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Постановка проблеми. Теоретико-методологічні 
засади фінансово-економічної та кооперативної освіти 
на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ – 
початку ХХ ст. є важливим об’єктом досліджень та 
характеризується окремими історико-економічними 
аспектами. Даний період розкриває можливості роз-
витку фінансово-економічної та кооперативної освіти 
в Східній Галичині, зумовлені насамперед ефективно 
продуманій системі права Австрійської імперії. Еко-
номічний розвиток Північної Буковини характери-
зується неоднорідністю розселення населення, біль-
шість якого проживала в сільській місцевості.

На розвиток економіки Закарпаття суттєво впли-
нули реформи щодо скасування кріпацтва в 1848 р. 
та впровадження принципів оподаткування, харак-
терних для ринкового господарства країн Європи. 
Для успішної конкуренції з багатшими регіонами 
Австро-Угорської імперії селянські господарства 
Східної Галичини, Північної Буковини та Закарпаття 
почали активно користуватися послугами фінансово-
кредитного характеру та інноваціями. Для ефектив-
ного інвестування власних коштів у підприємництво 
необхідне створення власних банків, ощадних та 
позичкових спілок, а також кредитних товариств, 
що, своєю чергою, стало поштовхом для розви-
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тку фінансово-економічної та кооперативної захід-
ноукраїнської освіти через організацію навчання 
фахівців економічного профілю. Для будь-якого сус-
пільства рівень економічної освіти є ознакою його 
інтелектуальності та можливостей подальшого роз-
витку. Фахівці економічного профілю, як правило, є 
провідними владними діячами, активними агентами 
впливу на фінансово-економічну ситуацію в країні, 
тому цілісний розвиток національної освітньої сис-
теми має орієнтуватись на історичні особливості фор-
мування її економічної складової частини, погли-
блюючи позитивні аспекти та нівелюючи негативні. 
Актуальність обраної теми дослідження підтверджує 
необхідність наукових обґрунтувань пріоритетів удо-
сконалення якості економічної освіти в Україні з 
розумінням ретроспективних основ її формування в 
розрізі різних часових періодів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тематика 
фінансово-економічної та кооперативної освіти на 
західноукраїнських землях у другій половині ХІХ – 
початку ХХ ст. є мало поширеною серед українських 
дослідників економічного профілю та частіше попа-
дає у фокус науковців-педагогів. Загальні теоретико-
методологічні засади розвитку економічної освіти 
поглиблюють такі українські вчені, як В. Андру-
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щенко, Б. Гершунський, Л. Заглинська, М. Згуров-
ський, В. Ільїн, В. Кремень, В. Луговий, О. Луком-
ська, Н. Ничкало, Г. Товканець та ін. Ретроспективні 
особливості розвитку економічної освіти розглянуто 
в працях таких науковців, як О. Вербова, В. Вісин, 
З. Гіптерс, С. Голубка, С. Злупко, І. Зуляк, К. Кон-
дратюк, І. Потапюк, Л. Потапюк та ін.

Мета статті полягає у дослідженні теоретико-
методологічних засад фінансово-економічної та коо-
перативної освіти на західноукраїнських землях у 
другій половині ХІХ – початку ХХ ст., які є важли-
вим об’єктом досліджень і характеризуються окре-
мими історико-економічними аспектами з трансфор-
мацією виявлених процесів на сучасний розвиток 
освітньої системи.

Виклад основного матеріалу дослідження. Стан 
та розвиток фінансово-економічної та кооперативної 
західноукраїнської освіти у другій половині ХІХ – 
початку ХХ ст. характеризується окремими істо-
рико-економічними аспектами. Так, українські 
землі в сучасному розумінні протягом цього пері-
оду були поділені між Австрійською імперією (землі 
Східної Галичини і Північної Буковини), Угорським 
королівством (землі Закарпаття) та Російською імпе-
рією (більшість українських земель). Відповідно, у 
сфері фінансово-економічної та кооперативної захід-
ноукраїнської освіти того часу був відчутний вплив 
політики полонізації (Східна Галичина), румуніза-
ції (Північна Буковина), мадяризації (Закарпаття), 
а також русифікації. Зазначені відмінності у сфері 
освіти існували до Першої світової війни, які озна-
менували крах Австро-Угорської, Німецької, Осман-
ської і Російської імперій.

Можливості розвитку фінансово-економічної та 
кооперативної освіти в Східній Галичині зумовлені 
насамперед ефективно продуманій системі права 
Австрійської імперії, а також успішним розвитком 
нафтової промисловості, соляної та деревообробної 
галузі, функціонуванням потужної борошномельної 
системи, інтенсивним розвитком міжнародної тор-
гівлі, а також дрібної торгівлі на ринках і ярмарках 
[9]. Окрім того, скасування кріпосного права 1848 р. 
сприяло розвитку підприємницької ініціативи в сіль-
ському господарстві, яким, однак, все ще було збе-
режено екстенсивні технології з малими обсягами 
інвестицій, що сприяли недостатньому застосуванню 
сільськогосподарської техніки та низькій продуктив-
ності праці [1, с. 667].

Український середній клас, що зароджувався 
в Східній Галичині, конкуруючи з польськими 
та єврейськими підприємцями у сфері промисло-
вості, організації будівництва, мобілізації капіталу, 
а також в торгівлі, вливав інвестиції в економіку 
[7, с. 88]. Зокрема, досі незнаний Борислав (так звана 
Галицька Каліфорнія) став відомим промисловим 
центром видобутку та переробки нафти, озокериту та 
газу не лише Східної Галичини, але й усієї Західної 
Європи. Завдяки мільйонним прибуткам нафтопро-
мисловці проживали у сусідньому Дрогобичі, відда-
леному Львові, Відні – столиці Австрійської імпе-
рії. Проте наймані робітники Галицької Каліфорнії, 
перебуваючи в украй жахливих соціально-економіч-
них і побутових умовах, не могли протестувати та 
організовувати робітничі страйки [2, с. 42].

Своєю чергою, економічний розвиток Північної 
Буковини характеризується неоднорідністю розсе-
лення населення, більшість якого проживала в сіль-
ській місцевості. У другій половині ХІХ – початку 
ХХ ст. землеробство та тваринництво – основні 
заняття у Північній Буковині. У містах варто від-

значити розвиток ремесел і мануфактурної промис-
ловості, в якій найбільшим попитом користувалися 
професії коваля, кравця, кушніра, тесляра, ткача, 
шевця [12, с. 88].

На початок ХІХ ст. Північна Буковина була 
визначена найвідсталішою колонією Австрійської 
імперії, оскільки рівень життя населення був над-
звичайно низьким. Щоб поліпшити економічне ста-
новище Північної Буковини, урядом відкривалися 
школи, створювалися нові робочі місця у промисло-
вості, які потребували висококваліфікованих праців-
ників, а згодом, у 1849 р., було скасовано кріпосне 
право [3, с. 245].

Своєю чергою, особливості економічного розви-
тку Закарпаття зумовлені тим, що воно з ХІІІ ст. 
перебувало у складі Угорського королівства, яке 
з ХVI ст. увійшло до складу Австрійської імперії. 
Нагадаємо, що Східна Галичина в 1772 р. увійшла 
до складу Австрійської імперії внаслідок першого 
поділу Польщі, а Північна Буковина була окупована 
в 1775 р. [8]. Економічна політика землевласників 
у другій половині ХІХ ст. щодо міст мала двоїстий 
характер. Так, закарпатські міста втратили право на 
самоврядування, а через обмеження феодалами та 
казенними чиновниками прав міщан розвиток цехо-
вих ремесел був слабким. Окрім того, землевласники 
заохочували проведення міських ярмарків, де жваву 
торгівлю вели купці, будуючи крамниці та винні 
погреби [11, с. 49]. 

На розвиток економіки Закарпаття суттєво впли-
нули реформи щодо скасування кріпацтва в 1848 р. 
та впровадження принципів оподаткування, харак-
терних для ринкового господарства країн Європи. На 
початку XX ст. Закарпаття було бідним сільськогоспо-
дарським регіоном Австро-Угорської імперії. У горах 
через відсутність орної землі селяни випасали худобу 
на плоскогір’ях, а також вирубували ліс [10, с. 37].

Українці в Австрійській імперії вважалися най-
чисельнішою етнічною групою, проте поступалися 
євреям, німцям, полякам та румунам за впливом на 
економічні процеси. Крім того, масова трудова емі-
грація, важке соціально-економічне становище, а 
також політика денаціоналізації та колонізації Схід-
ної Галичини та Північної Буковини стали чинни-
ками розвитку фінансово-економічної та кооператив-
ної освіти українців [7].

Зокрема, юридичне звільнення селянства західно-
українських земель від кріпосного права хоч і від-
крило перспективи для індустріального розвитку на 
нових ринкових засадах, проте малоземелля селян та 
відсутність розвинутої промисловості в Австро-Угор-
ській імперії спричинили надлишок робочої сили. 
Напрямками масової еміграції селян стали Канада, 
США, Бразилія та Аргентина, де ще були неосвоєні 
території та існувала сприятлива міграційна полі-
тика. Крім того, робітники виїжджали на сезонні 
заробітки в Німеччину, Чехію, Румунію, Данію, вла-
штовуючись чорноробами на промислових фабри-
ках, шахтах та на будівництві. Еміграція полегшила 
становище західноукраїнських селян через деяке 
пом’якшення проблеми перенаселення в сільській 
місцевості. Крім того, більшість заробітків емігранти 
переказували додому, тому з’явились можливості 
для скуповування земель [5, с. 66].

Варто зазначити, що українці у другій поло-
вині ХІХ – початку ХХ ст. усвідомлювали, що для 
ефективного інвестування власних коштів у під-
приємництво необхідне створення власних банків, 
ощадних та позичкових спілок, а також кредитних 
товариств, що, своєю чергою, стало поштовхом для 
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розвитку фінансово-економічної та кооперативної 
західноукраїнської освіти через організацію навчання 
фахівців економічного профілю [4, с. 67–68].

Зростання обсягів торгівлі в Австро-Угорській 
імперії вимагало суттєвого покращання транспор-
тування сировинних товарів (збіжжя, калійна сіль, 
ліс, нафта, озокерит, худоба та ін.) та промислових 
товарів (взуття, готові фабричні вироби, машини та 
механізми, одяг та ін.), що стало можливим завдяки 
будівництву залізниці, яке також сприяло виник-
ненню нових промислових осередків в Австро-Угор-
ській імперії через зниження залежності від мережі 
водного транспорту. При цьому розвиток залізнич-
ного транспорту хоч і стимулював економічний про-
грес західноукраїнських земель, проте був тісно 
пов’язаний зі станом продуктивних сил у регіонах, 
в яких була розміщена залізнична інфраструктура 
[1, с. 672].

Розвиток фінансово-економічної та коопера-
тивної західноукраїнської освіти був обумовлений 
потребами капіталізації сільського господарства в 
Австро-Угорщині, оскільки більшість земель Східної 
Галичини, Північної Буковини та Закарпаття мали 
насамперед сільськогосподарське призначення. Вод-
ночас, у процесі зростання обсягів торгівлі в Австро-
Угорській імперії почали функціонувати акціонерні 
торговельні компанії, які зумовили прояви моно-
полізму на ринку. З огляду на ці обставини, укра-
їнці протиставляли кооперативні форми торгівлі для 
організації збуту своєї товарної продукції та ство-
рення внутрішнього ринку для західноукраїнської 
промисловості. Крім того, для успішної конкурен-
ції з багатшими регіонами Австро-Угорської імперії 
селянські господарства Східної Галичини, Північної 
Буковини та Закарпаття почали активно користува-
тися послугами кредитування [1; 4; 5]. 

Висновки. Стан та розвиток фінансово-економіч-
ної та кооперативної західноукраїнської освіти у дру-
гій половині ХІХ – початку ХХ ст. був зумовлений 
колоніальним статусом земель Східної Галичини, 
Північної Буковини та Закарпаття. Скасування 
кріпосного права, активний видобуток корисних 
копалин із надр західноукраїнських земель на екс-
порт, розвиток залізничної інфраструктури в межах 
Австро-Угорщини сприяли масовій еміграції мало-
земельних селян та робітників у далекі країни, які 
згодом стали інвесторами кооперативного руху та 
розбудови західноукраїнської економіки за рахунок 
зміцнення позицій селянських господарств, розви-
тку внутрішньої торгівлі товарами місцевого вироб-
ництва, а також підготовки фахівців фінансово-еко-
номічного профілю. 
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