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1. Ускладнення політичної ситуації в Україні. Гетьман Іван Виговський. 
Боротьба козацько-старшинських угрупувань за владу. Поділ України на 
Правобережну та Лівобережну. Гетьман Петро Дорошенко. 

Висвітлення першого питання дає можливість з’ясувати важливу 
проблему ролі зовнішніх і внутрішніх факторів в історії України і, зокрема, 
негативних наслідків союзу з Московщиною, а також не менш драматичне 
питання внутрішніх незгод й боротьби за владу між тогочасною політичною 
елітою. Тому мають рацію ті дослідники, які зазначають: «Розв’язавши цілу 
низку складних соціально-політичних суперечностей, Козацька революція 
спричинилася до виникнення нових проблем у суспільному розвитку України. 
Слід пам’ятати, що держава, створена Хмельницьким, була молодим 
утворенням, якому доводилося боротися за існування, утверджувати свою роль 
на міжнародній арені й водночас визрівати як державному організму, шукати 
оптимальний шлях розвитку політичної системи, адміністративного апарату, 
збройних сил, суспільних відносин». 

Незалежно від правових та ідеологічних основ Переяславської угоди, цар 
виконав обіцянку Бутурліна й дав козакам те, на що ніколи не погоджувався 
польський король: визнання козацької державності, 60-тисячного козацького 
реєстру та привілейованого статусу для нерухомості козаків. Він також визнав 
вольності, що ними користувалися інші соціальні верстви за польських королів. 

Однак угода перш за все заклала умови для військового альянсу. Вона не 
встановлювала західного кордону козацької держави — він міг бути там, куди 
дійдуть козацькі коні. Московська та козацька армії вступили у війну проти Речі 
Посполитої на окремих фронтах: козаки, підтримані московськими корпусами, 
почали наступальні дії в Україні в межах Польського королівства; московські 
війська почали наступ під Смоленськом і рушили на захід через Білорусь і потім 
у Литву. Спільний наступ московських та козацьких військ дав неочікувані 
наслідки. Хоча польським та литовським військам за підтримки кримського 
хана вдалося чинити ефективний спротив, улітку та восени 1655 року польсько-
литовський контрнаступ провалився: козаки знову обложили Львів, а 
московські війська увійшли до Вільна, столиці Великого князівства Литовського. 

Це був початок епохи, що увійшла до історії Польщі під назвою Потоп. У 
глиб Речі Посполитої просувалися не лише козацька та московська армії: у 



липні 1655 року до них приєдналися шведи, які почали власний наступ, 
перетнувши Балтійське море. До жовтня в руках шведів були Варшава та давня 
столиця Польщі — Краків. Стривожені перспективою краху Польщі та швидкою 
експансією Швеції, яка тепер претендувала на захоплені московськими 
військами землі Великого князівства Литовського, восени 1656 року московські 
дипломати уклали Віленське перемир’я, що поклало край польсько-
московській війні. Хмельницький та козацькі старшини були розгнівані тим, що 
їх не допустили на переговори. Сепаратний мир з Польщею залишив козаків 
наодинці з їхнім традиційним ворогом. Стосовно них цар зрадив свій головний 
обов’язок за Переяславським договором, так як його розуміли козаки, — 
військовий захист своїх підданих. 

Богдан Хмельницький проігнорував польсько-московську угоду та 
відправив свою армію на допомогу союзнику Швеції, протестантському 
правителю Трансільванії, боротися з поляками. Тепер навіть військовий альянс 
між козаками й царем став піддаватися сумнівам. Хмельницький шукав нових 
союзників від моменту вступу Швеції у війну проти Польщі. Здавалося, шведи 
хотіли того самого, що й він, — зруйнувати Річ Посполиту. Переговори щодо 
укладення українсько-шведської угоди, що поклала б край Речі Посполитій і 
гарантувала включення до складу козацької держави не лише України, а й 
частини Білорусі, одержали новий імпульс після дій царя, які гетьман розглядав 
як зраду України. 

Але смерть Б. Хмельницького у серпні 1657 р. внесла свої корективи, 
оскільки постала необхідність обрання нового гетьмана. І тут, у боротьбі за 
гетьманську булаву зіткнулися відразу кілька політичних угрупувань у козацько-
старшинському середовищі, котрі мали різне соціальне походження, 
зовнішньополітичну орієнтацію й погляди на майбутнє держави. 

 Одне з них очолював генеральний писар Іван Виговський. Проголошений 
на старшинській раді в липні 1657 р. гетьманом, Виговський прагнув 
трансформації соціально-політичного устрою України за зразком Речі 
Посполитої.  Зневірившись у союзі з Московщиною й розуміючи загрозу 
суверенітету козацької держави гетьман спробував повернутися під протекцію 
польського короля. З цією метою у вересні 1658 р. І. Виговський уклав 
Гадяцький договір з Річчю Посполитою, який завершував десятилітню 
українсько-польську війну. За умовами договору передбачалося повернення 
української козацької держави (Київського, Чернігівського, Брацлавського 
воєводств) до складу оновленої Речі Посполитої на правах федеративної її 
частини – Великого князівства Руського, яке разом з Великим князівством 
Литовським та Польщею мали утворити одну конфедеративну державу. Король 
гарантував амністію всім учасникам війни, Військо Запорозьке отримувало 
підтвердження старих привілеїв й мало становити 60 тис. осіб, Берестейська 
унія ліквідовувалась, православний київський митрополит отримував місце в 
Сенаті, Києво-Могилянський колегіум отримував статус вищого навчального 



закладу – академії; передбачалось заснування ще однієї академії, відкриття 
українських середніх навчальних закладів та друкарень. З іншого боку,  
Гадяцький договір уможливлював повернення в Україну польських 
землевласників, яким, однак заборонялося переобтяжувати своїх підданих.  

 Але загострення соціальних суперечностей в суспільстві, несприйняття 
Івана Виговського частиною козаків і старшини, прорахунки в політиці щодо 
Запорожжя привели до різкого загострення соціально-політичного становища в 
Україні, яке переросло в громадянську війну. Навіть блискуча перемога над 
російською армією в битві під Конотопом (червень 1659 р.), не привела до 
остаточного розриву з Москвою, оскільки частина українського суспільства, в т. 
ч. козацької старшини, була налаштована в антипольському дусі . В результаті у 
вересні 1659 р. І. Виговський змушений був зректися гетьманської булави, а в 
лютому 1664 р. його розстріляли поляки за участь в повстанні за об'єднання 
Правобережної і Лівобережної України у складі незалежної держави. 

 Варто звернути увагу, що дослідники наголошують на еволюції поглядів І. 
Виговського «від автономізму до державної незалежності України, Виговський  
став першим гетьманом Української козацької держави, страченим за участь у 
боротьбі за її незалежність». 

 В жовтні 1659 р. гетьманом України було проголошено Юрія 
Хмельницького, який під тиском Москви підписав т. зв. нові Переяславські 
статті, котрі повертали гетьманат під московську протекцію. Царські дипломати 
запропонували українській стороні буцімто автентичний текст Переяславських 
(Березневих) статей 1654 р., який насправді був фальсифікатом, доповненим 
новими положеннями, що істотно обмежували автономні права козацької 
держави у зовнішній політиці, обранні гетьмана та генеральної старшини. 
Російські залоги вводилися у Київ, Переяслав, Чернігів, Ніжин, Брацлав та 
Умань. Таким чином, гетьманат втрачав ознаки політичної автономії, 
перетворюючись на автономію адміністративну. 

 Прийняття нових Переяславських статей поглибило суспільно-політичну 
кризу в Україні. Частина козацької старшини, зокрема правобережної, схилила 
Ю. Хмельницького підписати у жовтні 1660 р. Слободищенський трактат з 
Польщею, який фактично перетворював гетьманат на провінцію Речі 
Посполитої. Але, проросійська орієнтація більшості козацтва і старшини 
Лівобережжя, які виступали проти трактату, змусили Ю. Хмельницького скласти 
булаву. 

 Правобережне козацтво обрало гетьманом Павла Тетерю (1663–1665рр.), 
який дотримувався пропольської орієнтації, а лівобережне – Івана 
Брюховецького (1663–1668рр.), який зробив ставку на російське 
самодержавство. Таким чином, козацька держава, створена Богданом 
Хмельницьким, втратила територіальну єдність, розкололася на два гетьманати, 
з протилежною орієнтацією на зарубіжні держави, з окремими урядами, що 



перебували у стані війни. Було створено передумови для поділу України по 
Дніпру між Росією та Польщею. До протистояння на рівні еліт додалися 
жорстокі й руйнівні виступи незаможного козацтва (черні) та селян, 
незадоволених розширенням соціальної ролі старшини та її збагаченням.  

 Розкол Гетьманщини по Дніпру на Лівобережну і Правобережну Україну 
був закріплений домовленостями між Росією та Польщею, зокрема 
Андрусівським перемир’ям (січень 1667 р.) на 13,5 років, за яким визнавалося 
входження Лівобережної України до складу Росії, а Правобережної – до складу 
Польщі, Київ на два роки залишався за Росією, а Запорозька Січ мала 
перебувати під владою двох держав. 

 Боротьбу національно-патріотичних сил за об’єднання України очолив 
правобережний гетьман Петро Дорошенко (1665–1676 рр.). Переконаний в 
тому, що уряд Польщі прагне порозумітися з Московською державою ціною 
поділу України, він розпочав військові дії проти польської окупаційної армії в 
Україні. Свого часу П. Дорошенко підтримував І. Виговського, воював проти 
російської армії під Конотопом. Після укладення російсько-польського 
Андрусівського договору проводив політику зближення з Османською імперією 
та Кримським ханством з метою отримання військово-політичної допомоги для 
возз’єднання етнічних українських земель в межах незалежної держави. 
Оскільки уряди Російської держави, Речі Посполитої та Кримського ханства 
виступали проти соборності козацької України й провокували міжусобну 
боротьбу, козацька старшинська рада в березні 1669 р. ухвалила прийняти 
турецьку протекцію. Зрештою, в цьому не було чогось дивного, оскільки ще Б. 
Хмельницький одним з можливих варіантів протекторату розглядав Туреччину, 
Швецію. То ж турецька орієнтація  П. Дорошенка, як і пізніше шведська – І. 
Мазепи, фактично були продовженням пошуків української політичної еліти 
найбільш прийнятних на той час союзників. У внутрішній політиці П Дорошенко 
послідовно і рішуче проводив курс на зміцнення гетьманської влади, підтримку 
козацького типу господарства, ліквідацію великого й середнього феодального 
землеволодіння, фільварково-панщинного господарства й кріпацтва. Він 
намагався зіграти на суперечностях між Османською, Російською імперіями й 
Річчю Посполитою, але а умовах наступу лівобережних і російських полків, 
зазнавши невдачі потрапив в критичне політичне становище й змушений був 
зректися гетьманської булави на користь Івана Самойловича. 

 Як зазначають дослідники, міжусобна збройна боротьба в українському 
суспільстві стала результатом загострення соціальних, політичних і регіональних 
суперечностей, яка фактично привела до розв’язання громадянської війни. Її 
основними причинами були: неадекватне реаліям економічного життя 
збагачення правлячої еліти й посилення її станового егоїзму; нехтування 
козацькою старшиною соціально-економічними інтересами рядових козаків, 
селянства, міщанства; відсутність в суспільстві та в середовищі еліти згоди щодо 
моделі соціально-економічних відносин і форми політичного устрою 



Української козацької держави. Деструктивну роль в ескалації громадянського 
протистояння в Україні відігравав фактор іноземного втручання в її внутрішні 
справи, моральної та військово-політичної підтримки іноземними державами 
(задля досягнення власних інтересів) опозиційних сил. Чи не нагадує це 
нинішню ситуацію в Україні? 

 Наслідки Руїни були фатальними для України. Після зречення П. 
Дорошенка Правобережжя практично перестало існувати як цілісне й 
самостійне державно-політичне утворення, перетворившись в ході 
безперервних війн другої половини XVII ст. на справжню пустку. Демографічні 
втрати сягали тут 65–70 % від загальної чисельності населення. Менш 
катастрофічною виявилася Руїна для Лівобережжя, яке в складі Московської 
держави, під назвою Гетьманщина, зберегло адміністративну автономію. Якщо 
порівняти загальноєвропейський контекст з подіями власне української історії, 
варто зазначити, що XVII ст. закінчувалося грандіозним поділом земель у 
Центрально-Східній Європі, котрий супроводжувався жахливими війнами й 
тривалим дипломатичним протистоянням найпотужніших держав цього регіону 
– Польщі, Туреччини й Московщини. Об’єктом їх боротьби, починаючи з 
середини століття, стали українські землі, на яких у результаті Першої 
української національної революції виникло нове державне утворення – 
Військо Запорозьке. Відіграючи від початку революції роль активного суб’єкта 
міжнародних відносин, козацька держава, під впливом внутрішньої 
нестабільності й зовнішніх втручань поступово стає об’єктом геополітичних 
устремлінь згаданих вище держав. Вже в 60-х рр. XVII ст., територія колишньої 
держави Б.Хмельницького стає предметом торгу між сусідами, в першу чергу 
Польщі та Московщини, зацікавленими в їх поділі. Козацькі еліти по обидва 
боки Дніпра намагалися використати зіткнення цих інтересів, але не 
спромоглися відновити територіальну цілісність Гетьманщини. 

 
2. Колоніальна антиукраїнська політика Російської імперії щодо України та 
боротьба за українську державність. Гетьман Іван Мазепа. 
Серед історичних постатей України особливе місце посідає Іван Мазепа – 
гетьман, політик, полководець, військовий діяч, будівничий національної 
системи освіти, науки, культури; високоосвічена людина, який навчався в 
Києво-Могилянській академії, єзуїтській колегії у Варшаві, поглиблював освіту у 
Франції, Німеччині, Італії, Нідерландах; досконало володів польською, 
латинською, знав російську, німецьку, французьку, італійську, голландську, 
татарську мови; мав безпосередній стосунок до поезії, музики, театру; був 
тонким психологом і вмілим оратором. Ще за життя зажив європейської слави. 
Про нього писала тогочасна преса, складали вірші, поеми, драми, оповідання, 
повісті, романи; малювали живописні портрети та гравюри, писали музичні 
твори. 



 Очевидно зовсім не випадково в українській історії з’явилися такі поняття, 
як: «Мазепа – мазепинці – мазепинство», зрештою пізніше: «Петлюра - 
петлюрівці – петлюрівщина» й «Бандера – бандерівці – бандерівщина». Для 
російської імперської свідомості та національних ренегатів ці поняття носили й 
носять негативний зміст, тоді як для національно свідомої частини українського 
суспільства вони є синонімом боротьби за незалежність України, живили й 
живлять нашу історичну пам’ять та свідомість. 

 Звичайно, Іван Мазепа не був людиною безгрішною, в ньому воювали, 
так-би мовити, «плоть і дух», але ще складнішою була боротьба не лише з 
власним домашнім ворогом, а й ворогом зовнішнім – тим, котрий хотів стерти з 
лиця землі його Козацьку державу, яку він так скрупульозно творив. Власне за 
це його прокляли і зневажили, обплювали й брутально ганили – від російського 
самодержавства до генсека КПРС, від анафем з московських церковних амвонів 
до пасквілів напівосвічених політруків. 

 Насамперед потрібно говорити про Івана Мазепу як українського 
державника. В умовах перебування лівобережної України під московською 
зверхністю, він докладав чимало зусиль до об’єднання українських земель в 
єдиній державі, утвердження міцної гетьманської влади, розбудови станової 
держави європейського зразка на основі традиційного українського козацького 
устрою. Реалізуючи плани політичного об’єднання українських  земель, І. 
Мазепа намагався поширити свій вплив на Правобережну Україну. Через 
розвідників, агентів, полонених, шляхом збору інформації від приїжджих осіб 
вів постійне спостереження за міжнародною ситуацією, підтримував контакти з 
Туреччиною, Кримським ханством, Волощиною, Молдовським князівством, 
Польщею, Литвою. Гетьманування І. Мазепи позитивно позначилося на 
економічному розвиткові Української козацької держави: збільшувалася 
кількість населення, освоювалися запустілі та раніше не оброблювані землі, 
зростали вже існуючі та засновувалися нові населені пункти, розвивалися 
ремесла, промисли й торгівля. Політика гетьмана сприяла еволюції 
українського суспільства в напрямку подальшого поділу на стани, особиста 
залежність селян поступово перетворювалася на кріпосницьку. Опорою влади 
була козацька старшина. Мазепа докладав зусиль для збереження за містами 
магдебурзького права, особисто піклувався ливарництвом, паперовою 
промисловістю, займався питаннями поліпшення боєздатності козацького 
війська. 

 Гетьман сприяв розвиткові української культури. Він докладав значних 
зусиль для відродження Києва як духовної столиці України, спрямовував значні 
кошти на церковне та цивільне будівництво, дбав про монастирі, освітні 
заклади, зокрема Київську академію, Чернігівський колегіум та ін. 

 Посилення антиукраїнської політики Росії, значні матеріальні і людські 
втрати у непотрібній Україні Північній війні Петра І, змусили І. Мазепу та його 



найближче оточення шукати виходу із цієї складної ситуації. Адже розвиток 
політичної ситуації міг привести до повного поділу українських земель між 
Річчю Посполитою і Росією у випадку їх перемоги над Швецією, або до втрати 
української державності при переході під польську зверхність у разі шведської 
перемоги. У цій складній політичній ситуації українська еліта вбачала вихід у 
налагодженні контактів з противниками Росії. В результаті було прийнято 
рішення про перехід на бік шведів. У жовтні 1708 р. гетьман І. Мазепа залишив 
свою столицю Батурин і вирушив на з’єднання із шведським королем Карлом 
ХІІ. Разом з гетьманом на шведський бік перейшли представники верхівки 
українського політикуму: кошовий отаман К. Гордієнко, генеральний обозний І. 
Ломиковський, генеральний писар П. Орлик, генеральні осавули М. Гамалія, Д. 
Максимович, генеральний бунчужний Ф. Мирович, генеральний хорунжий І. 
Сулима, миргородський полковник Д. Апостол, прилуцький Д. Горленко, 
лубенський Д. Зеленський, а також кількатисячний загін козаків. 

 28 березня 1708 р. у Великих Будищах на Полтавщині було укладено 
українсько-шведський договір. Карл ХІІ приймаючи Україну під свою владу, 
зобов’язувався не чинити мирного договору з Російською державою до того 
часу, поки Українська козацька держава не буде повністю звільнена від 
російської окупації, а українцям не будуть повернені давні права та привілеї. 

 Але, як пише Ю. Мицик, «вирішальну свою справу – змагання за 
незалежність України – І. Мазепа програв, що стало не тільки його особистою 
трагедією, а й справжньою катастрофою для всього українства». Російські 
війська знищили гетьманську столицю Батурин, зруйнували Запорозьку Січ. За 
розпорядженням Петра І російська православна церква оголосила І. Мазепі 
анафему, яка не скасована й до нині. 

 Вважаємо також за необхідне детальніше зупинитися на концептуальних 
висновках відомого дослідника В. Шевчука, який зазначає, що гетьман І. 
Мазепа був інтелектуально розвинутою особистістю, здобув ґрунтовну освіту, 
володів кількома іноземними мовами, цікавився музикою, віршотворенням, 
архітектурою, книгами, образотворчим та ужитковим мистецтвом. В його 
найближчому оточенні були філософи та богослови, поети, художники і 
архітектори, вчені. Він дбав про розвиток в Україні освіти, зокрема Київської 
академії, сприяв національному книгодрукуванню, розбудовував українську 
церкву. Інтереси держави та своєї землі ставив вище особистих, але при цьому, 
звичайно, його уявлення про державу були на рівні тогочасних теорій, що їх 
сповідували правлячі еліти європейських держав. 

 При цьому потрібно зважати на те, що І. Мазепа не був незалежним 
володарем, а перебував у васальній підпорядкованості російському монархові 
Петру І, що великою мірою визначало поведінку гетьмана. Фактично 
український народ перебував під подвійним тягарем. Крім утримання власної 
держави Гетьманщини, він виконував різноманітні повинності на користь чужої 



– Російської: податки, утримання окупаційного війська, підпорядкування 
Української церкви Московському патріархату, систематичне викачування 
інтелектуальних сил з України і переселення їх до Московщини, використання 
українських людських ресурсів на різних будівельних роботах – побудові Санкт-
Петербурга та інших міст, численних каналів, укріплених ліній, фортець тощо. У 
численних війнах, що їх проводила агресивна Російська імперія, гинула 
українська військова еліта, козацтво. Більше того, Петро І намагався 
дестабілізувати державний устрій гетьманської України, вбиваючи клин між 
гетьманом та старшиною, гетьманом та Запорожжям, старшиною і козацтвом, 
поспільством і козацтвом і т.д. 

 За таких обставин гетьман І. Мазепа не міг вести прямої, чесної і 
зрозумілої всьому суспільству політики, а змушений був вдаватися до політики 
таємної, обережної, хитрої, що стало основною причиною його поразки в 
боротьбі за свободу рідної землі. 

 Але не це визначає місце і роль гетьмана Івана Мазепи в історії України. 
Він був будівничим Української Козацької держави з національною ідеєю в її 
основі. Будуючи Козацьку державу Іван Мазепа творив, як пише Валерій 
Шевчук, не тільки її політичне тіло, а й духовне – виступаючи щедрим 
меценатом української культури. Врешті, І. Мазепа, як і І. Виговський 
відважився розірвати союз з Москвою та спробували заручитись підтримкою 
європейських держав – Польщі та Швеції. Але до таких кроків, не було готове 
тогочасне українське суспільство, з одного боку, і не допустила Московщина – з 
другого. Саме остання доклала максимальних зусиль для фальсифікації образу 
Івана Мазепи, як зрадника і його спроб визволитися з-під московського ярма. 

Естафету боротьби за незалежність України перейняв Пилип Орлик – 
гетьман України в еміграції (1710–1742), найближчий радник І. Мазепи, який у 
1708–1709 рр. разом з ним намагався створити за участю східноєвропейських 
держав та Швеції антимосковську коаліцію, яка б стала гарантом політичної 
незалежності України. Після поразки під Полтавою разом з І. Мазепою 
змушений був емігрувати, а в квітні 1710 р., у зв’язку з смертю останнього, 
П. Орлика на козацькій раді обрали гетьманом. Під час обрання між ним, 
старшиною та козаками було укладено угоду – «Пакти і Конституція прав і 
вольностей Запорозького війська». Цей документ пізніше дістав назву 
«Конституція Пилипа Орлика 1710 р.» – унікальна пам’ятка української 
суспільно-політичної думки початку XVIII ст., фактично перша українська 
конституція, яка не має аналогів в світовій історії того періоду, оскільки 
конституція США була прийнята у 1787, а Франції та Польщі у 1791 рр. Вона 
випереджала свій час, адже вперше в світі було вироблено реальну модель 
вільної незалежної держави, заснованої на природному праві народу на 
свободу й самовизначення, модель, що базувалася на незнаних досі 
демократичних засадах суспільного життя. 



 Пилип Орлик був автором ще цілого ряду блискучих політичних праць, 
серед яких в першу чергу слід назвати: «Вивід прав України», «Маніфест до 
європейських народів», «Причини виходу України з-під московського 
протекторату», в яких він аргументовано доводив право українського народу на 
незалежну державу. Але не лише політичними трактатами, теоретично, він 
боровся за українську незалежність. Навесні 1711 р. П. Орлик, уклавши союзний 
договір з Швецією, Кримським ханством та Туреччиною, на чолі 16 тис. війська 
розпочав наступ на Правобережну Україну. Українське населення радо вітало П. 
Орлика і здавало міста без бою, а правобережні полки визнали владу гетьмана 
й перейшли на його бік. Паралельно розпочалися масові народні виступи проти 
московської окупації на Лівобережній Україні. І лише деструктивна поведінка 
татар підірвала авторитет П. Орлика серед частини українського населення й він 
змушений був відступити. Протягом багатьох років, проживаючи у Швеції, 
Німеччині, Франції, Греції, Молдові, П. Орлик робив безуспішні спроби 
організувати нову антимосковську коаліцію, неодноразово порушував перед 
європейськими країнами питання про допомогу у відновленні незалежної 
української держави. Його справу продовжував син Григор Орлик – український 
політичний діяч, генерал-поручник французької армії, дипломат. Але поразка 
під Полтавою докорінно змінила ситуацію в Україні. Колоніальна політика 
Російської імперії більш посилилася й проявлялася тепер у всіх напрямках: 
політичному, економічному, культурному, вона пройшла кілька етапів, у межах 
яких темпи, форми, методи, інтенсивність та результативність імперської 
експансії були різними, але наступальність цього процесу зберігалася постійно.  

 Дослідники виділяють кілька етапів офіційної російської політики в 
українському питанні: 

I. етап ( 1709–1727) – форсований наступ на українську автономію; 
II. етап (1728–1734) – повернення Україні частини її прав та вольностей; 

III. етап (1734–1750) – посилення імперського тиску; 
IV. етап (1750–1764) – тимчасове уповільнення процесу російської експансії; 
V. етап (1764–1783) – остаточна ліквідація української автономії. 

 Проаналізуємо детальніше перші три, тобто від поразки під Полтавою й 
до відновлення Гетьманства К. Розумовського. 

 Колоніальна політика Російської імперії на першому етапі проявилася 
хвилею масових репресій, розгромом гетьманської столиці Батурина, 
ліквідацією Запорозької Січі, що було першою реакцією Петра І на перехід І. 
Мазепи до шведів. Після цього російський цар вирішив остаточно «прибрати 
Україну до рук». Він спочатку видає універсал, у якому обіцяє українському 
народові всілякі милості і свободи, наказує обрати нового гетьмана – Івана 
Скоропадського (1708–1722), але справжня суть імперської політики Росії 
висловлена в листі князя Голіцина до канцлера Головкіна: «Задля нашої 
безпеки в Україні треба насамперед посіяти незгоду між полковниками і 
гетьманом. Не треба виконувати прохань гетьмана. Коли народ побачить, що 



гетьман уже немає такої влади, як Мазепа, то, сподіваюсь, буде приходити з 
доносами». 

 Коли І. Скоропадський звернувся до царя з проханням підтвердити 
традиційні права та вольності, резюме Петра І було коротким і однозначним: 
«Українці і так мають з ласки царя стільки вольностей, як жоден народ у світі».  
Після цього розпочинається форсований наступ російського самодержавства на 
автономію України, що проявлялося у обмеженні влади гетьмана та контроль за 
нею, перенесення гетьманської столиці із Батурина до Глухова, ближче до 
російського кордону, а біля самого гетьмана перебував резидент-наглядач; 
економічних утисках – коли значну частину українських товарів дозволялося 
вивозити через російські порти, водночас певні товари заборонялося ввозити з-
за кордону в Україну, їх змушували купувати в Росії; експлуатувався 
демографічний потенціал України – десятки тисяч українських козаків і селян 
використовували на будівництві Петербурга, Ладозького каналу, 
завойовницьких походах імперії; заборонах української мови – 1720 р. 
сенатським указом заборонявся друк «книг ніяких, окрім церковних давніх 
видань, не друкувати … щоб ніякої різниці і осібного наріччя не було». Крім того 
росіяни вперше отримали в Україні великі землеволодіння, на яких 
встановлювали поширені в Росії панщину та кріпосне право. Важким ударом 
для України стало створення у 1722 р. Малоросійської колегії, яка 
контролюючи фінанси, стежачи за стосунками старшини та козацтва, не лише 
звужувала владні повноваження гетьмана, а й обмежувала українську 
автономію, була тим дестабілізуючим чинником, що вбивав клин між 
українською елітою і народом. Без візи Малоросійської колегії не міг побачити 
світ жоден з важливих універсалів. Практично в залежність від колегії 
потрапили майже всі українські державні структури: адміністрація, суд, 
Генеральна канцелярія. 

 Дещо змінила ситуацію поява наказного гетьмана Павла Полуботка 
(1722–1724), людини енергійної, палкого борця за українську автономію. Він 
намагався нейтралізувати антиукраїнські руйнівні дії Малоросійської колегії, 
робив спроби добитися відновлення прав і вольностей Гетьманщини, але був 
ув’язнений й загинув у Петропавловській фортеці. 

 Смерть Петра І дещо змінила політичну кон’юнктуру. 1727 р. було 
скасовано Малоросійську колегію й знову дозволено вибори гетьмана. Ним 
став Данило Апостол (1727–1734), який добився права повернення запорожців 
із т. зв. Олешківської Січі (у володіннях кримського хана) й заснування на р. 
Підпільній Нової Січі. Але, певне пом’якшення офіційної російської позиції в 
українському питанні було лише тактичним відступом від стратегічної мети – 
повної ліквідації української автономії. Після смерті Д. Апостола імперський 
тиск знову посилився, нового гетьмана ухвалили не обирати, а всю повноту 
влади передали «Правлінню гетьманського уряду», якому наказувалося: 
«недремным оком наблюдать за поступками тамошнего малороссийского 



народа». Характерними ознаками цього періоду були свавільне втручання 
російських чиновників у всі сфери суспільного життя, русифікація українського 
народу і т.д. 

3. Ліквідація Російським самодержавством Гетьманщини та Запорозької Січі 

 У 1750–1764 рр. спостерігалося тимчасове уповільнення процесу 
російської експансії, пов’язане з відновленням інституту гетьманства. 
Гетьманом став брат фаворита нової імператриці Єлизавети – Кирило 
Розумовський (1750–1764). Як вважає О. Субтельний «за Розумовського 
Гетьманщина переживала «золоту осінь» своєї автономії». Тут було проведено 
судову реформу, модернізацію війська, починають скликатися Генеральні 
Збори, які мали тенденцію до перетворення на шляхетський парламент за 
зразком польського сейму. К. Розумовський виношував план відкриття у 
Батурині університету. Однак прихід до влади російської імператриці Катерини 
ІІ кардинально змінив ситуацію. Ще перед тим, крім старих традиційних 
обмежень (заборона листування з іноземними державами, призначення 
полковників, російська імперська влада ліквідувала митний кордон між 
Гетьманщиною та Росією (1754); цього ж року гетьману наказано подавати 
фінансові звіти російському уряду про прибутки та витрати Гетьманщини; 1761 
р. Київ назавжди переходить під пряме імперське правління. Тому 
антиукраїнська діяльність Катерини ІІ була логічним продовженням 
шовіністично-централізаторської політики Російської імперії в попередню добу. 

 Так, 1764 р. в одній із інструкцій зазначалося: «Мала Росія, Ліфляндія і 
Фінляндія є провінціями … Ці провінції … треба найлегшим способом привести 
до того, щоб вони обрусіли і перестали б дивитись, неначе вовки в ліс. 
Приступити до цього буде дуже легко, якщо розумні люди будуть обрані 
начальниками цих провінцій. Коли ж у Малоросії не буде гетьмана, то треба 
намагатися, щоб час і назва гетьманів зникли…». 

 В листопаді 1764 р. спеціальним указом Катерини ІІ було ліквідовано 
Гетьманство та утворено Другу Малоросійську колегію: «Після 
всемилостивішого від нас звільнення графа Розумовського … з чину 
гетьманського наказуємо нашому Сенатові для належного управління в Малій 
Росії створити там Малоросійську колегію, в якій бути головним нашому 
генералу графу Румянцеву і з ним чотирьом великоросійським членам. … 
Запорозькій Січі, яка була під управлінням гетьмана, бути тепер підвладною 
цьому малоросійському урядові». 

 Таким чином, після ліквідації гетьманства 1764 р. вся повнота влади в 
Україні зосередилася в руках Другої Малоросійської колегії на чолі з графом П. 
Румянцевим. Було взято жорсткий курс на централізацію та русифікацію. Суть 
цієї політики стисло виражена у фразі імператриці: «Коли в Малоросії зникнуть 
гетьмани треба зробити все, щоб стерти з пам’яті їх та їхню добу». Руйнування 
історичної пам’яті українців відбувалося цілеспрямовано й наполегливо 



протягом усього періоду російської окупації України. Важливим фактором у 
цьому процесі стала ліквідація Запорозької Січі, яка завжди, протягом більш як 
двохсот років свого існування, була центром національно-визвольного руху, 
своєрідним втіленням української державності. Запорозький козак в уявленнях 
українців був уособленням найкращих людських якостей, виразником 
національного духу. Упродовж всього подальшого існування український народ 
зберігає історичну пам’ять про Запорозьку Січ як виключно позитивне явище 
національної історії. Тому починаючи від Катерини ІІ і до радянських ідеологів, 
велася ціле спрямована робота з фальсифікації історії українського козацтва та 
Запорозької Січі. 

 В червні 1775 р. за таємним наказом Катерини ІІ російські війська, що 
поверталися з турецького фронту, несподівано оточили, захопили і зруйнували 
Січ. Останнього кошового отамана Петра Калнишевського заслали на Соловки 
– монастир на Білому морі, який став останньою домівкою (чи швидше 
домовиною) для тисяч відомих українців з кінця XVIII до середини XX ст., тобто, 
і російський самодержавний і радянський тоталітарний режими 
використовували Соловецький монастир як тюрму для політичних в’язнів, 
серед яких значний відсоток займали українці. 

 Лише через два місяці, в серпні 1775 р., імператриця своїм маніфестом 
сповістила: «Ми захотіли через це оголосити всім вірнопідданим цілої нашої 
імперії, що Запорозька Січ остаточно зруйнована, з викоріненням на майбутнє й 
самої назви запорозьких козаків, за образу нашої імператорської величності, за 
зухвалі вчинки цих козаків і за неслухняність до наших височайших повелінь. … 
Ми вважаємо нині своїм обов’язком перед Богом, перед нашою імперією і 
взагалі перед самим людством зруйнувати Запорозьку Січ і ім’я козаків, 
запозичене від неї». 

4. Соціально-економічний розвиток та соціальні рухи в Україні. 
 

Ліквідація Гетьманщини і Запорозької Січі відбувалося в руслі 
імперіалістичної політики Росії, яку вона здійснювала починаючи з XV ст. 
Російський експансіонізм був головним чинником історії східної Європи й, 
зокрема, України. Як зазначає О. Субтельний, з 1462 р., коли молода 
московська держава охоплювала якихось 24 тис. км.² , до 1914 р., коли 
Російська імперія займала 23,8 млн. км.², територія Росії збільшувалася із 
середньою швидкістю 80 км.² на день. 

 Наприкінці XVIII ст. Російська імперія спрямувала свої зусилля на 
завоювання півдня. Тут лежали неозорі причорноморські степи, а також 
морські шляхи, які відкривали доступ до Середземномор’я й світової торгівлі. 
Зрештою спроби прорватися до Чорного моря, на якому панувала Туреччина, 
були зроблені ще наприкінці XVII ст. Це були перші кроки зовнішньополітичної 
діяльності Петра І. Але т.зв. «Азовські сидіння» завершилися невдачею і 



російський самодержець заходився «прорубувати вікно в Європу» через 
Балтійське море, де домінувала Швеція. Російська експансія на південь до 
Чорного моря, яку проводила Катерина ІІ, привела до двох російсько-турецьких 
воєн 1768–1774 рр. та 1787–1791 рр. результатом яких стала ліквідація 
Кримського ханства та переможні війни Росії з Туреччиною ліквідували ту 
небезпеку, яка загрожувала Україні з боку цих держав-агресорів. Та з другого, 
це дало змогу Російській імперії зміцнитись, розширити свої володіння, 
утвердитись на Чорному морі і, в той же час, знищити останній форпост 
української державності – Запорозьку Січ та приєднати Південну Україну разом 
з Кримом до своїх володінь. 

 Ще однією державою з якою Україна була пов’язана протягом багатьох 
століть, стала Польща. Саме Росія, Австрія та Прусія у 1772, 1793 і 1795 рр. 
провели три поділи Польщі і вона, як національна держава припинила своє 
існування. Внаслідок цього одночасно відбувся черговий перерозподіл й 
українських земель, які свого часу загарбала Польща. 

 Тож відбувся третій перерозподіл українських земель іноземними 
загарбниками. Як зазначає І. Крип’якевич: «Україна увійшла знову в період 
бездержавності і мусила пристосуватись до життєвих форм, які накинули їй чужі 
імперії». Серед них найбільш агресивну шовіністично-централізаторську, 
антиукраїнську політику проводила Росія. Так, після скасування Гетьманщини, 
наступного 1765 р. було видано маніфест про скасування на Слобожанщині 
козацьких полків і створення замість них регулярних гусарських полків на 
зразок російських. На території п’яти слобідських полків утворено Слобідсько-
Українську губернію. 1775 року здійснено реорганізацію місцевого управління в 
Україні на основі загальноросійського «Учреждения для управления 
губерниями». Всі новостворені органи місцевого самоуправління почали діяти 
згідно з російським законодавством. 1781 року видано указ Катерини ІІ про 
створення на території Лівобережної України Малоросійського генерал-
губернаторства. Протягом 1782–1786 рр. у колишній Гетьманщині було 
ліквідовано Генеральний суд, полкове і сотенне правління, які замінили 
загальноімперськими установами. У 1783 р. указом Військової колегії 
лівобережні козацькі полки перетворили на карабінерські полки російської 
армії. Цього ж 1783 р. указом Катерини ІІ юридично узаконено закріпачення 
українських селян. Намагаючись задобрити та підпорядкувати собі українську 
еліту, Катерина ІІ 1785 р. видала «Жалувану грамоту дворянству», відповідно 
до якої українська знать звільнялася від військової служби та урівнювалася в 
правах з російським дворянством. Внаслідок цих акцій було остаточно 
ліквідовано українську автономію. 

 Характеризуючи імперську політику російських царів Петра І та Катерини 
ІІ щодо України, Тарас Шевченко писав: «Це той перший, що розпинав // Нашу 
Україну, // А вторая доконала // Вдову сиротину». 



Гайдамацький рух зародився у першій половині XVIII ст. на Волині та 
Західному Поділлі, згодом 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: 1734–1738рр., 1750 р., 1768 р. 
(Коліївщина). Серед гайдамаків були переважно селяни-втікачі, найбідніша 
частина міського населення, козацька сірома, наймити. Гайдамаки 
користувалися широкою підтримкою населення. У 1734 р. відбулося перше 
велике гайдамацьке повстання під проводом Верлана проти польсько-
шляхетського панування в Україні. Це повстання охопило значну територію 
Правобережжя й показало велику силу гайдамацьких загонів, що спиралися на 
військову організацію. Гайдамацький рух набув особливо великого розмаху під 
час повстання 1750 р. Воно охопило Правобережжя аж до території Польщі. 
Вогонь повстання частково перекинувся на Лівобережжя, Слобожанщину, а 
також білоруські землі. Польська влада не могла справитися із повстанцями і 
попросила допомоги у царського уряду, який надіслав каральні війська. 
Наприкінці 1750 р. основні сили гайдамаків були розбиті. Кульмінацією 
гайдамацького руху стало селянсько-козацьке повстання 1768 р., що носило 
національно-визвольний характер й отримало назву «Коліївщина» (назва 
походить від слова «кіл», як основної зброї повстанців). Його очолили 
запорізький козак Максим Залізняк та уманський сотник Іван Гонта. Коліївщина 
охопила Київщину, Брацлавщину, Поділля, Волинь й була спрямована проти 
національно-релігійного та соціального гніту польської шляхти. 

 На західноукраїнських землях (Галичина, Буковина, Закарпаття) 
соціальний протест проявися у русі опришків, що виник ще у XVI ст. й тривав 
майже до середини ХІХ ст. Найбільш відомим ватажком опришків був Олекса 
Довбуш, який діяв у 1738–1745 рр. 

 В українській історіографії гайдамацький та опришківський рухи 
здебільшого трактувалися й трактуються в контексті національно-визвольної 
парадигми. Свою концепцію пропонує відома дослідниця Наталія Яковенко, яка 
зауважує, що «у двох прикордоннях Речі Посполитої (київському – на межі з 
запорозьким степом, і галицькому – у лісах та полонинах Карпат, де сходилися 
межі Польського королівства, Волощини й Угорщини) набуває величезного 
розмаху соціяльний бандитизм, який тогочасні джерела називають 
опришківством і гайдамаччиною». 

 Дослідниця зазначає, що гайдамаків та опришків фольклорна традиція 
зображала як благородних розбійників, що відбирають несправедливо нажите 
добро й роздають його бідним, захищають скривджених та убогих. Насправді 
тим і другим траплялося «розбивати»не тільки панів, а й свого брата-
простолюдина (ясно заможного), однак симпатії до них селянського загалу від 
цього не меншали. 



 Опришківство як форма соціального бандитизму протрималася в 
Карпатах від середини XVI ст. до 1720–1730 рр. (помилково, очевидно до 1820 – 
1830-х рр.). За три століття воно виробило власні ритуали та символіку, 
пояснити які можливо тільки в тому разі, коли відмовитися нарешті від погляду 
на цей феномен як на саму лише кримінальність чи «форму класової боротьби 
селян західноукраїнських земель проти кріпосництва та гніту поневолювачів». 

 Щодо феномену гайдамаччини, Н. Яковенко зазначає, що запорозькі 
ватаги з території Поля, контрольованої Січчю, переходили на Київщину, 
базуючись, як правило, у Чорному лісі. Звідси обростаючи спільниками-
селянами розбійницькі гурти здійснювали рейди на садиби шляхти та євреїв-
орендарів, костьоли, містечка, хутори. На відміну від опришківських 
побратимських гуртів, пов’язаних взаємною клятвою, гайдамаки створювали 
суто військові ситуаційні загони. На зламі 1765–1766 рр. до гайдамацької 
проблеми долучився церковний конфлікт: сільські й міські парафії Подніпров’я 
були унійними, але паралельно існувало кілька православних монастирів. На 
заклик ігумена одного з цих монастирів – Мотронинского, священики 150 
парафій оголосили про своє повернення в православ’я. У відповідь унійна 
церковна влада розпочала репресії над «новосхизматиками». Крім того 
репресії та безчинства творила т. зв. Барська конфедерація, яка чинила «по всій 
Україні різні жорстокості та заворушення, то ж внаслідок таких непристойних 
учинків дали привід до гайдамацтва…». Свою роль у кривавій стихії 1768 р. 
відіграли провокаційні дії російської влади, яка за посередництвом 
православного духівництва умисне підбурила спалах релігійного фанатизму 
серед українських селян та козаків, підсилений соціальною ненавистю. 

 Як висновок: «Як опришківство, гайдамацький соціальний бандитизм 
завжди був полем протистояння польських та єврейських істориків – з  одного 
боку та російських та українських – з другого. … Не вивчивши гайдамаччину 
спеціально, не вважаю за можливе пропонувати готові рецепти пошуків 
порозуміння. Проте вихід усе-таки бачиться в нагадуванні банального 
постулату: історик не судить, а намагається зрозуміти своїх героїв, 
неупереджено вислуховуючи і вбивцю, і його жертву. А під таким кутом зору 
гайдамаччину ще не досліджували». 
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