
 

 

    

        Тема 11. Українські землі в другій половині ХVІІІ ст. 

 

Остаточне скасування української державності імператрицею  

Катериною ІІ ( 1762 – 1796 рр.) 

 

Дата Подія 

1764 р. Ліквідація гетьманства. Вся повнота влади зосередилася в руках 

Другої Малоросійської колегії, президентом якої призначено графа 

П.Румянцева. Проведено статистичний опис України, який став 

основою системи оподаткування. Вводиться грошовий подушний 

податок. Запроваджена поштова служба. Розташовані російські 

війська – 9 полків в Гетьманщині, 6 полків в Слобожанщині. 

1765 р. Скасування полкового козацького устрою на Слобожанщині. 

Утворення Слобідсько-Української губернії, до якої входили 

Ізюмська, Острогозька, Охтирська, Сумська і Харківська провінції. 

1775 р. Зруйнування Запорозької Січі. Її землі роздані царським 

вельможам.  

1781 р. Ліквідовано поділ України на полки. Створювалося Малоросійське 

генерал-губернаторство, що складалося з трьох намісництв: 

Київське, Чернігівське, Новгород-Сіверське. Створюються 

загальноросійські адміністративні й судові установи. 

1783 р. Ліквідоване козацтво як стан. Створювались 10 полків регулярної 

російської армії з 6-річною службою. Заборона селянам міняти 

місце проживання – запровадження кріпацтва. 

1785 р. Зрівняння  правового статусу козацької старшини з російським 

дворянством - «Жалувана грамота дворянству» 

1786 р. Проведено секуляризацію монастирських маєтків 

 

Історичне значення Гетьманщини 

 Проіснувала 115 років 

 Створення власної держави захистило український народ від 

асиміляції, соціального гніту і національно-релігійних утисків з боку 

польської влади 

 Гетьманщина забезпечила умови для становлення українського народу, 

створила можливості для розвитку його мови і культури 

 Надихнула майбутні покоління борців за визволення України 

 

 



Ліквідація Запорозької Січі 

Передумови 

Завершення російсько-

турецької війни 1768-

1774 рр. перемогою 

Росії ї здобуття виходу 

до Чорного моря 

Здійснення Катериною 

ІІ політики централізму, 

спрямованої на 

ліквідацію будь-яких 

автономних утворень  

Створення умов для 

колонізації родючих 

земель Півдня в 

результаті російсько-

турецької війни 1768-

1774 рр. 

Причини 

Нові кордони пролягли 

далеко від Січі й відпала 

потреба в запорозьких 

землях як буфера між 

Росією та турецько-

татарськими 

володіннями 

Прагнення російського 

уряду ліквідувати Січ, 

яка своїми 

волелюбними 

традиціями не 

вписувалася в імперські 

структури 

Велика територія 

Війська Запорозького 

перешкоджала 

заселенню нових земель 

і приваблювала 

російських 

можновладців 

15 червня 1775 р. 40 тис. російських солдатів під командуванням генерала 

Петра Текелі зруйнували Нову Січ. Січову старшину було заарештовано. 

 

Наслідки 

Землі Запорізької 

Січі увійшли до 

складу 

Новоросійської 

та Азовської 

губерній, а з 1784 

р. – до 

Катеринославськ

ого намісництва 

Колишні 

володіння Січі 

російський уряд 

роздавав 

царедворцям і 

оселяв іноземних 

колоністів 

5 тис. отримали притулок в 

Туреччині, де заснували 

Задунайську Січ ( 1776 – 1828 рр.);  

значна частина отримала статус 

селян; у зв’язку з загостренням 

російсько-турецьких відносин 

сформоване військо «Військо вірних 

козаків», згодом перейменоване у 

Чорноморське; після російсько-

турецької війни 1787-1791 рр. козаки-

чорноморці переселені на землі між 

Доном і Кубанню.  

Петро Калнишевський – останній кошовий отаман  

Запорізької Січі (1762, 1765-1775) 

 Намагався стримати колонізацію краю 

 Дбав про розвиток освіти, будівництво храмів 

 Очолював козацьке військо в російсько-турецькій війні 1768-1774 рр.,  

отримав звання генерал-лейтенанта, нагороджений російськими 

орденами 

 В 1775 р. був заарештований і засланий в Соловецький монастир, де 

провів 25 років в ув’язненні  

 У 1801 р. був звільнений з монастирської тюрми 

Помер у віці 112 років. 



                            Історичне значення Запорізької Січі 

 Із ліквідацією Запорізької Січі, що проіснувала 219 років, завершилася 

козацька доба в історії України 

 Запорозькі козаки уславили себе героїчною боротьбою проти 

чужоземних загарбників і захистом південних рубежів України 

 Запорозьке козацтво виявило надзвичайну сміливість і оригінальні 

творчі здібності в організації військової справи, відстоюванні нових 

форм соціального, політичного та економічного буття, у створенні 

своєрідної культури 

 Запорозький козак в уявленні українців був виразником національного 

духу 

 Український народ зберігає історичну пам'ять про Запорізьку Січ, яка 

надихала його на боротьбу за визволення 

 

Російсько-турецькі війни 

Дати Наслідки війн для українських змель 

1768 – 1774 рр. Завершилася підписанням Кючук-Кайнарджійського 

мирного договору, за яким до Росії відійшли землі між 

Дніпром та Південним Бугом, Азов з навколишніми 

землями, міста Керч та Єнікале.  

     1774 р. – Крим проголошено незалежним від 

Османської імперії. 

1783 р. – царський указ про приєднання Криму до 

Російської імперії. 

1787 – 1791 рр. Закінчилась укладанням Ясського мирного договору, за 

яким до Росії відійшли території між Південним Бугом та 

Дністром. Туреччина остаточно визнала приєднання 

Криму до Росії. 

 

Становище Правобережної України в другій половині ХVІІІ ст. 

 Правобережжя залишилося за Польщею, відроджувалась фільварково-

панщинна система. 

 З метою господарського відродження краю польська влада 

запроваджувала для переселенців «слободи» терміном 15 – 30 років. 

 Обмеження прав православного населення. 

 Закінчення пільгових років, посилення соціального та національно-

релігійного гніту призвело до розгортання нової хвилі національно-

визвольної боротьби – гайдамацького руху. 

 

 



Дата Керівники Територія Основні події, результат 

1734 – 

1738 

рр. 

Сотник 

Верлан 

Поділля, 

Брацлавщина, 

Волинь 

Повстанці захопили Жванець, 

Броди, Збараж, обложили 

Кам’янець. Зазнали поразки. 

1750 р. М.Сухий, 

М.Мамай 

Київщина, 

Поділля 

Захопили Умань, Володарку, Фастів, 

Вінницю. Поразка повсталих.  

1768 р.  Коліївщина 

М.Залізняк, 

І.Гонта 

Правобережжя Польський король видав трактат про 

зрівняння в правах з католиками 

православних і протестантів. В 

містечку Бар утворено 

конфедерацію – військово-політичне 

об’єднання польської шляхти й 

католицького духівництва для 

протидії поступкам не католикам, за 

збереження привілеїв шляхти.  

В Холодному Яру неподалік 

Мотронинського монастиря біля 

Чигирина почалось повстання. 

Повстанці захопили Черкаси, Смілу, 

Корсунь, Канів, Фастів Умань. 

Втручання російських військ. 

Розправа над повстанцями.   

     Опришківський рух – визвольний рух на Прикарпатті проти соціального 

та національного гноблення. Слово «опришок» з латині – знищувач, 

порушник, вперше згадується в першій половині ХVІ ст. 

     Найбільшого піднесення досяг у 1738 – 1745 рр. під проводом Олекси 

Довбуша. 

 

Соціальна структура населення 

Козацтво Провідний, привілейований стан; не сплачували податки. 

Козацька старшина посідала панівне місце в суспільстві. 

Зростає чисельність козаків. 

Головний обов’язок – військова служба. 

Мали свій суд, володіли землею; займалися сільським 

господарством, ремеслами, промислами, торгівлею. 

Шляхта Українська шляхта, яка служила у війську 

Б.Хмельницького 

Отримала землі, права і привілеї козацької старшини. 

Духівництво Привілейований стан. 

Православ’я мало статус державної релігії. 

Повернули земельні володіння. 

Ліквідація автономії Київської митрополії, 

підпорядкування Московському патріархові 



Економічний розвиток 

Сільське 

господарство 

Всі землі – власність Війська Запорізького.  

Гетьман – верховний розпорядник землі. 

Старшинське землеволодіння – спадкове і рангове. 

Зернове хліборобство, городництво, вирощування 

технічних культур, тваринництво. 

Ремесло Перетворюється на дрібнотоварне виробництво з 

використанням праці вільних наймитів. 

Зрівняли в правах цехове і позацехове ремесло.  

Промисли Бджільництво, винокуріння, млинарство, дігтярство, 

селітроваріння.  

Використовується вільнонаймана праця, водяне колесо. 

Виникають мануфактури – виробництво, де 

використовується ручна праця, але застосовується 

розподіл праці. 

Торгівля Купецтво перетворюється на окремий стан. 

Зміцнення торгівельних зв’язків між Гетьманщиною, 

 Запоріжжям і Слобожанщиною. 

 Активна торгівля з Білорусією, Молдовою, Кримом, 

Туреччиною, Московською державою. 

 

Поділи Речі Посполитої  

Дати Країни - учасниці Доля українських земель 

1772 р. Пруссія, Росія, 

Австрія 

До Австрії відійшла Галичина 

1793 р. Пруссія, Росія До Росії відійшли Київщина, 

Брацлавщина, Поділля Східна Волинь 

1795 р. Пруссія, Австрія, 

Росія 

До Росії відійшла Західна Волинь 

 
 

Міщани Значна частина покозачилася. 

Становище визначалося нормами магдебурзького права та 

царськими грамотами. 

Отримали право володіти землями, займатися ремеслом, 

промислами, торгівлею. 

Сплачували податки й виконували повинності. 

Селяни Були особисто вільними. 

Мали право вступати до козацького стану. 

Платили податки й відробляли повинності. 

Поділялись на «рільних» (ті, що мали землю) і «бобилів» 

(безземельних). 



Становище західноукраїнських земель в складі Австрійської імперії 
 

Адміністративний 

устрій 

Економічний розвиток Соціальне становище 

українців 

Галичина і Буковина 

об’єднані в коронний 

край «Королівство 

Галичина і Лодомерія»; 

столиця – Львів; 12 

округів на чолі з 

губернаторами. 

Закарпаття  поділено 

на 4 комітати на чолі з 

призначеними 

адміністраторами. 

Сільське господарство – 

основа економіки. 

Основний виробник – 

феодально залежні 

селяни. 

Західна Україна – 

сировинна колонія 

Австрійської імперії. 

Підприємництво 

зберігало ремісничо-

мануфактурний рівень. 

Торгівля розвивалася 

повільно. Вивозилася 

сільгоспсировина та ліс. 

Панівне становище 

посідали німці, поляки, 

румуни, угорці. 

Щодо українців 

проводилась політика 

денаціоналізації. 

Малоземелля, 

безробіття призводили 

до постійного падіння 

рівня життя. 

Відсутність навчальних 

закладів з українською 

мовою навчання. 

 

Наприкінці ХVІІІ ст. австрійські імператори Марія-Терезія та Йосиф ІІ 

провели реформи, мета яких – зміцнити державну владу, стабілізувати 

внутрішньополітичне становище. 

Аграрна Церковна Освіта 

- У 1780-1782 pp. 

селяни звільнялися від 

особистої залежності, 

панщина обмежувалася 

трьома днями на 

тиждень.  

 - Заборона збільшувати 

володіння панів за 

рахунок селянських 

наділів. 

- Судочинство над 

селянами здійснював 

спеціальний державний 

суд. 

- Селянин одержав 

право переходити на 

інші наділи, 

одружуватись без 

дозволу пана.  

- Ліквідовано єзуїтський 

орден та єзуїтський 

університет у Львові. 

- Відкрито греко-католицьку 

семінарію для руських 

священиків. 

- Заборонено перехід греко-

католицьких священиків до 

складу католицьких. 

- Зрівняні в правах 

католицька, греко-

католицька, протестантська 

церкви. 

- Скасовано для не католиків 

посідати державні посади. 

-Церква підпорядковувалася 

державі,священики ставали 

державними службовцями. 

- Відновлено 

діяльність 

Львівського 

університету, при 

ньому відкрито 

Руський інститут 

для русинів. 

- Введено світську 

(не церковну) 

освіту. 

- Запроваджено 

систему початкових 

і середніх шкіл 3 

типів. На 

найнижчому рівні 

початкової школи 

навчання дітей мало 

проводитися 

рідною мовою. 

 
 


