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ПОГОВОРИМО ПРО…

❑ Українські землі в складі Російської та Австрійської 

імперій впродовж ХІХ – на початку ХХ ст..

❑ Українське національно-культурне відродження.

❑ Проблеми формування української нації.



Політичне становище українців 

на початок ХІХ століття було найскладнішим в Європі. Рівень 
їх дезінтегрованості, у порівнянні з іншими народами, був 
найвищим за тривалістю, масштабами та наслідками. 

В середовищі української інтелігенції зароджується ідея 
необхідності боротьби за відродження національної 
свідомості народу.

Саме питання української національної ідеї та українського 
національного відродження стало стрижневим впродовж 
усього ХІХ століття.



Українські землі у складі Російської імперії поділялися 

на чотири регіони: Слобожанщина, Лівобережжя, 

Правобережжя і Південь, що складало близько 85% 

земель, заселених українцями.

У складі Австрійської імперії перебувало приблизно 15% 

українських земель, а саме Східна Галичина, Північна 

Буковина та Закарпаття.



Лівобережжя Слобожанщина Правобережжя Південна 

Україна

(Київщина, Черні

гівщина, 

Новгород-

Сіверщина) було 

найбільш 

українським за 

складом 

населення 

(95%), тому 

стало основою 

для розвитку 

українського 

національного 

руху.

заселялась у 

ХVІІ ст. 

вихідцями з 

Правобережжя, 

що зумовило 

86% українців у 

складі 

населення, у 

1835 р. там 

утворено 

Харківську 

губернію.

було строкате в 

етнічному плані, 

до польського 

повстання 1830-

31 рр. сильними 

були польські 

позіції, опісля 

його придушення 

збільшилася 

російська 

присутність, але 

85% населення 

складали 

українці.

(Катеринославсь

ка, Херсонська, 

Таврійська 

губернії) мала 

найвищі в 

Російській імперії 

показники 

приросту 

населення. 

Взагалі українці 

на Півдні 

складали 74% 

населення.



Також значна кількість  українців проживала на Кубані, 

Дону, у Воронезькій, Курській, Гродненській, 

Могилівській і Бессарабській губерніях Російської 

імперії!!!





Західноукраїнські землі належали до різних 

адміністративних одиниць  Австрійської імперії:

● Закарпаття (40% населення були українці) було 

частиною Угорського королівства,

●Буковина (69 % населення були українці) являла собою 

окрему адміністративну одиницю,

●Східна Галичина (заселена на 71 % українцями) була 

об’єднана із Західною (де переважали поляки) у 

Королівство Галиції і Лодомерії зі столицею у Львові.







Напередодні Першої світової війни



Національно-культурне відродження

Це особливий етап національного руху на 

українських землях, який характеризується 

пробудженням національної свідомості, активізацією 

національно-культурного життя, визріванням 

національної ідеї.

Найкращі умови для утвердження національної 

самосвідомості склалися на Лівобережжі.







Періоди процесу українського національного 

відродження (за І.Колесник):

Реставраційний

(80-ті рр. ХVІІІ ст. –

перша чверть ХІХ ст.)

найактивніша і найкультурніша верства 

українського суспільства (дворянство) 

прагнула реставрувати залишки автономного 

устрою України в межах Російської імперії.

Романтичний

(20 – 60-ті рр. ХІХ ст.)

характеризується поширенням популярної 

тоді ідеї народності, яка мала чудові наслідки 

на українському ґрунті, у тому числі – ідею 

слов’янської єдності

Народницько-

громадівський період

(60 – 80-ті рр. ХІХ ст.)

постав під впливом російського 

народницького руху, але зі своїми 

специфічними ознаками як-то: ідея 

національної окремішності, просвітницька 

спрямованість тощо.

Національно-політичний 

період (90-ті рр. ХІХ ст. –

підсумував досягнення українства на шляху 

до формування нації, коли до національного 













У середині 1840-х рр. складися умови, які сприяли 

оформленню національної політичної думки, 

організаційному згуртуванню інтелігенції, тобто 

переходу процесу українського національного 

відродження на вищий, політичний етап.











Національний рух у другій половині ХІХ ст.



Громадівський рух на українських землях







В основі запропонованої 
Драгомановим програми 
українського національного руху 
лежали такі принципи як 
демократизм; федералізм; 
культурництво; еволюційність; 
європеїзм. Саме на цих принципах 
у 1898 р. у Києві була створена 
Загальноукраїнська безпартійна 
організація (ЗУБО), яка виконувала 
роль координатора діяльності 
громад.



Українська національно свідома молодь стала 

організовувати радикально спрямовані громади, які 

називалися «молоді» або «студентські», найвідомішим 

з яких стало Братство тарасівців (1891–1898 рр.; 

І. Липа, М. Байздренко, М. Базькевич, В. Боровик).







Радикальна партія на своїм 4-м зїзді у Львові 

29 грудня 1895 р. заявила у своїй проґрамі, що 

«здійснення усіх її ідеалів можливе тільки при 

повній політичній самостійности русько-

українського народу і повнім необмеженім 

праві його рішати самому в усіх справах, що 

його дотикають».





У січні 1900 р. вийшло перше число львівського 

місячника «Молода Україна: часопись української 

молодіжи», який мав державницьке й соціалістичне 

спрямування:

«Наша национальна ідея – се не само питанє 

мови, не само питанє етноґрафічної 

відрубности, се питанє політичної 

независимости, питанє потреб поневолених 

верств нашого народу, повної социальної 

справедливости <…>»







Проблеми формування української нації

➢ Нація – це велика, стала група людей, об'єднаних 

спільним походженням та історією, мовою, 

культурою, самосвідомістю та певними інтересами.

➢ Нація – це явище історичне, яке виникає на 

певному етапі розвитку людства.

➢ Швидке формування сучасних націй відбувається у 

період розвитку капіталістичних відносин, 

посилення економічних зв’язків, утворення 

внутрішнього ринку.



Важливою умовою формування нації є зростання 

національної самосвідомості: формується на грунті 

розуміння головних національних інтересів і 

вироблених спільних цілей (визвольної національної 

боротьби, національного відродження, розбудови 

національної державності тощо), досягнення яких 

сприяло б розквіту й зміцненню цієї нації.

Хто був виразниками самосвідомості українського 

народу на різних етапах його історичного розвитку?



Також для нації характерні:

❖ територіальна єдність,

❖ політичне самовизначення (у національній 

державі),

❖ єдина літературна мова,

❖ національна психологія,

❖ відмінність соціальної структури.











●Процес консолідації української нації значно 

прискорився після ліквідації феодально-

кріпосницьких відносин у середині XIX ст.

● Визначальну роль у цьому процесі відігравала та 

частина українських земель, що відома в історії під 

назвою Наддніпрянщини.

●Українське населення Східної Галичини, Північної 

Буковини й Закарпаття бачило в Наддніпрянській 

Україні свій природний центр, а відтак – прагнуло до 

возз'єднання з ним, щоб створити єдину соборну 

(об'єднану) незалежну національну державу. 



«Ми мусимо 

навчитися чути 

себе українцями –

не галицькими, не 

буковинськими 

українцями, а 

українцями без меж і 

кордонів»

Іван Франко першим в 

історії української 

літератури заявив про 

ідею соборності 

Української держави і 

переконував українство 

ще в ХІХ столітті, що 

Україна може постати 

лише за умови 

об’єднання 

Наддніпрянської і 

Західної України.



«…Якщо ми хочемо до Європи, то символом 

європейського виміру української ідентичності є 

Франко…

Він був один із небагатьох, хто серйозно трактував 

соціально-економічне питання…»

Я. Грицак, історик



Іван Франко – це перший 

політично свідомий 

громадянин держави 

Україна, тієї держави, яка на 

думку Франка, повинна була 

і мусіла відродитися. 

У добу Франка держави 

України не було, але вже був 

її громадянин – Іван Франко.





Портрет Івана Франка на вулиці Грушевського під 

час Революції гідності



❖ Отже, через названі негативні чинники українська 

нація формувалась впродовж ХІХ століття як 

селянська, оскільки 84% населення складали 

селяни.

❖ Взагалі на кінець ХІХ – початок ХХ століття в 

сучасному значенні поняття українська нація не 

склалася.

❖ Але провідною в цей період була національна ідея, 

що формувалась,  загартовувалась і максимально 

виявила себе впродовж 1917-1921 рр.



Слава Україні!



Далі буде...


