств у Наддніпрянщині зросла від 27 до 160. 
Основним центром суконної промисловості стало с. Клинці на Чернігівщині, де в 
1860 р. діяло дев’ять фабрик. На середину ХІХ ст. Донбас став другим за розмірами 
(після Сілезького басейну в Польщі) у Російській імперії центром кам’яновугільної 
промисловості. Нові підприємства виникали також у цукровій промисловості. На 

Микола Пимоненко.  
Жнива в Україні. 1896 р.

Промислова революція — процес розвитку продуктивних сил суспіль-
ства, під час якого відбувається перехід від мануфактурного до машинного 
виробництва.
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середину ХІХ ст. Наддніпрянщина забезпечувала понад 80 % загальноімперського 
виробництва цукру. Слави перших українських цукрозаводчиків здобули брати Ях-
ненки та Ф. Симиренко.

Перші верстати для фабричнозаводських підприємств завозили зза кордону.  
У 40–50х рр. ХІХ ст. підприємства з виробництва промислового устаткування вини-
кли в Києві, Катеринославі, Ромнах, поблизу Луганська та в інших містах. У 1861 р. у 
Наддніпрянщині діяло близько 20ти механічних заводів.

Разом із формуванням фабричнозаводської промисловості утворювалися нові 
суспільні верстви: підприємці й наймані промислові робітники (з 1800 по 1861 р. їх 
чисельність зросла з 10 тисяч до 86,7 тис). Серед власників фабрик і заводів біль-
шість становили росіяни. Формуванню кадрів промислових робітників заважало 
існування кріпацтва. Адже джерелами його формування були зубожілі державні се-
ляни, розорені міські ремісники та відпущені на оброк кріпаки, які частину свого 
заробітку віддавали як грошовий оброк поміщикові.

Становище робітників більшості фабрик і заводів було вкрай важким. Робочий 
день тривав до 15ти годин, заробітна платня була мізерною, а умови життя — про-
сто жахливими. 

 I Коли почалася промислова революція на українських землях?

Родину Яхненків із Черкащини вва-
жають зачинателями підприємництва у 

Наддніпрянщині. Голова роду Михайло Ях-
ненко завдяки успішній торгівлі викупив із 
кріпацтва себе і свою родину. У 20–30х рр. 
ХІХ ст. його сини Степан, Кіндрат, Терентій 
та чоловік їхньої сестри Федір Симиренко 
орендували поміщицькі млини в Смілі та 
Умані, вели гуртову торгівлю зерном та ху-
добою. Вони заснували родинну фірму «Брати 
Яхненки і Симиренки», яку знали не лише в 
Росії, а й за кордоном.
У 1843 р. збудовано перший у Наддніпрян-
щині та Російській імперії цукроворафінад-
ний завод поблизу Млієва. Небаченим для 
того часу видовищем стала головна семипо-
верхова цукроварня заводу. 
Фірма пишалася селищем для робітників за-
воду. Поруч із казармами для робітників у 
ньому були парові лазні, лікарня з аптекою, церква, крамниці, бібліотека, школа й 
навіть театр. 

Яхненки і Симиренки

Рафінадний завод поблизу Млієва
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4. Форми й характер протестів українського населення  
Наддніпрянської України

Головними причинами соціальних протестів українського селянства в першій 
половині ХІХ ст. були посилення кріпосницького гноблення, безправне становище 
селянкріпаків, жорстокість володарів маєтків, злиденне становище робітників і 
зловживання імперських чиновників. 

Звільнитися від кріпосницької залежності, отримати землю й волю, стати віль-
ними виробниками — ось головна мета, якої хотіли досягти селяни своєю бороть-
бою. Протести кріпаків відбувалися в різних формах. Вони псували панські знаряд-
дя праці, відмовлялися відробляти панщину й виконувати повинності, підпалювали 
поміщицькі маєтки, вбивали поміщиків та їхніх управителів, чинили збройний опір 
каральним загонам, утікали від своїх господарів. 

У відповідь на це влада стала «втихомирювати» бунтівні села військами, 
а винних у заворушеннях селян тисячами відправляти на заслання й каторгу. 
Лише в 1822–1833 рр. із Наддніпрянщини до Сибіру заслали понад 12 тис. се-
лянбунтівників.

У першій половині ХІХ ст. набули поширення масові втечі селян із Лівобереж-
жя та Правобережжя. Більшість із них вирушали на Південь або землі Донського й 
Чорноморського козацького війська. Уряд уживав заходів щодо розшуку, повернен-
ня й покарання втікачів. Проте зупинити хвилю втеч, не ліквідувавши їхніх причин, 
було неможливо.

У першій половині ХІХ ст. у Наддніпрян-
щині найбільше виступів селян відбулося на 
Правобережжі. Спочатку селянство стражда-
ло тут спочатку від сваволі польських панів, а 
після придушення польського Листопадового 
повстання 1830–1831 рр. і конфіскації маєтків 
поляківбунтівників — через визиск орендарів 
маєтків і примусового утворення військових 
поселень.

Хвилю невдоволення викликало у Наддніпрянщині запровадження військових 
поселень. У липні 1817 р. першими повстали колишні бузькі козаки, очолювані сот-
ником Федором Барвінським на Херсонщині. Повстання жорстоко придушили за до-
помогою 10тисячного війська й гармат, а його провідників було заслано до  Сибіру.

У липні 1819 р. спалахнуло повстання серед іншої частини бузьких козаків, роз-
селених у районі м. Чугуїв на Харківщині. Після придушення виступу за допомогою 
двох піхотних полків близько 2 тис. його учасників заарештували, із них 273 засуди-
ли до 12 тис. ударів шпіцрутенами. 

Великі виступи військових поселенців відбулися також у селищах Базиліївка 
(1817–1818 рр.) та Шебелинка (1829 р.).

Повстання у військових поселеннях
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Особливо запеклого характеру набула в цей період бо-
ротьба селян проти гнобителів на Поділлі, де діяв опови-
тий славою месник за народні кривди Устим Кармелюк 
(1787–1835).

У 1812 р. пан за бунтарство віддав молодого Карме-
люка в солдати. Через рік Устим утік і повернувся додому, 
а близько 1813 р. очолив повстанський рух проти гноби-
телів і російської адміністрації в краї. Упродовж 23х ро-
ків боротьби повстанські загони під проводом Кармелюка 
здійснили понад тисячу нападів на поміщицькі маєтки та 
урядові установи, розправилися з багатьма кривдниками 
народу. Все захоплене майно й гроші повстанці роздава-
ли селянам. У 1830–1835 рр. у повстанському русі брало 
участь понад 20 тис. осіб, він поширювався на Поділля та сусідні райони Волині, 
Київщини, Бессарабії. Самого Кармелюка кілька разів заарештовували, шість разів 
він утікав із в’язниць і каторги. Втікши із Сибіру, він пішки повернувся на Поділля 
й продовжив боротьбу. Кармелюкові довелося витримати чимало катувань, він спро-
мігся вижити після тисячі ударів шпіцрутенами.

У 1833 р. місцеві поміщики, не покладаючись на владу, почали організовувати 
власні загони. Два роки вони полювали на невловимого Кармелюка, котрого пере-
ховували селяни, поки він випадково не загинув від кулі, випущеної із засідки поль-
ським паном. А втім, владі знадобилося ще п’ять років, щоб остаточно придушити 
повстанський рух. Український народ зберіг добру пам’ять про народного месника 
Устима Кармелюка, присвятивши йому численні пісні, перекази й легенди.

 I Назвіть найбільші виступи населення у Наддніпрянщині проти кріпосницьких по-
рядків і свавілля влади.

5. Розвиток міст Наддніпрянської України
У першій половині ХІХ ст. більшість українських міст і містечок були невелики-

ми, кількість їхнього населення не перевищувала 1–2 тис. осіб. У середині ХІХ ст. з 
850 міст і містечок усіх українських земель лише 62 мали понад 10 тис. мешканців, 
а 5 — понад 50 тис.

Новим явищем стала поява в містах Наддніпрянщини промислових підприємств, за-
снованих купцями й міщанами, на яких працювали вільнонаймані робітники. Кількість 
міського населення за першу половину ХІХ ст. зросла втричі. Особливо швидко розвива-

Військові поселення — це особлива система організації війська в Росії, 
яка поєднувала військову службу з сільськогосподарською працею. Існувала 
у 1817–1857 рр. Завдяки цьому Росія скорочувала витрати на утримання ве-
личезної армії.

Устим Кармелюк 
(1787–1835)
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лися міста Півдня, де за цей час кількість населення збільшилася в 4,5 раза. Найнаселені-
шим містом була Одеса — головний порт Російської імперії з торгівлі зерном.

НАЙБІЛЬШІ УКРАЇНСЬКІ МІСТА В СЕРЕДИНІ ХІХ СТ.

Під владою Російської імперії правове становище українських міст зазнало суттє-
вих змін. У 1831 р. було скасовано дію магдебурзького права для всіх міст Наддніпрян-
щини, крім Києва, а 1835 р. його ліквідували й тут. Натомість створювалися міські 
думи на чолі з міськими головами, підпорядкованими імперській адміністрації.

Дедалі вагоміше місце у структурі міського населення посідали російські чино-
вники та військові. Влада підтримувала переселення до українських міст російських 
купців. Таким чином українців поступово витісняли з провідних позицій у торгівлі. 
У містах і містечках Правобережжя в торгівлі й ремеслі переважали представники 
єврейського й польського населення. 

 I Якими новими явищами характеризувався розвиток міст Наддніпрянщини у пер-
шій половині ХІХ ст.?

6. Розвиток торгівлі у Наддніпрянщині
У першій половині ХІХ ст. склалася сіль-

ськогосподарська спеціалізація регіонів Над-
дніпрянщини. На Лівобережжі поряд із зерновими 
вирощували тютюн і коноплі. Правобережжя було 
районом вирощування озимої пшениці й цукрових 
буряків. На Півдні на початку освоєння краю розви-
валося вівчарство, а пізніше — вирощування пшени-
ці на експорт. Поглиблення сільськогосподар-
ської спеціалізації сприяло розвитку торгівлі.

Гуртова торгівля здійснювалася на великих яр-
марках. Найбільші з них відбувалися в січні—лю-
тому та червні—серпні, коли ґрунтові шляхи були 
найбільш придатними для перевезення вантажів.  
У першій чверті ХІХ ст. у Наддніпрянщині щорічно 
відбувалося понад 2 тис. ярмарків із 4 тис. в усій Ро-
сійській імперії. Найбільші з них збиралися в Харкові, 
Сумах, Ромнах, Полтаві, Кролевці, Києві, Кременчуці, 
Ніжині, Стародубі, Бердичеві, Єлисаветграді, Катери-
нославі, Одесі. 

Місто Одеса Київ Львів Бердичів Харків
Кількість населення, 

тис. осіб
114 71 70 54 50

Ринок на Подолі (Київ).  
1846 р.

В. Маковський.  
Ярмарок у Полтаві. 1882 р.
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Складником внутрішньої торгівлі у На д
дніпрянщині були сільські та містечко-
ві базари, де торгували промисловими й 
сільськогосподарськи ми товарами.

Перевезення товарів здійснювали селяни, 
які відбували гужову повинність, або чумаки. 
До появи залізниць вони відігравали основну 
роль у перевезенні всіх вантажів. Чумацькі 
валки доправляли зерно до чорноморських пор-
тів, а звідти везли сіль, рибу та інші товари.  
Заможні чумаки в майбутньому започаткували  

                                                           династії українських підприємців.

Чумаки — українська історична назва торгівців сіллю, які в XVI—
XIX ст. вели торговельновізницький промисел.

І. Айвазовський.  
Обоз в степу. 1855 р 

Управитель Полтавської скарбничої палати  
Микола Арандатенко про організацію чумацького промислу  
(Із книги «Записки про Полтавскую губернию», 1849 р.)

Візникування своє чумаки провадять зазвичай валками (по-малоросійському 
фура), які складаються з кількох десятків возів (по-чумацькому паровиці). Валка, 
або фура, має свого отамана, який від імені цілої валки наймається для візнику-
вання, приймає заробітки і робить розкладку за участю кожному. Таке товари-
ство називається в них артіллю. Отаман вирішує всі суперечки остаточно, він 
призначає кару, і вся артіль підкоряється йому безумовно...

У дорозі ж чумак піддає себе всяким злигодням; завжди тверезий, помірний 
у харчах: пшоняна каша із салом або галушки, шмат хліба із сіллю — оце все його 
харчування. 

До кінця візникування гроші всієї артілі зберігаються в отамана... Зупиня-
ючись на ночівлю, чумаки вишиковують свої вози в колону військовим порядком». 

 I 1. Чим зовнішній вигляд і повсякденне життя чумаків нагадували козацькі зви-
чаї? 2. Що свідчить про використання в чумацькому промислі вільнонайманої 
праці з винагородою? 

Наддніпрянщина посідала важливе місце в 
зовнішній торгівлі Російської імперії. Вона за-
безпечувала 78 % експорту зерна та 55 % вивозу 
вовни. У першій половині ХІХ ст. азовськочор-
номорські порти за обсягами перевезень почали 
значно випереджати балтійські. Однією з при-
чин цього була їхня наближеність до українських 
земель, де продукція вироблялася для продажу 
за кордон. Українська пшениця становила 81 % 

Великий чумацький віз.  
Міг перевозити близько  

2 тонн вантажу

work
Записка
р.




