Лекція 6. ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
РОЗВИТОК В УКРАЇНСЬКИХ
ЗЕМЛЯХ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII-XVIII ст.

Після поразки Національної революції подальшу долю українських
земель визначали не стільки самі українці, скільки сусідні держави.
Російсько-турецький Бахчисарайський мирний договір 1681 р. передав
під контроль Порти південну Київщину, Брацлавщину і Поділля, а Росія
закріпила за собою Лівоборежжя, Київ з округою, Запорожжя. Територія між
Дністром і Бугом на 20 років мала залишитись незаселеною і нейтральною.
Остаточний поділ України у 1686 р. здійснили Польща і Росія.
Підписаний ними “Вічний мир” закріпив основні положення Андрусівського
перемир’я (роз’єднаність України по Дніпру), додавши пункти про
перетворення південної Київщини й Брацлавщини в безлюдну демаркаційну
зону, про визнання Поділля за Туреччиною (1699 р. було приєднане до
Польщі), про Росію як гаранта свободи православ’я в українських землях
Речі Посполитої. Росія, таким чином, остаточно відмовилася від своїх
зобов’язань 1654 р. щодо України, але залишила за собою можливість
втручатися в справи Правобережжя.
Бахчисарайський договір і “Вічний мир” зв’язали руки українським
патріотичним силам, що прагнули возз’єднання. Жорсткий контроль над
“своєю” частиною України, перетворення в безлюдну пустелю її козацького
центру мали гарантувати імперcькі держави від відродження українських
прагнень до незалежності.
Висвітлення головних тенденцій розвитку України в умовах іноземного
панування, аналіз причин та обставин втрати нею державності є головною
метою даної лекції і здійснюється за планом:
1. Українська державність наприкінці ХУІІ – на початку ХУІІІ ст.
2. Колоніальна політика Російської імперії щодо України в

ХУІІІ ст.

3. Правобережжя під владою Польщі.
1. Українська державність наприкінці ХУІІ – на початку ХУІІІ ст.
По закінченні Руїни державну організацію зберегла тільки контрольована
Москвою лівобережна частина Війська Запорозького. Оскільки інституції
гетьманату на Правобережжі на цей час вже були ліквідовані, то за нею
закріпилася назва, яка раніше означала козацьку державу по обидва береги
Дніпра – Гетьманщина. Її територія (сучасні Чернігівська, Полтавська, схід
Київської та Черкаської областей) становила близько третини колишньої
держави Б.Хмельницького. На 1700 р. тут проживало до третини населення
України, що уціліло після Руїни – 1,5 млн.чол.
Гетьманщина успадкувала і продовжила устрій та традиції Української
держави часів Національної революції. Але вона була не самостійним
політичним утворенням, а автономією у складі Російської держави. Верховна
влада над Гетьманщиною належала цареві: як вказувалося в “Коломацьких
статтях”, підписаних 1687 р. при обранні на гетьманство І.Мазепи, “никто б
голосов таких не испущал, что Малороссийский край – гетманского
регименту [підпорядкування], а отзывались бы единогласно «их царского
Пресветлого Величества самодержавной державы гетман и старшина, народ
малороссийский…».
Автономні права України формально визначалися угодами, які укладав
цар з кожним новим гетьманом. На 80-ї роки ХУІІ ст. Гетьманщина мала
своєрідне козацько-старшинське самоврядування, суд, податкову систему.
Зберігався полково-сотенний військово-адміністративний устрій: 10 полків –
Гадяцький,

Київський,

Лубенський,

Миргородський,

Ніжинський,

Переяславський, Полтавський, Прилуцький, Стародубський, Чернігівський
поділялися на сотні (від 7 до 20 в кожному). Полкові міста користувалися
магдебурзьким правом. Безпосередня розпорядча військова і цивільна влада в
Лівобережній Україні належала гетьману. При ньому дорадчим органом була
старшинська рада. Гетьманський уряд – Генеральна канцелярія – контактував

з царським через Посольський, а пізніше – через Малоросійський прикази
Російської держави.
Крім Гетьманщини, свої особливості адміністративної побудови та
управління в складі Росії мали Слобідська Україна та Запорозька Січ.
Територія Слобожанщини – раніше безлюдне південне порубіжжя
Московської

держави

-

стала

освоюватись

українськими

селянами,

міщанами, козаками, що тікали від польського гноблення, з початку ХУІІ ст.
Тут осідали також російські селяни-втікачі, старообрядці, військові, що несли
охоронну службу в фортецях Білгородської оборонної лінії, побудованої для
захисту від кримських татар. На середину ХУІІ ст. населення слобідських
земель (тепер це територія Харківщини, Сумщини, півночі Донеччини,
Луганщини та прилеглі райони Бєлгородської, Курської й Воронезької
областей Російської Федерації) вже склало близько 50 тис. чоловік; були
засновані міста Лебедин, Охтирка, Острогозьк, Суми, Харків, багато
містечок, сіл і слобід (звідси й назва – Слобідська Україна). В часи
Хмельниччини та Руїни приплив переселенців - українців різко зріс, і на
середину 80-х рр. вони становили більше 80% всього 250-тисячного
населення Слобожанщини. Українці перенесли сюди

козацький устрій:

територія ділилась на 5 полків (Острогозький, Сумський, Охтирський,
Харківський, Ізюмський) та близько 100 сотень. Полкове управління
складали: полковник, рада старшин (обозний, суддя, хорунжий, 2 осавули, 2
писарі), полкова канцелярія, підпорядкована їм сотенна старшина.
Полкове

управління

(кожне

зокрема)

підпорядковувалося

білгородському воєводі, він же затверджував полковників на посаді, яку вони
займали, доки не змінить уряд. Так сформувались своєрідні полкові династії:
5 поколінь Донців і Донців-Захаржевських у Харкові, 5 - Кондратьєвих у
Сумах, Лісницьких – в Охтирці. З 1706 р. воєводське управління було
скасовано і запроваджено єдиноначальну владу полковників, зарахованих до
командного складу російської армії. Основним завданням слобідських

козацьких полків як військових одиниць була боротьба проти татарських
нападів.
Запорозька

Січ

за

Андрусівським

перемир’ям

формально

підпорядковувалася Росії і Речі Посполитій, фактично ж – тільки Росії. Це і
було закріплено “Вічним миром” 1686 р. На Запорожжі зберігалися давні
традиції суспільно-політичної організації та адміністративно-територіального
устрою. Російський уряд визнав право Запорожжя на самоврядування і
прийом втікачів, кордони земель Січі на півночі до рік Оріль і Самара,
розглядав запорожців як захисників від татарсько-турецької агресії та
посилав жалування хлібом, порохом, грішми.
Разом з тим, царські урядовці завжди боялися впливу козацьких
порядків на настрої суспільних низів в Московщині, всяке самоврядування
гостро суперечило монархічно-деспотичному устрою Російської держави.
Тому основним питанням політичного життя України в кінці ХУІІ-ХУІІІ ст.
була вперта боротьба імперського централізму з козацьким прагненням до
автономії. При цьому зберігалася єдність і взаємна підтримка московського
уряду та старшини в соціально-економічній політиці, спрямованій на
феодалізацію українського суспільства. Це яскраво виявилося вже за
гетьманування І.Мазепи в 1687-1708 рр.
Іван Степанович Мазепа – виходець з православної української шляхти
з Білоцерківщини, свого часу одержав блискучу освіту (Київський колегіум,
Варшавська школа ієзуїтів, навчання в Голандії, Німеччині, Італії) і
політичний досвід при дворі польського короля, де служив у 1659-1663 рр.
Змушений залишити двір, він вступив на козацьку службу і швидко піднявся
до найвищих посад спочатку при гетьманові П.Дорошенку (генеральний
писар), а потім – і при лівобережному І.Самойловичі (генеральний осавул).
Своє правління гетьман І.Мазепа почав як політик промосковської
орієнтації. Про це свідчать підписані ним “Коломацькі статті”, що значно
розширили російську присутність в Україні, обмежили козацьку автономію
(вибори гетьмана, призначення і зміщення старшини, розпорядження

деякими військовими землями – тільки з дозволу царя; заохочення доносів
старшини; розташування в гетьманській столиці московського стрілецького
полку; заборона завнішньополітичної діяльності та інші обмеження були
закріплені без будь-якого опору гетьмана і багато в чому стали приємною
несподіванкою для московського уряду). І надалі протягом двадцяти років
гетьманування характерними рисами тактики І.Мазепи щодо центру були
лояльність, послух, запобіглива готовність виконувати царські укази. Така
політика принесла гетьманові повагу й прихильність Петра І, визнання заслуг
(якось цар зауважив І.Мазепі: “Коли б у мене всі слуги були схожі на тебе, я
був би найщасливішою людиною на землі!”), численні матеріальні (гетьман
став одним з найбагатших землевласників Європи) і почесні нагороди, а
разом з довір’ям царя – і

відносну самостійність в управлінні

Гетьманщиною.
Головною політичною метою І.Мазепи було створення станової
феодальної Української держави західноєвропейського зразка з традиційним
козацьким управлінням в межах Наддніпрянщини, Запорожжя, Слобідської
України. Опорою такої держави мало стати українське шляхетство.
Обмежена кількість урядових посад в Гетьманщині (726 посад від гетьмана
до сотенної старшини) не дозволяла створити численну нову аристократію.
Тому гетьман запровадив так званих “бунчукових товаришів” – порівняно
широке оточення гетьмана, представники якого виконували окремі,
епізодичні доручення, але при цьому “за службу” отримували землі з
державного фонду. За цим зразком полковники оточували себе “значковими
товаришами”. Таким чином створювалася власна генерація дворянства з
відповідними правами і привілеями, титулами і земельними володіннями
(І.Мазепа роздав понад тисячу дарчих на землю козацькій старшині).
Відверто прошляхетська політика гетьмана викликала досить широке
незадоволення серед низів українського суспільства. Окремі заходи І.Мазепи,
спрямовані на захист рядового козацтва, селянства і міщанства, не змогли

згуртувати українське населення, і широкої підтримки народу гетьман не
мав.
До початку ХУІІІ ст. завдяки добрим стосункам з царем І.Мазепі
вдавалося нейтралізовувати значну частину обмежень української автономії.
Однак далі ситуація змінилася. Петро І розгорнув широку програму
реформ,спрямованих на перетворення Росії в новітню імперію, виношував
плани повної ліквідації козацького устрою України. У 1700 р. розпочалася
Північна війна Росії із Швецією за гегемонію у Прибалтиці та Східній
Європі. Для ведення воєнних дій за межами України постійно направлялися
десятки тисяч козаків, з яких щонайменше половина гинула. Війна принесла
збільшення податків, реквізиції, постої російських військ, збитки від
припинення зовнішньої торгівлі. Але головне те, що перемога будь якої із
сторін загрожувала самому існуванню української державності.
Скориставшись внутрішніми чварами у Польщі, і Карл ХІІ, і Петро І
заручилися підтримкою ворогуючих магнатських угруповань, які, втім,
однаково пам'ятали про власні інтереси в Україні. В разі успіху Росії та її
союзника польського короля Августа ІІ Петро напевне повернув би йому
бодай частину українських земель. Крім того, перемога прискорювала
імперське реформування Росії, в якій вже не було місця українській
автономії.

За

успіху

шведів

Україна

дісталася

б

їх

ставленику

С.Лещинському як воєнний трофей – отже, без всяких прав.
Єдиним виходом в такій ситуації могло б стати перетворення України в
рівноправного союзника однієї із сторін. Росія Україну таким союзником не
визнавала (про це свідчила вся політика царизму щодо неї). Швеція – могла
визнати, бо не мала в Україні територіальних та релігійних інтересів і була
зацікавлена в ослабленні Росії. У 1706 р. І.Мазепа почав переговори з
польськими союзниками шведського короля.
Переговори велися у великій таємниці і жодних документів про їх
перебіг і плани Мазепи не залишилося. Деякі сучасники твердили, що метою
гетьмана було створення окремого українського князівства під власним

управлінням. Саме в цьому звинувачував Мазепу і Петро І, намагаючись
довести суто егоїстичні мотиви його виступу.
Однак переконливі аргументи говорять на користь іншого тлумачення.
Згідно з ним гетьман мав здобути титул князя, а Україна, вийшовши “з-під
високої руки” царя, стати третьою рівноправною частиною польськолитовсько-української

Речі

Посполитої.

Таке

розв’язання

проблеми

польсько-українських стосунків було на користь обох сторін і не зачіпало
інтересів старшини; крім того, існував відомий приклад Гадяцької угоди.
Формальним приводом для розриву з Росією було те, що в 1705 р. цар
відмовився включити до Гетьманщини Правобережну Україну, зайняту
левобережними козацькими військами, і повернув її Польщі. Коли в 1707 р.
поляки почали наступ на Україну, Петро І не тільки відмовив Мазепі у
військовій допомозі, а й забрав для своїх цілей частину козацьких полків. Це
було прямим порушенням угоди українських гетьманів з царем про спільну
боротьбу з поляками і свідченням того, що Росія не вважала себе зв’язаною
договором з Україною. Відповідно до традиційних політично-моральних
поглядів

східноєвропейської знаті,

що

протистояла

абсолютистським

прагненням монархів, відмова протектора захищати свого васала звільняла
останнього від зобов’язань служити йому.
У вересні 1708 р. війська Карла ХІІ вступили в північні райони
Гетьманщини. 24 жовтня І.Мазепа з частиною козацької армії вийшов з
Батурина на з’єднання зі шведами. В добре укріпленому місті залишився
гарнізон, артилерія і великі запаси військового майна та продовольства. За
два тижні гетьман розраховував повернутися сюди із союзною армією Карла
ХІІ.
Виступ І.Мазепи відбувся у вкрай невигідних умовах: основна частина
козацьких військ знаходилося за межами України, в той час як на її території
було багато полків російської армії; підготовка до повстання не була
завершена; більшість старшини і населення були не готові до рішучого кроку
(навіть війська, які прийшли з гетьманом до шведів, були повідомлені про це

тільки після переправи через р.Десну); ініціатива з самого початку опинилася
у Петра І.
Після тижневої облоги і втрати близько 10 тис. солдатів 2 листопада
російські війська під командуванням О.Меншикова захопили Батурин і
жорстоко розправилися не тільки із захисниками фортеці, а й з мирним
населенням. Було знищено 6 тис. чоловік, в тому числі дітей і жінок;
страчених старшин і козаків на шибеницях пустили на плотах по Сейму, щоб
залякати можливих прихильників Мазепи. Страшним терором проти
“мазепинців” (тільки в Лебедині їх було закатовано близько 15 тисяч) і
щедрими винагородами тих, хто виступив проти гетьмана, Петро І розколов
українське суспільство. Навіть та частина страшини, що спочатку підтримала
Мазепу, повернулася до обраного з наказу царя гетьмана І.Скоропадського.
Серед селян і простих козаків Мазепа ніколи не був популярним.
Протягом його гетьманування старшина довершувала розпочатий під час
Руїни

процес

повного

соціально-економічного

та

політичного

підпорядкування не тільки селянства та міщанства, але й рядового козацтва.
Найбагатша людина України, І.Мазепа був символом непомірного збагачення
еліти та її прагнення до безроздільного панування. Тому коли цареві
маніфести зображували його переговори з С.Лещинським як спробу
“повернути Україну в польське рабство”, вони знаходили відгук в низах
українського суспільства. Слід також відзначити, що централізаторська
політика царя загрожувала в першу чергу повноваженням та інтересам
старшини і ще не встигла в повній мірі торкнутися мас.
Єдиною порівняно численною групою українського суспільства, яка на
власному становищі відчувала безпосередню загрозу абсолютизму, були
запорозькі козаки. Вони теж не любили Мазепу за аристократизм
(далекоглядного й рішучого кошового К.Гордієнка свого часу гетьман навіть
намагався кілька разів убити), однак на початку 1709 р. кілька тисяч
запорожців на чолі з Гордієнком прийшли до табору І.Мазепи. Саме завдяки
їх наполяганням в березні 1709 р. у Великих Будищах було нарешті

підписано українсько-шведський договір, за яким Карл ХІІ зобов’язувався
захищати Україну і не укладати миру з Петром І доти, поки Україна не
дістане незалежності від Росії і не відновить своїх давніх прав.
Навесні 1709 р. шведські війська почали облогу Полтави; запорожці
витіснили росіян з півдня Полтавського полку. У відповідь загони
полковника Яковлєва захопили Січ, перебили січовиків, пограбували
скарбницю. Запорожці були оголошені поза законом і наступні 20 років
мусили шукати притулку в володіннях кримського хана, де заснували
Олешківську Січ. Втрата Запорожжя ще більше послабила повстання.
Поразка шведів у вирішальній битві під Полтавою в червні 1709 р. означала
крах надій на відновлення державної незалежності України з допомогою
Карла ХІІ. Ледь врятувавшись від російського полону, шведський король і
український гетьман опинились в Бендерах під захистом турецького султана.
Там, на території Румунії, 22 серпня 1709 р. І.Мазепа помер при великій
жалобі однодумців.
Вірним продовжувачем справи І.Мазепи став Пилип Орлик, обраний
гетьманом в еміграції козаками-мазепинцями та запорожцями в квітні 1710 р.
в Бендерах.
Нащадок чеських дворян, що осіли в Речі Посполитій, після закінчення
Києво-Могилянській академії він пов’язав свою долю з Козацькою Україною.
Людина високоосвічена і чесна, П.Орлик за 13 років служби при
гетьманській канцелярії увійшов до найвищих кіл старшини і в 1706 р. за
сприяння І.Мазепи був призначений на одну з найвпливовіших посад в
Гетьманщині – генерального писаря (канцлера). З того часу він допомагав у
реалізації всіх задумів гетьмана, якого щиро шанував. То ж схвалення
старшини і підтримка Карла ХІІ впали на П.Орлика не випадково.
Новообраний гетьман уклав із своїми виборцями договір, відомий як
“Конституція законів і вольностей Війська Запорозького”. В ньому було
заявлено існування Української козацької держави; чітко визначені її

кордони та положення про територіальну цілісність; вказано на православ’я
як державну релігію.
Відбиваючи головні принципи політичних задумів І.Мазепи

–

відокремлення України від Росії та державну єдність право- та лівобережних
земель, автор Конституції намагався врахувати досвід попередньої боротьби і
забезпечити консолідацію українського суспільства. Йшлося про обмеження
повноважень гетьмана (оскільки “через те самодержавство, невластиве
гетьманському урядуванню, виросли численні… незлагоди, розорення прав і
вольностей, посполите утяжнення…”) і створення своєрідного козацького
парламенту – загальної Ради в складі старшини всіх рангів та спеціальних
представників-радників

від

полків

та

Січі.

Рада

мала

обмежити

повноваження гетьмана у внутрішній та зовнішній політиці. Передбачалося
розмежування

державного

скарбу

і

особистих

фінансів

гетьмана.

Генеральний суд визнавався найвищою інстанцією і гетьман не мав права
“карати своєю приватного помстою і владою”. Таким чином, в Конституції
були закладені принципи демократичного республіканського управління на
основі розподілу влади на законодавчу (Рада), виконавчу (гетьман і
старшина) та судову (незалежний Генеральний суд) гілки.
Документ вперше на такому рівні визнавав права і обов’язки всіх станів
України і захищав інтереси міщан, селян та казаків – “людей убогих”: “Щоб
людям військовим і посполитим зайві не чинилися утяжнення, наклади,
пригнічення та здирства, через які вони, покинувши житла свої, звикли… в
закордонних

державах

шукати…

кориснішого

собі

мешкання”.

Підтверджувалися права і привілеї міст (самоврядування на магдебурзькому
праві); передбачалося повернути Києву його столичний статус. Останнім
підкреслювалось спадкоємство держави київсько-руських часів.
В цілому “Конституція” П.Орлика проголошувала основи держави,
заснованої на природному праві на свободу і самовизначення. Створена під
значним впливом передових ідей тогочасної Європи, вона засвідчила
високий рівень козацької політичної думки та організації.

П.Орлик намагався реалізувати свою програму на практиці, відновити
повноцінну українську державність. У 1711 р. на чолі козацьких полків йому
вдалося звільнити від російських військ південь і центральні райони
Правобережжя. Однак перевага у військових і дипломатичних силах була за
Росією. Решту свого життя аж до смерті в 1742 р. гетьман у вигнанні
присвятив

пошуку

міжнародної

підтримки

українській

боротьбі

за

державність. Його блискучі політичні маніфести до європейських урядів
обгрунтовували історичні права українського народу на власну державу.
Обмеження Петром І політичних прав і привілеїв козацької старшини,
проти якого виступили І.Мазепа і його соратники, одночасно було наступом
на автономію України. Тому прагнення української еліти захистити свої
станові інтереси збігалося з турботою про волю і добробут “коханої
вітчизни”. Об’єктивно дії мазепинців були спрямовані на пошуки шляхів
збереження автономії в кризових умовах. Внутрішні суперечности в
українському суспільстві та

протидія

зовнішніх

сил

не

дозволили

реалізуватися їх намірам.
2. Колоніальна політика Російської імперії щодо України у XVIII
ст. Після поразки виступу І.Мазепи, протягом ХУІІІ ст. колоніальна політика
царизму в підконтрольних українських землях посилилася. Почате з 1654 р.
підпорядкування економіки й гетьманської влади московським, а далі
імперським структурам на кінець ХУІІІ ст. завершилося цілковитою
ліквідацією самобутнього суспільно-політичного устрою краю. Розвиток
економіки України визначався дією і переплетінням суперечливих процесів.
З одного боку, царизм сприяв феодалізації українського суспільства,
ліквідації

утвердженої

національною

революцією

моделі

соціально-

економічних відносин, заснованої на дрібній вільній власності на землю, на
козацькому господарстві фермерського типу. Посилювалася феодальна
експлуатація більшості населення аж до реставрації кріпосництва. З другого
боку, самі утверджувані феодальні відносини були на порозі своєї кризи, в їх

надрах зароджувалися ознаки буржуазного суспільства. Та незалежно від
переваги тієї чи іншої тенденції економічна політика царизму була
спрямована на використання матеріальних та людських ресурсів України в
інтересах імперії.
Провідним явищем соціально-економічного життя першої половини
ХУІІІ ст. стало формування великого феодального землеволодіння старшини
і перетворення її на феодальний стан суспільства. Зміцнюючи свій вплив в
Україні, російський уряд запровадив наділення і затвердження земель
виключно царськими указами; надав великі маєтки російським вельможам,
які перетворили їх на своєрідний розсадник феодально-кріпосницьких
порядків.
З свого боку, повністю відтіснивши рядове козацтво від участі в
політичному житті,старшина обмежила права козаків і селян вільно
розпоряджатися землею, примусово використовувала їх безоплатну працю в
своїх маєтках, насильно перетворювала у феодально залежних селян.
Особливо тяжким було становище тих, кого за часів Петровських реформ
мобілізували на спорудження фортець, прокладання каналів, будівництво
нової столиці імперії. Так, описуючи працю козаків на Ладозькому каналі в
1722 р., полковник І.Черняк відзначав їх нужденність і голод; каторжну
працю; велику кількість хворих і померлих: “їх хіба третя частина у
минулому році додому повернулася”. Це, як і постійні військові походи,
розорило значну частину козацтва. Чисельність козацького війська на кінець
30-х років скоротилася до 30 тис. чол. – саме стільки так званих “виборних”
козаків було внесено до нових реєстрових списків. Решта – “підпомічники” –
мали допомагати виборним у матеріальному забезпеченні військової служби.
Виявилася й значна кількість “підсусідків”, які, не маючи інших засобів до
існування, жили при господарствах заможних козаків на становищі наймитів.
Таким чином, козацтво як суспільний стан деградувало: його верхівка
перетворювалася на феодалів, а основна частина – на селян та найманих
робітників.

Ще гіршим було становище селянства. Дедалі більшого поширення
набувала відробіткова феодальна рента (панщина). У другій половині ХУІІІ
ст. вона сягала 4 днів на тиждень на Лівобережжі і

2-3 днів – на

Слобожанщині.
Стан сільскогосподарського виробництва визначали старі екстенсивні
методи господарювання. Однак на кінець XVІІІ ст. з’являються прогресивні
тенденції:

зростання

зернового

товарного

господарства;

збільшення

асортименту сільськогосподарських культур, поява нових сортів (почали
вирощувати картоплю, кукурудзу, збільшились площі під тютюном, виникає
приміське городництво, культурне садівництво); велика увага приділялась
конярству та вівчарству, які стимулювала держава, та ін.
У розвитку промислового виробництва провідна роль належала
ремеслу та промислам. Реформи Петра І прискорили появу мануфактурного
виробництва. У 1719 р. було закладено першу в Україні Путивльську
(Глушківську) суконну мануфактуру. В останній чверті XVІІІ ст. на
Лівобережній

та

Слобідській

Україні

налічувалося

40

великих

централізованих текстильних та винокурних мануфактур і близько 200
мануфактур у початковій формі у виробництві заліза, скла, селітри, паперу та
іншої продукції.
Нові явища в економічному житті сприяли виникненню нових та
зміцненню старих міст: якщо в кінці XVІІ ст. на Лівобережжі налічувалося
близько сотні міст і містечок, то вже в середині XVІІІ ст. їх там було більше
двохсот. Господарська спеціалізація територій, поглиблення поділу праці
стимулювали розвиток торгівлі. В кінці XVIII ст. на Лівобережжі відбувалося
390 ярмарків щорічно, збиралося до 8 тис. місцевих базарів. На
Слобожанщині в цей період діяло – 270 ярмарків, 2 тисячі базарів. Царський
уряд постійно обмежував свободу торгівлі й права українських купців (за
Петра І, наприклад, їм дозволялося вивозити товари за кордон тільки через
порти Північного чи Балтійського моря, встановлювалися високі мита; час
від часу заборонялася

торгівля із Запорожжям; надавалися значні пільги

російським та іноземним конкурентам й т.ін.) – це був один із засобів
колоніальної політики Петербурга. Однак всупереч такій політиці товарногрошові відносини в Україні набували все більшого поширення. Це, як і
розвиток селянських промислів і міського ремесла, будівництво мануфактур,
зростання товарного виробництва, свідчило про появу в економіці України
перших

паростків

капіталістичного

укладу

та

процесу

формування

національного ринку.
Політична ситуація в Україні визначалася наслідками подій 1708-1709
рр. та курсом реформ Петра І. Наступні два десятиліття були часом швидкого
зростання Московської держави, що перетворилася на могутню Російську
імперію, та приниження політичного статусу України.
У листопаді 1708 р. за вказівкою царя гетьманом було обрано
стародубського полковника І.Скоропадського ( 1708-1722 рр.), людину вже
літню і не дуже рішучу. На прохання гетьмана підтвердити традиційні права
України цар заявив, що з цим нема чого поспішати, бо “ Українці й так мають
з ласки царя стільки вольностей, як жоден народ у світі”. Після завершення
воєнної кампанії 1709 р. для гарантування лояльності українських політиків в
Гетьманщині було залишено десять російських полків, а її столицю
перенесено до прикордонного з Росією Глухова. Приставлений до гетьмана
царський резидент А.Ізмайлов крім безпосереднього нагляду за діяльністю
української

адміністрації

фактично

перебрав

на

себе

заміщення

старшинських вакансій. З часом впровадилась практика призначень на уряди
в Україні довіренних осіб царя указами Петра І чи сенату навіть без
узгодження з гетьманом.
Обмеження повноважень гетьмана було не єдиним напрямом наступу
царизму в політичній сфері. На початку 20-х рр. розпочалася уніфікація
державних порядків Гетьманщини до російського зразка. Після смерті
І.Скоропадського у 1722 р. місцеве управління формально було передано
наказному гетьману П.Полуботку, а згодом – Генеральній військовій
канцелярії (1724-1727 рр.). Крім того створена у 1722 р. в Глухові

Малоросійська колегія з 8 російських офіцерів починає все більше
контролювати

діяльність гетьмана, генеральних, полкових і сотенних

старшин і таким чином перетворюватися у верховну владу.
Інкорпораційні за змістом реформи охопили у 1722-1725 рр. всі сфери
державного

життя

Гетьманщини.

Зокрема,

відбулося

фінансове

підпорядкування України імперській скарбниці. За цей час податки зросли у
4 рази, і всі вони збиралися в інтересах імперії. (Так, із загальної суми,
зібраної у 1725 р. – 260 тис. 362 крб. – на потреби краю було використано
лише 972 крб., а решту коштів відправлено до Петербурга). Була здійснена
спроба запровадити в Україні російські юридичні норми та порядки; влітку
1722 р. в ряді полкових міст (Полтава, Чернігів, Переяслав та ін.) ввели
комендантське правління, якому підпорядковувалася адміністрація полку. Це
був перехідний захід з метою передачі російським офіцерам полкових урядів.
Таким

чином

започаткувався

процес

безпосереднього

поглинання

української державності імперськими структурами.
Наказний гетьман П.Полуботок, в якому Петро І ще у 1708 р. розгледів
можливого “другого Мазепу”, намагався нейтралізувати діяльність Колегії :
неодноразово нагадував цареві його власний наказ 1708 р. московським
воєводам “ дабы до малороссийского народа … отнюдь не интересовались и
прав их и вольностей не нарушали”, прагнув згуртувати старшину в
пасивному опорі, провів судову реформу. Жорстоке придушення опозиції
гетьмана та його прихільників ( їх закатували в столичній Петропавлівській
фортеці) ще більше зміцнило вплив Малоросійської колегії.
Смерть

Петра

І

і

політика

контрреформ,

здійснювана

його

наступниками, а найбільше зростаюча загроза нової війни з Туреччиною
дещо змінили політику центру щодо України. Їй було повернуто право
обирати гетьмана . У 1727 р. ним став миргородський полковник Д.Апостол;
тоді ж було скасовано Малоросійську колегію та накладені нею податки;
організацію зв’язків з Гетьманщиною знову було передано міністерству
закордонних справ. Це був тактичний відступ, лише формальне поновлення

деяких рис української автономії за збереження загальної тенденції до її
обмеження і ліквідації. Однак Д.Апостол все ж зміг дещо поновити
державний земельний фонд, провести реформу судочинства, заснувати
військовий скарб і домогтися визнання бюджету Гетьманщини, повернути
під свою владу Київ, зменшити кількість російських полків на території
України до шести. Гетьман проводив досить ефективну політику підтримки
мануфактурного

виробництва,

намагався

усунути

дискримінацію

українського купецтва, однак тут зіткнувся з жорсткою протидією
російського уряду.
Певні поступки в зв’язку з майбутньою війною з Туреччиною
відбулися і в позиції імперського Петербурга щодо запорожців: у 1728 р. їм
було дозволено повернутися в межі Росії, а 1733 р. – заснувати Нову Січ на
річці Підпільній. Відновилась територія Запорожжя в складі 8 паланок та
традиційний військово-політичний устрій. Однак роль козацьких мас в ньому
занепадала, натомість посилювалася влада підтримуваної центром старшини.
Після смерті Д.Апостола в 1734 р. імператриця Анна Іванівна замість
гетьмана

запровадила

“Правління

гетьманського

уряду”(1734-1750рр.)

”Правління” складалося з трьох російських і трьох українських чиновників
на чолі з князем О.Шаховським. Останній був наділений фактично
необмеженою владою і мав наказ “ Недремным оком наблюдать

за

поступками тамошнего малороссийского народа”. Брутальне втручання
російських чиновників у всі сфери суспільного життя, терор “Таємної
канцелярії” щодо опозиційної старшини, політика русифікації доповнилася
для України тягарем російсько-турецької війни 1735 - 1739 рр.
Для воєнних потреб було мобілізовано 65 тис. козаків і 205 тис. селян, з
яких кожний десятий загинув; край неодноразово спустошували турецькотатарські війська, господарство зовсім занепало. Протягом війни коштом
українського населення утримувалося від 50 до 75 російських полків. Навіть
один із російських міністрів мусив визнати: “Не залишилося хліборобів, які
потрібні, щоб… прогодувати сам край…Багато ланів не засіяно, - нема кому і

нема чим працювати, бо волів, якими тут орють, усіх забрано і заморено під
час походу, а що залишилося, то тепер забирають…” Відновити довоєнний
рівень господарства Україна змогла тільки через 25 років, але головне
завдання у війні – вихід до Чорного моря – залишилося невирішеним.
В таких умовах царизм змушений був уповільнити наступ на
українську автономію. 1750 р. гетьманом України став брат фаворита нової
імператриці Єлизавети Петрівни – Кирило Розумовський.
За молодого гетьмана, який саме закінчив освіту в кращих
європейських університетах і заодно був президентом Російської Академії
наук, як вказував відомий український історик О.Оглоблін, настала “доба
останнього

піднесення

економічного зростання

старої

козацько-гетьманської

держави,

Лівобережної України і буяння

національно-політичної думки,

доба

блискучого

доба

української

розквіту української

культури”. Було відновлено й удосконалено головні атрибути автономної
України: гетьманство, рада старшин; періодичні з’їзди старшин – Генеральні
збори – мали тенденцію до перетворення у шляхетський парламент на зразок
польського сейму. Була проведена судова реформа, модернізована армія;
гетьман піклувався про розвиток народної освіти і виношував плани
відкриття університету. Гетьманська резиденція, якою знову став Батурин,
прикрасилась палацами гетьмана і старшин, новими адміністративними
будівлями.
Однак російський уряд не відмовився від своїх стратегічних цілей щодо
України. Підтвердивши старі заборони гетьману ( вести зовнішню політику,
призначати полковників), він з 1754 р. став вимагати регулярних фінансових
звітів, скасував митні кордони між Росією і Гетьманщиною ( чим дуже
зменшив прибутки гетьманского скарбу), вилучив Київ з-під українського
підпорядкування.
К.Розумовського,

В

цілому

спрямовану

підтримуючи
на

задоволення

соціальну
інтересів

політику

старшини

і

перетворення її у шляхетство (роздача рангових земель, заборона переходів
селян без згоди пана і таке інше), Петербург посилив свій контроль за

наданням старшині урядових посад та земельних володінь. Прихід до влади
Катерини ІІ (1762-1796) знаменував закінчення “золотої осені Гетьманщини”,
розпочався рішучий наступ на залишки політичної автономії України.
Приводом до ліквідації гетьманства стала спроба К.Розумовського
закріпити його за своїми нащадками спадково, в чому імператриця побачила
зухвалий

замах на повноту своєї влади.

Після скасування 1764 р.

гетьманства всі повноваження перейшли до Другої Малоросійської колегії на
чолі з графом П.Румянцевим. Суть подальшої політики визначала вказівка
Катерини ІІ: “Коли в Малоросії зникнуть гетьмани, треба зробити все, щоб
стерти з пам’яті їх та їхню добу”.
У 1765 р. було закрито загальноукраїнські установи – Генеральну
канцелярію

та

Генеральний

суд;

скасовано

полковий

устрій

на

Слобожанщині (заможних виборних козаків переведено в гусари, решта
стала державними селянами). У 1781 р. така ж доля спіткала полковий устрій
Лівобережжя : тут було утворено намісництво за російським зразком,
козацькі військові полки замінили уланськими.
У 1775 р. царський уряд розгорнув рішучий наступ на Запорожжя. Це
було

завершенням

політики

значних

обмежень

прав

козаків,

яка

здійснювалася щодо Нової Січі постійно (з 1735 р. поблизу Січі перебував
гарнізон регулярних військ; з 1750 р. у вибори старшини починає втручатись
гетьман К.Розумовський, а з 1753 р. царським указом взагалі такі вибори
заборонялись. Втілити в життя це розпорядження не вдалося, але коло
кошової старшини звузилося і в останнє десятиріччя залишалося незмінним).
Надаючи привілеї старшині, царський уряд зміцнював свій вплив на
Запорожжя.
Безпосередніми причинами ліквідації Запорозької Січі стали: втрата
нею військового значення, ролі форпосту проти татарсько-турецької агресії
після успішного завершення російсько-турецької війни 1769-1774 рр.;
конкуренція, яку складала запорозька торгівля хлібом, худобою, продуктами
тваринництва поміщицьким господарствам; претензії поміщиків на освоєні

козаками землі; прагнення царизму зміцнити абсолютистську владу,
позбутися

єдиної

самоврядної

області,

осередка

і

гальванізатора

антифеодального руху.
Наприкінці травня 1775 р. російські війська під командуванням
генерала Т.Текелія зайняли паланки і слободи Запорожжя, 4 червня оточили
Січ і оволоділи її укріпленнями. Маніфест Катерини ІІ, що з’явився через два
місяці, оголошував: “ Сечь Запорожская вконец уже разрушена с
истреблением на будущее время и самого названия запорожских казаков …”.
Наступна доля козаків склалася по-різному. Генеральну старшину –
кошового П.Калнишевського, писаря І.Глобу, суддю П.Головатого за наказом
цариці відправили до північних монастирів “на смирение”. Селяни - втікачі,
що були на Січі, та козацька сірома потрапили в залежність до нових
землевласників. Близько 5 тис. запорожців перейшли за Дунай, прийняли
турецьке підданство і збудували в гирлі річки Задунайську Січ (1775-1828).
Більшість козаків уряд відніс до розряду військових поселенців, з яких
згодом було сформовано Чорноморське козацьке військо. У 1792 р. воно
було передислоковане на Кубань і поповнене переселенцями з Лівобережжя
та Слобожанщини. На Кубань пізніше переселилася частина козаків
Задунайської Січі, а потім і нащадки задунайців, що у 1828-1860 рр. в складі
Азовського козацького війська дислокувалися в районі Маріуполя.
Землі Запорожжя були включені в загальний процес господарського
освоєння та територіально-адмістративного облаштування, який розгорнувся
на півдні України в останній чверті XVІІІ ст. В цей час внаслідок російськотурецьких війн до Росії було приєднано Північне Причорномор’я. В 1774 р.
за Кючук – Кайнарджійським мирним договором Росія отримала землі між
Дніпром і Бугом та опорні пункти на Керченському півострові, в 1783 р. до
Росії було прилучено весь Крим; за Ясським миром 1791 р. імперія приєднала
територію між Бугом і Дністром. У завоюванні та захисті цих земель, а
подекуди і в їх колонізації велика роль належала козакам-чорноморцям.
Адміністративно-територіальний устрій Південної України неодноразово

змінювався аж поки на 1803 р. вона не була поділена на три губернії –
Катеринославську, Херсонську і Таврійську.
Ліквідація Запорозької Січі означала ліквідацію останньої самоврядної
області на території України. В 1783 р. на Лівобережжя і Слобожанщину
було поширено дію загальноросійських законів. Обкладання

всього

селянства та рядового козацтва за новим указом грошовим податком
збільшило збори в імперську казну в три рази. В цьому ж таки році відбулося
юридичне оформлення кріпосного права на Лівобережжі і Слобожанщині, у
1796 р. його було поширено на Південну Україну.
“Компенсуючи” старшині політичні втрати, а по суті підкуповуючи її,
21 квітня 1785 р. Катерина ІІ поширила на старшину чинність "Грамоти на
права, вольності і переваги благородного російського дворянства”. Указ
імператриці завершив процес перетворення козацької еліти з колись активної
політичної сили на інертну. Становий егоїзм панівної верхівки українського
суспільства витіснив загальнодержавницькі національні інтереси. Остаточна
ліквідація автономії України відбулася без опору старшини.
3. Правобережжя під владою Польщі. Правобережна Україна – центр
Української

держави

найжорстокіших

Богдана

змагань

часів

Хмельницького
Руїни.

–

Роз’єднавши

стала
і

ареною

ослабивши

правобережне козацтво, збройну боротьбу за землі його 12 полків розгорнули
чотири іноземні держави – Польща, Туреччина, Росія, Кримське ханство.
Майже всі вони намагалися надати своєму втручанню в українські справи
“законного” вигляду.
В ідеологічному обгрунтуванні агресії до старих тез про “споконвічні, з
діда-прадіда” російські володіння та “дідичні” польські додалися нові, часів
національної революції. Польський король стверджував, що Правобережжя
має належати козакам, а вони присягнули на вірність йому, отже, “при кому
козаки, при тому й залишається Україна”. Туреччина виправдовувала свої
наміри колишнім договором з гетьманом П.Дорошенком. Москва посилалася

на те, що “ Хмельницькому… по Случ і Горинь на кілька десятків миль від
Києва землі були віддані і після смерті Хмельницького … під королівським
володінням ніколи ці містечка не були”.
Єдиною політичною силою, яка справді мала право на встановлення
своєї влади над Правобережжям, була Гетьманщина. “Нам, Війську
Запорозькому, та сторона Дніпра належить”, - неодноразово підкреслювали
лівобережні гетьмани, намагаючись проводити самостійну політику щодо
втрачених земель.
В ході війни 1672-1676 рр. територія Правобережжя була захоплена і
поділена між польським королем і турецьким султаном. Спробу оволодіти
нею у 1674-1681 рр. здійснили Росія і гетьман І.Самойлович. Два походи
турецької армії 1677 та 1678 рр. на політичний центр Правобережжя –
Чигирин вщент розорили край, довершили повне виснаження його ресурсів.
Врешті Бахчисарайський договір 1681 р. між Росією та Туреччиною,
російсько-польський “Вічний мир” 1686 р. та рішення Карловицького
міжнародного конгресу 1699 р. закріпили Правобережну Україну за
Польщею. Однак збереження в цьому районі інтересів інших держав та
національно-визвольний рух населення Правобережжя зумовили на початку
XVІІІ ст. нове загострення боротьби за володіння даними територіями.
Незважаючи на вимоги міжнародних угод

80-х рр. зберігати

нейтральний і безлюдний стан Наддніпрянського Правобережжя, саме в цей
час тут почав відроджуватися полково-сотенний устрій – одна з головних
ознак козацької державності. Потреби господарського відродження краю
примусили польського короля дозволити козацькі слободи південніше р. Рось
і відновити козацькі вольності на території колишньої козацької республіки.
Це привабило сюди втікачів із західно-українських земель, розпочався
зворотний

рух

козацтва

з

Лівобережжя.

Відновилися

Фастівський

(Білоцерківський), Брацлавський, Богуславський, Корсунський, а згодом – і
Чигиринський, Могилівський, Уманський полки. Енергійні полковники
С.Палій,

А.Абазин,

С.Самусь

сприяли

налагодженню

козацького

самоврядування, судочинства, накладали повинності на маєтки, збирали
податки.
Відродження

української

державності

викликало

занепокоєння

польських властей. Відкинувши лицемірну тезу про те, що Правобережжя
належить козакам і тільки тому – Польщі, сейм прийняв рішення про
ліквідацію козацтва. Намагання силою провести в життя цю постанову
привело до поразки польських військ під Фастовим, а потім – до масового
повстання, яке в 1702-1704 рр. охопило Київщину, Брацлавщину, Волинь і
Поділля. Керовані старшиною на чолі з С.Палієм повстанці висунули вимоги
національної революції – соціальне, національне, религійне визволення. Не
випадково сучасники назвали цей народний рух новою Хмельниччиною.
Важливим

політичним

Лівобережною

завданням

Гетьманщиною.

повсталих

Делегація

було

возз’єднання

правобережних

з

полковників

звернулася до Петра І з проханням про протекцію і допомогу лівобережними
козаками. Ігноруючи волю українського населення, цар відмовив, бо
побоювався міжнародних ускладнень. Однак коли направлення російських
військ стали вимагати інтереси Північної війни, яку тоді Росія вела проти
Швеції та її польських союзників, на Правобережжя виступили лівобережні
козацькі полки. Їх з ентузиазмом вітало населення. Приєднавши “тогобічні”
полки до Гетьманщини, І.Мазепа усунув від влади і заарештував С.Палія.
Гетьман докладав великих зусиль, щоб переконати Петра І в
необхідності об’єднати Україну (конфлікт на цій основі став однією з причин
виступу І.Мазепа проти царя) і до 1708 року фактично контролював значну
територію Правобережжя. Після поразки І.Мазепи та його сподвижника
П.Орлика система міжнародних договорів 1711-1714 рр. остаточно закріпила
Правобережжя за Польщею.
Відновивши своє панування, польські магнати повернули старі та
захопили нові маєтки: на середину ХУІІІ ст. 40 магнатських родин володіли
80%

території

Правобережжя.

панщинно-фільваркової

системи

Господарство
і

вимагало

розвивалося
багато

на

робочих

основі
рук.

Встановлення тривалих строків слобід сприяло припливу втікачів із
Галичини, Волині, Полісся. Разом з тим, спроби ввести кріпацтво по
закінченні пільгових років викликали значне соціальне напруження.
Засліплена войовничим шовінізмом польська шляхта скористалась
ліквідацією козацтва для посилення національно-релігійного гноблення,
перетворення українців у денаціоналізовану людність – “бидло”, придатне
тільки для важкої роботи в маєтках. Наприкінці 20-х років ХУІІІ ст. в
польських планах з’явився “Проект ліквідації Русі”. На думку його автора,
кожен поляк, який прагне врятування вітчизни, повинен вважати своїм
обов’язком зневажати, переслідувати і винищувати тих, хто дотримується
“ворожого римському грецького віросповідання”. Для цього пропонувалося:
“Шляхта руського обряду й уніати, а тим більше схизматики не
повинні допускатися на жодні посади, на яких могли б здобути собі друзів,
майно і заслужити пошану…”; заможні поляки “не повинні брати русинів на
жодну службу, на якій вони могли б здобути освіту”; “у містах… заможних
русинів треба довести до злиднів і позбавити можливості рятувати один
одного грішми… У невеликих містах… старости повинні… примушувати
мешканців під різними приводами до відбування панщини”; “слідкувати, щоб
усі декрети… випускалися польською мовою, а не руською. Таким чином
русини залишаться у вбогості і неуцові і не будуть мати… ніякого впливу,
ані поваги”; “вкрай потрібно тримати попів у непроглядній темряві, а для
цього найбільш дієвим засобом є вбогість…” і т.ін.
Положення “Проекту” поділялися значною частиною магнатськошляхетської верстви, католицького духівництва і по суті були основою
політики правлячої верхівки Польщі щодо України. Вона не могла не
викликати обурення українського населення. Однак ліквідація козацтва
виявилася надзвичайно сильним ударом по розвиткові соціальної та
національно-визвольної боротьби: різко знизився рівень організованості,
самоусвідомленості її цілей. Водночас зміцнюється рух, який дістав назву
гайдамацького (від турецького “гайда” – гнати, переслідувати).

Гайдамаччина

характеризувалася

насамперед

діями

здебільшого

ізолюваних один від одного невеликих мобільних загонів повстанців,
керівниками яких були в основному запорожці або козаки з Лівобережжя, а
більшу частину учасників складали розорені селяни і міщани. Наявність
люмпенізованних елементів зумовлювала нерідкі грабіжницько-розбійні
прояви, однак в цілому це була форма національно-визвольної і соціальної
боротьби, що побутувала на Правобережжі більше ніж півстоліття.
Зародившись у 1714 р. на Волині, гайдамацький рух у своєму розвиткові
пройшов три хвилі піднесення: 1734-1738 рр., 1750 р., 1768 р. (Коліївщина).
Приводом до першого великого повстання послужила поява на
Правобережжі російських та лівобережних козацьких військ з метою
посадити свого ставленика на польський королівський престол. Селяни
вважали, що війська прийшли на допомогу проти шляхти. Почалося масове
покозачення, стихійний рух охопив Київщину, Поділля та Волинь, пани
покидали свої маєтки.
Виконавши своє основне завдання, царські війська були кинуті на
придушення гайдамацького руху. Разом з поляками за допомогою зрадника
С.Чалого вони на кінець 1638 р. розгромили основні сили повстанців. Так
само спільними зусиллями було придушено і виступ гайдамаків у 1650 р.,
коли їх загони взяли під свій контроль Брацлавщину, Київщину, Східне
Поділля, захопили потужні фортеці Умань, Фастів, Вінницю.
Найвищого піднесення гайдамацький рух набув у 1768 р. Селянськокозацьке повстання, що дістало назву “Коліївщина”, було підготовлено
масовим незадоволенням селянства збільшенням панщини на Київщині та
загостренням релігійної ситуації.
Використання польських військ для навернення православних в
уніатство, покарання різками, ув’язнення священників – ці та інші методи
фанатичного

митрополита

Ф.Володкевича

викликали

звернення

православних до Катерини ІІ з проханням про захист. (Свого часу “Вічний
мир” передбачав таку роль Росії). Дипломатичними засобами імператриця

домоглася від польського короля формального зрівняння

у правах

православних з католиками.
Обурені католицькі фанатики з числа магнатів і шляхти створили
збройні

союзи-конфедерації,

оголосили

“хрестовий

похід”

проти

православних і розгорнули кривавий терор. По всьому Правобережжі
вбивали православних, руйнували храми, глумилися над православними
святинями.
Маючи на меті посилити свій вплив на Правобережжі, Росія направила
для боротьби з конфедератами війська. Місцеве населення розцінило це як
допомогу у боротьбі проти офіційної польської влади. Поширилися чутки
про “ Золоту грамоту” Катерини ІІ, яка начебто закликала до боротьби із
шляхтою. Тисячі селян об’єдналися в загони, які в свою чергу почали терор
проти шляхти, католиків та уніатів. Особливо активно діяли повстанці під
керівництвом запорожця М.Залізняка та уманського сотника І.Гонти. Рух все
більше

набував

не

тільки

національного

та

релігійного,

але

і

антифеодального забарвлення.
Однак російський уряд постійно проводив двозначну політику щодо
соціальних рухів на Правобережжі. З одного боку, він прагнув виглядати в
очах українського населення захисником від польської сваволі, вбачав у
гайдамаччині засіб дестабілізації та ослаблення Польщі, з другого – не хотів,
щоб антифеодальний рух поширився на російську територію. Тому розвиток
повстання у східному напрямку викликав зміну тактики російських військ :
від таємної підтримки гайдамаків вони з червня 1768 р. перейшли до
каральних акцій проти повстанців. Протягом другої половини 1768 – початку
1769 рр. Коліївщину було придушено.
Стратегічною метою імперської політики Росії було встановлення
повного контролю над правобережними землями, але досягти цього вдалося
тільки наприкінці XVIII ст. Скориставшись ослабленням Польщі, Росія
виступила одним з ініціаторів територіального розчленування країни та
знищення її державності. Внаслідок другого поділу Польщі (1793 р.) до Росії

відійшли Київщина, Східна Волинь, Поділля, Брацлавщина, а після третього
(1795 р.) – Західна Волинь. На приєднаних землях згодом було утворено
Київську, Подільську та Волинську губернії.
Об’єднання в межах однієї держави майже 80% українських земель,
етнічне возз’єднання українців двох берегів Дніпра, посилення позицій
єдиної православної церкви сприяли розвиткові українського народу. Однак
наприкінці XVІІІ ст. Гетьманщини вже не існувало, і тому Правобережжя зпід влади одного іноземного уряду потрапило під владу іншого, що не
сприяло повноцінному розвиткові краю.
Висновки:
Кінець XVII-XVIII ст в українській історії пройшли під знаком
тотального наступу іноземних поневолювачів на українську державність та
впертої боротьби народу на захист завоювань Національної революції.
Протягом майже 100 років її головний здобуток – Гетьманщина – була
центром політичного життя України. Хоч царська Росія контролювала її
зовнішню і військову політику, постійно втручалася у внутрішні справи, все
ж безпосереднє управління, ключові позиції в суді, фінансах, армії належали
козацькій старшині. Набутий нею досвід, історична пам’ять про державне
життя сприяли розвиткові національної свідомості українців.
Прагнення

царизму

знищити

українську

державність,

його

переважаюча сила привели у 80-х рр. XVIII ст. до повної ліквідації
Гетьманщини та самоврядування Слобожанщини і Запорожжя. Шляхетська
Польща ще раніше знищила українські державницькі інституції на
Правобережжі. Колоніальна політика іноземних держав характеризувалася
постійним

обмеженням

українських

прав;

посиленням

централізації,

уніфікації, русифікації та полонізації; цілеспрямованою політикою розколу
українського

суспільства;

хижацькою

матеріальних ресурсів України.

експлуатацією

людських

та
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