
Тема 10. Українські землі наприкінці ХVІІ –  в першій половині              

ХVІІІ ст. 
5 липня 1687 р. на р. Коломак козацька рада  

обрала гетьманом Івана Мазепу. 

Коломацькі статті: 

 Гетьман не мав права без царського указу позбавляти старшину посад, 

старшина – скидати гетьмана. 

 Козацький реєстр 30 тис. 

 В Батурині розміщувався полк московських стрільців 

 Обмежувалося право гетьмана розпоряджатися військовими землями. 

 Гетьману заборонялося підтримувати дипломатичні відносини з 

іншими державами. 

 Гетьман зобов’язувався направляти козацьке військо на війну з 

Кримським ханством і Туреччиною. 

 Заохочувалися шлюби між українцями та московітами. 

 

 

Гетьманування Івана Мазепи ( 1687 – 1708 рр.) 

 

Внутрішня політика  

гетьмана І. Мазепи 

Зовнішня політика  

гетьмана І. Мазепи 

Культурно-

просвітницька 

діяльність 

Прагнув об’єднати землі 

Лівобережжя, Запоріжжя, 

Слобожанщини та 

Правобережжя. 

Зміцнював владу 

гетьмана, спираючись на 

козацьку верхівку. 

Бачив Україну становою 

державою 

західноєвропейського 

зразка із збереженням 

козацького устрою. 

Підтримував старшинське 

і монастирське 

землеволодіння. 

Узаконив універсалом 

1701р.2-денну панщину. 

Надавав охоронні  

грамоти містам. 

Незважаючи на 

заборону, підтримував 

дипломатичні зносини з 

багатьма державами. 

Відновив торгівельні 

зв’язки Гетьманщини з 

іншими країнами. 

Приймав участь у 

воєнних діях Московії 

проти Кримського 

ханства і Туреччини 

(Другий Кримський 

похід 1689 р.) 

З початком Північної 

війни між Росією і 

Швецією (1700 р.) 

гетьман шукає нових 

зовнішньополітичних  

орієнтирів.  

Домігся для Києво-

Могилянського 

колегіуму статусу 

академії. 

Сприяв заснуванню 

академічної бібліотеки. 

Заснував Чернігівський 

колегіум. 

Його коштом 

споруджено і 

відновлено багато 

церков і монастирів. 

Опікувався 

літературою. Сам писав 

вірші. 

Направляв на навчання 

дітей козацької 

старшини. 

 



Становище  Правобережної України 

 

Наприкінці ХVІІ ст. на Правобережжі занепад і спустошення. З метою 

заселення краю польський король відновив полково-сотенний (1685 р.). 

Відродилися чотири полки: Богуславський, Корсунський, Брацлавський, 

Фастівський.  

В результаті польсько-турецької угоди 1699 р., за якою Османська імперія 

відмовилась від претензій на Правобережжя, Сейм ухвалив рішення про 

ліквідацію козацьких полків. 

     1702 р. – початок повстання на чолі з фастівським полковником 

Семеном Палієм. Повстання охопило територію Поділля, Брацлавщини, 

Київщини, Східної Волині. 

1704 р. – війська гетьмана І.Мазепи перейшли Дніпро і зайняли Київщину і 

Волинь. Мазепа фактично об’єднав Лівобережну і Правобережну 

Україну.  

У 1712 р. Польський сейм прийняв рішення про скасування полкового 

устрою на Правобережжі. 1713 – ліквідація козацтва на Правобережжі. 

Російські війська передали полякам Білу Церкву, а залишки правобережних 

полків переправились через Дніпро. Польща остаточно відновила свою владу 

на Правобережжі.  

1700 р. – початок Північної війни між Росією і Швецією. 

Українські козацькі полки обстоювали 

інтереси Москви на теренах Польщі, Прибалтики, Білорусії, Московії. 

Петро І нещадно експлуатував людські і матеріальні ресурси України. 

 

В результаті таємних переговорів гетьмана зі швецьким королем Карлом ХІІ і 

польським королем С. Лещинським  у 1708 р. укладено українсько-

щведський союз: 

 Україна має бути незалежною державою 

 Усі загарбані Москвою землі повертаються Україні 

 Швецький король зобов’язувався захищати Гетьманщину 

 Мазепа має бути довічним князем 

 Під час війни швецьке військо може займати п’ять українських міст 



     Запорожці  на чолі з кошовим отаманом Костем Гордієнком підтримали 

Мазепу. 

     Петро І наказав зруйнувати резиденцію гетьмана Батурин(1708) та 

Запорозьку Січ(1709). Гетьману оголошена анафема. 

     27 червня 1709 р. – битва під Полтавою, яка закінчилась поразкою 

військ Карла ХІІ та І. Мазепи. 

Іван Мазепа помер 22 вересня 1709 р. в Бендерах (Молдова) 

 

У 1710 р. українська еміграція обрала гетьманом Пилипа 

Орлика, який увійшов в історію як автор першої Конституції 

України («Пакти й конституції законів і вольностей Війська 

Запорозького»): 

 

 

 Проголошувалась незалежність України від Росії та Польщі. 

 Територія України визначалась Зборівським трактатом 1649 р. 

 При гетьмані утворюється Генеральна рада із законодавчою владою, 

яка складається з генеральної старшини, полковників, виборчих 

депутатів від кожного полку та з делегатів від запорожців. 

 Справи про гетьманову кривду та провини старшини розглядає 

генеральний суд, до якого гетьман не має права втручатись. 

 Державна скарбниця і майно підпорядковуються генеральному 

підскарбію; на гетьмана призначаються окремі землі. 

 Встановлюється виборність полковників, сотників з наступним 

затвердженням гетьманом. 

 Спеціальна комісія має здійснити ревізію державних земель, якими 

користується старшина, а також повинностей селян. 

 Гетьман має захищати козацтво і все населення від надмірних податків 

і повинностей, допомагати вдовам і сиротам.  

 

 

 

 

 

 

 

Конституція П.Орлика вперше в 

Європі запропонувала реальну модель 

вільної незалежної держави, 

заснованої на природному праві 

народу на свободу і самовизначення. 



Основні напрямки антиукраїнської політики царя Петра І 

 

В Глухові за дозволом царя обрано гетьманом І. Скоропадського (1708 – 

1722рр.). Решетилівські статті 1709 р.  цар не затвердив. 

 Царський резидент контролював діяльність гетьмана. 

 Заборонялись вибори старшини, на посади призначались російські 

воєводи. 

 Розташовувалися 10 московських полків.  

 Заборона торгувати з європейськими країнами; вивіз товарів за кордон 

через російські порти; заборона українським купцям торгувати в Росії; 

запуск в обіг мідних грошей. 

 Заборонялося друкувати українські книжки. 

 Київська митрополія перетворилася на єпархію Російської 

православної церкви. 

 Вивезення з України рідкісних книг, історичних пам’яток.  

 У 1722 р. створена Малоросійська колегія, яка розділила владу з 

гетьманом (шість російських офіцерів на чолі з бригадиром 

Вельяміновим. 

 

 

1722 – 1723 – наказний гетьман Павло Полуботок 

- Виступав за відновлення політичної самостійності 

Гетьманщини 

- Був проти втручання Малоросійської колегії у внутрішні 

справи 

- 1723 р. – заарештований за зраду 

 

З 1724 р. – після смерті  П. Полуботка  Лівобережною Україною правила 

лише Малоросійська колегія. 

     Петро ІІ ліквідував Малоросійську колегію і дозволив обирати гетьмана, 

якому було видано царський указ - «Рішительние пункти» 

  

 З 1724 р. – після смерті  П. Полуботка  Лівобережною Україною правила 

лише Малоросійська колегія. 

      Петро ІІ ліквідував Малоросійську колегію і дозволив обирати 

гетьмана, якому було видано царський указ - «Рішительние пункти» 

 



Основні заходи гетьмана Данила Апостола (1727 – 1734 рр.) 

Уперше було визначено розмір бюджету Гетьманщини – 144тис. 

крб. щорічно. 

Відокремив гетьманський скарб від державного: перший 

контролювали два генеральні підскарбії. 

Розпочала працювати Кодифікаційна 

комісія, яка за 15 років розробила 

звід законів «Права, за якими 

судиться малоросійський народ» 

(1743 р.) 

Під гетьманську владу було 

повернуто Київ, який до цього 

перебував під владою київського 

губернатора 

Підтримував розвиток торгівлі: 1728 

р. організував з’їзд українських 

купців, оберігав їх від конкуренції 

Сприяв поверненню запорожців з 

кримських володінь в Україну.  

1734 – заснування Нової 

(Підпільненської) Січі. 

Для впорядкування поземельних 

відносин у 1729 – 1730 рр. провів 

Генеральне слідство щодо законності 

володіння маєтками 

Піклувався про розвиток культури: у 

Глухові було створено першу в 

Україні співочу школу, друкарню 

 

 1734 -1750 рр. – управління краєм здійснювало Правління 

гетьманського уряду в складі трьох українців і трьох росіян на чолі з 

князем О.Шаховським. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Ідучи назустріч проханням козацької старшини, цариця 

Єлизавета Петрівна відновила гетьманство, скасоване після 

смерті гетьмана Данила Апостола 1734 року. На Глухівській 

раді в лютому 1750 року за вказівкою імператриці гетьманом 

Лівобережної України обрано Кирила Розумовського. 

 

 

В своїй діяльності Правління керувалось «Рішительними пунктами» 

Втручання в усі сфери українського життя 

Скоротилось  козацьке військо 

Козаків поділили на виборних (заможних) та під помічників (збіднілих) 

1735 – 1739 рр. – російсько-турецька війна, яка погіршила становище 

українського народу. 

 



Основні заходи гетьмана Кирила Розумовського (1750 – 1764 рр.) 

Намагався розширити права 

старшини; розпочав скликати 

старшинські з’їзди – Генеральні 

збори  

Здійснив невдалу спробу поновити 

зовнішньополітичну діяльність 

Гетьманщини 

Намагався досягнути фінансової 

автономії, але отримав наказ 

складати фінансові звіти про 

прибутки і видатки 

Заборонив перехід селян без 

письмової згоди землевласників 

 

Розпочав судову реформу, за якою 

Гетьманщину було поділено на 20 

повітів, кожен з яких мав власний 

суд. Підкоморські суди – земельні 

справи. Гродські суди – кримінальні 

справи. Земські суди – цивільні 

справи. 

Здійснив військову реформу: 

запровадив однакове озброєння і 

уніформу для козацького війська та 

удосконалив артилерію 

Планував відкрити в Батурині 

університет європейського типу  

Києво-Могилянська академія 

перетворена на університет. 

Виступив з проектом запровадження 

в Україні спадкового гетьманства і 

закріплення його за родом 

Розумовських 

В усіх полках заведено школи для 

обов’язкового навчання козаків.  

Навчалися як загальним, так й 

спеціальним військовим предметам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборонна синагога в Жовкві. 1692-1698 рр. 
                                                                                              Георгіївська церква                                  

                                                                                                         Видобуцького монастиря     в   

                                                                                                                    Києві                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ікона «Вознесіння Христове»                                                                                                         

 

 

                                                           Гравюра "Іван Мазепа серед своїх добрих справ» 

                                               І. Мигура, 1706 р.                                                                                                


