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Хід уроку 

1. Українська державність наприкінці XVII — на початку XVIII ст.  

Безпосередніми наслідками поразки Української революції були значні демографічні втрати 

(від воєнних дій, голоду, епідемій тощо українське населення скоротилося на 65—70%), 

територіальний розкол українських земель, прогресуюче звуження сфери впливу національних 

державних структур тощо. Ці негаразди зумовили не тільки відмову від створення суверенної 

національної держави, а й втрату обмеженої автономії. Капітуляція 1676 р. правобережного 

гетьмана П. Дорошенка, його присяга російському цареві не зняли проблему територіального 

розколу українських земель. Туреччина швидко знайшла заміну Дорошенкові, вручивши булаву 

Ю. Хмельницькому разом з гучним титулом «князя Сарматії та України, володаря Війська 

Запорозького». Розпочався новий етап збройного протистояння між Правобережжям і 

Лівобережжям, своєрідним епіцентром якого став Чигирин. Захопивши і зруйнувавши у ході 

запеклої боротьби колишню гетьманську столицю, Ю. Хмельницький розраховував на подальше 

розширення своєї влади на Лівобережжі, але опір лівобережного гетьмана І. Самойловича 

посилився.  

За цих обставин, Юрій дедалі частіше виявляє себе як жорстокий, деспотичний правитель, що 

і призвело до його страти турецькими властями 1681 р. Цього ж року, прагнучи вийти з 

безперспективного протистояння, Росія та Туреччина уклали Бахчисарайський мирний договір. 

За його умовами під контролем Туреччини опинилися Південна Київщина, Брацлавщина та 

Поділля, а Росія утримувала Лівобережну Україну з Києвом, Васильковом, Трипіллям, а також 

Запорожжя. Територія між Дністром і Бугом 20 років мала залишатися нейтральною та 

незаселеною.  

Останню крапку в процесі поділу українських земель у XVII ст. між сусідніми державами 

було поставлено 1686 р. під час підписання між Росією та Польщею «Вічного миру». Текст 

договору складався на основі умов Андрусівського перемир'я 1667 р. Річ Посполита визнавала за 

Московським царством Лівобережну Україну, Київ, Запорожжя, ЧерніговоСіверську землю. 

Брацлавщина та Південна Київщина ставали нейтральною незаселеною зоною між Польщею та 

Московією. Північна Київщина, Волинь і Галичина відходили до Польщі. Поділля залишалося 

під владою Туреччини (1699 р. було приєднане до Польщі).  

«Вічний мир» суттєво ускладнив становище лівобережного гетьмана І. Самойловича. До того 

ж сам гетьман у цей час зробив чимало невиважених кроків, які підірвали його престиж та 

авторитет. Безмежне користолюбство І. Самойловича, його самовладдя, призначення на посади 

полковників найближчих родичів, підпорядкування української церкви Московському 

патріархові призвели до старшинської змови, яка завершилася арештом і засланням гетьмана до 

Сибіру.  



Після усунення І. Самойловича гетьманська булава на Лівобережжі 1687 р. дісталася 

генеральному осавулу І. Мазепі (1687—1708).Своє правління новий гетьман розпочинав як 

політик чіткої промосковської орієнтації. Про це свідчать підписані ним «Коломацькі статті», які 

регламентували українсько-російські відносини, які значно розширювали російську присутність 

в Україні та обмежували козацьку автономію. Головною його метою було об'єднання в межах 

однієї держави всіх українських земель — Лівобережжя, Правобережжя, Запорожжя та 

Слобожанщини.  

2. Колоніальна політика Російської імперії щодо України у XVIII ст.  

Офіційна російська політика в українському питанні щодо ліквідації української автономії 

та інкорпорації цих земель до складу імперії пройшла кілька етапів. 

І етап – (1708 – 1728 рр.) – форсований наступ на українську автономію. Здійснюється 

обмежена влада гетьмана та контроль за нею (гетьманську резиденцію перенесено до Глухова, 

ближче до російського кордону, біля гетьмана перебував російський резидент-наглядач); 

експлуатація демографічного потенціалу (1721р. будівництво Ладозького каналу – 10 тис. 

козаків, 30% загинуло, Дербентський похід – з 6790 козаків загинуло 5183 особи); культурні 

обмеження (1720р. заборона друкування книг, які різнилися б наріччям). Росіяни отримували на 

Україні великі землеволодіння. 29 квітня 1722 р. створено Малоросійську колегію, що ставала 

вищим судовим, контролюючим та наглядаючим органом в Україні.  

ІІ етап – (1728 – 1734 рр.) – повернення Україні частини її прав та вільностей. 1727 – 1734 рр. 

гетьмування Д.Апостола. 1727 р. – «Решительные пункты» (документ, що регулював відносини 

Гетьманщини з Росією).  

ІІІ етап – (1734 – 1750 рр.) – посилення імперського тиску. Вся повнота влади на Україні 

передавалась «Правлінню гетьманського уряду» на чолі з кн. О. Шаховським. Цей орган діяв у 

відповідності до наказу: «Недремным оком наблюдать за поступками тамошнего 

малороссийского народа».Терор «Таємної канцелярії». Україна стала основною базою для 

постачання російських військ матеріальними та людськими ресурсами під час російсько-

турецької війни (1735 – 1739 рр.). Україна втратила 35 тис. осіб і 1,5 млн. крб. збитків.  

ІV етап – ( 1750 – 1764 рр.) – тимчасове уповільнення процесу російської експансії. 1750 – 

1764 рр. гетьманування К.Розумовського. 1754 р. ліквідовується митний кордон між 

Гетьманщиною та Росією. 1761 р. Київ назавжди переходить під пряме імперське правління. Як 

сказав О.Субтельний: «Гетьманщина за Розумовського переживала «золоту осінь» своєї 

автономії».  

V етап – (1764 – 1783 рр.) – остаточна ліквідація української автономії.  

Після ліквідації гетьманства 1764 р. Румянцевим.  

Взято курс на жорстку централізацію та русифікацію:  

1765 р. – знищення полкової системи на Слобожанщині.  

1775 р. – ліквідація Запорізької Січі.  

1781 р. – ліквідація полкової системи на Гетьманщині, утворено намісництво.  

1783 р. – юридично оформлене кріпацтво.  

1785 р. – видано «Жалувану грамоту дворянству».  

Внаслідок цих акцій було остаточно ліквідовано українську автономію.  

3. Правобережна Україна наприкінці XVII — у XVIII ст.  

Після поразки Української революції подальшу долю українських земель визначали сусідні 

держави — Польща, Росія та Туреччина. Згідно з умовами Бахчисарайського договору (1681) 

територія між Дністром і Бугом 20 років мусила залишатися нейтральною і незаселеною. Це 

означало перетворення на пустелю тих земель, які були своєрідною базою національно-

визвольного руху за часів Хмельниччини. Проте, зважаючи на родючість ґрунтів, сприятливі 

кліматичні умови, спочатку Туреччина, а згодом Польща порушують Бахчисарайську угоду і 

розпочинають процес активного заселення пустуючих земель Правобережжя. Після завершення 

війни між Польщею та Туреччиною (1699) потреба у козацькому війську відпала, і тому 

польський сейм прийняв рішення про ліквідацію правобережного козацтва. Спроба силою 

реалізувати цей план призвела спочатку до поразки польських військ під Фастовом 1700 p., а 

потім і до вибуху повстання під проводом С. Палія (1702—1704). Протягом 1688—1704 pp. Палій 



вів переговори з гетьманом І. Мазепою про возз'єднання Правобережної України з 

Лівобережною, але уряд Московщини, пов'язаний з Річчю Посполитою «Вічним миром» (1686), 

не давав згоди на цю акцію. У 1702—1704 pp. Палій очолював козацькі повстання на Київщині, 

Брацлавщині, Поділлі та Волині. В 1704 р. на Правобережжя вступили лівобережні козацькі 

полки під проводом Мазепи. За його наказом Палія було заарештовано, а повстання придушено. 

Ситуацією скористався І. Мазепа, який, приєднавши до Гетьманщини правобережні полки, 

незабаром усунув С. Палія від влади. Після падіння І. Мазепи та поразки П. Орлика система 

міжнародних договорів 1711—1714 pp. остаточно визнала права Польщі на володіння 

Правобережжям.  

Починається активне відновлення польсько-шляхетських порядків на Правобережжі. Землі 

регіону знову були поділені на Брацлавське, Волинське, Київське та Подільське воєводства. 

Відновивши свою владу над землями Правобережжя, магнати зрозуміли, що умовою їхнього 

збагачення є відродження та господарське піднесення краю. Саме тому вони почали створювати 

в межах своїх володінь «слободи», у яких селяни на певний час звільнялися від податків. Однак 

закінчення пільгових років, вимоги землевласників виконання панщини та натуральних 

повинностей, які супроводжувалися посиленням наступу уніатства на права православних, 

викликали значне соціальне напруження на Правобережжі, безпосереднім наслідком якої стала 

гайдамаччина. Гайдамацький рух виник у першій половині XVIII ст. (перша згадка про 

гайдамаків датується 1714 р.) на Волині та Західному Поділлі, але незабаром охопив Київщину 

та Брацлавщину. Це була яскрава форма національно-визвольної боротьби українського народу 

проти польського гніту на землях Правобережної України. Гайдамаччина у своєму розвитку 

пройшла три хвилі піднесення: 1734—1738 pp., 1750 p., 1768 p. (Коліївщина). Польські шляхтичі 

зневажливо поставилися до виникнення повстанського руху, називали його учасників 

«гайдамаками» (від турецького «гайда» — гнати, переслідувати, турбувати), а невдовзі цей 

термін і став самоназвою народних месників.  

Перше велике гайдамацьке повстання розпочалося 1734 р. Повстанцям вдалося захопити 

Жванець, Броди, Збараж, дійти з боями аж до околиць Кам'янця-Подільського та Львова. Царські 

війська були кинуті на придушення гайдамацького руху. Наприкінці 1738 р. російські та польські 

збройні формування за допомогою зрадника С. Чалого отримали перемогу над основними 

повстанськими силами, що примусило частину гайдамацьких загонів відійти в Молдавію, а 

решту тимчасово припинити збройний опір. Новий спалах активності гайдамацького руху 

припадає на 1750 р. Повстанці, очолювані О. Письменним, М. Сухим, П. Тараном, протягом року 

контролювали землі Брацлавщини, Київщини, Східного Поділля. Їм вдалося навіть захопити такі 

потужні фортеці, як Вінниця, Умань, Летичів, Фастів. Проте до зими 1750 р. цей виступ 

спільними зусиллями польських та російських військ було придушено.  

Своєрідним піком гайдамацького руху стало селянсько-козацьке повстання 1768 p., що 

отримало назву «Коліївщина» (від слів «кіл», «колоти», «колій»). Цей народний виступ був 

зумовлений взаємодією низки причин. Навесні 1768 р. запорожець М. Залізняк сформував під 

Чигирином повстанський загін, його ядром були запорожці, навколо яких об'єдналися тисячі 

селян. На бік повсталих перейшов уманський сотник І. Гонта зі своїми козаками. Повстанці взяли 

Умань — міцну фортецю, одну з опорних точок польської шляхти в цьому регіоні, що стало 

переломним моментом у розгортанні Коліївщини. Ця перемога робила досить реальною 

перспективу розростання гайдамацького руху як у західному, так і в східному напрямках, що 

означало його поширення не тільки на власне польські землі, а також і на Лівобережжя. Усі ці 

фактори зумовили зміну тактики російського уряду стосовно гайдамацького руху — після 

зближення з Польщею Росія розпочинає в другій половині червня 1768 р. каральні акції проти 

повстанців. Підступно були схоплені М. Залізняк та І. Гонта. Протягом липня—серпня було 

розгромлено більшість гайдамацьких загонів, але остаточно Коліївщина була придушена лише 

навесні 1769 р. Росія постійно проводила двозначну політику щодо соціальних рухів на 

Правобережжі. Це пояснюється тим, що, з одного боку, вона бачила в гайдамаччині засіб 

дестабілізації та ослаблення Польщі, з іншого — не хотіла, щоб цей антифеодальний рух 

поширився на російську територію. Отже, після поразки Української революції Правобережжя 



надовго стало об'єктом територіальної експансії сусідніх держав — Польщі, Росії та Туреччини. 

4.Соціально-економічний розвиток України наприкінці XVII — у XVIII ст.  

Стрижнем тогочасної економіки було сільське господарство. Старшинське землеволодіння 

існувало у двох формах: приватно-спадковій та тимчасовоумовній. 

У 30-х роках ХVІІІ ст. понад 35% оброблюваних земель Гетьманщини вже перебували у 

приватній власності старшини.  

Збільшується земельна власність російських поміщиків: О. Меншиков (20 тис. господарств), 

Г. Потьомкін (42,2 тис. десятин).  

З’являється мануфактурне виробництво. Ярмарки. Торги. Базари.  

Характерними рисами соціально-економічного розвитку українських земель наприкінці ХVII 

– XVIII ст. були:  

- зростання великого феодального землеволодіння;  

- обезземелення селян, їх закріпачення; - розбудова та відокремлення міст від сіл;  

- поступальний розвиток селянських промислів і міського ремесла, на базі яких виникають 

мануфактури;  

- збільшення товарності виробництва;  

- зростання паростків капіталістичного укладу в економіці - формування національного 

ринку.  

5.Адміністративно-політичний устрій Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України.  

Адміністративно-територіальний устрій Гетьманщини, що склався протягом Національно-

визвольної війни, зберігався майже без змін. Наприкінці XVII ст. на Лівобережжі існувало 10 полків, 

які одночасно були адміністративно-територіальними і військовими одиницями. 

Адміністративно-територіальний устрій Слобідської України був подібним, хоч існували й 

певні відмінності. На території Слобідської України сформувалося п'ять козацьких полків — 

Острогозький, Харківський, Сумський, Охтирський та Ізюмський. Ці полки, як і в Гетьманщині, 

були не тільки військовими, а й адміністративно-територіальними одиницями. Полки поділялися на 

сотні. Полком керував полковник із полковою старшиною. Посада полковника була виборною. Він 

очолював адміністрацію полку, стверджував судові постанови, роздавав поселенцям вільні землі, а 

також командував полком під час походів. Полковників обирали довічно. Крім того, на Слобідській 

Україні нерідко траплялось успадкування посади полковника. Місце Генеральної військової ради 

заступила Старшинська рада. До її складу входили гетьман і генеральна старшина — обозний, 

писар, двоє суддів, підскарбій, двоє осавулів, бунчужний, а також 10 полковників. Ця рада 

встановлювала розміри податків, оренди, виносила ухвали з питань оборони.  

Безпосереднє діловодство покладалося на Генеральну військову канцелярію, її очолював її 

генеральний писар, а безпосередньо керував гетьман. У Генеральній військовій канцелярії 

зосереджувалася військова, політична й міжнародна інформація з усієї України, а також із-за 

кордону. Тут складалися гетьманські універсали, провадилося дипломатичне листування, 

переписувалися й копіювалися документи, розглядалися судові та цивільні справи козаків, селян, 

міщан.  

Найвищою посадовою особою в Гетьманщині був гетьман. У другій половині XVII ст. його 

обирала вузька Старшинська рада, рішення якої схвалювало козацьке військо на Генеральній 

військовій раді. Остаточно затверджував гетьмана цар. Влада гетьмана хоч і обмежувалася царатом, 

проте залишалася значною у вирішенні питань внутрішнього життя Лівобережної України. 

Повноваження гетьмана визначалися спеціальними статтями (умовами), що укладалися між 

гетьманом і царем. Гетьман, зокрема, мав право надавати старшині у власність землю за службу, 

призначати на посади. Гетьман визначав також напрями внутрішньої політики Гетьманщини, умови 

переговорів або листування з урядами інших держав. Дорадчі права при гетьманові мала Рада 

генеральної старшини. 

 У Слобідській Україні посади гетьмана не існувало, не було й генеральної старшини. У 

цьому полягала ще одна особливість адміністративно-політичного устрою Слобожанщини, 

накинута царатом. Слобідські полковники підпорядковувалися безпосередньо бєлгородському 

воєводі. Кожний полк окремо і в різний час одержував царську жалувану грамоту, в якій 

визначалися його права на козацький устрій, вільну торгівлю, звільнення від податків на землю 



 6.Українські землі під владою Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині 

XIX ст. 

 4 червня 1775 р. війська генерала Текелія раптово оточили Січ-столицю, де стояла невелика 

козацька залога, й зажадали її капітуляції. Після бурхливої військової ради, зваживши на нерівні 

сили сторін (3000 запорожців проти 10 000 царського війська), запорожці вирішили скласти зброю. 

Наступного дня за наказом Текелія з Січі було вивезено боєприпаси, артилерію, скарб, клейноди і 

прапори, архів. Всі будівлі на Січі, крім укріплень, зруйнували, в тому числі 500 козацьких 

майстерень і торговельних будинків.Після ліквідації Січі запорожцям було наказано записатися до 

селянського (фактично до кріпаків) та міщанського станів. Старшин зараховували офіцерами до 

царської армії, але найвищих керівників Січі жорстоко покарали. Особливо тяжка доля випала 

кошовому отаману Петру Калнишевському, військовому судді Павлу Головатому та військовому 

писарю Івану Глобі. Останній кошовий протягом 25 літ відбував ув'язнення у маленькій келії, 

фактично у кам'яному мішку, в Соловецькому монастирі. Суддя ж і писар були заслані до Сибіру 

(Тобольськ).У 1781 р. на землях Лівобережної Гетьманщини було утворено Малоросійське генерал-

губернаторство, що складалося з трьох намісництв, згодом губерній — Київської, Чернігівської та 

Новгород-Сіверської. Кожна губернія поділялася на 11 повітів. Глухів утратив статус столиці. У 

губернських і повітових містах створювалися такі самі адміністративні та судові установи, які діяли 

скрізь у Російській імперії. Малоросійську колегію було скасовано. З ініціативи Рум'янцева 

здійснювався перепис населення, кількість вільних селян знову було зменшено. Врешті, 1783 р. 

вийшов імператорський указ, який прикріпляв усіх українських селян до того місця, де вони були 

записані під час останнього перепису, й забороняв переходити на нові місця. Цим указом у 

Лівобережній та Слобідській Україні запроваджувалося кріпацтво.Спеціальним указом від 1783 р. 

було ліквідоване й козацьке військо. Десять козацьких і три компанійські полки перетворилися на 

десять регулярних кінних карабінерних полків російської армії. Реорганізовані козацькі полки й 

надалі мали формуватися з українських козаків, які утворили окремий стан населення — казенних 

селян. На відміну від звичайних селян, вони не були кріпаками, а мусили відбувати військову 

службу в регулярній російській армії. 

 

 

Рекомендовані відео для перегляду: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=dEBjH5iOH10 

2. https://www.youtube.com/watch?v=VZS02ELbY_c 

 

Домашнє завдання: 

1. Опрацювати конспект та тезисно написати його у робочий зошит 

2. Переглянути відео-матеріал 

 

 

 

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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