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Завдання з дисципліни «Історія України»
Тема: Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії в ІІ пол.. ХІХ ст..
Особливості розвитку:
- після революції 1848 року Галичина отримала обмежену автономію
- у 1861 році почав працювати Галицький сейм
- надано внутрішнє самоврядування Буковині
- щодо українських земель проводилася політика « поділяй та володарюй»
- Закарпаття було частиною Угорщини, управлялася з Будапешта і не мало
навіть ознак самоврядування.
- Українські землі були слаборозвинені: не було великих підприємств,
промислові товари ввозили, вивозили сировину, були відсутні податкові пільги для
підприємців. Основні галузі – борошномельна, лісопереробна, нафтова(
Бориславський нафтодобувний район), соляна 64 %видобутку солі), горілчана .
- 1861р.-І –а залізниця –Перемишль – Львів.
- Продовжилося розшарування селян: 5%-багатих і 80% будних
була відсутня укр.. буржуазія, з’явився пролетаріат - наймані і робітники.
- Через малоземелля і відсутність роботи , національне гноблення і
швидкий приріст населення відбувалася значна еміграція , так з
Галичини і Буковини виїхали 250 тис. людей, із Закарпаття -170 тис.
Допомагав селянам вижити кооперативний рух: І кооператив- Нагірний1883р.
«Народна торгівля», 1899- Олесницький – товариство « Сільський господар»,
з’явилася страхова компанія у Львові 1895р« Дністер»-200тис. клієнтів.
Національна політика австрійського уряду :
- використання україно-польського протистояння
- польська мова була мовою освіти українців з 1869р
- українці мали дозвіл на просвітницькі організації і друковані органи
- марі рівні права в судах і право обиратися в Австрійський сейм.
Суспільний рух.
Був представлений різночинцями ( революціонери різних чинів) і мав
Такі течії:
Москвофіли хотіли приєднання до Росії, заперечували укр.. націю і власну державу,
укр.. мову.
Народовці « Руська трійця» орієнтиром своєї діяльності бачили укр.. народ, їх
називали українофілами. Виступали за єдність укр.. земель і єдину державу, мову.
Вони вели пропаганду освітніх ідей, видавали газету «Діло», ж-л « Вечорниці»,
«Нива», « Русалка»
Сформували гуртки і товариства: « Руська бесіда» у Львові 1861,
1864-І укр.. професійний театр , Львівське товариство « Просвіта», 800 читалень,
фінансували діяльність кооперативів.

1873 – літературне товариство у Львові ім.. Т. Шевченка, яке з1892р стало Науковим, а
по-суті Академією наук. Нею керував М.С.Грушевський, який створив у Львівському
університеті кафедру укр.. історії і став її першим професором.
Політизація національно-визвольного руху і утворення політичних партій.
1890р-Русько- Українська радикальна партія ( І. Франко, Павлик , Левицький),
відстоювали ідею автономіх. Ідею незалежної держави відстоював Юліан Бачинський«Україна уярмлена». Пізніше його підтримав І. Франко.
1889р-УНДП-українська національно-демократична партія
УСДП-найпопулярніша ( Танкевич, Вітек) , її ідеї : створення національної
автономії, створення сейму ( парламенту), а надалі, створення соборної
незалежноїУкраїни. Форма досягнення мети – парламентські реформи.

