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АНОТАЦІЯ 

Салагуб Л. І. Політична історія Гетьманщини ХVІІІ ст.: 

український історіографічний вимір. – Кваліфікаційна робота на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 032 – історія та археологія. – Донецький національний 

університет імені Василя Стуса. Вінниця, 2022. 

 

Дисертаційна робота зосереджена на аналізі історіографічної ситуації 

щодо політичної історії Гетьманщини ХVІІІ ст. Стрижневим завданням 

дослідження є виявлення ключових особливостей у вивчені означеної 

проблеми через аналіз історичної літератури, продукованої українськими 

істориками впродовж кінця ХVІІІ – початку ХХІ ст. У фокусі перебуває 

визначення рис, притаманних кожному етапу історіографічного поступу в 

контексті вивчення політичних перипетій у Гетьманщині ХVІІІ ст., зважаючи 

на загальну атмосферу та рівень розвитку історичного знання.  

Аналіз надбань у дослідженні політичної історії Гетьманщини ХVІІІ ст. 

ґрунтується на розлогому масиві літератури. Визначаючи стан вивчення 

дисертаційної проблеми, доцільно виокремити кілька груп досліджень: 

напрацювання, в яких репрезентовано аналіз загальної ситуації в історичній 

науці на різних етапах її розвитку в контексті вивчення політичної історії 

Гетьманщини ХVІІІ ст.; роботи, сфокусовані на висвітленні життєвого шляху 

та наукового доробку українських істориків Лівобережної України ХVІІІ ст.; 

праці, безпосередньо присвячені аналізу рівня наукового опрацювання 

політичного становища Гетьманщини протягом 1709–1764 рр. Їх вивчення 

показало, що процес розвитку наукового знання щодо політичної історії 

Гетьманщини не став об’єктом спеціального дослідження. Водночас наявний 

сукупний здобуток істориків різних поколінь потребує систематизації, 
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узагальнення та визначення перспективних напрямів подальшого 

опрацювання проблеми. 

Дисертаційне дослідження спирається на комплекс історіографічних та 

історичних джерел. Фундамент вивчення політичної історії Гетьманщини 

становлять історіографічні джерела, які охоплюють одноосібні та колективні 

монографії, статті, розміщені в збірниках наукових праць, наукових 

періодичних виданнях; дисертаційні роботи та автореферати дисертацій, 

присвячені поглядам на суспільно-політичні процеси в Лівобережній Україні 

протягом ХVІІІ ст., та які вплинули на нагромадження наукового знання та 

подальший процес розвитку історичної думки. До уваги взято дослідження 

українських авторів. Їх згруповано за хронологічною ознакою: праці означеної 

тематики ХІХ – початку ХХ ст.; історичні напрацювання науковців ХХ ст.; 

наукові дослідження кінця ХХ – початку ХХІ ст. Історичні джерела, які 

містять фактичний матеріал щодо політичних процесів на теренах 

Гетьманщини, представлено законодавчими актами, розпорядчими 

документами російського царату щодо Лівобережної Гетьманщини, 

документами Комуністичної партії України / СРСР. 

Методологічні засади дослідження включають принципи наукової 

об’єктивності, історизму, системності, комплексності, наступності, 

сцієнтизму та комплекс загальнонаукових і спеціальних історичних 

(проблемно-хронологічний, історико-порівняльний, історико-типологічний, 

історико-генетичний) методів. Сукупно вони забезпечили вивчення 

поетапного процесу нагромадження наукового знання про політичну історію 

Гетьманщини ХVІІІ ст. 

Вивчення проблеми українськими дослідниками відбувалося на 

чотирьох історіографічних етапах: «довге» ХІХ ст. – кінець ХVІІІ – початок 

ХХ ст.; революційні 1917 – середина 1920-х рр.; радянське ХХ ст.; сучасний, 

що триває від початку ХХ ст. На кожному з них виокремлюються неоднакові 
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історичні наративи. Українські історики дослідили ключові аспекти 

політичного розвитку Гетьманщини протягом 1709–1764 рр.  

Упродовж кінця ХVІІІ – початку ХХІ ст. погляди та підходи зазнавали 

істотних змін унаслідок суспільно-політичних чинників, які впливали на 

поступ історичної науки на кожному з етапів.  

На кінець ХVІІІ – середину ХІХ cт. припадає наукова діяльність плеяди 

українських істориків, серед яких: Я. Маркович, О. Маркович, Д. Бантиш-

Каменський, М. Маркевич. Найповніше політичні події в Гетьманщині 

ХVІІІ ст. подано в узагальнюючих працях Д. Бантиш-Каменського та 

М. Маркевича. Ці автори змогли презентувати виклад історії політичних подій 

через призму особистісних якостей українських гетьманів, проаналізувати 

тогочасні політичні реалії та висловити власні погляди, дотримуючись 

проблемно-хронологічного принципу викладу подій і спираючись на 

світоглядні позиції малоросійства. Це зумовлено впливом суспільно-

політичної атмосфери Російської імперії. Д. Бантиш-Каменський спромігся 

висвітлили процес наступу російського царату на автономні права 

Гетьманщини. М. Маркевич закцентував увагу на рівноправності державного 

об’єднання Гетьманщини з Московією, але згодом ці міркування поступилися 

місцем думці про корисність урізання прав і привілеїв Гетьманщини в 

наступні десятиріччя. Загалом історичні праці першої половини ХІХ ст., в яких 

містяться відомості про політичну історію Гетьманщини, не відрізняються 

системністю та детальним висвітленням. Подекуди, вони мають 

фрагментарний, побіжний характер. Авторам історичних праць кінця ХVІІІ – 

середини ХІХ ст. притаманна подвійна етнокультурна лояльність, що стала 

синтезом автономістських і проімперських інтерпретацій. При цьому не слід 

відкидати їхній внесок у розбудову проблематики політичної історії 

Гетьманщини ХVІІІ ст. 

На другу половину ХІХ ст. припадає утвердження наукових засад 

української історичної думки. Історикам цього періоду притаманне критичне 



5 

 

ставлення до історичних джерел. Цей чинник став одним із тих, що сприяли 

розширенню спектру досліджень з історії Гетьманщини ХVІІІ ст. загалом і 

політичного становища Лівобережної України зокрема. П. Куліш – один із 

перших, хто, спираючись на першоджерела, відходив від ідеалізованих 

стереотипів сприйняття історичного минулого. Водночас його бачення історії 

Гетьманщини є доволі суперечливим. Друга половина ХІХ ст. в розвитку 

української історичної думки позначилася формуванням народницького 

напряму. У світоглядному концепті М. Костомарова, В. Антоновича та 

Д. Яворницького чітко простежується засудження діяльності російського 

царя, спрямованої на обмеження автономних прав українських територій. На 

злам ХІХ–ХХ ст. припало співіснування народницького та державницького 

напрямів в українській історичній науці. М. Грушевський, О. Єфименко, 

М. Слабченко та інші науковці піднесли знання про політичний розвиток 

Гетьманщини ХVІІІ ст. на професійний науковий рівень, спираючись на 

широкий спектр історичних джерел. 

Проблематика висвітлення політичної історії Гетьманщини ХVІІІ ст. на 

хвилі Української революції 1917–1921 рр. та в умовах українізації 

презентована трьома групами досліджень українських істориків: науковцями, 

які продовжили традиції української національної історії в Україні; 

прибічниками марксистсько-ленінської методології та представниками 

першого покоління української наукової діаспори. Прибічники першої 

продовжили традицію вивчення політичних процесів Гетьманщини з 

україноцентричної позиції. Історики, які займалися науковою роботою в 

еміграції, репрезентували державницький підхід, пояснюючи ліквідацію 

Гетьманщини слабкою політичною організацією української еліти, зокрема 

відсутністю спадкової влади. Прибічники марксистського підходу на цьому 

етапі характеризували процеси на теренах Гетьманщини з точки зору 

становища незаможних козаків і селян, яке, на їхню думку, погіршувалося 

через збагачення українських старшин.  
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У дpyгiй пoлoвинi XX cт. y вивчeннi icтopiï Гeтьмaнщини, як i в 

yкpaïнcькiй icтopичнiй нayцi зaгaлoм, чiткo викpиcтaлiзyвaлиcя двi 

дiaмeтpaльнo пpoтилeжні парадигми – paдянcькa тa зapyбiжнa. Cвiтoглядний 

кoнцeпт yкpaïнcькиx paдянcькиx aвтopiв (В. Дядиченко, В. Голобуцький, 

О. Путро та інші) щoдo icтopiï Гeтьмaнщини XVIII cт. звoдивcя дo виcвiтлeння 

coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo cтaнoвищa ceлянcтвa XVIII cт., coцiaльнoгo 

пpoтиcтoяння, y paдянcькiй тepмiнoлoгiï – «клacoвoï бopoтьби». Вони 

визнавали наступ російського царату на автономні права України та, водночас, 

або уникали звинувачень російських урядовців, або виправдовували їхню 

жорстку політику щодо України захистом інтересів гнобленого народу. 

Боротьба українських гетьманів за залишки автономних прав замовчувалася. 

Загалом ситуація, що складалася в історичній науці протягом 1930-х – 1980-х 

рр., не сприяла інтересу дослідників до політичної історії Гетьманщини.  

Укpaïнcькi icтopики, якi oпинилиcя пoзa мeжaми eтнiчнoï Бaтькiвщини 

(Б. Крупницький, Д. Дорошенко, М. Антонович, З. Когут, О. Субтельний та 

інші), пpaгнyчи дoвecти здaтнicть yкpaïнцiв нa poзвитoк влacнoï дepжaвнocтi, 

охопили широке коло питань для висвітлення: ідентичність української 

старшини ХVІІІ ст. та пересічного населення; владні відносини за траєкторією 

«Гетьманщина-Російська імперія»; обґрунтування вчинків українських 

гетьманів; витоки подвійної ідентичності тогочасної української старшини; 

вплив політичних інститутів на соціальне та економічне життя населення 

Гетьманщини.  

Сучасне опрацювання політичної історії Гетьманщини здійснюється 

цілою плеядою українських науковців, серед яких: В. Брехуненко, 

В. Горобець, І. Кривошея, О. Струкевич, Т. Чухліб та інші. Концептуальні 

підходи зазнали істотних змін у порівнянні з радянською історіографією: по-

перше, постаті українських гетьманів та їхня діяльність висвітлюються як 

боротьба українських гетьманів за автономні права Гетьманщини; по-друге, 

сучасні історики визначають діяльність російських установ на території 
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України періоду безгетьмання як колонізаторську; по-третє, проаналізовано 

загарбницькі плани керманичів Російської імперії щодо українських 

територій. Чільне місце в дослідницькому спектрі проблематики щодо віх у 

розвитку Гетьманщини ХVІІІ ст. вітчизняні історики надають особливостям 

становища тогочасного істеблішменту – старшини, акцентуючи увагу на 

«біполярності» її світогляду щодо політичних реалій.  

Вивчення наявного наукового доробку з історії політичного поступу 

Гетьманщини у ХVІІІ ст. надало можливість окреслити напрями її 

опрацювання в перспективі. Серед них: політична та правова культура 

українців ХVІІІ ст.; рівень самоідентифікації українців з українською 

державою; зовнішньополітичні орієнтири Гетьманщини; здобутки зарубіжних 

науковців у вивченні політичної історії Гетьманщини; опрацювання 

документів із зарубіжних архівосховищ і мемуарних джерел. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає у проведенні 

всебічного аналізу здобутків у вивченні політичної історії Гетьманщини ХVІІІ 

ст. в широких хронологічних межах. У цьому контексті вперше: здійснено 

комплексне дослідження, в якому критичному аналізу піддано праці означеної 

проблематики авторів кількох поколінь, які належали до трьох світоглядних 

систем – української, імперської, радянської; поряд із добре відомими 

працями, до історіографічного аналізу залучено роботи сучасних авторів, які 

ще не стали об’єктом спеціального дослідження; здійснено порівняльний 

аналіз поглядів українських дослідників імперської доби та сучасного періоду; 

виокремлено точки дотику та діаметрально протилежні позиції; визначено 

перспективні напрями вивчення проблеми політичної історії Гетьманщини. 

Отримали подальший розвиток: проблемні напрями історичних досліджень, 

присвячених політичній історії Гетьманщини ХVІІІ ст., які перебували в 

центрі уваги дослідників різних періодів; особливості інтерпретації аспектів 

політичних процесів у Лівобережній Україні протягом ХVІІІ ст. дослідниками 

основних історіографічних періодів; змінні методологічні засади вивчення 
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проблеми; критичний аналіз висновків і стереотипних тверджень, що 

нашарувалися протягом ХІХ–ХХ ст. щодо політичної історії Гетьманщини. 

Уточнено: внесок окремих істориків у вивчення історії Лівобережної України 

ХVІІІ ст.; механізми впливу суспільно-політичної ситуації на професійну 

діяльність істориків. 

Науково-практична значимість дисертаційного дослідження полягає в 

окресленні історіографічного виміру політичної історії Гетьманщини 

ХVІІІ ст. українськими науковцями, що стало надбанням кількох поколінь 

дослідників. Ця конструктивна робота сприяє виокремленню перспективних 

напрямів вивчення політичної історії України. Інформацію з дисертації 

доцільно використовувати в процесі написання праць з історіографічної 

україністики, підготовки підручників і навчальних посібників. Матеріали 

дисертаційного дослідження можуть бути корисними у викладацькій практиці 

під час підготовки лекцій та спецкурсів з історії України, історіографії, а також 

для популяризації досягнень української історичної науки. 

Ключові слова: історіографія, Гетьманщина, політична історія, 

українські історики, напрацювання імперської доби, радянська концепція, 

сучасні дослідження, історичний концепт. 

 

SUMMARY 

Salagub L. I. Political history of the Cossack Hetmanate of the 18th 

century: Ukrainian historiographical dimension. – Qualifying scientific 

work on the rights of the manuscript. 

Thesis for Doctor’s of philosophy degree in specialty 032 – history and 

archaeology. – Vasyl Stus Donetsk National University, Vinnytsia, 2022. 

  

The dissertation focuses on the analysis of the historiographical situation in 

the political history of the Cossack Hetmanate of the 18th century. The core task of 

the thesis is to identify key features in the study of this issue through the analysis of 
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historical literature produced by Ukrainian historians during the late 18th – early 

21st centuries. The focus is on defining the features inherent in each stage of 

historiographic development in the context of studying the twists and turns of the 

Cossack Hetmanate policy of the 18th century, taking into account the general 

atmosphere and state of development of historical knowledge. 

Analysis of the acquisition in the study of the political history of the 

Cossack Hetmanate of the 18th century bases on a vast body of 

literature. Determining the state of study of the dissertation problem, it is advisable 

to distinguish several groups of studies: groundworks presented an analysis of the 

general situation in historical science at different stages of its development in the 

context of studying the political history of the Cossack Hetmanate of the 18th 

century; works directly devoted to the analysis of the level of scientific study of the 

political situation of the Cossack Hetmanate during 1709–1764. Their study showed 

that the process of developing scientific knowledge about the political history of the 

Cossack Hetmanate did not become the object of a special study. At the same time, 

the existing cumulative achievement of historians of different generations requires 

systematization, generalization and identification of promising directions for further 

processing of the problem. 

The dissertation research focuses on a complex of historiographical and 

historical sources. The foundation for studying the political history of the 

Cossack Hetmanate is historiographical sources, covering individual and collective 

monographs, articles published in collections of scientific papers, scientific 

periodicals; theses and abstracts of dissertations devoted to the views on the socio-

political processes in Left-Bank Ukraine during the 18th century, and which 

influenced the accumulation of scientific knowledge and the further development of 

historical thought. The studies of Ukrainian authors are taken into account. They are 

grouped chronologically: works on this topic of the 19th – early 20th centuries; 

historical groundworks of scientists of the twentieth century; scientific research of 

the late XX – early XXI centuries. Historical sources containing factual material 
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about political processes in the territory of the Cossack Hetmanate are represented 

by legislative acts, administrative documents of Russian tsarism regarding the Left-

Bank Hetmanate, documents of the Communist Party of Ukraine / USSR. 

The methodological foundations of the study include the principles of 

scientific objectivity, historicism, consistency, complexity, continuity, scientism and 

a complex of general scientific and special historical (problem-chronological, 

historical-comparative, historical-typological, historical-genetic) 

methods. Together, they ensured the study of the gradual process of accumulating 

scientific knowledge about the political history of the Cossack Hetmanate of the 

18th century. 

The study of the problem by Ukrainian researchers took place at four 

historiographic stages: the «long» 19th century – the late XVIII – early 

XX centuries; revolutionary 1917 – mid-1920s; Soviet twentieth century; modern, 

continuing from the beginning of the twentieth century. Each of them highlights 

different historical narratives. Ukrainian historians have studied the key aspects of 

the political development of the Cossack Hetmanate during 1709–1764. 

During the late 18th and early 21st centuries, views and approaches underwent 

significant changes due to socio-political factors that influenced the advancement of 

historical science at each stage. 

At the end of the 18th – the middle of the 19th centuries, the scientific activity 

of a galaxy of Ukrainian historians falls, among them: Ya. Markovych, 

O. Markovych, D. Bantysh-Kamensky, and M. Markevych. The political events in 

the Cossack Hetmanate of the 18th century are presented most fully in the 

generalizing works of D. Bantysh-Kamensky and M. Markevych. These authors 

were able to present the history of political events through the prism of the personal 

qualities of Ukrainian hetmans, analyse the political realities of that time and express 

their own views, adhering to the problem-chronological principle of reporting events 

and relying on the worldview positions of the Little Russian. This is due to the 

influence of the socio-political atmosphere of the Russian Empire. D. Bantysh-



11 

 

Kamensky was able to shed light on the process of Russian tsarism&apos;s attack 

on the autonomous rights of the Cossack Hetmanate. M. Markevych focused on the 

equality of the state unification of the Cossack Hetmanate with Muscovy, but later 

these considerations gave way to the opinion about the usefulness of curtailing the 

rights and privileges of the Cossack Hetmanate in subsequent decades. In general, 

the historical works of the first half of the 19th century, which contain information 

about the political history of the Cossack Hetmanate, are not distinguished by their 

systematic nature and detailed coverage. In some places, they are fragmentary, 

fluent. The authors of historical works of the late 18th – mid-19th centuries are 

characterized by a dual ethno-cultural loyalty, which has become a synthesis of 

autonomist and pro-imperial interpretations. At the same time, one should not reject 

their contribution to the development of the problems of the political history of the 

Cossack Hetmanate of the 18th century. 

The second half of the 19th century saw the establishment of the scientific 

principles of Ukrainian historical thought. Historians of this period had a critical 

attitude towards historical sources. This factor was one of those that contributed to 

the expansion of the range of studies on the history of the Cossack Hetmanate of the 

eighteenth century in general and the political situation of the Left-Bank Ukraine, in 

particular. P. Kulish was one of the first who, relying on primary sources, departed 

from the idealized stereotypes of perception of the historical past. At the same time, 

his vision of the history of the Cossack Hetmanate was rather contradictory. The 

second half of the 19th century in the development of Ukrainian historical thought 

was marked by the formation of the populist trend. The ideological concept of M. 

Kostomarov, V. Antonovych and D. Yavornytsky clearly shew the condemnation of 

the activities of the Russian tsar aimed at restricting the autonomous rights of 

Ukrainian territories. At the turn of the 19th–20th centuries, there was a coexistence 

of the populist and state trends in Ukrainian historical science. M. Hrushevsky, O. 

Yefymenko, M. Slabchenko and other scholars raised knowledge about the political 
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development of the Cossack Hetmanate of the 18th century to the professional 

scientific level, based on a wide range of historical sources. 

The problem of covering the political history of the Cossack Hetmanate of the 

18th century in the wake of the Ukrainian Revolution of 1917–1921 and in the 

conditions of Ukrainization was presented by three groups of studies of Ukrainian 

historians: scientists who continued the traditions of Ukrainian national history in 

Ukraine; supporters of Marxist-Leninist methodology and representatives of the first 

generation of the Ukrainian scientific diaspora. Supporters of the first continued the 

tradition of studying the political processes of the Cossack Hetmanate from a 

Ukraine-centric position. Historians engaged in scientific work in emigration 

represented the state approach, explaining the liquidation of the Cossack Hetmanate 

by the weak political organization of the Ukrainian elite, in particular, by the absence 

of hereditary power. Supporters of the Marxist approach at this stage characterized 

the processes on the territory of the Cossack Hetmanate in terms of the situation of 

poor Cossacks and peasants, which, in their opinion, worsened due to the enrichment 

of Ukrainian foremen. 

In the second half of the 20th century, in the study of the history of the 

Cossack Hetmanate, as well as in Ukrainian historical science in general, two 

diametrically opposed paradigms – Soviet and foreign – clearly 

crystallized. Ideology concept of Ukrainian soviet authors (V. Dyadychenko, 

V. Holobutsky, O. Putro and others) concerning the history of the 

Cossack Hetmanate of the 18th century reduced to the elucidation of the socio-

economic condition of the peasantry of the 18th century, social confrontation, and 

in Soviet terminology – «class struggle». They acknowledged Russian 

tsarism&apos;s attack on the autonomous rights of Ukraine and at the same time 

avoided blaming Russian officials, or justified their tough policy towards Ukraine 

by defending the interests of the oppressed people. The struggle of the Ukrainian 

hetmans for the remnants of autonomous rights was hushed up. In general, the 

situation that developed in historical science during the 1930s – 1980s did not 
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contribute to the interest of researchers in the political history of the 

Cossack Hetmanate. 

Ukrainian historians who found themselves outside the borders of the ethnic 

homeland (B. Krupnytsky, D. Doroshenko, M. Antonovych, Z. Kohut, O. Subtelny 

and others), in an effort to prove the ability of Ukrainians to develop their own 

statehood, covered a wide range of issues for cover: the identity of the Ukrainian of 

the 18th century and ordinary people; power relations along the trajectory of the 

«Cossack Hetmanate – Russian Empire»; substantiation of the actions of Ukrainian 

hetmans; the origins of the dual identity of the then Ukrainian foremen; the influence 

of political institutions on the social and economic life of the population of the 

Cossack Hetmanate. 

Modern study of the political history of the Cossack Hetmanate is carried out 

by a whole galaxy of Ukrainian scholars, including V. Brekhunenko, V. Gorobets, 

I. Kryvosheya, O. Strukevych, T. Chukhlib and others. Conceptual approaches have 

undergone significant changes compared to Soviet historiography: firstly, the figures 

of Ukrainian hetmans and their activities are highlighted as the struggle of Ukrainian 

hetmans for the autonomous rights of the Cossack Hetmanate; secondly, modern 

historians define the activity of Russian institutions on the territory of Ukraine 

during the period of the non-Hetmanate as colonizing; thirdly, the aggressive plans 

of the leaders of the Russian Empire in relation to Ukrainian territories were 

analysed. Domestic historians give the leading place in the research spectrum of 

issues by milestones in the development of the Cossack Hetmanate of the 18th 

century to the peculiarities of the position of the then establishment – foremen, 

focusing on the «bipolarity» of their worldview regarding the political realities of 

that time. 

The study of the existing scientific heritage on the history of political 

development of the Cossack Hetmanate in the 18th century provided an opportunity 

to determine the directions of its study in the future, among which, in particular, the 

political and legal culture of Ukrainians in the 18th century; the level of self-
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identification of Ukrainians with the Ukrainian state; foreign policy guidelines of 

the Cossack Hetmanate; achievements of foreign scholars in the study of the 

political history of the Cossack Hetmanate; elaboration of documents from foreign 

archives and memoir sources. 

The scientific novelty of the results of the study consists in conducting a 

comprehensive analysis in a wide chronological range of achievements in the study 

of the political history of the Cossack Hetmanate of the 18th century. In this context, 

for the first time: a comprehensive study was carried out, in which the works of the 

specified problematics of authors of several generations, belonging to three 

worldview systems – Ukrainian, imperial, Soviet – were subjected to critical 

analysis; involved in historiographical analysis, along with the well-known works 

of contemporary authors who have not yet become the object of a special study; a 

comparative analysis of the views of Ukrainian researchers of the imperial era and 

the modern period was carried out, points of contact and diametrically opposed 

positions were identified; the promising directions for studying the problem of the 

political history of the Cossack Hetmanate were determined. Received further 

development: problematic areas of historical research devoted to the political history 

of the Cossack Hetmanate of the 18th century, which were in the focus of attention 

of researchers from different periods; features of the interpretation of aspects of 

political processes in Left-Bank Ukraine during the 18th century by researchers of 

the main historiographic periods; interchangeable methodological foundations for 

studying the problem; a critical analysis of the conclusions and stereotyped 

statements that accumulated over the course of the 19th and 20th centuries regarding 

the political history of the Cossack Hetmanate. Clarified: the contribution of 

individual historians to the study of the history of Left-bank Ukraine of the 18th 

century; mechanisms of influence of the socio-political situation on the professional 

activities of historians. 

The scientific and practical significance of the dissertation lies in the outline 

of the historiographic dimension of the political history of the Cossack Hetmanate 



15 

 

of the 18th century by Ukrainian scholars, which has become the property of several 

generations of researchers. This constructive work contributes to the identification 

of promising areas for studying the political history of Ukraine. It is advisable to use 

the information on the dissertation in the process of writing works on historiographic 

Ukrainian studies, preparing textbooks and educational supplies. The materials of 

the thesis can be useful in teaching practice during the preparation of lectures, 

special courses on the history of Ukraine, historiography, as well as popularization 

of the achievements of Ukrainian historical science. 

Key words: historiography, Cossack Hetmanate, political history, Ukrainian 

historians, achievements of imperial era, Soviet concept, modern research, 

historical concept. 
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ВСТУП 

 

Історія Гетьманщини 1709–1764 рр. є одним із найбільш насичених, 

дискусійних і багатих на політичні перипетії етапів в історії українського 

державотворення. ХVІІІ ст. – період в історії України, впродовж якого на її 

території поширювалась колонізаторська політика царизму. Захищаючи свої 

політичні, економічні та культурні права, українські гетьмани й населення 

виступали проти його самовільства, проте форсований наступ переміг  

автономістські прагнення українців та їх керманичів. Зважаючи на це, події 

цього періоду є важливими не тільки для вивчення  історії України, але й для 

розуміння сутності української політики Росії на сучасному етапі. Історія 

Гетьманщини ХVІІІ ст. – зламний період в українській історії. Політичні 

перипетії в контексті розвитку Лівобережної України вирізняються 

суперечливістю, оскільки вони постали передкульмінаційним етапом її 

існування як державного утворення, яке не змогло встояти перед наступом 

російського царату. Тому не дивно, що ця ділянка стала об’єктом уваги кількох 

генерацій дослідників від кінця ХVІІІ до початку ХХІ ст. Протягом цього часу, 

залежно від політичних реалій, змінювалась концепція висвітлення проблеми. 

Зі здобуттям Україною незалежності палітра поглядів на процеси в 

Лівобережній Україні у ХVІІІ ст. відображає потужний спектр напрацювань 

українських науковців з вивчення політичних реалій Гетьманщини ХVІІІ ст. 

та науково-історичний плюралізм думок. Як наслідок, на початок ХХІ ст. в 

опрацюванні проблеми закумульовано вагомий науковий доробок, що 

потребує аналізу, чим і зумовлений вибір теми дисертаційного дослідження.  

Науковий інтерес становить зіставлення позицій істориків, які 

працювали на різних етапах історіографічного поступу, репрезентувавши 

унікальний, притаманний певній епосі, світоглядний підхід. Характеристика 

етапів, у межах яких здійснювалося вивчення політичного виміру 

Гетьманщини протягом ХVІІІ ст., сприятиме поглибленню розуміння 
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ключових засад розвитку історичної науки загалом, адже за концепціями та 

працями вимальовується постать науковця, який діяв відповідно або всупереч 

усталеним нормам. Аналіз напрацювань українських істориків з політичної 

історії Гетьманщини ХVІІІ ст. надає змогу визначити їхній внесок у поступ 

історичної науки в кожному поколінні, а також простежити місію наукового 

знання  на різних етапах українського державотворення. 

Отже, проблема опрацювання українськими дослідниками політичної 

історії Гетьманщини ХVІІІ ст. має наукове, евристичне та суспільне значення. 

Мета дисертаційної роботи полягає у визначенні стану вивчення 

політичної історії Гетьманщини 1709–1764 рр. українськими істориками як 

результату нагромадження історичного знання з проблеми протягом кінця 

ХVІІІ – початку ХХІ ст. Для її досягнення необхідно розв’язати такі 

дослідницькі завдання:  

–  схарактеризувати рівень історіографічного опрацювання політичної 

історії Гетьманщини ХVІІІ ст.; 

–  визначити інформативний потенціал джерел за темою дисертаційної 

роботи; 

–  окреслити методологічні засади дослідження; 

–  визначити здобутки дослідження проблеми на імперському етапі 

української історіографії;  

–  виокремити доробок істориків періоду Української національно-

демократичної революції 1917–1921 рр.; 

–  показати особливості вивчення проблеми протягом радянського етапу; 

–  проаналізувати здобутки сучасних українських дослідників у вивченні 

політичних вимірів історії Гетьманщини ХVІІІ ст.; 

–  простежити еволюцію концепції політичної історії Гетьманщини 

ХVІІІ ст. залежно від особливостей кожного періоду; 

–  показати внесок окремих істориків у вивчення проблеми; 
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–  визначити перспективи подальшого дослідження політичної історії 

Гетьманщини. 

Об’єктом дисертаційної роботи є сукупність наукових і науково-

публіцистичних праць з історії політичного розвитку Гетьманщини ХVІІІ ст., 

створених протягом кінця ХVІІІ ст. – початку ХХІ ст. в українському 

інтелектуальному просторі. 

Предметом дослідження виступає процес зародження, нагромадження 

та розвитку наукового знання з урахуванням здобутків і дослідницьких лакун 

у межах різних етапів історіографічного поступу щодо політичного розвитку 

Гетьманщини ХVІІІ ст. 

Хронологічні межі дослідження визначені у двох вимірах: 

історіографічному та історичному. Перший – охоплює час від появи перших 

наукових праць з обраної проблеми до початку ХХІ ст., коли було сформовано 

ключові позиції сучасної наукової концепції історії Гетьманщини. 

В історичному відношенні часовий простір обмежено 1709–1764 рр. (від 

Полтавської битви, після якої українські політичні інституції зазнавали 

наступального тиску з боку Російської імперії, до скасування Гетьманщини). 

Внутрішня хронологія дослідження представлена чотирма етапами: «довге» 

ХІХ ст. – кінець ХVІІІ ст. – початок ХХ ст.; революційні 1917 – середина 

1920-х рр.; радянське ХХ ст.; сучасний, що триває від початку ХХ ст. 

Територіальні межі дослідження мають два параметри. 

В історіографічній площині – охоплюють території, на яких здійснювалося 

дослідження та публікація результатів вивчення Гетьманщини ХVІІІ ст. 

українськими авторами (українські терени та простір діаспори). В історичному 

вимірі до уваги взято українські землі, на яких розміщувалася територія 

Гетьманщини в кордонах ХVІІІ ст., – терени сучасної Чернігівської, 

Полтавської, лівобережна частина Київської та Черкаської областей, північна 

частина Дніпропетровської області та Київ з навколишніми землями на 

Правобережжі. 
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Методи дослідження. Для розв’язання завдань, визначених у контексті  

дисертаційного дослідження, використано комплекс загальнонаукових і 

спеціальних історичних методів. Загальнонаукові (аналітико-синтетичний, 

індукції та дедукції, абстрагування та конкретизації, системного аналізу) – 

створили можливість для окреслення дослідницького поля. Спеціальні 

історичні методи представлено: проблемно-хронологічним (надав змогу 

викласти історичний матеріал у хронологічній послідовності та поетапно 

висвітлити ключові відомості в контексті суспільно-політичного життя 

Гетьманщини ХVІІІ ст.), історико-порівняльним (сприяв визначенню 

загальних тенденцій, властивих тогочасним політичним процесам; виявленню 

шляхів їхнього розвитку), історико-типологічним (зорієнтував у виявленні 

однорідних властивостей і рис широкого спектру явищ і подій у межах 

політичного життя Гетьманщини ХVІІІ ст.), історико-генетичним (сприяв 

послідовному розкриттю властивостей, функцій і змін об’єкта дослідження в 

процесі його історичного руху, що дозволило наблизитися до відтворення 

політичних перипетій на теренах Гетьманщини). Комплексне застосування 

методів наукового дослідження надало можливість всебічно вивчити та 

висвітлити обрану проблему, розв’язати завдання, поставлені автором.  

Наукова новизна результатів дослідження визначається проведенням 

всебічного аналізу праць українських дослідників політичної історії 

Гетьманщини ХVІІІ ст. у широких хронологічних межах. До авторських 

здобутків віднесено наступне. 

Уперше: 

–  здійснено комплексне дослідження, в якому критичному аналізу 

піддано праці означеної проблематики авторів кількох поколінь, які належали 

до трьох світоглядних систем – української, імперської, радянської; 

–  залучено до історіографічного аналізу (поряд із добре відомими 

працями) роботи сучасних авторів, які ще не стали об’єктом спеціального 

дослідження; 
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–  здійснено порівняльний аналіз поглядів українських науковців 

імперської доби та сучасного періоду, виокремлено точки дотику та 

діаметрально протилежні позиції; 

–  визначено перспективні напрями вивчення політичної історії 

Гетьманщини. 

Отримали подальший розвиток: 

–  проблемні напрями досліджень з політичної історії Гетьманщини 

ХVІІІ ст., які перебували в центрі уваги науковців різних періодів; 

–  особливості інтерпретації політичних процесів у Лівобережній Україні 

протягом ХVІІІ ст. дослідниками основних історіографічних періодів; 

–  характер змін методологічних засад вивчення проблеми; 

–  критичний аналіз висновків і стереотипних тверджень щодо 

політичної історії Гетьманщини, що нашарувалися протягом ХІХ–ХХ ст. 

Уточнено: 

–  внесок окремих істориків у вивчення історії Лівобережної України 

ХVІІІ ст.; 

–  механізми впливу суспільно-політичної ситуації на професійну 

діяльність істориків. 

Реалізація визначених завдань створить підґрунтя для: узагальнення 

наукових здобутків щодо політичної історії Гетьманщини; переосмислення 

висновків і стереотипних тверджень, що закумулювалися в процесі її 

вивчення; визначення контурів і змістового наповнення сучасної наукової 

концепції політичної еволюції Гетьманщини. 

Практичне значення дослідження полягає в окресленні 

історіографічного виміру політичної історії Гетьманщини ХVІІІ ст. 

українськими науковцями. Історіографічний аналіз, здійснений у роботі, надав 

змогу визначити основні напрями досліджень науковців кількох поколінь 

чотирьох історіографічних етапів. Ця конструктивна робота сприяє 

формуванню контенту з перспективними напрямами щодо вивчення 
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політичної історії України. Інформацію з дисертації доцільно використовувати 

під час написання праць з історіографічної україністики, підготовки 

підручників і навчальних посібників. Матеріали дисертаційного дослідження 

можуть бути корисними у викладацькій практиці під час підготовки лекцій, 

спецкурсів з історії України, історіографії, а також для популяризації питань 

щодо розвитку української історичної науки, діяльності визначних істориків. 

За місцем роботи автора дисертаційного дослідження (Донецький 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Горлівський інститут 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет») 

результати дослідження застосовувалися в процесі підвищення кваліфікації 

вчителів і керівників ЗЗСО Донецької області. Історіографічні виміри 

політичної історії Гетьманщини опрацьовано в контексті міжнародного 

проєкту «UPDATE 2021: Разработка системы дистанционного повышения 

квалификации учителей в школах Донецкой и Луганской областей 2021–

2022» (Литва). Підсумки дисертаційної роботи стануть у нагоді для 

проведення вебінарів, конкурсів, семінарів та інших наукових, навчальних, 

методичних заходів.  

Особистий внесок автора окреслюється широкою постановкою 

наукової проблеми та її самостійним вирішенням, що дає змогу глибше та 

всебічніше розкрити стан вивчення Гетьманщини як суспільно-політичного, 

соціально-економічного та культурно-релігійного явища в історії українського 

народу. Показано внесок істориків ХІХ – початку ХХІ ст. у вивчення 

політичної історії Лівобережної України. Дисертаційне дослідження є 

самостійною науковою розробкою, яка доповнює уявлення про вивчення 

політичної історії України модерної доби українськими науковцями. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано в межаж науково-дослідних тем кафедри 

історії України та спеціальних галузей історичної науки Донецького 

національного університету імені Василя Стуса: «Актуальні питання історії 
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України в контексті європейської цивілізації» (державний реєстраційний номер – 

0118U002396)», «Історична наука як фактор історичної пам’яті» (державний 

реєстраційний номер – 0118U006124). 

Апробація результатів дослідження відбулася у виступах автора на 

міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових конференціях. Серед них: 

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

(Житомир-Вінниця,14–15 травня 2015 р.); 72-а Міжнародна конференція 

молодих учених «Каразінські читання», м. Харків, 26 квітня 2019 р.; 

Міжнародна наукова конференція «Травневі студії 2019: історія, політологія, 

міжнародні відносини», м. Вінниця, 24 квітня 2019 р.; Наукова конференція 

професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів вищої 

освіти за підсумками науково-дослідної роботи за період 2017–2018 рр., 

м. Вінниця, травень 2019 р.; ХХ Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Актуальні досягнення сучасних наукових досліджень», 

17 вересня 2019 р.; ХХІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Інноваційні вектори розвитку сучасних наукових досліджень», 11 жовтня 

2019 р.; Міжнародна міждисциплінарна науково-практична краєзнавча 

конференція «Доля поляків і доля вітчизни: погляд крізь століття (Мовно-

історичний портрет польської спільноти на Поділлі)», м. Вінниця, 

21 листопада 2019 р.; Круглий стіл з теми «Концепт української соборності в 

історичній ретроспективі», м. Краматорськ, 22 січня 2019 р. 

(https://www.youtube.com/watch?v=6saa0XRzGac); Всеукраїнська науково-

практична конференція «Україна у світовому історичному просторі», 

м. Маріуполь, 23 квітня 2021 р.; Конференція професорсько-викладацького 

складу факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного 

університету імені Василя Стуса, м. Вінниця, 11 травня 2021 р.; Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Михайло Грушевський і становлення 

української державності», м. Тернопіль, 29 вересня 2021 року 

(https://youtu.be/FO8PzS9D_dE). 

https://www.youtube.com/watch?v=6saa0XRzGac
https://youtu.be/FO8PzS9D_dE
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Текст дисертації пройшов процедуру обговорення на засіданнях 

кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки Донецького 

національного університету імені Василя Стуса. 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 7 статей у фахових 

виданнях України, 1 – у зарубіжному виданні, 9 публікацій апробаційного 

характеру.  

Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. 

Роботу побудовано за хронологічно-проблемним принципом, згідно з яким у 

трьох змістових розділах проаналізовані ключові особливості нагромадження 

наукового доробку з проблеми дослідження в контексті чотирьох етапів 

розвитку історичного знання. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, тринадцяти підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

літератури. Обсяг дисертаційної роботи становить 224 сторінки, з яких 

169 сторінок – основний текст. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ,  

ДЖЕРЕЛА ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1 Стан опрацювання проблеми 

Шлях наукового осмислення політичної історії Гетьманщини 1709–

1764 рр. був досить складним через залежність від політико-ідеологічної 

кон’юнктури на різних етапах її опрацювання. Визначаючи стан опрацювання 

проблеми, що розглядається у дисертаційній роботі, доцільно привернути 

увагу до досліджень, об’єднаних у три групи: напрацювання, в яких 

репрезентовано аналіз загальної ситуації в історичній науці на різних етапах її 

розвитку в контексті вивчення політичної історії Гетьманщини ХVІІІ ст.; 

роботи, сфокусовані на висвітленні життєвого шляху та наукового доробку 

українських істориків Лівобережної України ХVІІІ ст.; праці, безпосередньо 

присвячені аналізу рівня наукового опрацювання теми політичного становища 

Гетьманщини протягом 1709–1764 рр. 

Висвітлення ключових здобутків українських науковців на кожному з 

етапів дослідження теми у межах дисертації варто розпочати з репрезентації 

загальної ситуації в історичній науці. Ця ділянка здобула увагу цілої плеяди 

українських історіографів. Представники діаспори – Д. Дорошенко [102, 104], 

Б. Крупницький [191], О. Оглоблин [219–221], сучасні науковці –  

О. Бобіна [17], О. Богдашина [22–24; 26; 29], К. Кондратюк [157], Ю. Пінчук, 

С. Стельмах [295; 296] та ін. подали узагальнену картину умов і результатів 

розвитку історичного знання, що створює загальне тло для аналізу 

історіографічного процесу в контексті вивчення політичної історії 

Гетьманщини. 

За часів радянської доби історіографічні пошуки, як і історична наука 

загалом, мали ідеологічно обмежений характер, що демонструє колективне 

видання «Историография истории Украинской ССР». На тлі дозованого 
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висвітлення доробку представників дореволюційної історіографії, досягнень 

радянської історичної науки, міститься викриття «буржуазної історіографії» 

проблем історії України. Автори з радянських позицій подали оцінку поглядів 

Д. Яворницького [57], О. Єфименко та ін. [202]. Вирізняється праця 

М. Марченка «Українська історіографія (з давніх часів до середини ХІХ ст.)», 

автор якої навіть за радянської цензури спромігся дати ґрунтовний огляд 

розвитку української історичної думки [204]. І. Закринична назвала вихід цієї 

праці прикметною подією в історичній науці, зазначивши, що вона викликала 

широкий резонанс серед дослідницької громадськості [119, с. 129]. 

Дотримуючись у загальному контексті принципів написання дослідження про 

історичну думку на вітчизняних теренах, зважаючи на тогочасну ідеологічну 

ситуацію в країні, М. Марченко здійснив спробу вийти за межі класового 

підходу, визначені радянською парадигмою викладання історії. Аналізуючи 

історіографічну думку першої половини ХІХ ст., автор наголосив на 

переважно збиральницькому характері праць [204, с. 250]. Водночас чітко 

сформульована ідея про те, що історики першої половини ХІХ ст. були 

інтелігентними представниками класу дворянства, яке вийшло з нащадків 

колишньої української козацької старшини. Він вбачив у їхніх поглядах 

поєднання класових інтересів, які забезпечував їм російський царизм, з 

автономістичними ідейними прагненнями, а скоріше, на думку дослідника, 

мріями, на зразок тих, що виявлені в «Історії Русів», працях Д. Бантиш-

Каменського, М. Маркевича та ін. [204, c. 250]. 

Внесок у вивчення реальних обставин наукового вивчення історії 

України в УРСР зробили українські історики з діаспори. У статтях 

О. Оглоблина «Думки про сучасну українську совєтську історіографію» та 

«Завдання української історіографії на еміграції» йшлося про те, що 

український історик, перебуваючи в еміграції, має охороняти права і честь 

української історичної думки і науки, зберігати її кращі традиції, підтримувати 

зв’язок зі світовою історичною наукою, створювати нові наукові праці з 
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найважливіших проблем історії України з широким залученням зарубіжних 

джерел та літератури [219; 220]. 

На сучасному етапі наукового поступу України цінними для розуміння 

етапів опрацювання здобутків попередніх генерацій істориків щодо 

української минувшини є роботи В. Кравченка [164; 165], В. Яремчука [356; 

357], І. Колесник [152–156], Л. Зашкільняка [122–124], О. Яся [358–366], 

Я. Калакури [134–136], Я. Дашкевича [89], Я. Грицака [74; 75] та ін., в яких 

проаналізовано різні аспекти розвитку української історіографії та 

методологічні проблеми історичних досліджень. Зокрема, висвітлюючи 

концепцію історії М. Грушевського, І. Колесник наголосила на виразних 

ознаках класичного гранд-наративу доби модерну, у межах якого події 

українського минулого були зв’язані в єдине ціле, струнку концептуальну 

схему [153, с. 272]. Аналізуючи напрацювання українських істориків ХІХ ст., 

дослідниця зазначає, що малоросійський автономізм, хоча і в антикварному 

вигляді, проте зберігав ідею української державності [153, с. 186]. 

Важливим є твердження Я. Калакури про те, що друга половина ХІХ – 

початок ХХ ст. пов’язані з подальшим утвердженням наукових засад 

української історичної думки, трансформацією її в науку, формуванням її 

національних традицій Закцентовано увагу на народницькому напрямі, 

прихильники якого вважали рушієм історичного процесу народ, через що 

наука має, передусім досліджувати соціальну та побутову історію народу, на 

другий план відсуваючи питання державотворення. Дослідник наголосив на 

тому, що представники цього напряму сповідували ідею окремішності 

української історії. Поряд із традицією народництва поступово почав 

з’являтися новий підхід до вивчення української історії – державницький. 

Його головна ідея –дослідження боротьби за національну державу, вивчення 

державної діяльності української верхівки та національної державної 

ідеології [136, c. 235].  
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Я. Калакура подав розгорнуту характеристику становища історичної 

науки в радянських умовах. Він показав, що деяке послаблення партійного 

диктату в роки «відлиги» сприяло появі ряду праць, які помітно відрізнялися 

від своїх аналогів першої половини 1950-х рр. Так, у «Нарисах суспільно-

політичного устрою Лівобережної України кінця ХVІІ–ХVІІІ ст.» суттєво 

переглянуто підходи до оцінки Гетьманщини. Вона поставала як автономна 

частина Російської держави з реальними ознаками державності, з чітко 

окресленими правами та компетенцією гетьманського уряду [136, с. 342]. 

У цьому контексті доцільно звернути увагу на монографію В. Дядиченка, 

присвячену суспільно-політичній історії України ХVІІ–ХVІІІ ст., 

О. Апанович «Збройні сили України першої половини XVIII  ст.», яка була 

агресивно зустрінута українофобами [136, с. 366]. 

Слід відзначити праці В. Яремчука, який зосередився на проблемах 

«заломлення» минулого України в історичній науці УРСР постсталінської 

доби. У його монографічних дослідженнях та наукових статтях окреслена 

загальна ситуація в тогочасній науці, актуалізовані й критично переосмислені 

здобутки цілого покоління професійних істориків. Показовими є роздуми 

щодо концептуальних змін радянських істориків щодо знакових постатей 

Гетьманщини ХVІІІ ст. [356, с. 227]. Дослідник визначив ознаки часткової 

реабілітації та вироблення певних контурів концепції українського 

національного руху [356, с. 228]. Історик дійшов висновку, що в офіційних 

наукових працях кінця 1960-х – початку 1970-х рр. можна простежити 

збереження питомої ваги етноцентричних сюжетів, властиве попередній 

постсталінській історіографії в УРСР. Він звернув увагу й усунення з 

історичних текстів критичних висловлювань на адресу Й. Сталіна [356, 

с. 237]. 

Отже, протягом ХХ – початку ХХІ ст. кількома поколіннями 

дослідників здійснено загальний аналіз поступу історичної науки. Тогочасні 

нтерпретації та висновки залежали від світоглядних позицій науковців. У 
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загальному історіографічному контексті точково приверталась увага до 

вивчення історії Гетьманщини. 

Другу групу досліджень, дотичних до теми дисертації, становлять праці, 

присвячені творчій діяльності науковців, які вивчали історію Гетьманщини, 

що є важливим для розуміння внутрішньої мотивації в контексті зосередження 

на цій проблематиці. Доробок радянських дослідників стосується переважно 

життя та наукової діяльності окремих українських істориків, постаті яких не 

потрапили під заборону радянської пропаганди. Ю. Пінчук вказав на 

започаткування, обґрунтування, розвиток та пропагування М. Костомаровим 

думки про необхідність вивчення життя народних мас [238, c. 3]. Автор 

наголосив на необхідності брати до уваги не тільки те, про що писав 

М. Костомаров, але й зміст процитованих ним документів, тобто спробувати 

прочитати його твори (пише про монографію «Мазепа») «між рядками» з 

огляду на час, у який вони створювалася [238, с. 10].  

В історіографічному доробку чільне місце посідає вивчення спадщини 

О. Єфименко. Українські історики приділили значну увагу особистісним і 

науковим якостям історикині, закцентувавши увагу на концептуальних 

засадах її світоглядних парадигм щодо політичних реалій на українських 

теренах, серед яких і ті, що хронологічно припадають на ХVІІІ ст. Зокрема, 

П. Марков ппоказав її як дослідницю та вправну лекторку [202, с. 23]. Вагомий 

внесок у вивчення постаті О. Єфименко та її наукового доробку здійснили 

О. Скакун [276], В. Смолій [284], А. Капелер [137], О. Ясь [358], 

С. Пивовар [236], О. Драч [106; 107], Ю. Пінчук [239] та інші. Вони дослідили 

її наукову діяльність через визначення впливу широкого спектру факторів 

(походження, становлення, загальна «атмосфера», що панувала на теренах 

Російської імперії тощо) на траєкторію її поглядів на події з історії українських 

теренів. 

У монографіях і статтях багатьох дослідників досліджено постать 

П. Куліша та його науковоий доробок. Зокрема, О. Кравченко показано 
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особистість історика через призму просвітницької діяльності [166]. Є. Нахлік 

висвітлено триєдину парадигму сутності П. Куліша (особистість – 

письменник – мислитель) [214–218]. Г. Вдовиченко проаналізовано 

філософський аспект аналізу його суспільних поглядів  В. Петровим [45]. 

Л. Домбровська та В. Гулак визначили певні колізії в контексті життєвого та 

творчого поступу історика [101]. О. Ясь дослідив «історичне письмо пізнього 

П. Куліша» як предтечу консервативного проєкту української історіографії 

початку ХХ ст. [359; 360]. О. Удод націлив увагу на історіософсько-

публіцистичному осмисленні П. Кулішем української минувшини [327].   

Привертають увагу дослідження, присвячені В. Антоновичу, авторства 

О. Киян [143], В. Смолія, В. Рички [255], О. Богдашиної [18], І. Гирича [65], 

В. Ульяновського [335] та ін. В. Ричка та В. Смолій наголосили, що з його 

ім’ям пов’язано створення значного за науковою значимістю фонду 

друкованих джерел з історії України, осмислення на цій основі найважливіших 

фактів вітчизняної історії та поява низки оригінальних праць [255, с. 109]. 

Вони підкреслюють певну особливість світоглядної парадигми історика щодо 

проблематики української державності [255, c. 114].  

Л. Винар та І. Витанович подали характеристику історичних поглядів 

М. Грушевського на політичну історію Гетьманщини ХVІІІ ст. [52; 56]. При 

цьому увагу приділено висвітленню істориком подій початку ХVІІІ ст. у 

контексті діяльності І. Мазепи. Л. Винаром наголошено на твердженні 

М. Грушевського щодо необхідності усунути «еклектичний характер «Русскої 

історії», і поставити історію державного життя на відповідне місце з іншими 

історичними факторами [52, c. 107]. І. Витанович закцентував увагу на 

загальному невдоволенні рівнем опрацювання історії Гетьманщини, оскільки 

попередні історики зосереджувались на внутрішніх проблемах, водночас 

важливими були й зовнішні чинники також [56, с. 47]. Підбиваючи підсумки 

аналізу концептуальних засад поглядів М. Грушевського, І. Витанович 
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наголосив на послідовному критичному ставленні до абсолютизації якогось 

одного чинника [56, с. 49].  

Виняткову цінність у висвітленні життя та творчого доробку 

І. Крип’якевича мають статті та передмови до праць вченого, написані 

Р. Крип’якевичем [189] та Я. Дашкевичем [90]. Чільне місце у дослідженні 

постаті Р. Крип’якевича має висвітлення трагічних подій у його долі, 

пов’язаних із критикою за «помилкові, буржуазно-націоналістичні концепції 

у трактуванні історії України, приналежність до націоналістичної, 

антинаукової школи Грушевського» та просто за «фальсифікацію 

історії» [189, c. 85]. Я. Дашкевич дійшов висновку, що події, починаючи від 

другої половини ХVІІІ ст., навіть в об’ємних багатотомних історіях 

Української РСР, фактографічно та інтерпретаційно збіднено або 

деформовано, на відміну від набагато коротшого курсу І. Крип’якевича. Але 

дослідник нас запевняє, що «Історія України» І. Крип’якевича належать до 

кращих досягнень історіографічної спадщини минулого, оскільки в її контенті 

стрижнево пройшли ідеї розвитку національної самосвідомості та боротьби за 

власну державу [90]. 

Здобуття Незалежності сприяло значному пожвавленню української 

історичної думки. Побачила світ низка робіт вітчизняних науковців, 

присвячених діяльності українських істориків різних епох, у яких 

відзначається їхній внесок у дослідження політичної історії Гетьманщини 

ХVІІІ ст. Статті В. Сарбея, О. Копиленка, О. Кравченко, Є. Нахліка присвячені 

українським історикам першої третини ХІХ ст. Я. Марковичу, П. Кулішу [270; 

162; 166; 214–218]. Окрім біографічних відомостей, автори приділили увагу 

науковому спадку істориків. Життя та наукова діяльність Д. Бантиша-

Каменського стала предметом дисертаційного дослідження А. Атаманенко. 

Аналізуючи концепцію української історії Д. Бантиша-Каменського, автор 

показала причини та особливості доволі лояльного ставлення історика до 
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російської політики в оцінці форсованого наступу Російської імперії на 

автономні права Гетьманщини [7]. 

Статті О. Кияна, Ю. Пінчука та С. Пивовара містять відомості про праці 

В. Антоновича, М. Костомарова та О. Єфименко, основні риси розуміння 

ними історичного процесу на українських теренах. Увагу приділено 

висвітленню окремих фрагментів політичної історії Гетьманщини 

ХVІІІ ст. [143; 238; 239; 236]. У статтях С. Абросимової увагу націлено на 

життєвому та творчому шляху академіка Д. Яворницького; розвитку 

досліджень сучасних науковців щодо внеску Д. Яворницького у створення 

джерельної бази з історії України ХVІІ–ХVІІІ ст. [1; 2]. А. Капелер припускає, 

що О. Єфименко, як і М. Костомаров, мала подвійну російсько-українську 

ідентичність [137].  

Вітчизняні науковці присвятили низку розвідок українським історикам 

радянського періоду. С. Юсов висвітлив наукову діяльність 

В. Голобуцького [349]. М. Дмитрієнко приділила увагу внеску О. Апанович у 

вивчення історії Гетьманщини ХVІІІ ст. [100], відзначивши, що праця 

«Збройні Сили України першої половини ХVІІІ ст.» надала низку цікавих 

відомостей про козацьку українську державу, а «ім’я О. Апанович набуло 

певної легендарності і стало одним із почесних в українському соціумі» [100, 

с. 76]. 

Протягом ХХ – початку ХХІ ст. українськими та зарубіжними 

науковцями показано життєві обставини, суспільно-політичні умови та 

предметну спрямованість діяльності визначних істориків Гетьманщини, що 

надає можливість предметному історіографу заглибитися до певної 

дослідницької епохи. 

До аналізу напрацювань з політичної історії Гетьманщини долучилася 

ціла низка дослідників, праці яких об’єднано у третю групу. Внесок 

В. Горобця, який досліджує розвиток і занепад політичних інститутів 

Гетьманщини, – у дослідження тенденцій розвитку політичної системи 
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козацької України в останній третині ХVІІ–ХVІІІ ст. П. Радько окреслив 

тенденції розвитку політичної системи козацької України, визначивши та 

проаналізувавши місце Генеральної ради в системі політичної взаємодії, 

процес розвитку та функції інституту козацької старшини й полковництва в 

політичному житті Гетьманщини [254, с. 127]. О. Струкевич звернув увагу на 

розглянуті В. Горобцем тенденції щодо юридичного статусу інституту 

гетьманства з визначенням прав і компетенцій, атрибутів гетьманської влади, 

форм діловодства та титулатури [302, с. 49–59]. Л. Сухих та О. Вовк 

виокремили погляди В. Горобця щодо діяльності останнього гетьмана 

ХVІІІ ст. [318]. В. Ларченко проаналізувала науковий концепт О. Струкевича 

та О. Путра щодо ліквідації політичної автономії Гетьманщини [194]. Погляди 

В. Кривошеї на діяльність українського істеблішменту за часів 

К. Розумовського проаналізовано І. Кривошеєю [180]. Л. Мельник 

закцентував увагу на особливостях висвітлення В. Панашенко становища та 

діяльності тогочасної соціальної еліти Гетьманщини [211]. Концептуальні 

засади наукового доробку В. Брехуненка в контексті становища неурядової 

старшини Гетьманщини ХVІІ–ХVІІІ ст. через призму сучасної української 

історіографії окреслив І. Кривошея [180]. В. Кононенко дослідив науковий 

доробок багатьох істориків у контексті проблеми реалізації проєктів козацької 

адміністрації протягом 1687–1764 рр. [160]. Серед них: О. Гуржій, 

Т. Чухліб,В. Пришляк та ін.   

С. Лапшин проаналізував історіографію досліджень Правління 

гетьманського уряду в Україні, розглянув основні підходи дослідників щодо 

цього питання [193, c. 12-–14]. Він показав пройнятість праці М. Марковича 

українським патріотизмом, визначив здобутки О. Маркевича, який дослідив 

історію України крізь призму впливу Російської імперії [193, с. 12]. Автор 

приділив увагу напрацюванням М. Слабченка, завдяки яким в українській 

історіографії сформовано історико-економічний напрям [193, с. 13].  



37 

 

С. Лапшин звернув увагу на дослідження проблематики Гетьманщини 

протягом існування радянської доби, зазначивши, що хоч окремі аспекти 

соціально-економічної та суспільно-політичної історії Гетьманщини 

закумульовано в наукових розвідках В. Дядиченка, А. Пашука, К. Гуслистого 

та ін., – проблема перебувала на маргінесі дослідницького поля в УРСР. Його 

обґрунтування полягає в тому, що ліквідацію автономії Гетьманщини 

радянські історики вважали небезпечним сюжетом [193, с. 13]. 

В. Матях дослідив здобутки істориків другої половини ХІХ – початку 

ХХ ст. в контексті вивчення проблематики державотворення в Україні 

протягом ХVІІ–ХVІІІ ст. [207]. Монографію О. Терлецького «Історія 

Української держави»  він вважає найбільш синтезною працею з проблеми 

державного будівництва в Україні другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст. [207, c. 64–

65]. Автор привернув увагу до здобутків М. Грушевського, М. Кордуби, 

П. Куліша, Д. Олянчина, С. Рудницького, С. Томашківського та ін. у контексті 

вивчення державно-політичного устрою [207, с. 66]. 

Л. Фицик у своєму доробку дослідив здобутки сучасної вітчизняної 

історіографії в контексті вивчення проблематики козацької старшини 

Гетьманщини [338]. Головним здобутком історіографії в царині дослідження 

державотворення Л. Фицик вважає монографію П. Радька «Національні 

традиції державотворення в українській історіографії та політичній літературі 

ХІХ–ХХ ст.: концепції, ідеї, реалії», в якій автору вдалося лише в певній мірі 

виокремити праці про роль козацької старшини [338, c. 217]. Серед 

зарубіжних науковців він відзначив З. Когута, який, зокрема вивчав проблему 

регулювання доступу до еліти [338, c. 231–232]. 

Ю. Фігурний проаналізував стан вивчення українського 

державотворення на Лівобережжі протягом 1741–1796 рр. [339, с. 108–114.]. 

Серед дослідників цієї проблеми відзначені: В. Смолій, В. Степанков, 

З. Когут, А. Камінський-Сулима та ін. [339, с. 108]. Автор звернув увагу на 

концептуальні засади вивчення гетьманування К. Розумовського, продуковані 
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О. Гуржієм, який здійснив спробу спростувати радянські міфи щодо заходів 

російського царату в економічній сфері [339, с. 109–110]. Дослідник 

актуалізував ідеї З. Когута, який вважав, що діяльність К. Розумовського 

піднесла в Гетьманщині дух незалежності й опору [339, с. 110]. 

Ключові віхи у дослідженні сучасними істориками особливостей 

становища та розвитку неурядової старшини Гетьманщини ХVІІ–ХVІІІ ст. 

дослідила І. Кривошея [181, с. 81–87]. Вона відзначила внесок В. Панашенко 

щодо розбудови цієї проблематики, яка націлила увагу на соціальну історію в 

контексті чинів неурядової старшини ХVІІІ ст. [181, c. 82]. Розвідки 

В. Кривошеї автор вважає новою сторінкою в історіографії неурядової 

старшини, акцентуючи увагу на тому, що дослідник у всіх працях застосовував 

трудомістку методику, що базувалася на встановленні персонального складу 

урядників. Такий підхід дозволив йому нагромадити персональні дані про 

старшину, «відставлену» з певних урядів, до якої В. Кривошея вперше 

застосував термін «неурядова старшина» [181, c. 83]. Зазначено, що для 

позначення значного товариства XVII ст. та чинів XVIII ст. (бунчукових, 

військових і значкових товаришів) В. Горобець обрав термін «безурядова 

старшина» [181, c. 86]. О. Струкевич дослідив проблему старшинської еліти в 

українській історіографії [313, c. 41–51.]. Він націлив увагу на дослідження 

О. Єфименко, яка дійшла висновку, що «малоросійське дворянство» 

утворилося з «простолюдинів», котрі посіли адміністративні «уряди», 

внаслідок дії «стихійної сили – чітко окресленого особистого інтересу» групи 

цих «нових носіїв влади» [313, цит. за с. 42.]. Із-поміж істориків з української 

діаспори у сфері вивчення еліти Гетьманщини науковець відзначив працю 

З. Когута, центральною темою якої стали різні аспекти протистояння 

української старшини централізаторському та інкорпораційному тискові 

Російської імперії на Українську державу [313, с. 45]. О. Струкевич зазначив, 

що з утвердженням націонал-більшовицьких підходів до сутності історичного 

процесу протягом 30–80-х рр. ХХ ст. досліджень, спеціально присвячених 
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еліті Української козацької держави, не велося. За умов новітнього 

відновлення Української держави перед темою української еліти впали всі 

ідеологічні перешкоди, тому її вивчення набуває все більшої актуальності. 

Серед перших досліджень доби Незалежності названа робота В. Панашенко 

«Соціальна еліта Гетьманщини (друга половина ХVІІ–ХVІІІ ст.». Попри 

задекларовану назву, дослідниця обмежилася розглядом еліти як 

господарської верхівки суспільства [234]. 

В. Маслак дійшов висновку, що образ Гетьманщини в польській 

історіографії був позбавлений важливої прогалини, що не дозволяла адекватно 

оцінити інтелектуальні зусилля старшини [205, с. 143]. На його думку, 

формуються передумови для перегляду надмірно «спрямленої» концепції, яка 

педалювала на втраті Гетьманщиною самодостатності під московським 

уніфікаційним тиском [205, с. 143].  

В. Кравченко звернув увагу на дві ключові групи у складі української 

еліти – «асиміляторів» (приймали гасло розчинення в імперії) і 

«традиціоналістів» (намагалися примирити місцеві інтереси з імперськими), 

виокремлені З. Когутом [164, c. 379].  Історик зазначає, що говорячи про 

розрив у другій половині ХVІІІ ст. шляхетської політичної традиції з 

козацькою, не завжди враховується розколотість українського суспільства за 

становими та політичними орієнтаціями задовго до російського царизму [164, 

с. 379]. 

Отже, протягом ХХ – початку ХХІ ст. сформувався шар літератури, тією 

чи іншою мірою присвяченої критичному аналізу здобутків науковців у 

вивченні політичної історії Гетьманщини ХVІІІ ст. Їх вивчення показало, що 

процес історіографічного опрацювання політичної історії Гетьманщини не 

став об’єктом спеціального дослідження. Водночас тема має значний 

потенціал не лише у з’ясуванні здобутків і прогалин та визначенні 

перспективних напрямів опрацювання теми, але й з огляду на потенціал 

історіографічного виміру процесу державотворення на українських теренах. 
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1.2 Характеристика джерел 

Дисертаційне дослідження спирається на комплекс історіографічних та 

історичних джерел. Фундамент вивчення політичної історії Гетьманщини 

становлять історіографічні джерела, які охоплюють одноосібні та колективні 

монографії, статті, розміщені в збірниках наукових праць, наукових 

періодичних виданнях; дисертаційні роботи та автореферати дисертацій, 

присвячені поглядам на суспільно-політичні процеси в Лівобережній Україні 

протягом ХVІІІ ст., та які вплинули на нагромадження наукового знання та 

подальший процес розвитку історичної думки. До уваги взято дослідження 

українських авторів. Їх доцільно згрупувати за хронологічною ознакою: праці 

означеної тематики ХІХ – початку ХХ ст.; історичні напрацювання науковців 

ХХ ст.; наукові дослідження кінця ХХ – початку ХХІ ст.  

Протягом кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. проблема політичної історії 

Гетьманщини порушувалася представниками української дворянської 

історіографії. Одне з чільних місць у ній посіли О. Маркевич [201] та 

Д. Бантиш-Каменський [12]. М. Маркевич у 5-томній «Історії Малоросії» 

виклав історію України від найдавніших часів до кінця XVIII ст. У загальному 

контексті приділено увагу й Гетьманщині ХVІІІ ст. Особливістю цієї праці 

була публікація історичних документів i приміток [201]. Д. Бантиш-

Каменський запропонував притаманне його добі бачення української історії, 

включаючи добу Гетьманщини [12]. 

Початок наукового вивчення історії Гетьманщини пов’язано з працями 

М. Костомарова [163], В. Антоновича [3], Д. Яворницького [350], 

О. Єфименко [117], М. Грушевського [76‒82] та інших істориків. Їхнім 

дослідженням притаманна розлога джерельна основа, виразне проукраїнське 

спрямування, що дозволило започаткувати наукові традиції вивчення історії 
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Гетьманщини, передусім її політичної складової. Важливим здобутком цього 

покоління українських істориків стало концептуальне осмислення політичної 

історії Гетьманщини ХVІІІ ст.  

ХХ ст. в історіографічному вимірі репрезентовано працями радянських 

істориків і представників української діаспори. Формування радянської версії 

суспільно-політичних процесів на теренах Гетьманщини пов’язане з працями 

М. Яворського [351; 352], Й. Гермайзе [63] та інших носіїв марксистсько-

ленінської методології. 

У другій половині ХХ ст., внаслідок лібералізації суспільно-політичної 

ситуації в УРСР, з’явилися дослідження О. Апанович [5], К. Гуслистого [88], 

А. Гуржія [83; 86], В. Голобуцького [68], В. Дядиченка, Ф. Лося [110; 111], 

Ю. Кондуфора [158], М. Литвиненко [197], А. Путра [250], В. Смолія [288; 

289], Г. Швидько [343; 344] та інших науковців, у яких подано радянську 

інтерпритацію політичних процесів у Гетьманщині. Показовим 

історіографічним джерелом в опрацюванні проблеми є узагальнюючі праці, в 

яких політичну історію Гетьманщини подано в загальному контексті з 

просійським спрямуванням.  

Сучасні дослідження політичної історії Гетьманщини ХVІІІ ст. 

становлять наступну групу досліджень, підготовка яких активізувалася вже 

протягом 1990-х рр. В. Брехуненко [42; 43], В. Горобець [69‒73], 

О. Гуржій [84; 85; 87], Т. Чухліб [87; 341; 342], В. Кривошея, І. Кривошея, 

Ю. Степанчук [167‒185; 297‒301; 305‒309; 315‒316], О. Путро [251‒253], 

О. Струкевич [302; 304; 310‒316], О. Сокирко [290‒293] та інші охопили 

аналізом широкий спектр аспектів політичного функціонування 

Гетьманщини, обіпершись на новозалучені джерела, новітню методологію, 

досвід  попередніх поколінь науковців. 

Останню групу історіографічних джерел репрезентують дисертаційні 

дослідження. Їх автори – А Атаманенко [7], Н. Бабкова [8], І. Кісіль [144], 

Т. Остапенко [229], І. Сердюк [275], С. Стельмах [295], О. Сухомлин [319], 
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І. Терлюк [322], О. Шевченко [345] своїми текстами відреагували на 

конкретний історіографічний запит у вивчення української історії ХVІІІ ст. 

Оскільки йдеться про кваліфікаційні роботи, у них не лише представлено 

аргументовані міркування, але й показано дослідницьку лабораторію, що є 

важливим аспектом для розуміння процесу вивчення проблеми політичного 

поступу України протягом ранньомодерної доби. 

У сукупності історіографічні джерела створили змістове підгрунтя для 

проведення аналізу алгоритмів виникнення, нагромадження та еволюції 

наукового знання про політичну історію Гетьманщини ХVІІІ ст. 

Другий блок складають історичні джерела, які містять фактичний 

матеріал щодо політичних процесів, які проходили на теренах Гетьманщини. 

Вони об’єднані в кілька груп: законодавчі акти, розпорядчі документи 

російського царату щодо Лівобережної Гетьманщини, документи 

Комуністичної партії України / СРСР. 

Законодавчі джерела презентовані здебільшого розпорядженнями та 

широким спектром постанов, рішень вищих урядових інституцій, які 

безпосередньо впливали на тогочасні реалії. На ХІХ ст. припадає видання 

Емського указу 18 (30) травня 1876 р. та Валуєвського циркуляру від 

30 (18) липня 1863 р. У цих документах не було настанов щодо орієнтацій у 

тогочасному історіописанні. Водночас вони обмежували використання 

української мови в науковому історіописанні. Реакцією стала наукова праця в 

царині етнографії, фольклористики, історії України та археології для 

доведення абсурдності офіціозних положень про несамостійність української 

нації, що сприяло зверненню до історії Гетьманщини. Широкий спектр 

документальних джерел закумульовано у виданнях «Ділова документація 

Гетьманщини ХVІІІ ст.» [98], «Історія України: джерельний літопис» [130], 

«Політична історія Гетьманщини ХVІІІ ст. у документах і матеріалах» [208], 

«Універсали Павла Полуботка (1722–1723)» [336] та ін. 
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Найбільшу групу серед історичних джерел становлять розпорядчі 

документи російського царату щодо Лівобережної Гетьманщини (укази, 

царські грамоти, статті, маніфести, пункти та інші документи, споріднені з 

ними за видовою класифікацією). «Указ Петра І про утворення 

Малоросійської колегії» 1722 р. засвідчує встановлення при гетьманові 

І. Скоропадському в Глухові Малоросійської колегії. У документі визначено 

мету, компетенції та склад органу, який встановлювався для функціонування 

та вирішення широкого спектру питань на теренах Гетьманщини.  

Одне з чільних місць посідають «Решетилівські статті» –, які формально 

підтверджуючи попередні запевнення про збереження статусу Гетьманщини, 

спрямовувалися на поступову ліквідацію її політичної автономії. Одним із 

символічних у контексті тогочасних політичних перипетій є документ із 

назвою «Рішительні пункти» – нормативний акт російської верховної влади, 

виданий у формі указу у відповідь на прохання гетьмана Д. Апостола 

унормувати українсько-російські відносини за допомогою договору. При всій 

їх обмеженості, вони надали можливість Данилові Апостолу на певний час 

загальмувати процес деформації Гетьманщини як політичного утворення. 

У «Грамоте Императрицы Елизаветы Петровны ко всему 

Малороссийскому народу об избрании Гетмана» акцентується увага на дозволі 

обрати на теренах Лівобережжя гетьмана (відновлення гетьмнаства). Із 

«Манифеста Государыни Императрицы Екатерины ІІ: об увольнении от 

Гетманского правления Графа Разумовского и учреждении Малороссийской 

Коллегии и Генерал-Губернатора» дізнаємося про відсторонення від 

обов’язків гетьмана К. Розумовського та встановлення після цього 

функціонування на українських теренах Малоросійської колегії замість 

Гетьманського правління.  

Використано інформативно потужний контент документів, що надали 

змогу усвідомити ключові особливості політичного становища та соціально-

економічного розвитку на теренах Лівобережжя протягом 1709–1764 рр. 
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Серед них: «Именной Указ Государя Петра І к Гетману Скоропадскому», 

«Челобитная Гетмана Скоропадского», «Грамота Правительствующего 

Сената Черниговскому Полковнику Полуботку» та ін.  

Наступна група джерел, продукованих українськими інституціями та 

урядовцями Гетьманщини протягом ХVІІІ ст., презентована універсалами, 

проханнями, чолобитними та ін. нормативно-правовими документами, 

спорідненими з ними за видовою ознакою. Непересічне місце в контексті 

розуміння особливостей періоду правління П. Полуботка посідають 

«Універсали Павла Полуботка (1722–1723 рр.)» [336]. У публікації, зазначеній 

вище, уміщено універсали, накази, інструкції та інші документи наказного 

гетьмана Павла Полуботка, які він видавав з генеральною старшиною. Контент 

тому містить інформацію як про соціально-економічний розвиток України, так 

і про її політичне становище у першій чверті XVIII ст.  

Непересічне місце в контексті розуміння особливостей становища 

української старшини та її орієнтирів надає «Прохання малоросійського 

шляхетства і старшин разом із гетьманом про відновлення різних старинних 

прав Малоросії». Російська імператриця Катерина II розцінила цей документ 

як неприйнятний для російського самодержавства і скасувала в Україні 

гетьманство, призначила малоросійського генерал-губернатора, а також 

запровадила Другу Малоросійську колегію.  

Указ Катерини ІІ про ліквідацію гетьманства та утворення 

Малоросійської колегії (1764 р.) являє собою реалізоване прагнення 

правительки уніфікувати та централізувати державне управління на теренах 

Лівобережжя. Згідно з цим документом повнота влади зосередилась у руках 

президента Другої Малоросійської колегії (1764–1786 рр.) – генерал-

губернатора П. Румянцева. Було взято жорсткий курс на централізацію та 

русифікацію. Цей наказ послідовно й наполегливо втілювалися в життя 

наступними російськими правителями. 
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На радянське ХХ ст. припадає продукування вищими урядовими 

інституціями низки постанов, які вплинули на тематику та підходи щодо 

висвітлення окремих питань історичного поступу Гетьманщини ХVІІІ ст. 

Прикладами таких настановчих документів можуть бути постанови 

ЦК КП(б)У «Про підвищення пильності, посилення боротьби з українсько-

німецькими націоналістами в західних областях України», «Про журнал 

«Вітчизна» та ін., у яких піддавалися гострій критиці діячі української науки і 

культури за прояви «буржуазного націоналізму», «безідейності», 

«національної обмеженості», «нагніталася» атмосфера страху, погроз і 

підозри. Згідно з Постановою ЦК КП(б)У «Про політичні помилки і 

незадовільну роботу Інституту історії України Академії наук УРСР» (серпень 

1947 р.) низку праць істориків звинувачували в антимарксистському дусі, 

«грубих політичних помилках», «перекрученнях буржуазно-

націоналістичного характеру [136, с. 320]. Схвалення ЦК КПРС «Тез про 300-

річчя возз’єднання України з Росією (1654–1954 рр.)» на найвищому 

офіційному рівні продукувало заперечення концепції історії України 

М. Грушевського, узаконювалися офіційні оцінки вузлових подій української 

історії, яких мали суворо дотримуватися радянські історики [136, с. 309–310]. 

Отже, джерельна база дослідження, що складається з історіографічних 

та історичних джерел, надала можливість всебічно репрезентувати означену 

проблематику та вирішити поставлені завдання в межах дисертаційної роботи. 

Залучення різних видів джерел сприяло: комплексному аналізу змін 

світоглядних парадигм в українській історичній думці щодо політичних 

процесів на теренах Гетьманщини протягом ХVІІІ ст.; визначенню 

особливостей векторів дослідження цієї тематики українськими істориками на 

різних етапах протягом ХІХ – початку ХХ ст.; оцінці інформативного 

підґрунтя розвідок з визначеної проблеми та відстеженню його поступового 

розширення; стало в нагоді в контексті визначення внеску окремих 
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дослідників у її розробку та окреслення дискусійних і неопрацьованих 

сюжетів. 

 

 

 

1.3 Методологічні засади дослідження 

Мета та завдання, специфіка об’єкта та предмета дослідження визначили 

методологічне підґрунтя дисертаційної роботи, що становить синтез 

принципів, підходів і методів.  

Ключовими принципами дослідження є наукова об’єктивність, історизм, 

системність, комплексність, наступність, що сприяли здійсненю аналізу 

наукового доробку з визначеної проблематики. 

Провідне значення для наукового дослідження має принцип наукової 

об’єктивності, що передбачає спирання на реальні факти без їх викривлення 

та прилаштування під заздалегідь створені схеми чи висновки. Автор 

намагалася ставитися до об’єкта дослідження неупереджено, уникаючи 

тенденційних висновків щодо здобутків історичної думки на різних етапах у 

вивченні політичної історії Гетьманщини ХVІІІ ст. З цією метою у роботі 

презентовано широку палітру поглядів вітчизняних істориків. Простежено 

особливості еволюції концепції обраної проблеми у працях істориків різних 

епох і напрямів української історіографії. Визначено каталізатори, що сприяли 

формуванню світоглядних парадигм істориків, зважаючи на низку перипетій, 

пов’язаних із розвитком історичної думки загалом та етапів нагромадження 

знань щодо становища Гетьманщини у ХVІІІ ст. у контексті її політичного 

розвитку зокрема. Закцентовано увагу на особливостях суспільно-політичних 

реалій, що вплинули на погляди дослідників, які продукували свої доробки у 

межах проблематики. Фактичний матеріал, уміщений у цій роботі, слугує 

надійною основою наукового дослідження, адже дотримано одну з ключових 
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умов цього принципу – опрацювання всієї сукупності конкретних фактів, а не 

окремих випадкових прикладів.  

Принцип історизму вимагає розгляду історіографічних фактів, явищ і 

подій згідно з конкретно-історичними обставинами, у їх взаємозв’язку та 

взаємозумовленості. Зважаючи на це, усі висвітлені в дослідженні проблеми у 

фокусі політичної історії Гетьманщини ХVІІІ ст. розглядаються як такі, що 

були на часі на певному етапі, у контексті епохи; враховується стан історичної 

думки в той чи інший період. Дотично привернено увагу до обставин 

дослідницької діяльності істориків, які опрацьовували політичні аспекти 

розвитку Лівобережжя. Адже походження та подальше становлення 

представників історичної спільноти впливало на їхні світоглядні орієнтири та 

безпосередньо пов’язане з кутом розуміння відповідних подій, аналізом 

тогочасного світогляду, елементами політичної культури представників 

різних верств населення ХVІІІ ст. У кожного історика – свій пройдений, 

унікальний життєвий та суто науковий шлях, відмінні віхи в соціалізації, на 

яку по-різному впливали особистості, інституції, що й зумовило формування 

в них світоглядно-концептуальних парадигм-уявлень на шляху до 

кристалізації поглядів на історичні події, явища та процеси в Гетьманщині 

загалом і на політичні перипетії її розвитку зокрема. 

 Принцип системності зорієнтував автора на розкриття цілісності 

об’єкта та впливів багатогранних зв’язків, забезпечив вивчення 

історіографічного процесу як системи, що дозволило розглядати траєкторію 

дослідження політичної історії Гетьманщини ХVІІІ ст. на всіх її етапах у 

форматі системи взаємопов’язаних елементів. Одне з чільних місць посів 

принцип опори на історичні джерела. Інформацію про історичний процес 

історик-дослідник отримує з джерел історичної інформації. Автор 

використала широкий спектр історичної літератури українського походження. 

На основі системного аналізу дійшла певних висновків. Згідно з принципом 

історіографічної традиції вивчення предмету, обраного для дослідження, 
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здійснювалося з урахуванням результатів його попереднього наукового 

вивчення, що надало змогу висвітлити політичну історію Гетьманщини 

ХVІІІ ст. через призму доробку дореволюційної історіографії; виру подій 

Української національно-демократичної революції 1917–1921 рр.; радянської 

та сучасної історичної науки.  

Дотримання комплексності передбачає врахування всіх факторів, що 

вплинули на об’єкт дослідження. Так, при розгляді та подальшому аналізові 

історичної літератури, що виходила в світ на різних етапах розвитку 

української історіографічної думки, враховується вплив політичної ідеології 

Російської імперії на всі верстви населення, особливо – на представників 

дворянства. При аналізі історичного доробку українського походження автор 

враховує умови, в яких опинилися їх автори, – представники впливових 

українських старшинських родів. Також акцентується увага на біполярній 

ідентичності їхнього світогляду внаслідок домінуючого становища Російської 

імперії в ХVІІІ ст. з одного боку, та сподівань на можливість без втручання 

Росії самостійно проводити зовнішньополітичний та внутрішньополітичний 

курс Гетьманщини – з іншого.  

Принцип наступності надав змогу визначити етапи нагромадження 

наукового знання щодо політичної історії Гетьманщини протягом ХІХ – 

початку ХХІ ст. У дисертаційній роботі дослідницькі здобутки попередників 

проаналізовано через призму збереження окремих чи цілих характеристик при 

переході від попереднього до наступного етапу, що дозволило зберігати 

значиме для нових щаблів наукового знання. Цей науковий принцип надав 

змогу простежити еволюцію наукового історичного знання щодо політичної 

історії Гетьманщини ХVІІІ ст. на різних етапах розвитку вітчизняної 

історичної думки із збереженням надбань і виокремленням лакун у знанні.  

Для розв’язання поставлених у дисертації завдань використано 

комплекс методів дослідження – загальнонаукових (аналізу-синтезу, індукції-

дедукції, діалектики, контент-аналізу узагальнення, статистичний) та 



49 

 

спеціальних історичних (проблемно-хронологічний, історико-порівняльний, 

історико-типологічний, історико-генетичний). 

Загальнонаукові методи дозволили окреслити науковий простір 

дослідження, уможливили логічність узагальнень на основі аналізу широкого 

кола історіографічних джерел. Метод аналізу дозволив вивчити складники 

кожної історіографічної віхи та проблематики суто історичного контенту 

об’єкта дослідження. Метод синтезу надав змогу сформувати до єдиної 

системи окремі події, явища, факти та процеси в контексті вивчення 

політичних перипетій ХVІІІ ст. Метод індукції став у нагоді під час 

усвідомлення переходу під час пізнання від окремого знання до загального, від 

накопичених у процесі пізнання достовірних окремих фактів на шляху до 

формування історичного доробку про політичну історію Гетьманщини через 

історичну ретроспективу до встановлення певних закономірностей нарощення 

знання з проблематики роботи протягом ХІХ – початку ХХІ ст. Метод дедукції 

сприяв усвідомленню загальних закономірностей історіографічного поступу 

нарощення наукового знання про політичну історію Лівобережжя ХVІІІ ст. 

Завдяки методу діалектики усі процеси розглянуто в їх взаємодії та 

взаємозумовленості з урахуванням причинно-наслідкових зв’язків. Він 

пов’язаний із принципами загального зв’язку й розвитку та виявляється в 

генетичному зв’язку явищ, у якому – одне (причина) за певних умов породжує 

інше (наслідок). Метод дозволяє побачити загальність історіографічних явищ, 

неминучість породження одних іншими. Метод контент-аналізу сприяв 

визначенню змістових маркерів у працях істориків, які репрезентували різні 

світоглядні підходи в контексті вивчення політичних процесів у Лівобережній 

Україні протягом ХVІІІ ст. Найбільш чітко це виявилося при аналізі 

публікацій з історії Гетьманщини у двох світоглядно діаметрально 

протилежних періодичних виданнях: «Український історик» та «Український 

історичний журнал». Метод узагальнення надав можливість звести розрізнені 

факти наукової творчості конкретних вчених у площині зацікавлення 
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Гетьманщиною ХVІІІ ст. в єдине ціле для виявлення закономірностей у 

процесі нагромадження наукового знання з означеної проблеми, а також 

визначення прогалин і перспектив її дослідження. Статистичний метод став у 

нагоді під час зіставлення публікаційної активності істориків із діаспори та 

українських радянських науковців. Зведення та групування показників 

дослідницької динаміки здійснено за кількісною ознакою: визначена 

чисельність публікацій, у яких побіжно чи детально висвітлені окремі аспекти 

з розвитку Гетьманщини ХVІІІ ст., за роками та в цілому за весь час 

паралельного існування двох журналів (від межі 1950-х – 1960-х рр. 

до 1991 р.). На основі здійсненого аналізу укладено дві діаграми.  

Дослідження поступу опрацювання політичної історії Гетьманщини 

здійснено з використанням спеціальних історичних методів. Завдяки 

проблемно-хронологічному методу було виокремлено чотири етапи вивчення 

політичної історії Гетьманщини ХVІІІ ст.: дореволюційний (ХІХ – 

напередодні 1917 р.); етап «на хвилі» Української національно-демократичної 

революції (1917–1921 рр.), радянський (початок 20-х рр. ХХ ст. – 1991 р.) та 

сучасний (1991 – сьогодення). Історико-порівняльний метод передбачає 

встановлення загальних тенденцій, які властиві певним процесам, виявлення 

шляхів їхнього розвитку. На основі опрацювання наукового доробку істориків 

автор зіставила особливості висвітлення політичного становища Гетьманщини 

ХVІІІ ст. в історичній літературі з продукованими в ній поглядами на 

Гетьманщину протягом кінця ХVІІІ – початку ХХІ ст. Він надав змогу 

порівняти наукові праці дослідників дореволюційного часу, революційної 

доби, радянського та сучасного періодів. Метод дозволив проаналізувати 

праці різних істориків, які продукували історичну роботу протягом одного 

історіографічного періоду, виявити спільне та відмінне в поглядах на 

резонансні історичні події, явища. простежити якісні зміни, що відбулися в 

різні періоди історіографічного процесу щодо висвітлення політичних 

проблем Гетьманщини. Завдяки історико-типологічному методу 
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історіографічні явища щодо політичної історії Гетьманщини класифіковані за 

тематико-змістовими групами, зважаючи на дослідницьку кон’юнктуру та 

умови наукової діяльності українських істориків на кожному з етапів. Залежно 

від методологічних підходів наукові здобутки з означеної проблеми 

проаналізовано за змістовими лініями: народницька – державницька, 

радянська – українська, тематична – узагальнююча. Історико-генетичний 

метод дозволив послідовно розкрити властивості, функції та зміни реальності, 

що дослідженується, протягом її історичного руху, що сприяло наближенню 

до відтворення особливостей становища Лівобережжя ХVІІІ ст. у політичній 

сфері. 

Отже, комплексне застосування принципів і методів наукового 

дослідження надало можливість всебічно вивчити здобутки та прогалини, 

притаманні кожному етапові розвитку наукового знання щодо політичної 

історії Гетьманщини ХVІІІ ст. Сукупність принципів і методів створили 

підґрунтя для комплексного дослідження поетапного процесу нагромадження 

наукового знання про політичну історію Гетьманщини ХVІІІ ст. Це 

забезпечило цілісне дослідження історіографічних та історичних джерел, 

розгляд їх у контексті часу появи, оцінки концепцій щодо питання, яке 

досліджується, згідно з загальним історіографічним процесом, ступенем 

накопичення знань за рахунок розширення джерельної бази, вдосконалення 

методологічної лабораторії науковців кожної наступної генерації. Не 

зважаючи на цілком очевидні здобутки сучасної історичної науки, обрана для 

вивчення проблема не знайшла належного висвітлення, окремі її аспекти 

фрагментарно розглянуті в межах опрацювання більш широкої тематики. 

Відсутність узагальнюючого історіографічного дослідження щодо політичної 

історії Гетьманщини та водночас потреба у систематизації наукового знання й 

виявлення перспективних напрямів вивчення цієї важливої сторінки 

української минувшини спонукають до спеціального розгляду проблеми. 
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РОЗДІЛ 2 

ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО ОСМИСЛЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ 

МИНУВШИНИ ГЕТЬМАНЩИНИ ХVІІІ СТ.  

ПРОТЯГОМ «ДОВГОГО» ХІХ СТ. 

 

Кінець ХVІІІ – початок ХХ ст. є важливим етапом у становленні та 

подальшому розвитку української історичної науки. Вона формувалася як 

окрема галузь знань зі своєю чітко визначеною науковою методологією. 

Оскільки в цей період українська наука виступала елементом українського 

національного відродження, розширилася проблематика вивчення минулого, 

збагатилася джерельна база, урізноманітнилися методи роботи з історичними 

фактами. Плеяда українських істориків, створення наукового доробку яких 

припадає на цей доволі великий за хронологією період, виступила не тільки в 

якості шукачів історичних витоків українського народу, ключових віх процесу 

державотворення, але й активно долучилася до громадсько-політичного 

життя. Будучи тісно пов’язаними з тогочасними суспільно-політичними 

ідеями, що панували як на теренах Російської імперії, так і далеко поза її 

межами, вони прагнули віднайти витоки українського контенту в історичних 

процесах, що розгорталися на території їхньої батьківщини. Цілком логічною 

є зацікавленість українських істориків «довгого ХІХ ст.» історією 

Гетьманщини ХVІІІ ст. 

 

2.1 Гетьманщина в історичній літературі кінця ХVІІІ – середини 

ХІХ ст. 

Перша половина ХІХ ст. посідає винятково важливе місце в становленні 

української історичної науки, адже в цей час відбувався процес формування 

наукових основ історичних знань, виокремлення та унезалежнення 

української історіографії від російської та польської. М. Марченко зазначає, 

що в історіографії історії України до ХІХ ст. критика джерел і науковий, 
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дослідницький підхід до них були майже відсутні [204, c. 5]. І. Колесник 

акцентує увагу на тому, що наукове застосування джерел і науково-критичний 

підхід до вивчення історії України починаються з другої половини ХІХ ст., 

набуваючи широкого розмаху та наукового значення у пореформений 

період [153, c. 5]. Аналізуючи особливості українського історіописання 

періоду, що охоплює кінець ХVІІІ – першу половину ХІХ cт., В. Яремчук 

визначає головні, на його думку, чинники, що визначили траєкторію розвитку 

українського історіописання в Російські імперії. Це, згідно з ним – імперська 

політика щодо інкорпорованих українських теренів і реакція на неї освічених 

груп українського суспільства, з середовища яких походили історичні 

тексти [357, с. 35]. Серед чинників, які В. Яремчук виділяє як такі, що 

посилили зацікавленість імперської влади в доведенні органічності 

«російської» належності українців, – активізація польського визвольного руху 

та поразка повстання 1830–1821 рр., що вимагало дезавуювання польських та 

утвердження імперських претензій на «исконно русские» землі України [357, 

с. 36–37]. 

Особливість українського відродження полягала в тому, що після 

ліквідації Гетьманщини, знищення Запорозької Січі, козацько-полкового 

устрою Лівобережжя провідна верства українського суспільства – козацька 

старшина, її еліта виступили за повернення до гетьманських традицій, 

відновлення автономного статусу України. Саме нащадки гетьманів і 

полковників, українські інтелектуали, в тому числі носії і творці історичних 

знань, збирачі та аматори старовини, антикварії, літератори, учителі, частина 

духовенства очолили рух за національне відродження. Усі ці процеси потужно 

впливали на розвиток історичної науки, робили її соціальний виклик, а з 

іншого боку – історична думка стимулювала ріст національної свідомості, 

прискорювала українське відродження.  

В. Яремчук наголошує на аспекті «науковості» історичних творів 

першої половини ХІХ ст., звертаючи увагу на те, що більшість текстів з історії 
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України до 1840-х рр. були компілятивними та аматорськими. Протягом 1820–

1840-х рр. саме представники творчих професій такі як: університетські 

викладачі та гімназійні вчителів, які були більш схильні до дотримання правил 

«ученості», стали на шлях історіописання в Україні [357, c. 39]. Дослідник 

висвітлює тенденцію щодо написання історичних творів, яка мала властивість 

чітко вираженої біполярності. Він пише про поширену в ті часи форму 

ідентифікації в авторів історичних праць про Україну, що полягала в 

сполученні «малоросійського» патріотизму, ностальгійно-патріотичних 

настроїв щодо своєї «малоросійської» батьківщини зі все більшою 

етнокультурною орієнтацією на загальноімперські цінності, взірці й канони, 

лояльністю до політичного режиму імперії [357, c. 40].   

Незвичайним і символічним явищем у контексті репрезентації ідеї 

українського відродження через розгляд історичної ретроспективи є «Історія 

Русів» – історико-політичний трактат межі ХVІІІ – початку ХІХ ст. [129]. Для 

даного дослідження інтерес становить третя частина трактату, в якій 

висвітлено непримиренне протиборство князя О. Меншикова з українським 

гетьманом І. Сокропадським. Привертає увагу певна лояльність автора до 

Петра І та непримиренність до О. Меншикова: «… Гетьман, побачивши, що 

дарунок його Меншикову  прислужився тільки до поневолення та зубожіння 

багатьох людей, і навіть шляхетних, робив до государя в тій справі свої 

подання; і по них, кажуть, государ Меншикова штрафував, але се ще більше 

подратувало Меншикова і зробило його непримиренним ворогом гетьманові і 

всій взагалі Малоросії…» [129, с. 281]. Ця обставина якнайкраще 

висвітлюється у твердженні: «…, так що той государ, попри всю доброту своєї 

душі, сліпо корився Меншикову. По тураючи лукавим його намірам» [129, 

с. 281]. Можна сміливо констатувати, що в низці «тягот» щодо пересічного 

люду, автор звинувачує не російського керманича Петра І, а його прибічника – 

С. Меншикова. Простежується певна світоглядна біполярність. Під час 

репрезентацій подій, пов’язаних із заснуванням Малорросійської колегії, 
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автор констатує на функціональних обов’язках цієї інституції. Увага також 

акцентується на негативних наслідках у різних сферах у контексті її діяльності 

на Лівобережжі, коли описуються колізії з гетьманом П. Полуботком [129, 

с. 286]. Водночас у цьому аспекті діяльність російського керманича висвітлена 

без завуальовувань: «… Одначе государ, вернувшись з Дербентського походу, 

на донос Вельямінова, знову звелів податки тії  стягати, не поминаючи нікого 

і не зважаючи ні на що, а старшин генеральних і Полуботка, які зверталися з 

проханням, потягнути на одповідь до Петербурга через особливого 

кур’єра» [129, с. 286]. Не менш виразно презентовано вплив 

централізаторської політики цірату на українські території за часів правління 

гетьмана Д. Апостола [129, с. 294–295]. Доцільно визначити одні з найбільших 

каталізаторів. Серед них: прагнення К. Розумовського зробити гетьманство 

пожиттєвтм та спадковим, рапорти щодо тогочасних зборів тощо [129, c. 312]. 

Як наслідок – ліквідація інституту гетьманату (1764 р.). 

Знаковою є констатація становища після ліквідації гетьманату. На 

відміну від сучасного етапу, у трактаті не прослідковується градація 

старшинства за своїми устремліннями, Акцентується увага на тому, що 

генеральна старшина та полковники, у яких був обов’язок за інших часів 

скликати збори та посилювати депутацію до двору щодо вибору нового 

гетьмана, наразі з вибором «принишкли», а усвідомивши, що всі рангові 

маєтки за прикладом гетьманських, приречені на вічну роздачу теперішнім 

їхнім власникам, тішили себе надією стати за рахунок нації багатими 

власниками, «зоставили тую націю дожидати сповнення обітниці Отця 

Небесного, але самі в розрахунку своєму прикро помилились, бо згодом 

сталося з ними не так» [129, с . 312–313]. 

Одне з чільних місць у змістовому наповненні історичних творів першої 

третини ХІХ ст. – висвітленню політичної історії Гетьманщини ХVІІІ ст. 

Прикладом є доробок Я. Марковича та О. Марковича. Г. Сарбей появу 

«Записок про Малоросію, її жителів та виробництва» Я. Марковича поставив 
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на один щабель із виходом у світ «Енеїди» І. Котляревського, оскільки вони 

відіграла не меншу роль у процесі українського національного 

відродження [270, с. 58.]. Перші праці О. Марковича являли собою 

упорядковану збірку паперів сімейного архіву. У них закумульовані невідомі 

до того часу гетьманські універсали другої половини ХVІІ – першої половини 

ХVІІІ cт. щодо земельних маєтностей, торгівлі, промислів, мемуарів і 

листування, у яких містяться відомості про важливі факти побутового 

характеру, родинні відносини старшинських фамілій тощо. Основною працею 

О. Марковича є «Описання Малоросії». Вона не була завершена та 

опублікована. Важливе джерело для вивчення історії України ХVIII ст. 

становить публікація щоденника його діда, у якому висвітлено побутові 

аспекти з розвитку Лівобережжя ХVІІІ ст.  

У низці історичних творів цього періоду можна чітко визначити кілька 

проблемних векторів, що стосуються висвітлення їх авторами політичної 

історії Гетьманщини періоду 1709–1764 рр. Один із них – призначення на 

гетьманську посаду І. Скоропадського та умови, в яких йому доводилося 

провадити політику. Д. Бантиш-Каменський в «Истории Малой России» 

стверджує, що І. Скоропадського було обрано гетьманом саме через 

небажання Петра І допустити до влади ініціативного П. Полуботка [12, с. 107–

108]. У праці «Історія Малої Росії» чітко висловлена думка про те, що 

І. Скоропадський ставився до вчинку гетьмана І. Мазепи як до зрадницької 

дії [12, с. 115]. Попри лояльне ставлення автора до постаті Петра І та його 

політичних кроків, він не заперечує того, що саме «приставленням» до 

І. Скоропадського Ізмайлова, государ поклав початок звуження гетьманської 

влади на Україні. Автор схиляється до того, що з часів правління гетьмана 

І. Скоропадського розпочалася роздача володінь росіянам. Характеризуючи 

1712 р., Д. Бантиш-Каменський звернув увагу на те, що гетьманська влада 

була надзвичайно обмежена: І. Скоропадський не мав змоги самостійно 

призначати полковників, російські війська розміщувалися на теренах 
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Гетьманщини й отримували від мешканців продовольство, а постачання 

російським солдатам провіанту та фуражу стало гетьманським обов’язком. Він 

не вбачає в діях гетьмана вимушеного характеру, схиляючись до того, що це 

саме він був ініціатором видачі провіанту та фуражу [12, с. 133, 137–138]. Слід 

погодитись із А. Атаманенко в контексті того, що концепція української 

історії Д. Бантиша-Каменського сформувалась унаслідок поєднання 

російської та української історіографічних традицій [7, с. 14]. Він створив 

цілісну вірнопідданську концепцію історії України, особливо у викладенні 

подій другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст., до скасування гетьманського правління 

Катериною ІІ. Зважаючи на те, що Д. Бантиш-Каменський походив із 

впливового роду, у його праці чітко простежується біполярний підхід щодо 

висвітлення історичних реалій ХVІІІ ст. Особливості написання Д. Бантишем-

Каменським узагальнюючої праці є підтвердженням впливу на автора 

загальної імперської атмосфери.  

Наступний проблемний вектор – політичні перипетії на теренах 

Гетьманщини за часів правління гетьмана П. Полуботка. Ставлення автора до 

нього – позитивне. Він зосередив увагу на тому, що керманич міг би стати 

гетьманом ще тоді, коли було обрано похилого І. Скоропадського, але знову ж 

таки, ні в чому не засуджує Петра І. Автор не заперечує грубий норов та 

самовладність бригадира С. Вельямінова. Для висвітлення подій, що 

відбувалися незадовго до смерті П. Полуботка в Петропавлівський фортеці, 

Д. Бантиш-Каменський використовує промову гетьмана до Петра І. Автор 

«Історії Малої Росії» так характеризує наказного гетьмана П. Полуботка: 

«…предприимчивый, отважный и твердый в правилах своїх Вождь 

Малороссиян» [12, с. 154–155, 160–162]. «Вирівнюючи» українців та росіян в 

їхньому спільному сучасному, М. Маркевич намагався зробити те ж саме і по 

відношенню до минулого: «Полуботок был прав, вступаясь за родину, Петр 

был прав, налагая руку на вольности козацкие» [201, с. 444]. У цій 

афористичній формулі двоєдина лояльність автора до обох батьківщин 
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знайшла своє найяскравіше втілення. Він висловив позитивне ставлення до 

постатей царя Петра І та гетьмана П. Полуботка і в наступних рядках: 

«Великим був Петро в своїх замислах, великим був і в засобах досягнення мети 

своєї!» [201, с. 444.]. М. Маркевич також зазначив: «….ще один тяжкий 

подвиг мав здійснити благодушний цар: йому необхідно було, для блага 

вітчизни та для спільного заспокоєння двох народів, замкнути правдиві вуста 

знаменитого Українця – перед ним стояв Полуботок» [201, с. 448]. Д. Бантиш-

Каменський висвітлив становище України після його смерті: «Не стало 

Полуботка и Коллегия Малороссийская еще более возвысила власть свою. 

Новые старшины…беспрекословно повиновались во всем 

Вельяминову…» [12, c. 163]. Загалом він так оцінив політику Петра І стосовно 

України: «Нельзя приписывать ему вину несоблюдение договора, 

постановленного Царем Алексеем с Хмельницким и им самим неоднократно 

подтвержденного: беспрестанная измена Гетманов, бунты Запорожцев, 

заставили сего Государя даровать Малороссии новое образование… одно 

только жестокое обхождение Его с Представителями Малороссиян и 

Козаками, коих Он изнурял тяжкими работами, заслуживает некоторую 

укоризну» [12, с. 164, 165].  

Наступний сюжет політичної історії Гетьманщини – відновлення на 

українських теренах гетьманства (1727 р.). Д. Бантиш-Каменський звернув 

увагу на звільнення Катериною І старшини, яка перебувала в 

Петропавлівській фортеці, заборону висилати козаків у фортеці Святого 

Хреста. Загалом зміни на московському престолі позитивно позначилися на 

долі Гетьманщини, адже у 1727 р. дозволено обрати гетьмана. 

Підтвердженням наступу російського царату на автономні права Гетьманщини 

є те , що гетьмана обирали вільними голосами тільки з дозволу російського 

царя. Генеральних старшин та полковників обирали також вільними голосами, 

а затверджував також російський государ. За часів його гетьманування 

кількість російських військ на території Гетьманщини була зменшена до 
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шести драгунських полків. Д. Бантиш-Каменський вважав Д. Апостола гідним 

керівником малоросійського народу, зосередивши увагу на поверненні його 

давніх прав, які були втрачені за часів правління гетьмана 

І. Скоропадського [12, с. 165–167, 170–171, 178, 180.].  

Наступна історична віха Гетьманщини – період безгетьмання. Після 

смерті гетьмана Д. Апостола правління Малоросією було доручено Правлінню 

з шести членів. Про негативні наслідки правління даного керівного органу 

свідчить висловлювання Д. Бантиша-Каменського: «Великороссийские 

войска расположились на зимних квартирах в Малороссии не без отягощения 

для жителей…» [12, c. 182, 185]. 

Важливий сюжет, що здобув увагу істориків першої половини ХІХ ст., 

пов’язаний з останньою сторінкою існування Гетьманщини – правлінням 

К. Розумовського. Д. Бантиш-Каменський констатував, що саме за часів його 

правління українці були звільнені від внутрішнього мита; внесені в 1760 р. 

зміни до судової справи на території України підняли авторитет суду та 

скоротили тяганину у вирішенні справ; справи, які вирішувалися, потрапляли 

на затвердження безпосередньо до гетьмана. Автор зазначив: «Не менее делает 

чести Графу Разумовскому другой Универсал, обнародованный им, Июля 6, 

которым он положил преграду злоупотреблениям происходившим от 

излишнего винокурения» [12, c. 194, 203, 205]. Д. Бантиш-Каменський 

утримався від пояснень, чому саме Катерина ІІ відправила гетьмана у 

відставку, а тільки подав факти: виключення Києва з його відомства, 

звільнення його від гетьманства зі щорічною пенсією та пожалуванням земель. 

Автор з великою повагою надав характеристику К. Розумовському: 

«Очевидцы и предание свидетельствуют о редкой справедливости, величии 

души, природном уме, доброте сердца, беспримерной щедрости, правдолюбии 

и веселом нраве сего вельможи» [12, с. 210]. Приєднання Малоросії до 

Російської імперії висвітлено подією, яку з радістю сприйняло українське 

населення [12, с. 210]. М. Маркевич звернув увагу на покращення торгівлі за 
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часів правління гетьмана, проведення ним змін у судовій справі. Історик 

схилився до думки, що відновлення гетьманства було необхідним для 

остаточного злиття України з Росією. Він засудив спробу встановлення 

спадкового гетьманства в часи К. Розумовського [201, с. 593, 389–390, 369, 

653–654.]. На нашу думку на продукування таких ідей автора вплнула 

тогочасна загальна суспільно-політична атмосфера та його особисте 

походження з подальшою державною службою, що передбачала вірність 

російському цареві. Очевидно, маємо справу з виявом малоросійського 

світобачення, у межах якого гетьманська Україна розглядалася як частина 

великої Російської імперії. Відповідно, на перший план висувався добробут 

імперії, українські ж терени – посідали підпорядковане місце. 

Отже, на кінець ХVІІІ – середину ХІХ cт. припадає наукова діяльність 

плеяди українських істориків, серед яких: Я. Маркович, О. Маркович, 

Д. Бантиш-Каменський, М. Маркевич. Найповніше політичні події в 

Гетьманщині ХVІІІ ст. подано в узагальнюючих працях Д. Бантиш-

Каменського та М. Маркевича. Ці автори змогли презентувати виклад історії 

політичних подій через призму особистісних якостей українських гетьманів, 

проаналізувати тогочасні політичні реалії та висловити власні, авторські 

погляди, дотримуючись проблемно-хронологічного принципу викладання 

подій та спираючись на світоглядні позиції малоросійства. Це зумовлено 

впливом суспільно-політичної атмосфери Російської імперії. Д. Бантиш-

Каменський спромігся висвітлили процес наступу російського царату на 

автономні права Гетьманщини. М. Маркевич закцентував увагу на 

рівноправності державного об’єднання Гетьманщини з Московією, але згодом 

ці міркування поступилися місцем думці про корисність урізання прав і 

привілеїв Гетьманщини в наступні десятиріччя.  

Історичні розвідки першої половини ХІХ ст., в яких містяться відомості 

про політичну історію Гетьманщини, не відрізняються системністю та 

детальним висвітленням. Подекуди, вони мають фрагментарний, побіжний 
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характер. Авторам історичних праць кінця ХVІІІ – середини ХІХ ст. 

притаманна подвійна етнокультурна лояльність, що стала синтезом 

автономістських і проімперських інтерпретацій. При цьому не слід піддавати 

сумніву їхній внесок у розбудову проблематики політичної історії 

Гетьманщини ХVІІІ ст. 

 

 

 

2.2 Народницька парадигма вивчення політичних процесів 

у Гетьманщині ХVІІІ ст. 

Друга половина ХІХ ст. позначилась подальшим утвердженням 

наукових засад української історичної думки, формуванням національних 

традицій наукового історіописання. Створення історичних товариств, 

археографічних комісій, заснування науково-популярних часописів – все це 

позитивно вплинуло на поширення історичних знань, зростання національної 

свідомості українського народу. У відповідь на обмежувальну політику 

царизму, його антиукраїнські циркуляри наростав національно-визвольний 

рух, який помітно стимулював розвиток національної історіографії. 

Народницький напрям, продовжуючи традиції романтизму, виявився 

максимально готовим до сприйняття історіософії лібералізму та позитивізму.  

У другій половині ХІХ ст. продовжували існувати несприятливі 

суспільно-політичні умови для дослідження суто українського вектору 

історії – Гетьманщини. Проблематичним є виокремлення чітких векторів у 

контексті висвітлення тогочасними науковцями політичних реалій періоду 

1709–1764 рр. Кожен з істориків являє собою унікальний концептуальний 

симбіоз думок щодо продукування історії Гетьманщини ХVІІІ ст., який 

сформувався під впливом загальної атмосфери середини – другої половини 

ХІХ ст.  
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Серед проблемних сюжетів політичної історії Гетьманщини ХVІІІ ст. 

у працях українських авторів другої половини ХІХ ст. виокремлюються 

наслідки переходу гетьмана І. Мазепи та подальший хід політичної історії 

Гетьманщини, що подавався тогочасними істориками в симбіозі із загальними 

роздумами щодо особливостей відносин згідно з траєкторією «російський 

царат – українські терени» та перспективами щодо подальшого майбутнього 

та політичних спроможностей українського народу.  

П. Куліш суперечливо, часто надто суб’єктивно, оцінював українську 

політику Москви, історію козаччини, нігілістично ставився до 

державобудівної спроможності українського народу. Певна суперечливість 

помітна при зіставлені історичног отвору «Книга о ділах українського гароду 

і славного війська Запорізького» з двотомником «Записки о Южной Руси». У 

«Книзі…» дещо помітна інша тенденція при згадуванні українських 

керманичів, що відрізняється від тієї, яка міститься у «Записках…». Зокрема, 

П. Куліш зазначив, що П. Сагайдачний, С. Наливайко, Б. Хмельницький, 

П. Дорошенко, П. Полуботок нічим не гірші за Фемистокла, 

О. Македонського, Коріолана [192, c. 171–172]. У «Книзі…» – туга за 

українською славою нерозривно поєднується з ідеєю особливої української 

значимості та мучеництва. П. Куліш приділяє основну увагу подвигам 

козацьких гетьманів і ватажків [192, c. 171–172.].  

В. Антонович у праці «Про козацькі часи на Україні» (1876 р.) [3] 

закцентував увагу на тому, що після переходу гетьмана І. Мазепи на сторону 

Карла ХІІ для України розпочалися буремні часи, пов’язані з помстою 

російського царя у вигляді урізання автономних прав Гетьманщини. 

М. Драгоманов, визнаючи ідею політичної та національної автономії України, 

не підтримував українського державного сепаратизму, звертався до прикладів 

позитиву в українсько-російських взаєминах. У його праці «Політичні пісні 

українського народу ХVІІІ–ХІХ ст.» містяться фрагментарні, проте важливі 

для нашого дослідження відомості з політичної історії Гетьманщини. Автор 
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повідомив, що після перемоги російського царя над І. Мазепою та рішучого 

«нагніту» царської влади на козацькі порядки, Гетьманщина підтримувала 

лише тінь колишньої «вільної справи», адже поряд із 

гетьманами (І. Скоропадський, Д. Апостол, гр. К. Розумовський) ставилися 

царські наглядачі, а двічі (1722–1727 рр. і 1734–1750 рр.) Малоросією 

управляли не гетьмани [105, с. 4, 13.]. М. Драгоманов не погодився з 

поглядами П. Куліша та М. Костомарова, оскільки вони не показали всієї 

шкоди царських порядків для українського народу [105, с. 16]. В. Борисенко 

констатував, що М. Драгоманов ставив у провину сучасним йому українським 

історикам небажання показувати негативне ставлення Москви до «черні й 

Запорожжя», які підтримували її й одночасно виступали проти місцевого 

панства, навіть ліберального. Він наголосив на некритичності московських 

істориків до політики Москви щодо України, примітивності в зображенні всіх 

дій козаків, зорієнтованих на неї, як зрадницьких та лихих, а того, що виходило 

від царя, – як всього правильного. Учений виступив проти тверджень 

московських дослідників про те, що у кровопролитті від Б. Хмельницького і 

до занепаду І. Мазепи були винні українці, а особливо – «звиклі до буйства й 

шатості козаки» [31, с. 13–18]. Він надав аргументи щодо особливостей 

висвітлення тогочасних подій: «… докладно історія України власне в ХVІІІ ст. 

ще ніким з нових українських істориків не написана» [105, с. 16]. Він зазначив, 

що у ХVІІІ ст. український народ, попри єдину з росіянами віру, розумів свою 

осібність від Москви, майже так само, як осібність України від Польщі у 

ХVІІ ст. [105, с. 20]. 

Цікавими є роздуми В. Антоновича щодо нездатності українців 

збудувати власну державу. Згідно з ним, творити державне життя український 

народ виявився нездатним тому, що вся його енергія пішла на відстоювання 

свого внутрішнього, не політично-державного, а соціального, громадського 

устрою. «Народність ця, – пише він, – абсолютно позбавлена державного 

інстинкту: вона не лише не створила окремої держави, але добровільно 
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відклала утворення такої, навіть в той час, коли історичні обставини давали 

для цього можливість…» [цит. за: 143, с. 74]. 

Чільне місце у висвітленні політичної історії Гетьманщини – поглядам 

вітчизняних істориків щодо діяльності І. Скоропадського та П. Полуботка. 

У цій постановці проблематики доцільно звернутися до наукового доробку 

М. Костомарова. У праці «Історичні постаті» наведене висловлювання, яке 

використав Петро І в контексті характеристики П. Полуботка: «Цей чоловік 

хитрий; з нього може стати другий Мазепа». Про антиукраїнську політику 

російського царя свідчить той факт, що 17 липня 1709 р. І. Скоропадський у 

м. Решетилівці подав цареві прохальні пункти про різні пільги для 

українського народу (виведення українських військ під час походів з-під 

залежності великоруських полкових воєвод і генералів, повернення у 

військову власність гармат, відібраних в українських відступників, ведення 

торгівельних зносин із запорожцями та ін.) – отримав відмову [163, с. 274–

275]. При характеристиці 1715 р. виразно простежується власна оцінка автора: 

«… Того ж року Петро почав посилати українців на роботи за межі України. 

Поновлюючи свій давній проект з’єднання Дону з Волгою, Петро наказав 

вислати з України декілька тисяч козаків англійському інженерові Перрі… То 

були, як мовить приказка, ще лише квіточки: слід було очікувати ягідок» [163, 

с. 276]. Аналізуючи наслідки створення Малоросійської колегії, автор 

зазначив: «… Скоропадському лишалося мовчати. Він від’їхав на 

батьківщину, улещений царем, але зі смертельною раною в серці. Він жив 

недовго» [163, с. 278]. 

П. Куліш доволі суперечливо, часто надто суб’єктивно оцінював 

українську політику Москви, історію козаччини, нігілістично ставився до 

державотворчої спроможності українського народу. Це простежується при 

зіставленні історичного твору «Книга о ділах українського народу і славного 

війська Запорізького» з двотомником «Записки о Южной Руси». У «Книзі…» 

дещо помітна інша тенденція при згадуванні українських керманичів, що 
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відрізняється від тієї, яка міститься у «Записках…». У «Книзі…» П. Куліш 

зазначив, що П. Сагайдачний, С. Наливайко, Б. Хмельницький, П. Дорошенко, 

П. Полуботок – нічим не гірші за Фемистокла, Олександра Македонського, 

Коріолана [192, с. 123]. У цій праці – туга за українською славою поєдналася з 

ідеєю особливої української значимості і мучеництва. П. Куліш приділив 

основну увагу подвигам козацьких гетьманів і ватажків.  

Непересічне місце серед українських істориків другої половини 

ХІХ ст. –В. Антоновичу. У праці «Про козацькі часи на Україні» (1876 р.) 

Після переходу гетьмана І. Мазепи на сторону Карла ХІІ для України 

розпочалися буремні часи, пов’язані з помстою російського царя у вигляді 

урізання автономних прав Гетьманщини. Характеризуючи постать 

І. Скоропадського, автор зосередив увагу на його умовляннях до російського 

царя щодо змилування над народом. Водночас він наголосив на слабкому дусі 

та нездатності зважитися на рішучий протест. В. Антонович запевнив, що 

група старшин на чолі з П. Полуботоком була націлена на збереження 

автономних прав України, проте їхньою слабкою стороною автор вважав 

багатство, яке вони здобули правдами й неправдами, та не мали популярності 

серед простого населення [3, с. 161–163]. 

В. Антонович докладно проаналізував період 1722–1727 рр., коли 

територією України керувала Малоросійська колегія: «… голосів в українців і 

великоросів було нібито рівне число, але рівність та була тільки фіктивна, бо 

українська старшина не мала жодної сили ані авторитету, а за росіянами було 

військо…» [3, с. 163]. Описуючи діяльність гетьмана Д. Апостола, 

В. Антонович зазначив, що українському урядові було даровано частку 

незалежності, яка існувала перед Полтавською битвою (фінансові справи, 

полкова адміністрація), але цей порядок тривав недовго. Автор звернув увагу 

на те, що за часів царювання Анни Іоанівни навколо київського генерал-

губернатора фон Вейсбаха зібралося багато німецьких генералів, які 

розбирали найкращі землі, захоплювали у свої руки фінанси краю, втручалися 
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до справ адміністрації, а встановлене «Малоросійське правління» нічого не 

могло вдіяти [3, с. 164]. В. Антонович назвав період правління К. 

Розумовського добою відпочинку, коли гетьман прагнув повернути автономні 

права України, бажав підняти освіту й залишив проєкт заснування 

університету в Новгороді-Сіверському. Він вважав відставку гетьмана 

власною ініціативою керманича: «… Коли зацарювала Катерина ІІ, 

Розумовський побачивши відміну в російській політиці, сам зложив уряд» [3, 

с. 165].  

Не менш помітна постать в українській історичній науці – 

Д. Яворницький, який зазначив, що новообраний гетьман І. Скоропадський не 

міг самостійно приймати рішення з будь-якого питання, адже поряд із ним 

перебував великоросійський чиновник А. Ізмайлов. Про діяльність 

Малоросійської колегії – відомості відсутні. Автор повідомив про 

безрезультатні клопотання І. Скоропадського щодо ліквідації цього 

органу [350, с. 333, 299–300, 347.]. Про П. Полуботка Д. Яворницький згадав 

побіжно: «… Для управління Україною призначили наказного гетьмана, 

чернігівського полковника Павла Полуботка, а обрання справжнього гетьмана 

відклали на невизначений час» [350, с. 348]. 

М. Драгоманов, поряд із І. Виговським, І. Мазепою, вважав гетьмана 

П. Полуботка оборонцем козацької вольності. Він стверджував, що 

Катерина ІІ скасувала козацькі порядки, щоб позбавити народ від «маленьких 

тиранів». На його думку, «правди» не було заведено на Україні». Він 

підтвердив це тим, що відомі своєю неправдою пани Безбородьки, Кочубеї та 

інші управляли малоросійською Україною і при московських правителях, і при 

останньому гетьмані, і при новому безгетьманському урядові [105, с. 219–

221.]. В. Антонович ствердив, що група старшин на чолі з П. Полуботоком 

була націлена на збереження автономних прав України, проте їхньою слабкою 

стороною автор вважав багатство, яке вони здобули «правдами й неправдами», 

через що не мали популярності серед простого населення [3, с. 161–163.]. 
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М. Костомаров дослідив зміст відповіді Петра І щодо обрання гетьмана 

після смерті І. Скоропадського: «Усім відомо, що з Богдана Хмельницького до 

Скоропадського всі гетьмани виявилися зрадниками, від чого багато потерпіла 

держава Російська, особливо Малоросія, і тому потрібно підшукати на 

гетьмана вірну й надійну людину, а поки така знайдеться, призначено уряд, 

котрому належить підкорятися і не докучати щодо гетьманського 

обрання» [163, с. 280]. Українським урядом, на який вказував Петро І, була 

Малоросійська колегія. Автор повідомив, що С. Вельямінов, аби підкреслити 

свою владу на українських землях, поводився доволі зверхньо з наказним 

гетьманом П. Полуботком. М. Костомаров вважав П. Полуботка однією з 

жертв, принесених заради державних цілей, які в усій діяльності Петра І 

завжди були на першому плані [163, с. 281, 300]. М. Драгоманов констатував, 

що після смерті гетьмана І. Скоропадського у 1723 р. Гетьманщиною правив 

уже не гетьман, а «московський бригадир» Вельямінов з Малоросійською 

колегією [105, с. 17, 77]. І. Скоропадського схарактеризовано в якості 

«…накинутого Україні царем гетьмана» [105, с. 217]. 

Період «безгетьмання» – віха, побіжно висвітлена В. Антоновичем через 

призму детального опису періоду 1722–1727 рр., коли територією України 

керувала Малоросійська колегія: «… голосів в українців і великоросів було 

нібито рівне число, але рівність та була тільки фіктивна, бо українська 

старшина не мала жодної сили ані авторитету, а за росіянами було 

військо…» [3, с. 163]. 

Відновлення гетьманства на теренах Лівобережної Гетьманщини в 

1727 р. – важлива подія в історії українського державотворчого процесу. 

Описуючи період правління гетьмана Д. Апостола, В. Антонович зазначив, що 

українському урядові було даровано частку незалежності, яка існувала перед 

Полтавською битвою (фінансові справи, полкова адміністрація), але цей 

порядок тривав недовго. Автор звернув увагу на те, що за часів царювання 

Анни Іоанівни навколо київського генерал-губернатора фон Вейсбаха 
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збиралося багато німецьких генералів, які розбирали найкращі землі, 

захоплювали у свої руки фінанси краю, втручалися до справ адміністрації, а 

встановлене «Малоросійське правління» нічого не могло вдіяти [3, с. 164]. На 

думку історика, на період правління Д. Апостола припало повернення 

запорізьких козаків, які перебували під протекцією кримського хана (1733 р.). 

Д. Яворницький зазначив, що цьому сприяла загроза нападу кримського 

ханства [3, с. 362].  

Період правління К. Розумовського виявився останньою сторінкою 

існування Гетьманщини. В. Антонович наголосив на прагненні гетьмана 

повернути автономні права України, бажанні підняти освіту через заснування 

університету в Новгороді-Сіверському. Він вважав відставку гетьмана його 

власною ініціативою: «… Коли зацарювала Катерина ІІ, Розумовський 

побачивши відміну в російській політиці, сам зложив уряд» [3, с. 165].  

У «Записках о Южной Руси» П. Куліш подав ставлення російського 

державного діяча Г. Теплова до подій, що відбувалися на теренах 

Гетьманщини. Історик зазначив, що він «любив Малоросію». У роботі це 

обґрунтовується тим, що в іншому випадку він би не намагався виставити 

перед царицею Єлизаветою Петрівною зловживання старшини і панів, від яких 

страждала більшість населення. Несприятливим для тогочасного політикуму 

Гетьманщини є твердження П. Куліша щодо можливостей більш тривалого 

існування Гетьманщини, якби вона трималася на «общемъ благъ 

Малороссійскаго населенія». Прагнення старшини розходилися з інтересами 

населення. Кожен її представник діяв на свою користь, а не заради суспільства. 

Панство, користуючись спорідненістю з впливовими особами та спираючись 

на багатство, перетворилося для простого населення на «феодальныхъ 

бароновъ». Закцентовано увагу на зловживаннях старшини проти козаків, 

мешканців міста. Наведено відомості про Новгород-Сіверського сотника 

Лісовського, який так пригнічував населення, що гетьман І. Скоропадський 

узяв з нього письмову ассекурацію припинити свої дії. Однак після повторного 
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вступу на посаду сотника він знову почав чинити безчинства. На думку автора, 

розповіді Г. Теплова про те, що «малоросійські» пани, які посідали різні 

керівні посади в Гетьманщині, привласнювали собі козацькі землі, – не мають 

перебільшень. Простежується певний бінарний аналіз становища 

Гетьманщини, в якому ні перший, ні другий вектори не є на користь 

державного утворення. Зазначається, що з одного боку, Гетьманщина була 

осередком для різних зловживань «власти и силы», а з іншої – школою 

«ябедниковъ и сутягъ, которыхъ расплодилось въ ней множество». Згідно з 

П. Кулішем, записка Г. Теплова доводить це фактами, які не йдуть у розріз ані 

з документами, ані зі спогадами старожилів. Автор провів паралель між часом, 

у якому він жив, та подіями, що відбувалися на теренах Гетьманщини. На 

противагу рівним правам громадянського суспільства історія Гетьманщини 

вимальовується «сірими фарбами», наголошується на суцільній відсутності 

ідеї добра та справедливості серед представників вищого класу, 

грабіжницьких діях щодо простого населення [192].  

Отже, на другу половину ХІХ ст. припадає утвердження наукових засад 

української історичної думки. Історикам цього періоду притаманне критичне 

ставлення до історичних джерел. Цей чинник став одним із тих, що сприяли 

розширенню спектру досліджень з історії Гетьманщини ХVІІІ ст. загалом і 

політичного становища Лівобережної України зокрема. П. Куліш – один із 

перших, хто, спираючись на першоджерела, відходив від ідеалізованих 

стереотипів сприйняття історичного минулого. Водночас його бачення історії 

Гетьманщини є доволі суперечливим. «Записки о Южной Руси» пронизані 

звинуваченнями у негараздах саме української старшини.  

Друга половина ХІХ ст. в розвитку української історичної думки 

позначилася формуванням народницького напряму. У світоглядному концепті 

М. Костомарова, В. Антоновича та Д. Яворницького чітко простежується 

засудження діяльності російського царя, спрямованої на обмеження 

автономних прав українських територій, у зв’язку з чим закцентовано увагу на 
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висвітленні компетенції та складу Малоросійської колегії, конфлікті між 

П. Полуботком та С. Вельяміновим, визначенні того, що П. Полуботок став 

жертвою політики Петра І. Ця світоглядна парадигма кардинально 

відрізняється від тієї, яка міститься в узагальнюючих працях істориків кінця 

ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. 

 

 

 

2.3 Історія Гетьманщини в народницькій і державницькій 

парадигмах  

Межа ХІХ–ХХ ст. позначилася подальшим розширенням географії 

наукових осередків української історичної науки. Поряд із традицією 

народництва поступово виокремлювався новий підхід до вивчення української 

історії – державницький, головною ідеєю якого стало дослідження боротьби 

за національну державу, вивчення державної діяльності української верхівки 

та національної державної ідеології.  

Історичні праці науковців, які працювали на зламі ХІХ–ХХ ст., 

вирізняються системністю щодо висвітлення політичних перипетій, які 

відбувалися на теренах Гетьманщини протягом ХVІІІ ст. Історичним творам 

притаманний персонологічний підхід до висвітлення історії Лівобережної 

України, що охоплює 1709–1764 рр. В узагальнюючій праці «Історія України 

та її народу» О. Єфименко визнала, що вчинок І. Мазепи сприяв скасуванню 

колишніх прав, вольностей і порядків на теренах Лівобережної України. Вона 

закцентувала увагу на обмеженні гетьманської влади за часів правління 

І. Скоропадського, слабкодухості гетьмана й призначенні до десяти полків 

вірних російському урядові полковників. Висвітлено отримання російськими 

можновладцями земельних угідь на території Гетьманщини за часів правління 

І. Скоропадського. Автор ствердила, що зі створенням Малоросійської колегії 

за гетьманом залишався тільки дорадчий голос.  
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Праці М. Грушевського («Очерки истории украинского народа», 

«Ілюстрована історія України» та ін.) – містять єдину концепцію викладу 

історії Гетьманщини ХVІІІ ст. М. Грушевський назвав І. Скоропадського 

царським ставлеником, який був нездатний підтримувати порядок у 

внутрішніх відносинах [76, с. 61]. О. Єфименко звернула увагу на запеклу 

боротьбу, яку вів з Малоросійською колегією П. Полуботок у той час, коли 

російські урядовці зменшували повноваження українського гетьмана та 

старшини. Вона не ідеалізує тогочасних подій, а констатує реальні задуми 

російського царя, зазначаючи: «… він намагається підшукати в гетьмани 

«надійну й вірну людину»: про обрання вільними голосами вже не було й 

мови» [117, с. 136–137]. Під час характеристики українського суспільства на 

чолі з гетьманом П. Полуботком та його дій у ситуації, що склалася, 

простежуються авторські позиції ліберального народництва: «Полуботок зі 

старшиною наважився розіслати грізний універсал до «легковажного 

поспільства», яке не хоче слухатися своїх власників» [117, с. 138]. 

О. Єфименко дослідила зміст «Коломацьких чолобитних», які були передані 

до Петербургу, зосередивши увагу на арешті українського гетьмана.  

В «Ілюстрованій історії України» міститься інформація про те, що 

П. Полуботок був «чоловіком енергійним і перейнятим любов’ю до свого 

краю пильнував завести кращий лад в українській управі…» [80, с. 365–366.]. 

Більш того, у історика ця постать викликала співчуття: «… сам такі непорядки 

бачучи, почав робити кращий лад у судах і полковничій управі. Та що ж? цар 

Петро зараз казав його забрати до Петербурга й тут його, наче бунтівника, до 

в’язниці всадити. Там він сидів, доки не вмер» [76, 188] 

М. Грушевський зазначив, що правління Петра ІІ ознаменувалося 

значним впливом на політичні справи О. Меншикова, який був противником 

Малоросійської колегії, що й сприяло обранню гетьмана на Лівобережній 

Україні. Автор показав, що Д. Апостол прагнув повного відновлення старих 

вольностей, підтверджуючи це запропонованими гетьманом та його 
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прибічниками петиціями від 22 серпня 1728 р. У праці «Ілюстрована історія 

України» історик звернув увагу на те, що новий гетьман належав до 

невеликого числа старшин, які не замазали своїх рук народною кривдою. 

Д. Апостол намагався упорядкувати судовиробництво Гетьманщини. Він 

провів ревізію майнових документів старшини для перевірки прав володіння. 

Особлива комісія займалася кодифікацією судових норм. М. Грушевський 

констатував, що після смерті Д. Апостола правління теренами Гетьманщини 

було доручено колегії з шести членів, яка складалася з трьох великоросіян та 

трьох українців.  

Остання сторінка в історії Гетьманщини (правління К. Розумовського) – 

потрапила у поле зору всіх українські істориків на зламі ХІХ–ХХ ст., які 

вивчали українську минувшину ХVІІІ ст. О. Єфименко висловила доволі 

неприязне ставлення до керівних здібностей К. Розумовського. На її погляд, 

він не сповідував симпатій до керованої ним батьківщини та не мав чіткої 

програми дій. Дослідниця вважала, що людиною, яка впливала на політичні 

процеси за часів правління К. Розумовського, був його радник Г. Теплов, який 

спрямовував енергію не на боротьбу за автономію Гетьманщини, а на її 

знищення. О. Єфименко не приховала справжніх намірів Катерини ІІ щодо 

Гетьманщини й зазначила, що вона прагнула скасувати сам інститут 

гетьманства й відправити в небуття навіть імена українських гетьманів. 

Історик звернула увагу на прагнення української козацької старшини другої 

половини ХVІІІ ст., яка вважала, що малоросійському шляхетству після 

найвищої влади має належати все правління в Малоросії [117, c. 113, 138–139, 

142–143, 148–149.]. Автор зазначила: «Розумовський, упереджуючи 

немилість, яка над ним нависла, подав у відставку, і гетьманство було 

скасовано». Ставлення автора до діяльності колегії з чотирма 

малоросійськими урядовцями на чолі з президентом П. Рум’янцевим, які 

правили Гетьманщиною після скасування гетьманства, – не було 

однозначним. Визнаючи, що ця політика мала своїм наслідком різке 
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погіршення становища українського народу, О. Єфименко схвалила дії 

«освіченого і обережного Румянцева, спрямовані на прийняття українським 

народом загальноросійських порядків» [117, c. 145]. О. Єфименко вважала 

збереження автономії України нереальним. Задоволення вимог і прохань 

української козацької старшини зберегти «права і вольності» українського 

народу, на її думку, означало б повернутися назад, тому що ідеали старшин і 

шляхти України, за її словами, «залишилися позаду Хмельницького, в тому 

польсько-шляхетському устрої, що був зруйнований козацькою 

революцією» [117, с. 11]. Варто погодитися з Т. Лазоренко в тому, що 

О. Єфименко не зважала в цьому випадку на те, що збереження автономії 

України в той час відповідало інтересам усього українського народу [117, 

с. 11]. 

У праці «Історія України, приладжена…» зазначалося: «…у р. 1750 був 

вибраний Кирило Розумовський і гетьманував до р. 1764. Та то тільки слава 

була, що гетьмани ті були вибрані, бо старшина вибирала того, кого їм від царя 

чи цариці казано вибрати, а козаки до того вибору вже нічого не мали» [76, 

c. 187]. В «Ілюстрованій історії України» М. Грушевський наголошено на 

спробі імператриці скасувати гетьманство від самого початку свого 

правління [80, c. 264–265, 419.]. Він повідомив: «…Хоч сам по собі гетьман 

був досить негодящий, проте приходиться пожалувати, що не удалося йому 

задержати булаву аж до смерті – бо се продовжило б українську 

автономію» [80, с. 420].  

Із-поміж спектру думок українських істориків, формування контенту 

наукового доробку яких припадає на початок ХХ ст., слід виокремити 

напрацювання М. Слабченка. Саме він  показав політичні реалії Гетьманщини 

ХVІІІ ст. через призму полкового адміністративного життя на теренах 

Лівобережжя та можливостей і функціональних обов’язків українських 

полковників. Аспект полкового адміністративного життя тогочасних реалій 

державної сфери доцільно системно проаналізувати в контексті політичного 
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розвитку на теренах Гетьманщини протягом 1709–1764 рр. Історико-

юридичний нарис «Малорусский полк в административном отношении» є 

грунтовною монографією, яка стала першою спробою схарактеризувати 

полкове адміністративне життя в Україні доби Гетьманщини [267, c. 10]. 

В. Заруба, детально проаналізувавши нарис «Малорусский полк…», 

підтримав точку зору М. Слабченка щодо діяльності полковників, які стали 

провідниками централізаторської політики Російської імперії, «пособниками» 

в обмеженні автономії Гетьманщини, позаяк у протистоянні гетьмани шукали 

підтримки в Росії [цит. за: 120, с. 301].  

В історико-юридичному нарисі «Малорусский полк…» увагу 

закцентовано на особливостях полкового устрою. М. Слабченко дослідив 

певні аспекти в контексті вирішення адміністративних проблем щодо 

розмежування полкових територій. На його думку, у разі розмежування 

полкових територій у сусідніх полковників не виникало б на цьому ґрунті 

непорозумінь, не було б необхідності турбувати й гетьмана, й російський 

сенат [277, c. 34]. Він звернув увагу на конфлікт між миргородським і 

полтавським полковниками через межі своїх полків, який розв’язали лише під 

час гетьманства Д. Апостола, проведеннням розмежувальної лінії [277, с. 34–

35]. Проте загальна полкова мапа була створена тільки близько середини 

ХVІІІ ст. [277, с. 35]. М. Слабченко подав інформацію про переписи 

населення, які у ХVІІІ ст. стали проводитися з фіскальною метою, а не 

станово-військовою, як це здійснювалося до правління гетьмана 

І. Скоропадського [277, c. 38].  

Доцільно звернути увагу на дефініційні особливості політичного 

характеру, приманні ХVІІІ ст. Серед них – поняття «державчество» або 

«держава». У ХVІІІ ст. цими термінами визначалося будь-яке взагалі 

поміщицьке господарство [277, с. 40]. Як показав М. Слабченко, 

адміністративні перетворення представників російського царату на теренах 

Лівобережної України демонстрували втрату Гетьманщиною автономних 
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прав. Старі територіальні поділи припинили відповідати потребам часу. 

Напередодні «смерти Гетманщины» з’явилися нові адміністративні одиниці. 

Зокрема, у судовому відношенні полки почали поділятися на повіти та уїзди, 

що займали середнє місце між полком та сотнею [277, с. 42]. 

В історико-юридичному нарисі «Малорусский полк…» порушено 

проблематику щодо тогочасних «високих посад». М. Cлабченко зазначив, що 

особи, які бажали виставити свою кандидатуру, намагалися придбати хоча б 

невеликий шматок землі в межах полку, в якому вони сподівалися здійснювати 

керівництво [277, c. 44–45]. Проте військова справа для полковника 

залишалась на першому місці [277, с. 46]. 

Перша Малоросійська колегія, на думку М. Слабченка, слідкувала за 

українськими полковниками та ще більше принизила гетьманську владу [277, 

с. 54]. Гетьмана було ізольовано від полковників, а його влада перейшла до 

С. Вельямінова, який підпорядкував собі й Генеральну Канцелярію, 

реалізуючи взаємодію з полковниками безпосередньо [277, с. 54–55]. 

М. Слабченко звернув увагу на те, що політика Росії зводила Гетьманщину на 

становище імперської провінції. Низка указів, що видавалися в Москві та 

Петербурзі, стиснула український торгівельний обіг як із європейськими 

державами, так і з Росією [277, с. 57–58]. Бунчукове товариство несло в 

Україні руйнівну місію та підготувало реформи Розумовського [277, c. 58]. 

Констатація М. Слабченком особливостей політики, яку здійснював 

гетьман К. Розумовський, – не на користь керманича. Історик написав 

наступне: «… Только одно сословіе свободно-шляхетское. Для него старается 

Разумовскій и подводитъ къ положенію, одинаковому съ занимаемымъ 

русскими губерніями» [277, с. 60]. 

М. Слабченко показав зміни в призначенях полковників, зважаючи на 

наступ російського царату на залишки автономних прав Гетьманщини. Під час 

призначення полковника за наказом гетьмана або імператора (за 

рекомендацією великоросійських міністрів у Гетьманщині) полковник міг не 
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мати нічого спільного з полком. Він був виразником не полкових інтересів, а 

вищої влади, представником гетьмана або імператора [277, с. 65]. 

М. Слабченко повідомив, що ті полковники, які керувалися гарними 

бажаннями, також брали побори з підлеглого їм населення. Історик наголосив 

на певній вимушеності таких дій, які були пов’язані з великими витратами на 

прийом у себе старшин [277, с. 79].  

У праці М. Слабченка «Опыты по истории права Малороссии ХVІІ–

ХVІІІ вв.» порушено проблему «малоросійської аристократії». Він вважав, що 

саме вона намагалася творити з України деяку подібність державі [278, c. 55]. 

На думку історика, поява великих господарств і складання особливого 

державного образу Малоросії – аспекти, притаманні періодові, який передував 

правлінню І. Скоропадського. Проте вже тоді демократизм поступово 

відходив на задній план. Період після правління І. Скоропадського 

характеризувався проникненням загальноімперських порядків, 

загальноімперського кримінального права та покарання [278, c. 59].  

Отже, наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. в українській історичній 

науці на основі народницького підходу та поряд із ним сформувалася 

державницька парадигма. У цей час проблематика політичної історії 

Гетьманщини ХVІІІ ст. здобула увагу блискучих українських науковців: 

М. Грушевського, О. Єфименко (попри її російське походження), 

М. Слабченка. Зважаючи на здобутки своїх попередників, вони зробили 

значний внесок у подальше дослідження цієї проблематики. О. Єфименко 

провела чітку причинно-наслідкову паралель між переходом гетьмана 

І. Мазепи на бік шведського короля Карла ХІІ та скасуванням старих прав і 

привілеїв українського населення Лівобережжя протягом ХVІІІ ст. Вона 

проаналізувала земельне питання, а саме – процес захоплення російськими 

можновладцями українських земель та їхнього безмежного збагачення завдяки 

цьому. М. Грушевський закцентував увагу на русифікації українців протягом 

1709–1764 рр., посиленні утисків українського населення. На відміну від 
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попередників, М. Грушевський докладно висвітлив обставини скасування 

гетьманства та наслідки цього вчинку російської імператриці. М. Слабченко, 

як представник нової генерації українських дослідників, занурився у 

дослідження політичних перипетій, що відбувалися на теренах Гетьманщини 

протягом 1709–1764 рр., та процесу втрати Лівобережною Україною залишків 

автономних прав через характеристику полкового адміністративного життя та 

взаємозв’язків його представників з російським царатом. Його працям 

притаманний історико-юридичний симбіоз думок, що до цього часу не було 

властиве нікому з його попередників у такій мірі. 

Перший період в опрацюванні політичної історії Гетьманщини ХVІІІ ст. 

цілком закономірно виявився найдовшим, припавши на імперську добу в 

історії України та охопивши час від кінця ХVІІІ до початку ХХ ст. Протягом 

«довгого» ХІХ ст. виокремлюються три етапи у вивченні цієї проблеми: кінець 

ХVІІІ – середина ХІХ ст., коли з’явилися перші узагальнення щодо історії 

Лівобережної України ХVІІІ ст.; друга половина ХІХ ст., позначена 

активізацією наукових підходів до висвітлення відповідних сюжетів; 

кінець ХІХ – початок ХХ ст., коли поряд з народницьким підходом більш 

виразно кристалізувалася державницька парадигма. 

Наприкінці ХVІІІ – у середині ХІХ ст. політичну історію Гетьманщини 

періоду 1709–1764 рр. досліджували такі вітчизняні історики як: брати 

Я. Маркович та О. Маркович, Д. Бантиш-Каменський та М. Маркевич. 

Я. Марковичу та О. Марковичу притаманне побіжне висвітлення аспектів 

політичного життя Гетьманщини. В узагальнюючих працях Д. Бантиш-

Каменського та М. Маркевича сконцентрований широкий спектр історичних 

джерел, багато з яких залучалися вперше. У синтезованій праці Д. Бантиш-

Каменського вміщені архівні матеріали, що були розміщені в архіві Рєпніна, 

документи з архіву Малоросійської колегії, що зберігалися при 

Чернігівському губернському правлінні, а також численні збірки матеріалів, 

успадковані від його батька. Не менш широкий спектр історичних джерел 
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уміщений у праці М. Маркевича «История Малороссии». Серед них – низка 

додатків, у яких знаходимо: відомості про кількість військ та населення, 

списки полків, устрій та управління, розпис правителів Малоросії, таблицю 

гетьманів, списки генеральної старшини, церковних ієрархів, хронологію битв 

та пригод тощо. У синтезованих працях, зазначених вище, містяться спроби 

критичного аналізу джерел. Автори спромоглися висвітлити історію 

Гетьманщини ХVІІІ ст. через персоніфікований виклад правлінь українських 

керманичів. Вони змогли показати поступовий процес втрати Гетьманщиною 

автономних прав. Зважаючи на тогочасне суспільно-політичне становище та 

обставини життя цих історіописців, у працях домінує подвійна малоросійська 

ідентичність. Історичні праці цього покоління вирізняються переважанням 

елементів описовості та художнього викладу історичного контенту.  

Друга половина ХІХ ст. пов’язана з утвердженням наукових засад 

історичної наукової думки. Це виявилося в дослідженні ширшого спектру 

проблем з історії Гетьманщини та заглибленні дослідників у контекст 

історичного контенту. Представник романтичного історіописання П. Куліш 

відійшов від ідеалізованих стереотипів сприйняття історичного минулого, 

проте його праці пронизані звинуваченнями у негараздах саме української 

старшини. М. Костомаров, В. Антонович, Д. Яворницький та М. Драгоманов 

дослідили окремі аспекти політичного життя Гетьманщини.  

Історичні праці, написання яких припадає на другу половину ХІХ ст., не 

вирізняються системністю щодо вивчення та репрезентації політичних реалій 

Лівобережжя протягом ХVІІІ ст. Ці сюжети висвітлено в межах проєктування 

процесів на шляху до націє- та державотворення, формування української 

ідентичності. Великою мірою ця тенденція зумовлювалась загальною 

атмосферою другої половини ХІХ ст., коли відбувався симбіоз наукової та 

громадсько-політичної діяльності українських істориків. 

На злам ХІХ–ХХ ст. припало співіснування народницького та 

державницького напрямів в українській історичній науці. М. Грушевський, 
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О. Єфименко, М. Слабченко та інші науковці піднесли знання про  політичний 

розвиток Гетьманщини ХVІІІ ст. на професійний науковий рівень. 

О. Єфименко надала суспільному аспекту вагомого значення в 

загальноісторичному контексті. М. Грушевський, узявши до уваги здобутки 

попередників, бази детально висвітлив періоди правління українських 

гетьманів та проаналізував їх взаємини з російським царатом, не оминувши 

питань щодо взаємин між Гетьманщиною та Запоріжжям, відомостей про 

ліквідацію автономних прав Гетьманщини, русифікації українців тощо. 

Окреме місце на ниві історичної науки доцільно відвести М. Слабченку. Саме 

він подав детальний аналіз правових аспектів полкового адміністративного 

життя, показав становище українських керманичів і наступ царату на 

автономні права Лівобережжя, визначив місце старшини та українських 

полковників, їхні спроби здобути непересічне становище серед представників 

тогочасного українського істеблішменту, який мав значно більше прав і 

можливостей, на відміну від пересічного населення Лівобережжя.  

Висвітлення політичної ситуації на теренах Гетьманщини ХVІІІ ст. 

стало більш деталізованим завдяки залученню широкого спектру історичних 

джерел. Через призму вивчення політичної історії Гетьманщини ХVІІІ ст., як 

системи взаємопов’язаних елементів, стрижнево викристалізувався принцип 

історизму. 
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РОЗДІЛ 3 

ПОЛІТИЧНА ІСТОРІЯ ГЕТЬМАНЩИН: ВІЗІЇ ХХ СТ. 

 

Початок ХХ ст. ознаменувався піднесенням української історичної 

науки. Проблематика висвітлення політичної історії Гетьманщини ХVІІІ ст. на 

хвилі революційного піднесення та в умовах українізації презентована трьома 

групами досліджень українських істориків: науковцями, які продовжили 

традиції української національної історії в Україні; прибічниками 

марксистсько-ленінської методології та представниками першого покоління 

української наукової діаспори. По мірі згасання Української національно-

демократичної революції та встановлення більшовицького режиму в Україні 

історична наука опинилася перед загрозою знищення її національних засад. 

Хвиля революційного піднесення була пролонгована на персональному рівні 

українських істориків, чому певною мірою сприяла політика українізації. Не є 

випадковим, що 1920-ті рр. історики науки характеризують як «золоту добу» 

українського історіописання, адже воно переживало справжнє піднесення. 

Радянська професійна історія опинилась у лещатах тоталітаризму. Одна 

з особливостей поступу української історичної науки ХХ ст. полягала у 

формуванні доволі потужної інтелектуальної діаспори, яка утворилася 

внаслідок двох хвиль еміграції. За межами етнічної батьківщини зусиллями 

істориків було сформовано цілу мережу українознавчих науково-дослідних 

осередків, у яких відновлювалося наукове вивчення української минувшини. 

Завдяки діяльності кількох поколінь професійних істориків із діаспори 

вдалося підтримати національні традиції української історичної науки. Тож, за 

умов, коли українська історіографія в УСРР піддавалася жорсткій селекції, 

острівцями її розвитку залишалася міжвоєнна Західна Україна та українська 

діаспора. 
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3.1 На хвилі революційного піднесення: історіографія кінця                

1910-х – 1920-х рр. 

Період кінця 1910-х – 1920-х рр. ознаменувався неабиякою 

зацікавленістю вітчизняних істориків українознавчою проблематикою. Історія 

Гетьманщини ХVІІІ ст. у цьому контексті посіла одне з чільних місць. Після 

утворення УНР особлива увага – поширенню знань про видатних діячів 

української історії (борців за державність). В. Біднов в опублікованій у 1920 р. 

розвідці «Що читати по історії України» пише, що події 1917 р. сформували 

потребу докладного вивчення української історії [15, с. 3–4]. У цей період 

виокремлюються такі проблемні напрями опрацювання політичної історії 

Гетьманщини періоду 1709–1764 рр.: функціонування центральних установ на 

її теренах; ключові віхи у правлінні українських гетьманів ХVІІІ ст.; відносини 

між українським гетьманатом і Запоріжжям. 

В означений час визначені вектори якнайкраще висвітлені в науковому 

доробку М. Слабченка, який приділив значну увагу історії державних установ 

і правових явищ Гетьманщини протягом ХVІІ–ХVІІІ ст. У його працях 

простежується доволі позитивне ставлення до «малоросійської аристократії», 

яка намагалася творити Українську державу. Історик показав формування на 

теренах Гетьманщини першої чверті ХVІІІ ст. нових соціально-правових 

відносин і потрапляння її під вплив імперського права [282, с. 752]. На його 

думку, часи, що припадають на період після правління гетьмана 

І. Скоропадського, характеризувалися початком проникнення 

загальноімперських норм, у т. ч. кримінального права та покарання.  

Чільне місце у працях М. Слабченка посіло питання діяльності 

центральних органів державного управління на теренах Лівобережної 

України. Через призму історичної ретроспективи ХVІІ–ХVІІІ ст. він акцентує 

увагу на тому, що для України притаманною була представницька 

демократична республіка [281, c. 6]. Особливості системи народоправства 

полягали в певній квінтесенції «народоправства и представительства» [281, 
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c. 6]. На думку М. Слабченка, участь у політичному житті Гетьманщини 

презентована партіями, які обирали своїх представників для управління 

краєм [281, c. 6]. Чітко простежується висвітлення наслідків політики 

російського царату для політичної державотворчої перспективи Лівобережної 

України. Дослідник показав негативний політичний вплив Російської імперії 

на розвиток державних структур на теренах Лівобережжя. Він без сумнівів 

зазначив, що з генеральних урядів повинна була розвинутися міністерська 

система. Згідно з ним, тоді б Генеральна канцелярія перетворилася б на раду 

міністрів [281, с. 90]. 

М. Слабченко через призму соціальних, економічних і правових 

відносин, що відбувалися на теренах Гетьманщини, показав деякі аспекти 

тогочасних політичних реалій. Він закцентував увагу на закріпаченні 

українського населення, провівши паралель між процесами, що розгорталися 

на російських теренах і на території Гетьманщини. Історик дійшов висновку, 

що кріпосне право як на українських теренах, так і на російських, з’явилося не 

з ініціативи держави, але за її допомогою, за сприяння політичної організації 

панівних верств, зокрема через публічно-правовий тиск і приватно-правові 

стосунки [279, с. 2–5]. М. Слабченко висвітлив «взаємодію» українських 

землевласників і «душевласників» із російським дворянством, які через 

невпевненість у надійному правовому захисті надбань з боку гетьманського 

правління пішли на «класовий» зговір з російським дворянством і купецтвом, 

які були зацікавлені в збереженні кріпосницьких порядків на теренах 

Гетьманщини [279, c. VІ]. Саме в цьому контексті істориком якнайкраще 

висвітлено вплив діяльності тогочасних політичних установ, створення яких 

було ініційоване російським царатом через взаємодію його представників із 

представниками української адміністрації. Органи влади, створені на теренах 

Лівобережної України, пройшли етапність у своїх діях: спочатку – допомагали 

українській адміністрації, а згодом – контролювали її. Кульмінація – 

виняткове панування на теренах Гетьманщини [279, c. VІ].  
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М. Слабченко звернув увагу на особливості гетьманської влади за часів 

керівництва І. Скоропадського, зазначаючи, що саме тоді її повноваження 

були помітно обмежені. Він мав функції управителя провінції, що не 

зменшило його статків [279, c. 82]. В. Заруба, аналізуючи науковий доробок 

М. Слабченка, звернув увагу на низку статистичних даних про гетьманські 

прибутки, які він отримував з різних полків, і розкіш гетьманських палат [120, 

с. 348]. Ця ремарка В. Заруби є доцільною для розуміння світоглядного 

концепту М. Слабченка щодо становища інституту Гетьманату та 

українського керманича. Доцільно зауважити на обмеженні повновладних 

можливостей українських гетьманів у контексті гетьманського скарбу. Зміни – 

не на користь керівних можливостей українських керманичів. Вони 

припадають на ХVІІІ ст. Українські гетьмани вже не мали влади над скарбом, 

вони втратили більшість державних прерогатив, що перейшли до російських 

резидентів і намісників [279, c. 256–258]. 

На нашу думку, низка суто економічних російських нововведень 

несприятливо вплинула на загальне становище пересічного населення 

Лівобережжя як в контексті суто економічного аспекту, так і в межах 

формування тогочасної супільно-політичної атмосфери. М. Слабченко 

показав, що Малоросійська колегія була створена з судовими, а не 

фінансовими функціями. Її справжня мета полягала в усуненні від влади 

козацької старшини на теренах Гетьманщини [279, с. 281–282]. 

Наступний вектор, побіжно висвітлений М. Слабченком – відносини між 

українським гетьманатом і Запоріжжям. В історичному нарисі «Соціально-

правова організація Січи Запорозької» показано, що Запоріжжя почувалося 

незалежним супроти українського гетьмана, а наказ 1750 р. про приналежність 

Запорізького війська до відомства малоросійського гетьмана, як це було до 

1708 р., автор вважає таким, що не відповідав дійсності, стверджуючи, що 

Запоріжжя фактично завжди не залежало від гетьманів [280, с. 147]. 
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Цікавим є припущення Л. Окіншевича щодо регулярних старшинських 

з’їздів, які відбувалися на свята. Він зазначив, що після правління 

І. Скоропадського відсутні відомості про регулярні старшинські з’їзди на 

свята [226, c. 12]. На його думку, апріорно можна було б думати, що причиною 

цього виявилися часті й довгі періоди-міжгетьмання, коли не було кого вітати 

зі святом (чи скоріше – з ким радитися під час свята) і коли діяльності ради 

старшини не потребували [226, c. 12]. Л. Окіншевич звернув увагу на те, що 

наприкінці ХVІІІ ст. генеральна рада була «свого роду врочистою окрасою, що 

санкціонувала рішення, що їх de facto встановляла рада старшинська», 

натомість у ХVІІІ ст. рада військова в своїй подальшій еволюції стала 

справжньою фікцією [223, c. 269]. Дослідник також зазначив, що обрання 

гетьманом І. Скоропадського проходило на юридично незаконній неповній 

раді, елекція П. Полуботка на наказне гетьманство відбувалася не на раді. До 

того ж, це призначення було призначенням з Росії [223, с. 269, 271]. Обрання 

на раді Д. Апостола, як і в подальшому обрання гетьманом К. Розумовського, 

Л. Окіншевич називає фікцією [223, с. 271]. 

Низка розвідок, написаних на хвилі революційного піднесення, 

належить М. Грушевському. Чільне місце, як і в працях дореволюційного 

періоду, посідає сюжет про використання московським урядом українського 

селянства та козацтва на непосильних роботах на російських теренах [81, 

с. 389]. Історик послідовно висвітлив правління українських гетьманів та 

особливості часів безгетьмання, визначивши впливи цих процесів на 

становище Лівобережжя. Він звернув увагу на те, що на початку ХVІІІ ст. 

політична та соціальна структури Гетьманщини значно зміцнилися завдяки 

«апатії народних мас» [78, с. 99]. Історик припустив, що без перемоги росіян 

під Полтавою Україна залишилася б осібним тілом, коли не самостійним, то 

окремішним, навіть перейшовши зрештою назад у рамки Російської 

держави [78, с. 100].  
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М. Грушевський назвав І. Скоропадського царським ставлеником, який 

був нездатний підтримувати порядок у внутрішніх відносинах [76, с. 61]. 

П. Полуботка науковець вважав енергійним і перейнятим любов’ю до свого 

краю діячем, який «пильнував завести кращий лад в українській управі…» [76, 

с. 63]. На часи правління Д. Апостола припало скасування Малоросійської 

колегії, поновлення старшини в колишньому значенні. Водночас при 

гетьманові залишився російський міністр для вирішення військових і 

цивільних справ. У військових питаннях гетьман підпорядковувався 

фельдмаршалу. На думку М. Грушевського, російські чиновники намагалися 

тісно зв’язати Україну з Росією, послабивши її політичну окремішність [77, 

с. 99]. Цікавим є погляд М. Грушевського щодо діяльності К. Розумовського. 

Історик вважав, що приводом до відставки стало його бажання встановити 

спадковість своєму родові, хоча Катерина ІІ від самого початку свого 

правління планувала скасувати гетьманство [77, с. 67–68]. На думку історика, 

знищення українського автономного ладу, що відбувалося без згоди українців, 

було вчинком беззаконним, безправним, який суперечив переяславським 

домовленостям [79, с. 9].  

Є. Онацький у розвідці «Походження Полетик» фрагментарно висвітлив 

колізії, пов’язані з прагненням української старшини посісти рівне місце з 

представниками російського дворянства [228, с. 84–99.]. Він звернув увагу на 

те, що «компонування генеалогій» було однією з найбільш характерних і 

цікавих сторінок у житті українського суспільства другої половини ХVІІІ ст. 

Історик красномовно зауважив: «Се був час усиловних з боку української 

старшини шукань московського дворянства, стремлінь зрівняти ся з ним в 

правах і чинах» [228, с. 92]. Він зазначив, що «шляхецтво» пильно дбало про 

те, щоб замазати сліди свого дійсного походження й відшукати якогось 

шляхетного предка. Саме зважаючи на це, ХVІІІ ст. властивим є існування 

фантастичних родоводів, які перетворювали простих реєстрових козаків на 



86 

 

польських шляхтичів гербу «Пеликана» та ін. Згідно з ним, здобути в ті часи 

чужоземне дворянство – проста справа [228, с. 95]. 

Отже, у революційну добу представники української національної 

школи намагалися обґрунтувати історичну логічність визвольної боротьби 

українського народу перед загрозою відновлення імперського проєкту. 

Майновий аспект політичних процесів порушив Й. Гермайзе в 

історичній статті «З історії сільського господарства в Лівобережній Україні 

ХVІІІ ст.» [63]. На основі статистики Рум’янцевського опису він показав 

вищий рівень заможності та стабільності козаків та старшини [63, с. 208–233]. 

У контексті аналізу монастирищенської та красноколядинської сотень у 

розвідці містяться припущення щодо козацької старшини. Автор зазначив, що 

козацька старшина, виростаючи з маси козацтва, розросталася в тих 

місцевостях, де козацтва було більше, і тоді вже переходила до опанування 

земельними добрами в території з переважною більшістю посполитих [63, 

с. 212]. 

Отже, українські науковці, прибічники марксистського підходу до 

соціально-економічної та політичної історії, у першому поколінні 

характеризували процеси, що відбувалися на теренах Гетьманщини, з точки 

зору становища незаможних козаків і селян, яке, на їхню думку, погіршувалося 

через збагачення українських старшин.  

 

 

 

3.2 Український радянський погляд на проблему 

Наприкінці 20-х рр. ХХ ст. розпочалася централізація та тотальна 

ідеологізація історичної науки. На перше місце висувалися історико-партійні 

дослідження марксистського спрямування, запроваджувалася партійно-

класова методологія трактування історичного процесу. Тогочасна історико-
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наукова номенклатура визнавала значний вплив ідейних поглядів 

М. Грушевського.  

Принципове значення для розуміння тогочасної політичної ситуації, що 

впливала на вектор розвитку історичної науки, мала Постанова ЦК КП(б)У 

«Про політичні помилки і незадовільну роботу Інституту історії України 

Академії наук УРСР» від 29 серпня 1947 р.), – рішення ЦК КП(б)У, прийняте під 

час повоєнного наступу сталінського тоталітарного режиму проти української 

інтелігенції. Постанові передувала ініційована першим секретарем ЦК КП(б)У 

Л. Кагановичем нарада в ЦК КП(б)У про боротьбу з проявами націоналізму в 

історичній науці (29–30 квітня 1947 р.), де піддано критиці видання Інституту 

історії України АН УРСР «Історія України: Короткий курс» (1940 р.) 

за ред. С. Бєлоусова та ін. і «Нарис історії України» (1942 р.) за ред. 

К. Гуслистого, Л. Славіна та Ф. Ястребова. Також критиці була піддана «Історія 

України, т. 1» (1943 р.) М. Петровського. Серед того, що інкримінувалося 

Інститутові історії України АН УРСР: відсутність підготовленої та виданої, 

«науково витриманої, марксистсько-ленінської» «Історії України», 

«запозичення у буржуазно-націоналістичних істориків Грушевського, 

Антоновича та ін.», «залишки буржуазно-націоналістичних поглядів» у працях 

окремих співробітників й насамперед директора інституту М. 

Петровського [257, с. 16–17]. Основною політичною помилкою авторів 

кваліфікувалося те, що вони замість того, щоб викладати історію України у 

тісному зв’язку з історією російського, білоруського та інших народів СРСР, 

пішли шляхом українських націоналістів, розглядаючи її ізольовано від історії 

інших народів. 

У «Тезах про 300-річчя возз’єднання України з Росією (1654–

1954 рр.)» [321], на найвищому офіційному рівні заперечувалася концепція 

історії України М. Грушевського, узаконювалися офіційні оцінки вузлових 

подій української історії, яких мали суворо дотримуватися радянські історики. 

У соціально-економічному аспекті висвітлювалися наслідки «возз’єднання»: «… 
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укрепило единство украинского и русского народов в их совместной борьбе 

против социального гнета русских и украинских крепостников. Антифеодальные 

восстания в России в ХVІІ–ХVІІІ веках под руководстовм Степана Разина и 

Емельяна Пугачева, в которых приняли активное участие крестьяне многих 

народностей, нашли широкий отклик среди угнетенных масс украинского 

народа» [321, с. 12]. Реалії ХVІІІ ст. проаналізовано в контексті ставлення 

українського народу до вчинку І. Мазепи [321, c. 11]. 

У другій половині ХХ ст. чітко сформувалися дві історико-

концептуальні течії, репрезентантами яких стали два видання – «УІЖ», що був 

«трибуною» історичної думки в УРСР, та «УІ», що видавався в еміграційному 

колі істориків. «УІЖ», на момент свого заснування у 1957 р., став «рупором» 

радянської версії історії на території УРСР. На проблематиці його публікацій 

позначалися політична кон’юнктура та відповідне ідеологічне середовище. 

Л. Сакада слушно зауважила, що і в Україні, і поза її межами науковці 

потребували фахових періодичних видань як своєрідного «верстату праці», без 

якого складно забезпечити поступ історичної науки [259, с. 59]. Аналіз 

публікацій в «УІЖ» дозволив зробити загальний зріз історіографічної ситуації 

довкола політичної історії Гетьманщини Чітко визначені два аспекти, 

висвітлені в статтях «УІЖ» радянського періоду – соціальна та економічна. 

У всіх публікаціях ці два вектори закумульовані в один. Вони тісно 

переплелися між собою. Розвідки пронизані «ленінськими настановами та 

лозунгами», «дружбою народів республік, що входили до складу СРСР». На 

українських істориків, світоглядний концепт яких не зіставлявся з парадигмою 

викладу вітчизняної історії згідно з радянським зразком, здійснювалися 

ідеологічно окреслені випади, свідченням чого є тогочасні красномовні 

публікації в «УІЖ». Серед таких можна згадати розвідку В. Сарбея «Пан 

Оглоблин в ролі фальсифікатора української історіографії» [269, с. 150–152]. 

Цьому історику належить авторство та співавторство у написанні навчальної 

літератури з історії Української РСР. Його співавторами виступали В. Смолій, 
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Г. Сергієнко, В. Спицький та ін. Концептуальні засади щодо проблематики 

ХVІІІ ст. зіставляються з контентом радянських багатотомних праць з історії 

Української РСР, зважаючи на тогочасний класовий підхід щодо висвітлення 

явищ, подій та процесів у межах дослідження різних віх історії. Характерною 

рисою радянських праць було висвітлення історії Лівобережжя через призму 

соціально-економічних процесів. 

Вивчення публікацій в «УІЖ» дозволяє зробити загальний зріз 

історіографічної ситуації щодо політичної історії Гетьманщини. Привертає 

увагу домінування двох аспектів – соціального та економічного. Серед 

публікацій «УІЖ» доволі складно чітко виокремити дослідження, спеціально 

присвячені Гетьманщині ХVІІІ ст. Найбільша кількість (протягом 1957–

1990 рр.) присвячена: селянським рухам, суспільно-політичному та соціально-

економічному розвитку Лівобережної України. Дослідження про 

Гетьманщину – спеціально не виокремлювалася. Загальну картину кількісного 

складу публікацій «УІЖ» демонструє діаграма 3.1. 

Опрацювання змістового наповнення «УІЖ» показало, що в перші два 

роки його існування не опубліковано жодної публікації з політичної історії 

Гетьманщини ХVІІІ ст. Протягом 1959–1973 рр. з’явилася низка статей, 

рецензій та інших праць, у яких висвітлювався соціально-економічний аспект 

із побіжним фігуруванням політичних мотивів. Чільне місце – 

антифеодальним рухам, становищу козацтва на Лівобережній Україні, 

розвитку торгівлі, грошовому обігу, мануфактурному виробництву, 

книгодрукуванню, освіті, культурі, українсько-російським зв’язкам тощо.  

 

 

 

Діаграма 3.1 

Політична історія Гетьманщини на сторінках «УІЖ» 
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Для більшості розвідок періоду, зазначеного вище, властивою є 

актуалізація проблематики, пов’язаної з економічною складовою буття 
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пересічного населення Лівобережної України. Водночас низьким є рівень 

висвітлення обставин існування та політичної діяльності тогочасного 

істеблішменту – української старшини. Красномовними підтвердженнями є 

назви тогочасних розвідок: «Селянські рухи на Півночі Лівобережної України 

(40–70-ті роки ХVІІІ ст.)…», «Про участь Лівобережної України в зовнішній 

торгівлі Росії у ХVІІІ ст.», «До питання про соціально-економічний розвиток 

Лівобережної України (друга половина ХVІІ – початок ХVІІІ ст.)…» та ін. [67; 

111; 323; 324]. 

Протягом 1974–1989 рр. в «УІЖ» не надруковано жодної публікації з 

історії Гетьманщини, що не є випадковим, адже це був час тотальної 

русифікації в УРСР. Із закінченням періоду політичної лібералізації системи – 

припинено проведення гнучкої політики в історичній науці СРСР з боку її 

політико-ідеологічних наглядачів. Масштабною була переорієнтація 

історичної науки в УРСР, зважаючи на ідеологічний поворот у національній 

політиці. 

Попри домінування в «УІЖ» соціально-економічної проблематики щодо 

ХVІІІ ст., можна виокремити спектр публікацій, у яких подано характеристику 

політичного становища Гетьманщини протягом 1709–1964 рр. Для розуміння 

сутності концепції, у межах якої на сторінках «УІЖ» викладалися погляди на 

Лівобережну Україну, показовою є рецензія В. Голобуцького [67] на 

монографію В. Дядиченка «Нариси соціально-політичного устрою 

Лівобережної України кінця ХVІІ – початку ХVІІІ ст.». Він закцентував увагу 

на тому, що праця була першою марксистською книгою, в якій соціально-

політичний устрій України кінця ХVІІ – початку ХVІІІ ст. став предметом 

спеціального дослідження. В. Голобуцький зазначив, що В. Дядиченко, 

характеризуючи центральні та місцеві органи управління, суд і військо 

Лівобережної України, показав справжню феодальну сутність органів 

старшинської влади, чим викрив твердження української націоналістичної 

історіографії про «народний» устрій Гетьманщини. На думку 
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В. Голобуцького, його візаві незаперечно довів, що основний зміст цього 

правління – зміцнення панування феодалів над народними масами. Рецензент 

цілком погодився з тим, що українська старшина виступала представником 

класу українських феодалів. Він, як і автор монографії, наголосив на думці, що 

гетьмани були великими землевласниками, які експлуатували десятки тисяч 

селян і мали численну челядь. У тексті рецензії простежується критичне 

ставлення до будь-якого висвітлення В. Дядиченком українських 

автономістичних прагнень. В. Голобуцький вважав нечітко визначеною в 

монографії соціальну функцію козацького війська на теренах Гетьманщини. 

На його погляд, В. Дядиченко правильно сказав про нього, як про знаряддя 

класового панування старшини й шляхетства, але авторське «потрактування» 

війська «збройними силами українського народу» заперечив [67, с. 148, 150]. 

Отже, рецензент спростував будь-які натяки на висвітлення елементів 

державності, схвально оцінивши дослідження класової боротьби.  

«УІЖ» не міг не долучитися до одного з трендів радянської історіографії 

другої половини 1980-х рр. – «критики буржуазно-націоналістичних 

фальсифікацій історії УРСР». О. Гуржій констатував свою позицію щодо 

українських гетьманів І. Скоропадського та П. Полуботка стверджуючи, що 

вони мали на меті вузько-класові цілі – зміцнити економічне й політичне 

становище верхівки панівного класу – старшини й забезпечити їй монопольне 

право визиску народних мас України. На думку історика, це була боротьба за 

владу в середині одного класу – феодалів, яка ніяким чином не поліпшувала 

тяжкого становища посполитих і рядових козаків. Доволі красномовним є 

висновок: «… Тому, спроби буржуазних і буржуазно-націоналістичних 

фальсифікаторів зобразити гетьманів чи старшин «поборниками» народних 

інтересів є безпідставними». Історик упевнений, що ці та інші «теорії», 

висунуті вченими країн капіталу, повністю спростовуються радянською 

історичною наукою, що ґрунтується на вченні класиків марксизму-ленінізму. 

При цьому О. Гуржій показав, що Малоросійська колегія здійснювала нагляд 
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за діяльністю Гетьмана, генеральної, полкової та сотенної старшини, 

обмежувала їхні урядні можливості [86, с. 39, 44]. 

Зміна суспільно-політичної ситуації наприкінці 1980-х рр. не могла не 

відбитися на дослідницькій проблематиці. Перша стаття, присвячена 

українській державності. Її авторами стали В. Смолій та О. Гуржій 

(«Становлення української феодальної державності»). Вона з’явилася під 

впливом політики «гласності», була опублікована 1990 р. Автори звернули 

увагу на обмеження автономних прав України вважаючи, що безперечно 

обмеження і ліквідація автономії України відбувалися за такими напрямами: 

підпорядкування її фінансової системи Росії, ліквідація права міжнародних 

зносин, формування судово-адміністративного апарату та заміна його 

загальноімперськими нормами і порядками. В. Смолій та О. Гуржій зазначили, 

що централізаторську політику царизму на Україні здійснювали воєводи, а 

також Малоросійський приказ (1622–1722 рр.) та Малоросійська колегія 

(1722–1727 рр., 1764–1786 рр.) [289, с. 20]. Отже, можна сміливо 

стверджувати, що на 1990-ті рр. припадає світоглядна мисленнєва 

переорієнтація щодо автономних прав України протягом ХVІІІ ст. 

Красномовним є й те, що цю статтю подано в рубриці «Новий погляд на 

проблему». 

Отже, історія Гетьманщини здобула незначне висвітлення на шпальтах 

«УІЖ». Більшість дотичних публікацій географічно присвячені Лівобережній 

Україні ХVІІІ ст., тематично – соціально-економічній або культурній історії. 

Проблеми політичної історії Гетьманщини представлені фрагментарно та 

винятково в руслі радянської концепції соціально-класового протистояння.  

Попри фрагментарність висвітлення українськими радянськими 

істориками політичного становища Лівобережної України у 1709–1764 рр., 

можна виокремити кілька напрямів опрацювання проблеми: особливості 

адміністративно-територіального устрою та  управління на Лівобережжі, 

залучення українців до участі в російсько-турецьких війнах у складі російської 
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армії та питання, пов’язані з кодифікацією українського права, юридичним 

статусом української старшини; політичний вимір Лівобережжя через призму 

особливостей правління українських керманичів, їх майнового стану, 

взаємозв’язків Гетьманщини з Запорізькою Січчю та період безгетьмання; 

функціонування Малоросійської колегії через призму її впливу на автономні 

права Гетьманщини. 

Варто привернути увагу до праці М. Литвиненко «Джерела історії 

України XVIII ст.» [197]. У ній вперше систематизовано джерела з історії 

України періоду, зазначеного вище. Характеризуючи історичний контекст 

джерел, дослідниця докладно зупинилася на політичній історії Гетьманщини 

1709–1764 рр. Вона актуалізувала тему «возз’єднання» України з Росією, 

міркування з приводу чого позначені протиріччями. Спочатку авторка 

зазначила, що «возз’єднання» сприяло їх економічному, політичному та 

культурному розвиткові, Але далі повідомила, що російський царат із самого 

початку намагався обмежувати автономні права України та «одержати від неї 

побільше прибутків» [197, с. 29]. М. Литвиненко, аналізуючи документи про 

відносини Російського уряду з українською старшиною з фонду Міністерства 

іноземних справ, використала виразну термінологію – «донос генерального 

судді Кочубея», матеріали про «зраду Мазепи», про ліквідацію Запорізької 

Січі в 1709 р. тощо, що характеризує погляди радянської дослідниці на 

Гетьманщину [197, с. 30].  

Серед аспектів історії Гетьманщини, до яких проявляли інтерес 

українські радянські історики, – адміністративно-територіальний устрій та 

управління на її теренах. О. Путро у монографії «Левобережная Украина в 

составе Российского государства во второй пол. ХVІІІ в.» [250] зазначив, що 

будучи частиною Російської держави, Лівобережна Україна у ХVІІІ ст. (до 

1781 р.) зберігала деякі особливості внутрішнього устрою. Н а цих теренах із 

часів Визвольної війни зберігався адміністративно-військовий устрій із 

гетьманом, генеральною старшиною, полковою та сотенною адміністрацією, 
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поділом території краю на полки та сотні. Продовжувала існувати також в 

певній мірі своєрідна система  судоустрою та міського управління [250, с. 68]. 

Він звернув увагу на «прогресивну» економічну політику Росії на теренах 

Лівобережжя [250, с. 68]. Контент монографії пронизано висвітленням 

аспектів соціально-економічного напряму з виразною репрезентацією 

класового підходу до висвітлення. Намагання українських старшин зрівнятися 

з правами, які мали російські дворяни на середину ХVІІІ ст., на думку 

історика, хотіли здобути права монопольного панування над пригніченими 

масами [250, с . 71]. Автор показав, що царизм знаходив соціальну опору в 

особі українських феодалів, із якими російських поміщиків об’єднували 

спільні класові інтереси [250, с. 68]. 

Підпорядкування українських територій Лівобережжя водночас 

царській і гетьманській владі в «Історії Української СРСР» висвітлено як таке, 

що мало позитивні наслідки: «… На відміну від правобережних українських 

земель, де міста становили здебільшого приватну власність феодалів і 

зазнавали різних утисків і обмежень, лівобережні міста були підпорядковані 

центральній – царській і гетьманській – владі» [132, c. 285].  

Один зі стрижневих аспектів, висвітлених радянськими істориками, – 

становище української старшини на Лівобережні, її устремління та майновий 

стан. Автори узагальнюючої праці «Історія України: Короткий курс» звернули 

увагу на роздачу земель на теренах Гетьманщини за правління 

І. Скоропадського російським поміщикам та царським урядовцям, наче б то 

для  подальшої кріпосницької експлуатації селянства» [131, с. 118]. Вони 

показали економічне зміцнення української старшини, водночас жодним 

чином не схарактеризували її автономістські устремління, прояви подвійної 

світоглядної ідентичності щодо відстоювання залишок автономії [131, с. 121]. 

На контрасті зі збагаченими української старшини проаналізовано зубожіння 

рядового козацтва та закріпачення селян (посполитих) [131, c. 121]. 

Аналогічно закцентовано увагу на заходах, ініційованих Петром І щодо 
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розвитку промисловості та торгівлі, але не наголошено на тому, що реформи 

проводилися коштом розорення та загибелі сотень тисяч селян [213, c. 86.]. 

Ввисвітлено спроби старшини та гетьмана П. Полуботка добитися 

відновлення попередніх порядків управління Україною, що завершилися 

невдачею [213, c. 87].  

Б. Дядиченко у праці «Нариси соціально-політичного устрою 

Лівобережної України кінця ХVІІ – початку ХVІІІ ст.» подав аналіз соціальних 

функцій генеральної старшини, доводячи, що вона виступала як представник 

класу українських феодалів і проводила політику в інтересах останнього [67, 

c. 148] Автор зосередився на «розвінчуванні міфу» про виборність 

старшинської адміністрації, наголосивши на хабарництві заможних 

представників старшинської верстви [67, c. 148]. Автор наголосив на 

формуванні великого землеволодіння на основі великих земельних володінь 

полковників, сотників, керівної місцевої старшини, – полковників 

П. Полуботка, Д. Апостола, Д. Горленка, багатства яких були відомі далеко за 

межами України [67, c. 148]. Знаковими є концепти щодо становища 

Лівобережної України та її населення протягом ХVІІІ ст., які висвітлив 

Б. Дядиченко. У традиційній для радянського історіописання манері автор 

наголосив на багатостолітньому перебуванні українського народу під тяжким 

гнітом іноземних загарбників, ведучи боротьбу за соціальне та національне 

визволення. Зважаючи на іноземне панування, український народ не міг 

створити суверенну державу, хоча її основи почали складатися в ході великої 

Визвольної війни українського народу 1648–1654 рр. проти гніту шляхетської 

Польщі, за об’єднання з братнім російським народом в єдиній державі [111, 

c. 530]. Прикметно, що «Визвольна» подано з маленької букви, що мало на 

меті нівелювати її національний характер, акцентуючи на одному із рухів 

проти іноземної пристуності. На думку історика, вже тоді сформувались 

основні елементи української феодальної державності – управління, суд, 

армія [111, c. 530]. При цьому під іноземними загарбниками розумілися 



97 

 

шляхетська Польща та султанська Туреччина. У складі Російської імперії, на 

його погляд, український народ до кінця ХVІІІ ст., зберігав елементи своєї 

державності, хоч і поступово і ліквідовував царський уряд [111, с. 530]. Для 

позначення українських теренів історик використовує переважно такі назви: 

«Лівобережна Україна» [111, с. 528, 529], Україна [111, с. 529, 530], 

Лівобережжя [111, с. 528]. Висловлені Б. Дядиченком погляди на політичні 

процеси на теренах Лівобережної України були традиційними для радянського 

наукового простору. 

У розвідці О. Гуржія чітко прослідковується негативне ставлення до 

висвітлення історичних подій та процесів представниками школи так званої 

«буржуазної» та «буржуазно-націоналістичної історіографії». Це стосується 

протиборства між ними та представниками суто радянської парадигми 

висвітлення українознавчих студій щодо соціально-економічних процесів, 

політичних реалій, що впродовж історичної ретроспективи проходили на 

українських теренах. О. Гуржій звернув увагу на те, що представники 

буржуазної і буржуазно-націоналістичної історіографії, перекручуючи факти, 

грубо фальсифікують взаємини між феодалами, із одного боку, і селянами, 

рядовими козаками, міщанами, – з другого. У якості прикладу він закцентував 

увагу на замовчуванні ними тяжкого становища безпосередніх виробників, 

зображення української старшини «захисником» прав «свого народу», 

наголосивши на тому, що особливо «популярними» при цьому є постаті 

І. Мазепи та П. Полуботка [86, с. 37]. 

Радянськими науковцями порушено сюжет про впорядкування правових 

відносин у межах Гетьманщини. В. Голобуцький зазначає, що статут «Права, 

по которым судится малороссийский народ» було розроблено для розширення 

прав лівобережної старшини на землю та селян одночасно проведена судова 

реформа цілком віддавала суд до рук старшини [68, с. 69]. Досліджуючи 

спроби кодифікації українського права, О. Путро також зазначив, що в цьому 

була зацікавлена, передусім старшина, яка ставила за мету юридично 
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оформити своє економічне і політичне панування. Царизм зі свого боку вбачав 

реальний шлях максимального наближення багаточисельних норм 

українського права до єдиного загальноросійського законодавства [250, с. 68]. 

«Права, по которым судится малороссийский народ» ,  вважав типовим 

кодексом феодально-кріпосницького праваз яскравим стремлінням 

старшинської верхівки юридично обґрунтувати право Лівобережної України 

на самоуправління в складі Російської імперії, що суперечило політичним 

інтересам царизму, який намагався максимально наблизити українське право 

до загальноросійського законодавства [250, с. 68].  

Радянському науковому історіописанню другої половини ХХ ст. 

притаманний монументалізм, що виявилось у написанні колективних 

багатотомних досліджень регіонального та загальнореспубліканського 

масштабів. Серед них – «Історія Української РСР» у 8-ми томах, «Історія 

Ураїнської РСР» у 2-х томах та низка інших в яких у межах радянської 

концепції історії України подано сюжети щодо політичних процесів у 

Гетьманщині ХVІІІ ст. У багатотомній «Истории Украинской ССР» за 

редакцією Ю. Кондуфора закцентовано увагу на долі зводу законів «Права, по 

которым судится малороссийский народ». Стверджується, що він не був 

офіційно затверджений урядом, прагнення якого полягало в ліквідації 

самоврядування всіх околиць країни та розповсюдження на їх територію 

російського законодавства [133, с. 275]. Причиною незатвердження царським 

урядом документу стала зафіксована в ньому ідея про збереження автономії 

України та визнання за старшиною шляхетських прав [133, с. 310].  

Ще одним аспектом, до якого привернули увагу радянські науковці, – 

наслідки політики Петра І на політичний розвиток Лівобережної України 

протягом ХVІІІ ст. У праці «Історія України: Короткий курс» наслідки реформ 

Петра І для України подано як прогресивні. Автори праці дослідили 

особливості заснування мануфактур [131, с. 117]. Водночас схарактеризовані 

складнощі життя пересічного населення, адже окрім різних податків на 
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гетьманську казну, український народ платив чималі податки на утримання 

царських військ, що були розміщені на теренах України [131, c. 117–118]. 

 Політичний вимір Лівобережжя подано через призму соціальних 

відносин. Українськими радянськими істориками закцентовано увагу на 

закріпаченні селянства Лівобережжя, схарактеризовано посилений визиск та 

покріпачення, що на думку колективу авторів «Історії Української РСР», мав 

місце протягом періоду правління гетьмана І. Мазепи й продовжувався за 

часів гетьманства І. Скоропадського [132, с. 289]. Каденції правлінь гетьманів 

висвітлено винятково через пригнічення пересічного населення, зміцнення 

кріпосницького ладу. Водночас політика російського царату щодо 

Гетьманщини також не є ідеалізованою, адже зазначено, що друге десятиріччя 

ХVІІІ ст. характеризувалося подальшим зміцненням панування російського 

царизму на Україні, посиленням гноблення та визиску українського 

народу [132, с. 289]. Наголошено на зростанні великих земельних володінь, що 

привласнювали собі впливові російські вельможі на теренах Лівобережжя, без 

заперечення того, що в одержаних маєтках російські поміщики 

запроваджували жорстокий кріпосницький гніт [132, c. 289]. Зазначено й 

«користолюбні» прагнення російського царату, що виявилися у використанні 

ним природних багатств України для російської промисловості [132, c. 290]. 

Українські радянські історики не спростували втручання російського царату в 

економічні справи Лівобережної України. Для забезпечення інтересів 

російських промисловців і купців на терени України була поширена заборона 

ввозу із заходу цілого ряду товарів: тканини, голок, панчох та деяких 

інших [132, с. 290]. Низку українських товарів дозволялося вивозити тільки 

через російські порти в Прибалтиці (прядиво, юхта, поташ, сало, віск, олія, 

щетина) [132, с. 290].  

Радянські історики детально дослідили процес наступу російського 

царату на автономні права Гетьманщини, звернувши увагу на першому кроці 

в цьому відношенні – запровадженні у 1709 р. при гетьмані наглядача в особі 
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царського резидента [132, c. 290]. У «Історії Української РСР» чітко 

простежується думка щодо збереження протягом першого десятиріччя 

ХVІІІ ст. особливого адміністративно-політичного устрою Лівобережною 

Україною, своїх збройних сил, системи суду, функціонування українського 

права [132, c. 290].  

У десятитомній «Истории Украинской ССР» (1983 р., за ред. 

Ю. Кондуфора) згадуються гетьмани, правління яких припадає на 1709–

1764 рр. Детальне описання їхньої діяльності відсутнє. Про І. Скоропадського 

зазначено: «Согласно царському указу (1708 г.) гетманом стал один из 

богатейших старшин И. И. Скоропадский (1708–1722), при котором 

активизировалась централизация управления Украиной» [133, с. 267]. Про 

боротьбу наказного гетьмана П. Полуботка за українські автономні права 

взагалі замовчено. Чільна увага – створенню Малоросійської колегії, якій 

«принадлежала вся полнота власти…» [133, с. 267–268]. 

У праці В. Дядиченка «Нариси суспільно-політичного устрою 

лівобережної України кінця ХVІІ – поч. ХVІІІ ст.» (1959 р.) акцентується 

увага на виключно прогресивному значенні «возз’єднання» України та Росії в 

1654 р. Водночас він написав про відвертий наступ на автономні права 

Гетьманщини, зокрема через створення Малоросійської колегії [111, с. 37, 

118]. Автор також надав відомості про Малоросійський приказ, який був 

попередником Малоросійської колегії, зазначаючи, що царський уряд через 

Малоросійський приказ контролював також і всі зовнішньополітичні дії 

гетьманського управління. В. Дядиченко не спростував того, що російський 

царат здійснював форсований наступ на автономні права України, 

зазначивши, що обмеження, а згодом і повна ліквідація елементів української 

державності, були виявом реакційної політики царизму, його прагненням ще 

сильніше економічно і політично поневолити пригноблювані народи. Історик 

досить скептично ставився до українських гетьманів, правління яких припадає 

на цей період, звинувачуючи представників дворянської та «буржуазної» 
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історіографій у тому, що вони зображували українських гетьманів 

демократичними ватажками українського народу, всіляко замовчували той 

факт, що українські гетьмани були великими  феодалами, які наживали 

багатства на експлуатації тисяч залежних і пригнічених селян [111, с. 37, 118, 

120, 125, 126].  

У 1969 р. побачила світ монографія О. Апанович «Збройні сили України 

першої половини XVIII ст.», яка яку вкрай агресивно зустріли українофоби. 

Тільки втручання П. Шелеста за поданням секретаря ЦК з ідеології академіка 

Ф. Овчаренка тираж книги вдалося врятувати від знищення, але в період 

маланчуківських репресій (1972–1978 рр.). О. Апанович нагадали про її 

«націоналістичні збочення» в цій та деяких інших працях («Запорізька Січ у 

боротьбі проти турецько-татарської агресії 50–70-х рр. XVII ст.» (1960 р.), 

«Відображення суспільно-політичних поглядів українського народу проти 

соціального і національного гноблення в історичних піснях» (1968 р.) та ін.), 

через що її було звільнено з роботи. О. Апанович у монографії «Збройні сили 

України першої половини XVIII ст.» (1969 р.) закцентувала увагу на тому, що 

створення Правління гетьманського уряду під керівництвом російського 

генерала І. Шахоського та заборона виборів гетьмана були наступним кроком 

у напрямку обмеження автономії України, проявом політики національного 

гноблення, яку вельми активно  почав провадити царизм у другій чверті 

ХVІІІ ст. [5, с. 56]. 

В. Смолій відзначив нагромадження українськими гетьманами та 

козацькою верхівкою земельних володінь, скрутне становище міської бідноти. 

Показовими в цьому відношенні є події 1763 р. в Києві. Вони припадають на 

правління гетьмана К. Розумовського. Приводом до виступу міщан були 

утиски міської бідноти, запровадження додаткових податків і повинностей з 

боку війта Івана Сичевського. У відповідь на його дії міська громада 

відправила скаргу в Сенат. У свою чергу І. Сичевський апелював до гетьмана 

К. Розумовського. Виступ київських міщан мав яскраво виражене 
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антигетьманське спрямування. В. Смолій констатував з цього приводу, в на 

адресу К. Розумовського висловлювалися «поносительные» 

слова» (відповідно до свідчень магістратських чиновників) [288, с. 16, 136].  

О. Гуржій презентував традиційний для радянської історіографії погляд 

на діяльність українських гетьманів ХVІІІ ст.: засудження «буржуазних» і 

«буржуазно-націоналістичних» істориків у фальсифікації соціально-

економічного розвитку України, намаганні зобразити гетьманів і старшин 

справедливими правителями [83, с. 19]. Водночас він надав відомості про 

роздачу гетьманами земель: «…Многочисленные раздачи привели к тому, что 

уже в период гетманства Д. Апостола основной земельный фонд практически 

полностью был распределен между отдельными феодалами… При гетмане 

К. Разумовском свободный земельный фонд фактически иссяк. Поэтому он 

часто передавал в собственность отдельные дворы посполитых в городах» [83, 

с. 32, 33]. О. Гуржій звернув увагу на концентрацію великої земельної 

власності в руках російських поміщиків. У конфлікті С. Вельямінов – 

П. Полуботок. Він стояв на боці голови Малоросійської колегії [83, с. 29, 99]. 

Одне з перших місць за кількістю маєтностей на території України належало 

російському князю О. Меншикову. На думку історика, про це свідчать 

наступні цифри: у 1727 р. у нього конфісковано 4 міста. 187 сіл, 14 слобід і 

1 волость. Після відібрання маєтків у О. Меншикова значна їх частина була 

відписана на імператорський двір [83, с. 19]. 

О. Путро про гетьманство П. Полуботка повідомив: «После смерти 

Скоропадского выборы нового гетмана царским правительством не были 

разрешены. Управление Левобережной Украиной временно было возложено 

на наказного гетмана П. Полуботка и генеральную старшину… Однако все 

дела они могли решать лишь при согласовании с президентом 

Малороссийской коллегии Вельяминовым» [250, с. 70]. У «Історії Української 

РСР» висвітлено протидію гетьмана П. Полуботка разом із частиною 

старшини та мету цього протиборства з російським царатом – протест проти 
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обмежень царською монархією автономії України, дозволу на обрання 

гетьмана, скасування колегії та всіх інших обмежень [132, c. 291]. Про період 

безгетьмання О. Путро зазначив, що фактично вся влада була зосереджена в 

руках президента Малоросійської колегії – Вельямінова [250, с. 71]. У «Історії 

Української РСР» проаналізовано всевладдя російської сторони щодо 

призначення на впливові посади на теренах Лівобережної України в контексті 

того, що згодом, у 20–30-х роках ХVІІІ ст., царський уряд просто почав 

призначати на посади лівобережних полковників російських офіцерів [132, 

c. 291]. Зазначено причину відновлення гетьманства на теренах України у 

1727 р. – загроза війни з Туреччиною [132, c. 309]. Цю подію репрезентовано 

як яскравий прояв політики загравання зі старшиною, що здійснювалася 

царатом з метою схилити її на свій бік та заручитися їх підтримкою [132, 

c. 309]. Про активну реформаторську діяльність Д. Апостола не зазначається, 

увагу закцентувано на обмеженні влади гетьмана [132, c. 309]. Висвітлення 

періоду  функціонування на українських теренах «Правління гетьманського 

уряду» є важливим для розуміння світоглядного концепту колективу авторів 

щодо розуміння збереження спектру прав російською старшиною. Адже, в 

«Історії…» зазначається, що в тих умовах українська старшина продовжувала 

тримати у своїх руках всю місцеву, полкову і сотенну адміністрацію [132, 

с. 309]. 

Щодо відновлення гетьманства у 1750 р. О. Путро повідомиа, що 

здійснюючи цей у значній мірі вимушений крок, царизм зовсім не збирався 

відступати від тієї централізаторської політики, яку він проводив на теренах 

України [250, с. 71]. Дослідник зосередив увагу на окремих аспектах періоду 

правління К. Розумовського, зазначаючи, що крім величезних прибутків від 

земельних володінь гетьман К. Розумовський збагачувався також за рахунок 

продажу продукції тих багаточисельних підприємств, що будувалися на 

теренах гетьманських володінь за його розпорядженням [250, с. 72]. 

У монографії відсутні відомості щодо реформаторської діяльності гетьмана 
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К. Розумовського. Реформи, що він провадив протягом періоду свого 

гетьманування, колективом авторів «Історії Української РСР» проаналізовані 

у форматі негативного аспекту соціального спрямування за часів його 

керівництва. Зазначено, що відновлення гетьманства відкрило перед 

старшиною більш широкі можливості для експлуатації та гноблення народних 

мас. Висвітлено посилення роздачі старшині землі і кріпаків у «вічне і 

потомствене» володіння» [132, с. 310]. Чітко простежується думка про те, що з 

відновленням у 1750 р. інституту гетьманату на теренах Лівобережжя не 

припинився колоніальний наступ на Україну [131, с. 120]. Постать 

К. Розумовського схарактеризована в контексті керманича, який підтримував 

інтереси старшини [131, с. 120]. 

Один зі стрижневих векторів досліджуваної проблематики – 

функціонування Малоросійської колегії через призму її впливу на автономні 

права Гетьманщини. Свого часу ще М. Яворський дослідив особливості 

створення Малоросійської колегії, зазначивши, що цей керівний орган 

складався з шести московських командирів, які мусили наглядати й перевіряти 

все козацьке управління та судівництво [352, с. 175–176]. Мету створення 

колегії він вбачав у нагляді та перевірці всього козацького управління та 

судівництва, констатуючи: «Тепер уже безпечно можна було починати 

ліквідацію самої козаччини, коли стято було її голоду під Полтавою та на 

Січі» [352, с. 176]. На думку О. Оглоблина, це було першим кроком на шляху 

до забезпечення політичних інтересів царської Росії та України. Він намагався 

переконати в тому, що головним завданням цієї реформи було обмеження 

судової та фінансової влади старшини [222].   

Створення Малоросійської колегії визначено в «Історії Української 

РСР» «дальшим кроком у колоніальному наступі царизму на Україну» [132, 

c. 291]. В. Голобуцький повідомив, що порпи відновлення гетьманства у 1727 

та 1750 рр., значення його посади значно знизилося, а адміністративна влада 

на Україні дедалі зосереджувалась в руках Малоросійської колегії або 
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урядових резидентів при гетьмані. Дослідник висвітлив не тільки аспекти 

політичної влади в руках російських урядовців, але й методи, які вони 

використовували щодо українського населення, повідомляючи при цьому, що 

начальники військових частин чинили місцевому населенню численні 

насильства й допускали різні зловживання [68, с. 70]. В. Дядиченко, з одного 

боку, зосередився на виключно прогресивному значенні «возз’єднання» 

України та Росії в 1654 р. і, водночас, написав про відвертий наступ на 

автономні права Гетьманщини, у т. ч. через створення Малоросійської колегії 

Він також надав відомості про Малоросійський приказ, що був попередником 

Малоросійської колегії, зазначивши, що царський уряд через Малоросійський 

приказ контролював також і всіма зовнішньополітичними діями 

гетьманського управління. В. Дядиченко та Ф. Лось не спростували 

загарбницьких спроб царської влади щодо України, зазначивши, що вона 

прагнула повністю підкорити Україну своїй владі. Історики звернули увагу на 

те, що гетьманів обирали тільки за узгодженням із царським урядом, а іноді 

вибори гетьмана заборонялися, й тоді Україною керували царські чиновники 

[110, с. 48].  

М. Литвиненко проаналізовано компетенцію Малоросійської колегії й 

зазначено, що згідно з інструкцією, даною Вельямінову, Малоросійська 

колегія одержала право вищої судової інстанції на Україні, стежила за 

збиранням податків, витратами, виконанням царських і сенатських указів [197, 

с. 28]. Ключовою є репрезентація поступового процесу втрати Україною 

автономних. Автором звернено увагу на те, що в другій половині ХVІІІ ст. 

автономні права України були остаточно ліквідовані [197, с. 29].  

На думку О. Гуржія, Малоросійська колегія за розпорядженням 

царського уряду здійснювала нагляд за діяльністю Гетьмана, генеральної, 

полкової та сотенної старшини, певною мірою обмежувала їх права на видачу 

універсалів і «листів», розпоряджень та інструкцій [86, с. 36–44]. Він націлив 

увагу на те, що в судочинстві вона була апеляційною інстанцією, що не 
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подобалося як І. Скоропадському, так і, особливо, П. Полуботку. На думку 

історика, це була боротьба за владу в середині одного класу – феодалів, яка 

ніяким чином не поліпшувала тяжкого становища посполитих і рядових 

козаків. Окрім того, роки свого існування перша Малоросійська колегія 

збільшила податки майже в п’ять разів [86, с. 36–44]. Через призму розвідки 

чіткими є випади в бік «буржуазного націоналізму»: «… Тому, спроби 

буржуазних і буржуазно-націоналістих фальсифікаторів зобразити гетьманів 

чи старшин «поборниками» народних інтересів є безпідставними [86, с. 36–

44].  

Ми вважаємо, що під час порівняння парадигм висвітлення історичного 

розвитку України доби пізнього феодалізму, доцільно звернути увагу на те, що 

українські радянські історики засуджували світоглядні історичні концепти 

своїх західноєвропейських та американських колег. Зокрема, О. Гуржій 

висловив такі міркування: «… західноєвропейські й американські історики 

вважають народні маси України індиферентною силою, здатною здійснювати 

кардинальні перетворення лише під керівництвом гетьманів, старшини і т. д. 

Вони прагнуть протиставити селянству козацтво, зображають останнє як 

позакласовий інститут з «буйною демократією», ідеалізують його» [86, с. 44]. 

Історик упевнений у радянській парадигмі висвітлення історії України цілком 

та повністю стверджуючи, що ці та інші «теорії», висунуті вченими країн 

капіталу, повністю спростовуються радянською історичною наукою, що 

ґрунтується на вченні класиків марксизму-ленінізму [86, с. 44]. 

Г. Швидько привернула увагу до участі українців у російсько-турецьких 

війнах у складі російської армії [344, c. 27]. Автор повідомила: «Во второй 

половине ХVІІ – первой половине ХVІІІ в., защищая украинский народ от 

турецко-татарских захватчиков, русский народ выступал совместно с 

украинским, что создавало благоприятные условия для дальнейшего 

сближения двух братских народов и закрепления их союзов» [344, c. 27–28]. 
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Наприкінці останнього радянського десятиліття, у роки «Перебудови та 

гласності», виразно простежуються зрушення в поглядах радянських істориків 

щодо політичних процесів на теренах Гетьманщини. Зокрема, у статті 

В. Смолія та О. Гуржія «Становлення української феодальної державності», 

опублікованій 1990 р. в «Українському історичному журналі», привернуто 

увагу до обмеження автономних прав України вважаючи, що виявилося у 

підпорядкуванні її фінансової системи, ліквідації права міжнародних зносин, 

формуванні судово-адміністративного апарату та заміні його 

загальноімперськими нормами і порядками [289, с. 20]. Автори вважали, що 

централізаторську політику царизму на Україні здійснювали воєводи, а також 

Малоросійський приказ (1622–1722 рр.) та Малоросійська колегія (1722–1727, 

1764–1786 рр.) [289, с. 20]. Зважаючи на таку парадигму учених, можна 

сміливо зазначити, що на 1990-ті роки припадає певним чином світоглядна 

мисленнєва переорієнтація думок щодо проблематики автономних прав 

України протягом ХVІІІ ст., чинників, що впливали на тогочасні політичні 

реалії на українських теренах. Красномовним є публікація статті у рубриці з 

красномовною назвою«Новий погляд на проблему». 

Політична історія Гетьманщини ХVІІІ ст. знайшла відбиття в тогочасній 

навчальній історичній літературі. У підручнику для учнів 8 класу «История 

Украинской ССР» (1966 р.) авторства В. Дядиченка та Ф. Лося не заперечено 

загарбницькі намагання царської влади щодо України, зазначено, що вона 

прагнула повністю підкорити Україну своїй владі; показано, що гетьманів 

обирали тільки за узгодженням із царським урядом, а іноді вибори гетьманів 

заборонялися, й тоді Україною керували царські чиновники [110, с. 48]. У 

підручнику немає жодних детальних відомостей щодо діяльності українських 

гетьманів, правління яких припадає на 1709–1764 рр. Автори не згадують 

жодного прізвища, окрім гетьмана І. Мазепи. Та і того у негативному плані, 

через міф про «зраду». 
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Отже, висвітлення розвитку Лівобережної України протягом 1709–

1764 рр. посідало доволі значне місце в історичній літературі радянського 

етапу. Водночас увага переважно зосереджувалась не на політичних подіях, а 

на соціально-економічному становищі Гетьманщини, зважаючи на класовий 

підхід щодо висвітлення проблеми, засудження вітчизняних феодалів у 

наступі на права простого селянства. Натомість виразно простежується 

беззаперечність радянськими істориками того, що зрештою наприкінці 

ХVІІІ ст. Російська імперія посприяла наступу на автономні права 

Гетьманщини. Загальна ситуація, що складалася в історичній науці протягом 

1930-х – 1980-х рр., не сприяла інтересу дослідників до політичної історії 

України та Гетьманщини ХVІІІ ст. Практично зникла зі сторінок досліджень 

боротьба українських гетьманів і старшини за автономні права України у 

ХVІІІ ст. Політичні проблеми Гетьманщини опинилися на маргінесі 

дослідницького поля. 

 

 

 

 

 

3.3 Внесок західноукраїнських науковців та істориків з діаспори 

в опрацювання теми 

У міжвоєнний період в українських землях поза УСРР, попри 

антиукраїнську політику, особливо польського та румунського режимів, 

продовжувалося дослідження української історії. Проте після встановлення 

радянської влади на території Західної України, почав придушуватися 

плюралізм думок, який до цього там переважав. Так звані соціалістичні 

перетворення, радянізація краю торкнулися історичної науки, Майно, бібліо-

теку «самоліквідованого» НТШ у січні 1940 р. передано установам АН УРСР, 

які створювалися у Львові, зокрема Відділу Інституту історії України. 
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Радянська влада встановила жорсткий контроль за дослідженнями з історії, 

поширюючи марксистську схему української історії. 

Серед західноукраїнських істориків міжвоєнної доби виокремлюється 

М. Голубець (1891–1942 рр.) – історик, архівіст, мистецтвознавець, поет, 

прозаїк, публіцист, редактор, перекладач та бібліограф. Він є автором 84 книг 

і брошур, понад 1500 статей. Висвітлення політичної історії Гетьманщини 

впродовж 1709–1764 рр. у праці М. Голубця «Велика історія України» 

докорінно відрізняється від радянської інтерпритації. Автор ствердив, що 

полтавський розгром 1709 р. і польсько-московсько-турецьке перемир’я на 

довгі десятиліття запрограмували розвал українського державного 

організму [47, с. 119]. М. Голубець пояснив, чому гетьманом після І. Мазепи 

був обраний І. Скоропадський. Він звернув увагу на те, що Петро І прийняв 

прихильність І. Скоропадського за справжню й коли на раді в Глухові 

(06 листопада 1708 р.), скликаній для вибору нового гетьмана, постала 

кандидатура чернігівського полковника Павла Полуботка, цар «перепер» 

кандидатуру Скоропадського [47, с. 120]. Історик проаналізува обмеження 

влади українського гетьмана за часів правління останнього: «... А щоб і 

гетьман почував себе «свобідніше», цар назначив йому «для товариства» свого 

шпіона, стольника Ізмайлова. Він мав слідкувати за «словом і ділом» гетьмана, 

разом з ним приймати чужоземних послів, провірювати переписку 

гетьманської канцелярії та контролювати фінанси [47, с. 121]. На відміну від 

радянських істориків, які недооцінювали діяльність українських гетьманів 

щодо захисту автономних прав України, М. Голубець зазначив про 

І. Скоропадського: «… постійні заходи гетьмана рятувати хочби одні залишки 

української державности, викликали недовіря з боку царя» [47, с. 122].  

Виразно висвітлені причини створення Малоросійської колегії у 1722 р.: 

«Петро, щовмів приємно усміхатися, гладити словами, а нищити ділом, 

додумався врешті до того, що для забезпечення себе перед «зрадою» замало 
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при гетьмані одного шпіона-провокатора. Для цього поставив він біля нього 

цілу їх шайку й назвав цю установу «Малоросійською Колєгією»» [47, с. 122]. 

На відміну від радянських істориків, які описували як правдиві численні 

скарги населення на гетьмана і старшину, що наче б то подавалися до 

Малоросійської колегії, М. Голубець запевнив, що царські агенти вислані на 

Україну для збирання жалоб на козацьку старшину, суди й адміністрацію, 

здебільшого поверталися ні з нічим. Подекуди історик пише про їх 

фабрикування канцелярією С. Велямінова [47, с. 124]. 

Після скасування Малоросійської колегії на конференції козацькою 

старшиною й представниками духовенства було намічено кандидатуру 

миргородського полковника Д. Апостола, якого й обрано гетьманом на 

Великій Раді, дня 1 жовтня 1727 р. [47, с. 125]. Історик зазначив, що Наумов 

залишився при гетьманові відразу як міністр-резидент, а відтак як тайний 

радник – випробуване вже «царське око й ухо» [47, с. 125]. Зрештою, 

М. Голубець констатував, що Д. Апостол залишав по собі жаль і добру пам’ять 

серед народу» [47, с. 127].  

У період правління К. Розумовського справи України переведено з 

сенату до міністерства закордонних справ. Гетьман теж подбав про 

підпорядкування Києва й Запоріжжя безпосередньо гетьманській владі, проте 

не міг відборонитися від московського контролю над українським фінансами, 

не міг врятувати для гетьманського скарбу приходів з мита від ввозу й вивозу 

з України, не міг добитися права вільних зв’язків з чужоземними державами, 

як теж визволити України від обов’язків і тягарів, що падали на неї з приводу 

воєн поза межами України [47, с. 131]. Прихід до влади Катерини II 

позначився дуже боляче в історії України. Катерина ІІ, пройнята ідеями 

централізації російської імперії, поклала свою тяжку руку на автономні права 

України [47, с. 131].  

Внесок у вивчення політичної історії Гетьманщини зробив львівський 

історик І. Крип’якевич. Гетьмана І. Скоропадського представлено одним із 
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діяльних учасників планів І. Мазепи, який уже не міг отримати царського 

довір’я й спроби якого повернути Україні давні права, зустрілися з відмовою 

з боку російського царату [188, с. 220]. Гетьмана П. Полуботка показано 

героїчним борцем, який підняв боротьбу за рештки автономії Гетьманщини. 

Автор звернув увагу на активну реформаторську діяльність наказного 

гетьмана у сфері судовиробництва. Підставою до відправлення П. Полуботка 

до Петропавлівської фортеці І. Крип’якевич вважає організацію по всіх полках 

збирання підписів про повернення прав українській адміністрації та суду [188, 

с. 220–221]. Щодо періоду безгетьмання історик зазначив, що в царському 

уряді заходили вагання: то вживали гострих засобів Петра І, то знову 

приходили полегші. І. Крип’якевич націлив увагу на тому, що з відновленням 

гетьманства у 1727 р., гетьман не мав права вести переговорів з іншими 

державами – за винятком пограничних справ з Польщею та Кримом, а 

кандидатів на військові посади призначав [188, с . 221]. І. Крип’якевич 

схарактеризував внутрішню політику гетьмана Д. Апостола як активну, 

привертаючи увагу до таких кроків: упорядкування земельних і господарських 

справ, встановлення точного бюджету державних податків, сприяння 

піднесення торгівлі, реорганізація судівництва, намагання підпорядкувати 

гетьманській владі м. Києва та ін. Але за часів панування на теренах 

Гетьманщини Правління гетьманського уряду (1734–1750 рр.) російська влада 

знову почала втручатись у внутрішні справи України, не рахувалася з 

місцевими законаим і звичаями, намагалася знищити місцеве 

самоуправління [188, с. 221–222]. Історик дотримувався тієї думки, що 

гетьман К. Розумовський шанував українські традиції і вмів стати в обороні 

державних прав. Підтвердженням цього є те, що український керманич подбав 

про те, щоб українські справи було передано з сенату до колегії закордонних 

справ, домагався права вести самостійну закордонну політику, обороняв 

фінансову самостійність Гетьманщини, намагався звільнити українське 

населення від участі у війнах поза Україною, провів реформи у війську. 
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Підставою до скасування гетьманства автор вважає проєкт старшини щодо 

встановлення спадкового гетьманства Розумовських, що не вписувалось у 

плани Катерини ІІ, яка хотіла ліквідувати автономію України [188, с. 223–

224]. 

Отже, у міжвоєнну добу західноукраїнські історики продовжували 

традиції української історичної науки, вивчаючи політичні процеси у 

Гетьманщині ХVІІІ ст. з точки зору історії українського державотворення, у 

такий спосіб наповнюючи державницьку парадигму опрацювання української 

минувшини. Проте внаслідок радянізації західноукраїнських земель такі 

можливості були згорнуті. Паралельно з радянською концепцією поза межами 

УРСР внаслідок двох потужних хвиль еміграції з українських земель 

сформувалася українська інтелектуальна діаспора, представники якої 

продовжили та розвинули національну концепцію історії України, складовою 

якої стала і політична історія Гетьманщини ХVІІІ ст.  

Серед представників першого покоління інтелектуальної діаспори 

привертає увагу наукова діяльність Д. Дорошенка, який у «Нарисі історії 

України», висвітлюючи політику Петра І щодо України після «зради» Мазепи, 

надав відомості про репресії на українських теренах [103, с. 64]. У праці 

простежено процес поступової втрати Україною автономних прав упродовж 

ХVІІІ ст. [103, с. 65–66]. Він вважав, що Д. Апостолу вдалося зміцнити 

гетьманську владу й авторитет гетьмана супроти російських і місцевих 

українських властей [103, с. 73]. На відміну від більшості українських 

радянських істориків, він зосередив увагу на форсованому наступі російського 

царату на автономні права України під час правління наказного гетьмана 

П. Полуботка та докладно описує низку реформ, що були проведені 

К. Розумовським [103, с. 75]. Щодо ліквідації гетьманства імператрицею 

Катериною ІІ Д. Дорошенко зауважив, що «нова цариця була налаштована в 

дусі централізму з орієнтацією на скасування будь-яких автономій та 

партикуляризмів у межах Російської імперії» [103, с. 76].  
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Аналіз ситуації в Гетьманщині ХVІІІ ст. здійснено лідером 

державницького напряму в українській історіографії В. Липинським у цілому 

ряді досліджень: «Данило Братковський», «Шляхта на Україні», «Богдановим 

шляхом», «Документи Руїни», «Листи до братів-хліборобів» та ін. У «Листах 

до братів-хліборобів» наголошено на тому, що точкою опори для українських 

державницьких консервативних елементів може бути тільки відновлене 

традиційне історичне гетьманство з додатком корективу сталості, який 

намагалися йому надати за часів гетьманування Б. Хмельницького, 

І. Самойловича, К. Розумовського, а саме: перетворення гетьманства з 

виборного, в гетьманство «в однім роді», не виборне [195, с. 86]. 

В. Липинський висловив міркування щодо недалекоглядності сучасних йому 

«революційно свідомих Українців», які у 1918 р. через внутрішні протиріччя 

знищили Українську державу замість того, щоб усілякою ціною берегти 

українську єдність, яку «… по Великій Руїні ХVІІІ ст. ще хоч трохи були 

зберігли…» [196, с. 50]. Така позиція була характерною для більшості 

істориків – представників української діаспори міжвоєнної доби.  

Українські історики, які вимушено опинились в еміграції, намагалися 

продовжувати традиції української національної історичної науки. Серед 

іншого, для репрезентації своїх здобутків 1963 р. вони заснували журнал 

«Український історик», який був певною «відповіддю» на радянський 

«Український історичний журнал». Завдання української історіографії в 

еміграції О. Оглоблин пояснив кількома тезами: «… виступати рішуче, коли 

треба і як треба, проти офіційної совєтської історичної схеми та визначених 

нею концепцій України; … об’єктивно і дружньо критикувати поодинокі праці 

українських совєтських істориків, маючи при тому зрозуміння для їх ситуації; 

їх недоліків та помилок, навіть їх фальсифікацій, продиктованих урядовим 

замовленням і наказом; … повною мірою оцінювати, відзначати безперечні 

наукові осяги українських совєтських істориків» [220, с. 2].  
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Діаграма 3.2 демонструє представленість досліджень з історії 

Гетьманщини на шпальтах «Українського історика» протягом 1963–1990 рр. 

Ситуація з публікаціями означеної тематики у цьому журналі діаметрально 

протилежна радянському «Українського історичного жураналу»: протягом 

1960-х рр. з’явилося лише три публікації, у 1970-ті – 1980-ті рр. надруковано 

основну кількість матеріалів (19). Певне підвищення активності авторів 

припадає на першу половину 1970-х рр., на початок і кінець 1980-х рр. Отже, 

«Українського історика» заповнював прогалини у науковому знанні 

української історії, котрі утворювалися внаслідок жорсткої селекції історичної 

інформації в УРСР. 

Найперша публікація належить Л. Винару, який у контексті періодизації 

козацької доби від Хмельниччини до кінця ХVІІІ ст., наголосив на поразці 

козаччини у визвольних змаганнях з Москвою, яка поступово втрачала своє 

керівне становище, політичне значення, зберігаючи при цьому на певний час 

деяку правову, соціально-економічну окремішність, ідеологічний вплив на 

розвиток українського історичного життя [54, с. 5]. В. Омельченко у розвідці 

«Рід Полетик» через призму перебування представників роду на високих 

старшинських посадах показав тогочасні можливості підвищення 

представників впливових сімей соціальною драбиною та розповів про 

політичні події ХVІІІ ст. – будівництво Української лінії, похід генерала 

Леонтієва проти Ногайської орди та ін. [227, с. 59–63]. 

Діаграма 3.2 

Публікації з історії Гетьманщини ХVІІІ ст. на сторінках 

«Українського історика» 

 



115 

 

 

Низка публікацій є рецензіями на праці українських радянських 

науковців. Аналізуючи статтю радянської дослідниці О. Лугової «Про 

становище України в період капіталізму», Л. Винар закцентував увагу на її 

позиції, згідно з якою царизм розпочав колоніальну політику задовго до 

утвердження капіталізму в Росії, скориставшись «возз’єднанням» України з 

Росією на правах автономії, брутально обмеживши останні, особливо у другій 

половині ХVІІІ ст. [53, с. 138–139]. Л. Винар зазначив: «Спершу ми думали, 
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що на сторінках УІЖ розгорнеться справжня наукова дискусія над 

заторкненими питаннями. Проте в дуже короткому часі довелося 

розчаруватися. У 9 числі «УІЖ» з’явилася, правдоподібно на замовлення 

Компартії, відповідь на статтю Лугової, написана С. Боровим «До питання про 

становище України в період капіталізму»…». Л. Винар критично поставився 

до намагання останнього довести відсутність у царській Росії 

дискримінаційної політики відносно України [53, с. 138].  

Привертає увагу розвідка В. Сенютовича-Бережного «Козацтво та 

боротьба старшини-шляхти на Гетьманщині за визнання за нею російським 

урядом прав дворянства», у якій ідеться про визначення місця української 

старшини ХVІІІ ст. в політичному середовищі Гетьманщини. Він пише про 

певні термінологічні особливості та їх сутність для становища старшини: 

«Добачаючи в назві «шляхта» ознаку благородного походження, козацька 

старшина, як стан воєнний, починає її охоче вживати при гетьмані Данилі 

Апостолі, але назва ця за нею закріплюється лише в 60-их роках 

ХVІІІ століття» [273, с. 133–141]. Автор показав, що у першій третині 

ХVІІІ ст. старшина за своїми офіційними правами від козацтва ще нічим не 

відрізнялася, будучи його зверхнім шаром. В. Сенютович-Бережний 

проаналізував відмінності між старшиною та козацтвом, процес їх 

поступового докорінного розмежування в контексті привілейованості. Він 

пише, що козацька старшина по своїм офіційним правам в 30-х рр. ХVІІІ ст. 

від козацтва ще нічим не різнилася, будучи лише його зверхнім шаром [273, 

с. 138–139]. У соціальному плані вони мали більший спектр можливостей, 

зокрема: жити по-шляхетськи, здобувати гарну освіту, швидко робити 

кар’єру [273, с. 139]. Історик звернув увагу на можливості «кар’єрного 

зростання» тогочасного козака: «… звичайному козакові шлях до 

старшинських гідностей не був заказаний і обранням на старшинську посаду, 

затим через уряд, він міг дістатися до значкового товариства, а там і до 

„шляхти“».  
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В. Сенютович-Бережний простежив, що більшість українського 

шляхетства на теренах Гетьманщини не мали жодних грамот. Відсутність 

документальних підтверджень дослідник пояснює війнами та спустошеннями, 

під час яких привілеї та списки, що підтверджували шляхетство могли 

загинути [273, с. 141]. Він наголошує на піднесенні активності шляхетства на 

Гетьманщині на початку другої половини ХVІІІ ст. у боротьбі за станові права 

та українську автономію, акцентуючи увагу на українській позиції на раді у 

м. Глухові 1763 р. з нагоди перегляду «Прав по которымъ судится 

малороссійскій народъ», відправленні українською шляхтою на чолі з 

гетьманом К. Розумовським російській цариці прохання щодо відновлення 

різних старовинних прав [273, с. 138–139].  

Виразний політичний вимір, на відміну від інших, опублікованих на 

сторінках «Українського історика», має стаття М. Палія про участь 

українських депутатів у Катеринівській комісії. Серед негативних наслідків 

перебування України під російською окупацією автор називає великі людські 

втрати під час будівництва каналів, твердинь Петербурга та інших споруд в 

московській державі; наруги та кривди від російських військ на українських 

теренах. З правлінням Катерини ІІ дослідник пов’язав останню фазу в історії 

самостійного існування України [230, с. 52]. 

В. Сенютович-Бережний закцентував увагу на земельному питанні у 

контексті владних можливостей українських керманичів. Він пише, що в 

період правління І. Скоропадського було роздано багато військових земель, як 

вільних, так і несвобідних. Наголошено  на діях російського царя Петра І, який 

роздавав старшині землі «за вірність» із тих, що відбирали від мазепинців, 

нерідко через підкупи. В. Сенютович-Бережний називає імена тих, хто 

відзначився великими земельними апетитами, зокрема – полковника Андрія 

Лубенського та його сестру Настю [273, с. 138]. 

У століття з дня народження Д. Дорошенка в «УІ» опубліковано його 

працю «Що таке історія Східньої Европи? (До питання про розмежування 
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української і російської історії)», доволі показову для характеристики поглядів 

істориків із діаспори. Автор приязню описав Гетьманщину, зазначивши, що за 

короткий час вона досягла високого ступеня розвитку просвіти й культури, 

показала найкращі сторони українського культурно-національного типу, серед 

яких: народна освіта, вищі школи – Академія й колегії, масові студії молоді за 

кордоном, розквіт літератури та мистецтва, високий рівень матеріальної 

культури [102, с. 108]. Д. Дорошенко звернув увагу на наслідки панування на 

Лівобережжі російського царату: копання каналів на півночі, нищівні походи 

на Персію і не менш згубні на Крим, Туреччину та Пруссію, а також знищення 

української торгівлі та господарського життя. Дослідник зазначив мету 

російського царату щодо ліквідації України як окремого господарського 

організму, перетворення її на колоніальний ринок для московської 

промисловості, ліквідацію автономії, формальне заведення кріпацтва, 

русифікацію церкви та школи [102, с. 116–117]. 

О. Оглоблин дослідив питання щодо величезних багатств і необмеженої 

політичної влади, що дали змогу старшині наприкінці ХVІІ – першій чверті 

ХVІІІ ст. значно збільшити свої земельні володіння [222, с. 11]. Дослідник 

звернув увагу на земельні володіння інших представників тогочасного 

істеблішменту Гетьманщини та зазначив, що по кілька тисяч дворів мали 

Кочубеї, Апостоли, Полуботки, Скоропадські та інша велика старшина [222, 

с. 11].  

У розвідках, розміщених на шпальтах «Українського історика», побіжно 

та через призму інших проблем, міститься інформація про політичні аспекти 

історії Лівобережної України ХVІІІ ст. Концептуальна парадигма українських 

істориків із діаспори щодо висвітлення ними політичної історії Гетьманщини 

ХVІІІ ст. докорінно відрізняється від тієї, що панувала паралельно на теренах 

радянської України. Атмосфера демократичних віянь сприяла більш ширшому 

висвітленню проблематики вищезазначеного періоду в історії Гетьманщини. 

Серед них можна виокремити такі: місце української старшини ХVІІІ ст. в 
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політичному середовищі Гетьманщини; питання особливостей керівництва 

українських гетьманів 1709–1764 рр., заснування урядових установ, 

ініційованих російськими керманичами, періодів безгетьмання; проблематика, 

пов’язана із земельним питанням у контексті владних можливостей 

українських керманичів; багатоаспектні наслідки політики російського царату 

для подальшого розвитку Гетьманщини від 1709 р. до ліквідації інституту 

гетьманату в 1764 р. 

На сторінках «УІ» переважна більшість розвідок присвячена героїчній 

козацькій добі, виступу гетьмана І. Мазепи проти російського царату. 

Натомість доволі складний період історії Гетьманщини ХVІІІ ст., особливо 

політичні реалії, висвітлений доволі побіжно, переважно у контексті інших 

історичних подій. Це можна обґрунтувати відірваністю науковців діаспори від 

українських архівів, а також прагненням акцентувати увагу на героїчній історії 

другої половини ХVІІ – початку ХVІІІ ст., в якій черпали потенціал для 

обґрунтування державотворчих процесів в Україні. 

Політична історія Гетьманщини ХVІІІ ст. здобула висвітлення у 

монографічних виданнях у діаспорі. Перу Л. Окіншевича належить написання 

різних за тематичними напрями праць, що без посередньо стосуються історії 

Гетьманщини ХVІІІ ст., написаних у різні часи та в умовах відмінних між 

собою політичних наративів. Їх історичний контент закумульований 

переважно у форматі історичних статей та історичних праць із висвітленням 

такої проблематики: діяльність Генеральної Ради, генеральної старшини  на 

теренах Гетьманщини, генеральна старшина Лівобережжя, значне військове 

товариство, функціонування центральних установ України-Гетьманщини 

через призму діяльності Генеральної Ради, Ради старшин [223–226]. У 

дослідженні «Центральні установи України-гетьманщини XVII–XVIII вв.» 

Л. Окіншевич з позицій історика державного права України-Гетьманщини 

характеризує генеральну раду на українських теренах та особливості її 
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функціонування. Її репрезентовано як орган держави. Чільне місце – 

детальному юридичному аналізові діяльності ради [226]. 

Помітне місце посідає двотомна праця Н. Полонської-Василенко 

«Історія України» [243], яку в Україні було видано в 1992 р. Концепція історії 

України Н. Полонською-Василенко багато в чому збігається з поглядами 

М. Голубця та Д. Дорошенка. Вона звернула увагу на те, що Петро І вживав 

заходів, щоб послабити Україну. Н. Полонська-Василенко повідомила, що 

гетьман І. Скоропадський не почував себе в силах вести боротьбу, а російське 

начальство охоче приймало скарги на українську старшину та на самого 

гетьмана [243, с. 82–83].  

А. Яковлів доволі піднесено написав про автономістські прагнення 

українських гетьманів, закцентувавши увагу на їхній боротьбі з Москвою. На 

його думку, головним керуючим напрямом козацької доби була боротьба з 

Москвою за права й вольності України [355, c. 16]. Д. Дорошенко щодо 

обрання гетьманом І. Скоропадського зазначив, що всі хотіли вибрати на 

гетьмана чернігівського полковника Павла Полуботка, людину дуже енергійну 

і сміливу. Натомість, цар заявив, що з Полуботка може вийти другий Мазепа 

й наказав вибирати стародубського полковника Івана Скоропадського. 

Людину вже старшу й тихої, лагідної вдачі [103, с. 152]. Із цього випливає те, 

що останнє слово за утвердженням кандидата на посаду гетьман все ж таки 

було за російським царем. У жодній із праць, авторами яких є радянські 

історики, не акцентувалася увага на дуже обмежених можливостях в 

управлінні Лівобережжям новообраного гетьмана [103, с. 160]. Д. Дорошенко 

наголосив на справжній меті російського царя щодо України: «… Формально 

залишаючи попередній устрій у Гетьманщині, цар старався фактично забрати 

все в свої руки. Зовсім не рахуючись з основними правами України й 

ігноруючи її гетьмана, він почав сам призначати полковників, і то не українців, 

а москалів» [103, с. 161]. 
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Н. Полонська-Василенко повідомила про створення органу, який значно 

обмежував можливості гетьмана і старшини вільно діяти, – Малоросійській 

колегії, звернувши увагу на її компетенції, що полягала у збиранні від 

населення скарг на українські суди, контролюванні фінансів, стеженні, щоб 

старшина не обтяжувала козаків…» [243, с. 83]. Про гетьмана П. Полуботка 

Н. Василенко-Полонська зазначила, що він користався великою пошаною 

серед старшини й козацтва. Дослідниця схарактеризувала його як людину 

енергійну, твердої вдачі, оборонця автономних прав України [243, с. 84]. 

Д. Дорошенко також надав відомості щодо мотиваційного аспекту створення 

Малоросійської колегії – на генеральний суд і на старшину надходили скарги 

за здирництва і хабарі, за утиски козаків [103, с 162]. Автор наголосив, що 

остання фактично позбавляла гетьмана й тих залишків влади, яку він досі ще 

мав [103, с. 175]. 

Н. Полонська-Василенко закцентувала увагу на тому, що за гетьманом 

Д. Апостолом стежили, про кожний його крок  доносили урядові, а сам він 

фактично був позбавлений права вести приватну кореспонденцію з 

закордоном, поїхати, коли хоче, до своїх маєтків. Але він провадив широку 

реформаторську політику [243, с. 86–91]. Водночас чітко простежується 

думка, що попри перешкоди з боку російського уряду, за часів гетьманування 

Д. Апостола в Україні було досягнуто певної стабільності. 

Характеризуючи правління останнього гетьмана України Н. Полонська-

Василенко повідомила, що К. Розумовський із самого початку свого правління 

добивався від російського уряду повернення Україні прав, які втратила вона 

після Мазепи [243, с. 97]. Вона зазначила, що у 1754 р. гетьманові було 

наказано складати звіти російському урядові про прибутки та видатки 

державного скарбу [243, с. 97]. 

Оцінюючи ліквідацію гетьманства, Н. Полонська-Василенко 

констатувала: «Катерина скасувала гетьманство, але їй не вдалося затерти 

пам’ять про гетьманів. Як привид, виникала ця пам’ять, і час від часу Україна 
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вимагала поновлення гетьманства. Змінялися бажані кандидати, але ідея не 

вмирала» [243, с. 99]. У 1750 р. з Петербургу було наказано, щоб Запорожжя 

підлягало безпосередньо гетьманові, на той час – К. Розумовському. Проте 

Д. Дорошенко повідомив, що фактично зверхня влада над Запорожжям і 

надалі поділялася між гетьманом і російським генерал-губернатором, який 

сидів у Києві. У своєму внутрішньому житті Запорожжя було цілком 

автономне, і до нього ані гетьман, ані російська влада не втручалися» [103, 

с. 230]. А. Яковлів зробив узагальнення щодо українських керманичів у 

контексті того, що кожний із гетьманів, починаючи з Б. Хмельницького й 

закінчуючи К. Розумовським, як би він не ставився до царської влади, тим чи 

іншим способом відстоював права України, боровся за інших, іноді й 

страждав [355, c. 16]. 

Зрушення у транскордонній історичній науці наприкінці 1980-х рр. 

демонструє публікація М. Брайчевського. Дослідник простежив процес втрати 

Україною її суверенних прав, зазначаючи, що протягом другої половини ХVІІ 

і майже цілого ХVІІІ ст. російський царизм уперто, крок за кроком вів наступ 

на суверенні права українського народу, його державність [41, с. 78].  

Л. Когут, аналізуючи вплив московського імперіалізму на українські 

землі, націлив увагу на «технології» ліквідації української автономії – 

заведення московських воєвод і війська, зносення гетьманської влади і врешті-

решт перетворення України на «звичайну московську провінцію» [150, с. 5]. 

Цю тему продовжив Б. Крупницький, на думку якого, сваволя царя Петра І 

показала себе особливо щодо полковників. Адже Петро І почав практикувати 

безпосереднє призначення полковників, з власної руки, оминаючи гетьмана і 

поруючи основні українські порядки і права [190, с. 22]. Дослідник зазначив 

мету, якою керувався російський керманич – скласти вищу українську 

адміністрацію (полковників), яка була б по можливості незалежною від 

гетьмана та його органів і відданою Москві [190, c. 22]. Б. Крупницький 

написав про деякі аспекти негативних наслідків політики російського царату 
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для українського населення. Зокрема, наголосив на тому, що починаючи з 

1708 р. Петро І залишав на теренах Гетьманщини 10 драгунських полків для 

постійного побутування, що надзвичайно обтяжило її господарство [190, 

c. 24]. 

Б. Крупницький дослідив статейні пункти Д. Апостола та реакцію 

Москви на них. Звідси випливає, що вони були витримані в дусі оборони 

української автономної держави, натомість Москва відповіла цілою системою 

обмежень і ударом саме по цій державності [190, с. 67]. Він закцентував увагу 

на державницькому аспекті та зазначив, що в другій половині ХVІІІ ст. 

державність ще «трималася». На його думку, завдяки цьому процес нівеляції, 

вирівняння України на кріпацьку Росію затримувався, що скорочувало 

наступний період кріпацтва на теренах України. Історик вбачає в цьому 

«немалу заслугу Апостола яко гетьмана» [190, с. 183]. 

Д. Дорошенко націлив нас на розуміння сутнісних особливостей 

останньої сторінки існування Гетьманщини, що припадає на другу 

половину ХVІІІ ст., коли були знищені залишки української автономії. Він 

звернув увагу на те, що політична окремішність українського народу була 

знищена, козацька старшина обернулася в російське дворянство і за ціну 

закріплення за собою соціальних привілеїв добровільно зреклася 

національних звичаїв, мови та навіть зовнішнього вигляду [103, c. 118]. 

З. Когут одне з чільних місць надав висвітленню ключових аспектів 

російського централізму та української автономії, особливо в умовах ліквідації 

Гетьманщини, закцентувавши увагу на хронологічному періоді, що охоплює 

1760–1780 рр. [149]. У цій монографії він порушив проблему інкорпорації 

української старшини російською бюрократією. Водночас він наголосив на 

тому, що від 1727 р. до 60-х рр. ХVІІІ ст. місцева адміністрація та судові 

органи Гетьманщини функціонували без прямого втручання з боку Санкт-

Петербурга. У ті часи імперська влада щодо центральної адміністрації 

Гетьманщини провадила непослідовну політику: подекуди це був нагляд за 
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центральними органами Гетьманщини, у інших випадках – утворювалися 

імперські органи, які переймали функції української адміністрації [149, с. 71]. 

Чільне місце у праці З. Когут висвітлив проблематику щодо ставлення різних 

верств населення до імперської інтеграції, наголосивши на тому, що тривала 

боротьба примусила шляхту зважити свою роль в імперській системі та 

придивитися до цінностей скасованих інституцій. У цьому контексті З. Когут 

ствердив, що в цій боротьбі проявилися два підходи української шляхти: 

асиміляторський та традиціоналістський, які історик не вважав системними 

політичними ідеологіями, а ідентифікував їх у форматі протилежних поглядів 

на цінності та спадщину Гетьманщини [149, с. 226]. Дослідник запевнив, що 

імперська інтеграція решти українського суспільства відбувалася відносно 

спокійно та без зайвої полеміки, серйозного спротиву. Історик обґрунтував це 

тим, що міщани, духовенство і селянство являли собою в політичному аспекті 

більш пасивні елементи українського суспільства, їх менше зв’язували 

традиції автономної Гетьманщини, вони не мали можливості справляти 

значний політичний вплив [149, с. 248].  

Цікаву думку щодо становища тогочасної старшини запропонував 

М. Антонович. На його думку, її слабкість, що виявилася у 1708–1709 рр., була 

не тільки наслідком диспропорції сил між Московщиною та Україною, але й 

ідейно-політичного наставлення, обґрунтовуючи це тим, що українська 

старшина була європейськи вихованою суспільною верствою і дивилася на 

особу царя, як вся європейська шляхта  часів станової монархії. В Європі 

бачили у володареві законного Богом посланого зверхника [4, с. 82–83]. 

М. Антонович надав доволі слушний приклад, який відбиває тогочасну 

світоглядно-концептуальну атмосферу в суспільстві: «… Розпір між 

реальністю та обіцянками був занадто явний, але обов’язок слухатися 

володаря, очевидно, кришив у зародку всякі спроби упімнутися за 

додержанням давніх звичаїв» [4, c. 83]. Певно саме цією констатацією 

тогочасного світогляду населення Гетьманщини керується історик, коли 
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наводить приклад явища, зазначеного вище, говорячи про те, що тогочасним 

ідеалом патріота для українського суспільства був не І. Мазепа, який шаблею 

боронив права Гетьманщини (власне, кардинально прагнув вирішити питання 

військовим шляхом), а П. Полуботок, який попри всю рішучість в обороні цих 

прав зберіг лояльність цареві [4, c. 83–84]. З. Когут зазначив, що концепції 

«Переяслава» і «споконвічних прав і вольностей» знайшли своє відображення 

не лише в історичних та літературних працях, а й в офіційній документації та 

численних петиціях до російських царів і уряду. Дослідник у якості прикладу 

репрезентував інформацію про події, що припадають на період правління 

К. Розумовського, а саме 1763 р. (серед української старшини виникли плани 

щодо реформування Гетьманщини, у цьому ж році на Глухівській раді було 

складено петицію до Катерини ІІ, в якій поряд з іншими вимогами містилась 

вимога щодо повернення у практику юридичної процедури підтвердження 

російською стороною «статей Богдана Хмельницького» при обранні нового 

гетьмана). Фактично в даній петиції йшлося про відновлення Переяславської 

угоди 1654 р. Водночас проба гетьмана К. Розумовського зробити гетьманську 

посаду спадковою надала імператриці привід скасувати гетьманський уряд 

взагалі [148, с. 294–295]. Одне з чільних місць З. Когут надав питанням 

ідентичності, закцентувавши пильну увагу на проблемах дослідження 

української еліти Гетьманщини, інтеграції української еліти в російське 

дворянство [147]. Генерал-губернатор Румянцев сприяв інтеграції добре 

спланованою політикою залучення української знаті на імперську службу 

Інтеграція української еліти в імперію виявилася настільки успішною, що саме 

українець Андрій Милорадович і його переважно українські підлеглі 

підготували запровадження імперських інституцій у Гетьманщині [цит. за: 

147, c. 62] З. Когут дійшов висновку, що ліквідація українських інституцій не 

означала для української шляхти втрати посад. Навпаки, єкатєрінинські 

реформи провінційного урядування надали українській дрібній знаті 

безпрецедентні кар'єрні можливості, насамперед на території колишньої 
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Гетьманщини, а також у сусідніх провінціях, у війську і в самому Санкт-

Петербурзі [цит. за: 147, c. 63]. З. Когут дійшов висновку, що українська знать 

зазнала глибинної трансформації ще до того, як була інкорпорована в 

російське дворянство. У 1780-х рр., коли інституції Гетьманщини занепали, а 

соціяльно-економічні позиції верхівки були більш-менш забезпечені, 

українська еліта розглядала себе як представника вже не окремої країни, а 

регіону, включеного до імперської системи. У пошуках ідентичності та ролі в 

імперії представники української еліти займали дві позиції – асиміляторську 

та традиціоналістську  [147, с. 64–65]. Чільне місце дослідник надав 

висвітленню правління К. Розумовського. Пишучи про передумови та обрання 

нового гетьмана, З. Когут змістив акцент на особистісні причини, пов’язані зі 

шлюбом імператриці Єлизавети Петрівни та Олексієм Розумовським.  

З. Когут звернув увагу на доволі плідну діяльність К. Розумовського на 

ниві реформування Гетьманщини, що виявилася в одержанні козацькими 

полками своїх «штандартів» і форми одягу, початку військового вишколу, 

реставрації Глухова та Батурина тощо [149, с. 72–73]. Окремою сторінкою 

гетьманства К. Розумовського було його правління на теренах Гетьманщини 

за царювання Петра ІІІ. З. Когут констатував, що в цей час влада та вплив 

гетьмана на теренах Гетьманщини були необмеженими [149, с. 79]. Він 

проаналізував відомості щодо тогочасних кулуарних протистоянь 

«угрупувань впливової еліти» Російської імперії, у яких також був задіяний 

К. Розумовський [149, c. 82]. Реформування судової системи виявилося у 

відновленні польсько-литовської структури й значно покращило стан справ у 

галузі судочинства. З. Когут зазначив, що судові прерогативи, що мали у 

судовій сфері церква, магістрати та землевласники, реформа не зачепила [149, 

с. 83–84].  

Ліквідацію української автономії дослідник пов’язав не тільки з 

придворними інтригами або антиукраїнською атмосферою, що панувала при 

царському дворі, а з кардинально різними планами щодо майбутнього 
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Гетьманщини у Катерини ІІ та українського гетьмана й старшини. 

Імператриця орієнтувалася на злам економічних бар’єрів, а представники 

Глухівської ради – на пошук шляхів відновлення імпортно-експортних 

тарифів Гетьманщини; Катерина ІІ прагнула надходження з українських 

земельприбутків, Глухівська рада відмовлялася віддавати кошти до 

скарбниці [149, с. 95]. 

На думку З. Когута, еволюція Російської імперії за взірцем західного 

абсолютизму може бути ключем до пояснення змін у російській політиці щодо 

козацької України. Дослідник обґрунтував це тим, що Петро І, який свідомо 

наслідував західні адміністративні моделі, розпочав політику визискування з 

козацької України дедалі більших економічних і людських ресурсів. 

Прикладом цього є такі фактори впливу на економічну складову Лівобережжя 

України як: регулювання торговельних шляхів, державних монополій, торгівлі 

іноземними товарами та імпортні й експортні мита були вперше запроваджені 

в Україні [147 , c. 21]. Історик наголосив на ще одній причині, яка не сприяла 

збереженню української автономії, – еволюції самої Російської 

абсолютистської держави, зокрема імперського фіскального та 

адміністративного апарату [147, с. 21]. 

Отже, З. Когут проаналізував ключові віхи щодо обрання 

К. Розумовського гетьманом та припинення його правління. Відновлення 

інституту гетьманату він пов’язав не з тогочасним геополітичним становищем, 

а змістив акцент на особистісні відносини, що сприяли забезпеченню 

перебування К. Розумовського на посаді гетьмана. У З. Когута відсутні надто 

критичні зауваження щодо особливостей провадження українським 

керманичем внутрішньополітичного вектору на теренах України. Дослідник 

звернув увагу на місце К. Розумовського в тогочасних кулуарних інтригах. Він 

висвітлив становище, у якому опинився гетьман після здобуття його 

противниками фавору в російського царату. Причини ліквідації інституту 

гетьманату З. Когут пов’язав із цілим комплексом тогочасних умов. Водночас 
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переважали централізаторські імперські устремління Катерини ІІ із її власним 

небажанням залишати в межах Російської імперії існування державних 

утворень із елементами автономних прав. 

Непересічне місце серед істориків-діаспорян посідає О. Субтельний. У 

відповідній частині узагальнюючої праці «Україна: історія» він детально 

проаналізував правління кожного з гетьманів ХVІІІ ст. Заслуговує на увагу 

його спостереження за Гетьманщиною як центром політичного життя України 

протягом майже століття. На його погляд, хоча росіяни контролювали її 

зовнішні стосунки, втручалися у внутрішні справи, управління та соціально-

економічна політика Гетьманщини здійснювалися українцями, їм належали 

ключові позиції в судах, фінансах, армії, а самоврядування сприяло 

піднесенню української шляхти в судах, фінансах, армії [317, с. 161]. 

О. Субтельний із неабияким піднесенням духу вважав, що історія 

Гетьманщини стала ключовим явищем національної історії та державотворчих 

змагань [317, с. 162]. 

У контексті написання українознавчих студій поза межами 

підрадянських територій чільне місце посіли матеріали, опубліковані в 

«Енциклопедії українознавства». У словниковій частині поняття «гетьманська 

держава» в контексті ХVІІ–ХVІІІ ст. визначене як суспільний союз, поділений 

на нерівні за своїм правовим станом у громаді і в державі групи населення: 

козацький нобілітет («старшина» чи «знатне товариство»), козацтво, 

міщанство, селянство, при чому правну перевагу мали перші дві групи. 

Поділена на основі військової організації козацтва на полки і сотні, вона 

створила в цих адміністративних одиницях систему місцевого управління, яка 

наслідувала засади організації центр. влади (полковник, полкова козацька рада 

і полкова старшинська рада в полку; сотник і сотенна старшина в сотні). 

Виборний принцип «проймав» усі форми центральних  та місцевих органів 

адміністрації та суду. Збільшення у ХVІІІ ст. залежності Гетьманської 

держави від Росії мало наслідком те, що нормальний розвиток українських 
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державних установ і державницько-правних інститутів набирав нових, не 

завжди властивих для себе рис, пристосовуючись до вужчих форм автономії, 

які мала Україна у ХVІІІ ст. [113, с. 365–378.]». 

Зважаючи на зазначене вище, доцільно зауважити, що розвідкам 

істориків, які виходили в світ на шпальтах «УІ», був притаманний акцент на 

героїзації подій козацьких активностей ХVІ–ХVІІ ст. Водночас перипетіям 

ХVІІІ ст. у контексті політичного розвитку – фрагментарне висвітлення через 

призму діяльності окремих гетьманів. Особливостей старшинських родів 

тощо. Звеличення ХVІІ ст. пов’язане, на нашу думку, з тим, що в ті часи 

українські терени були долучені до процесу унезалежнення внаслідок 

національно-визвольних змагань. На ХVІІІ ст. припадає боротьба бодай за 

рештки автономних прав Лівобережної України. 

Отже, історики, які розгорнули свою історичну діяльність поза межами 

Радянського Союзу, мали більше можливостей щодо висвітлення політичних 

перипетій на теренах Гетьманщини. З одного боку, вони були віддалені від 

тотального ідеологічного контролю, що посилювало роботу істориків із 

діаспори, з іншого – низка архівних документів, важливих для вивчення цього 

періоду, залишалися на території УРСР. Натомість, саме вони визначили 

більш широке коло питань для висвітлення, аніж це могли зробити суто 

радянські історики: висвітлювали аспекти ідентичності української старшини 

ХVІІІ ст. та пересічного населення, висвітлили проблематику щодо влад них 

відносин за траєкторією «Гетьманщина-Російська імперія», намагалися 

обґрунтувати вчинки українських гетьманів, зважаючи на принцип історизму, 

що передбачає виявлення передумов тих чи інших подій, розгляд усіх 

історичних явищ у тісному взаємозв’язку, зважаючи на взаємозумовленості. 

Історики з діаспори пильну увагу привернули аспектам подвійної ідентичності 

в контексті світогляду тогочасної української старшини, широке коло питань 

розглянуто в контексті впливу російської політики не тільки на 
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функціонування політичних (адміністративних) інституцій, але й на соціальне 

та економічне життя населення Гетьманщини.  

Революційні події на українських теренах протягом 1917–1921 рр. стали 

поштовхом для звернення до  історії державницьких процесів в Україні 

загалом та її Лівобережжі, зокрема. Більше того, воно набуло певного 

практичного виміру – ліквідація Гетьманщини розглядалася як історичний 

досвід в умовах згортання визвольних змагань у ХХ ст. Протягом 1917–1920-

х рр. викоремилися три парадигми вивчення політичної історії Гетьманщини 

XVIII ст.: українська національна, марксистсько-ленінська, державницька 

діаспорна. Прихильники першої продовжили традицію вивчення політичних 

процесів Гетьманщини з україноцентричних позицій. Привернуто увагу до 

напрацювань істориків: М. Слабченка, М. Грушевського, М. Яворського, 

Й. Гермайзе, Д. Дорошенка, В. Липинського та ін. Дослідники, які намагалися 

прийняти нову на той час марксистську методологію, критикували втрату 

гетьманської автономії, негативно оцінювали імперську агресію проти 

українських земель, водночас звинувачували козацьку старшину у її 

зрадництві, багатстві, привілеях і погіршенні становища пересічних козаків і 

селян. Палітра поглядів на процеси на Лівобережній Україні у ХVІІІ ст. 

відображала політичний плюралізм на межі другого та третього десятиліть 

ХХ ст., який незабаром буде зведено нанівець. 

Радянські українські історики, зважаючи на особливості тоталітарного 

режиму, що панував у СРСР, побіжно дослідили низку питань політичної 

історії Гетьманщини періоду 1709–1764 рр.  

Загалом радянські історики визнають наступ російського царату на 

автономні права України та водночас або уникають звинувачень російських 

урядовців, або виправдовують їхню жорстку політику стосовно України 

захистом інтересів гнобленого старшиною та поляками народу. При цьому 

боротьба українських гетьманів за збереженість автономних прав не показана. 

Загалом, представники українського гетьманату характеризуються передусім 
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як великі землевласники, а їхня активна реформаторська діяльність 

замовчується. Водночас у монографіях В. Голобуцького, О. Апанович, подано 

не тільки відомості про поступову ліквідацію автономних прав Гетьманщини, 

а й визнано таку політику Російської імперії як національне гноблення 

українського народу, що для радянських часів було дуже сміливим вчинком. 

Ідеологічні настанови та загальна атмосфера в державі не сприяла 

висвітленню процесу українського державотворення через призму власне 

українського наративу. 

Радянській парадигмі у вивченні політичної історії Гетьманщини 

протистояла зарубіжна. Світоглядний концепт українських радянських авторів 

щодо історії Гетьманщини ХVІІІ ст. зводився до висвітлення соціально-

економічного становища селянства ХVІІІ ст., соціального протистояння, у 

радянській термінології – «класової боротьби». Автори намагалися в повній 

мірі реалізувати ідею єдиної історичної ретроспективи українського та 

російського народів, прагнули націлити читача на спільний простір із 

однаковими проблемами, пов’язаними з боротьбою селянства проти феодалів-

загарбників. На шпальтах двох періодичних видань («УІ» та «УІЖ») точилася 

запекла ідеолого-концептуально-історична дискусія. Каталізатором до цього 

був вплив загальної атмосфери на теренах УРСР, що перебувала у складі 

СРСР, якому притаманний тоталітарний режим, та загальним особливостям 

перебування істориків поза межами СРСР, де активно розвивався вектор 

формування світогляду на принципах демократизму. Заповнення прогалини 

відбулося вже працею наступного покоління дослідників. 
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РОЗДІЛ 4 

ПОЛІТИЧНА ІСТОРІЯ ГЕТЬМАНЩИНИ 1709–1764 РР.: 

ЗДОБУТКИ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ 

 

Відновлення державного суверенітету України (1991 р.), її міжнародне 

визнання та курс на демократизацію суспільного життя сприяли створенню 

нової історіографічної ситуації в пострадянській Україні, що 

супроводжувалася поступовим очищенням істориків від ідеологічних догм 

минулого, осягненням цивілізаційного розуміння історичного процесу. 1990-

ті рр. характеризуються радикальними змінами в тематиці наукових 

досліджень, змісті викладання історичних дисциплін у всіх ланках освіти. 

На початку 90-х рр. ХХ ст. відбулися зміни у свідомості істориків, для 

багатьох із яких до цього часу звичним явищем було написання «історичного 

наративу» в межах панування радянських історіографічних канонів. Для низки 

українських радянських істориків така переорієнтація виявилася доволі 

природньою, проявом їхньої особистісної сутності, що не мала змоги 

проявитися в умовах панування тоталітарного режиму. Разом з тим на початку 

становлення незалежної України низка колишніх партійних функціонерів, які 

водночас займалися історичною наукою та самовіддано презентували 

комуністичну ідеологію, захищаючи тогочасний концепт приниження та 

нівелювання діяльності низки українських історичних постатей та їхньої 

вагомості протягом історичної ретроспективи, швидко «переформатували» 

свої концептуальні засади щодо висвітлення тих подій згідно національного 

наративу висвітлення української історії, насправді, залишаючи в своєму 

світоглядному концепті радянські рудименти. 

Зі здобуттям Україною незалежності відбулося швидке 

переформатування проблематики досліджень вітчизняними істориками. Віхи 

української минувшини, в яких відображена боротьба українського народу та 

його керманичів спочатку за збереження автономних прав України в межах 
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Російської імперії, а згодом – намагання українською нацією здобути 

незалежність і побудувати власну державу, стали одними зі стрижневих 

векторів у дослідженнях істориків пострадянської доби.  

 

4.1 Інститут гетьманства у полі дослідницького інтересу  

Зважаючи на процеси, зазначені вище, в історичній науці зі здобуттям 

Україною незалежності дослідження історії Гетьманщини ХVІІІ ст. набуло 

ширшого висвітлення у порівнянні з попередніми десятиліттями. У палітрі 

дослідницьких зацікавлень виокремлюються такі сюжети: віхи правлінь 

українських гетьманів; становище економічної сфери Гетьманщини в умовах 

розповсюдження політики російського царату; суспільно-політичне 

становище українського істеблішменту; протидії української старшини 

політиці російського царату; політична культура населення Гетьманщини 

протягом ХVІІІ ст.; позиціонування Лівобережної України на геополітичній 

арені; культурний аспект взаємовідносин за траєкторією «Гетьманщина – 

Російська імперія». 

Перша сюжетна лінія простежується у працях Т. Чухліба, який звернув 

увагу на негативний вплив дій Петра І щодо автономії Лівобережної України. 

Це виявилося в остаточній ліквідації російським керманичем принципу 

гетьманської юрисдикції у керівництві полками як адміністративно-

територіальними та військовими одиницями Гетьманату; в українців було 

відібрано ще одну «вольність» – урядування українських полковників, адже 

російський царат провадив практику прямого призначення на полковницькі 

посади російських урядовців [342, c. 509]. Науковець зазначив, що 

І. Скоропадський, зважаючи на попередній досвід гетьмана І. Мазепи, не 

тільки не підтримав починань молодшого гетьмана, а й навпаки, вислав на 

Правобережжя козацькі підрозділи для боротьби з П. Орликом [341, с. 344]. 

О. Гуржій, Т. Чухліб у відповідній частині 15-томного видання «Україна крізь 

віки» у контексті історії Української козацької держави останньої чверті ХVІІ–
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ХVІІІ ст. привернули увагу до осіб, які обіймали гетьманську посаду. Зокрема, 

до І. Скоропадського, який, хоча і був формально обраний на старшинській 

раді у Глухові, фактично був призначений царем [87, с. 30]. 

На порушення давніх традицій обрання гетьмана на прикладі 

І. Скоропадського звертуто увагу Л. Мельник. Наведено кілька ключових 

особливостей «обрання» нового гетьмана. Серед них: Рада 06 листопада 

1708 р. відбулася, як і саме «обрання», за відсутності більшості генеральних і 

полкових старшин, гетьмана було обрано, він прийняв присягу, але цар 

відмовився від практики укладення нових договірних Статей, новообраному 

гетьманові не було видано жалуваної грамоти [209, c. 147]. 

Дослідники звернули увагу на централізаторські устремління 

російського царату щодо українських територій. Зокрема, це простежується 

через призму висвітлення виступу наказного гетьмана П. Полуботка. На їхню 

думку, імператор фактично придушив спробу угруповання старшин відстояти 

свої політичні й соціальні права [87, с. 33]. Для Петра І притаманні репресивні 

заходи й нехтування людським життям [87, с. 33]. 

Як зауважив В. Брехуненко, на другу половину ХVІІІ ст. припадає 

погіршення міжнародної ситуації не на користь Російської імперії – загроза 

нової турецько-московської війни, незавершеність війни Московії з Персією, 

загострення польського питання, утворення Віденської та Ганноверської ліг, 

активізація діяльності П. Орлика. Зважаючи на це, у 1728 р. на теренах 

Лівобережної України було відновлено гетьманство й обрано гетьманом 

миргородського полковника Д. Апостола [43, c. 346]. Проте відновлення 

гетьманства не означало повернення колишніх прав і привілеїв [43, с. 346]. 

Автори висвітлити політичні обставини в контексті владних 

взаємовідносин між російським царатом та Гетьманщиною щодо збереження 

прав і привілеїв останньої. Під час дослідження відновлення гетьманства, – 

події, що відбулася в 1727 р., вони звернули увагу на те, що укладені двома 

державами «традиційні» статті-угоди (гетьманські «Нужды малороссийские» 
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й царські «Решительные резолюции» на них) вже не визнавали Гетьманщину 

юридично самостійною стороною, а національні органи її влади фактично 

позбавляли номінальних функцій, адже майже повністю підміняли їх 

російськими установами чи окремими сановниками [87, с. 48]. 

В. Горобець висловив гіпотезу про те, що вживання Петром І титулу 

міністра відносно царського представника при українському правителі 

свідчить про те, що в оточенні монарха не пізніше 20-х чисел червня 1709 р. 

обговорювалася перспектива узаконення нагляду за діяльністю гетьманського 

уряду [330, с. 184]. На його думку, можна сміливо констатувати про утворення 

на українських теренах двовладдя. В. Горобець слушно зауважив у цьому 

контексті, що в діяльності резидент активно використовував соціальні 

суперечності на українських теренах [330, c. 186]. Згідно з дослідником, він 

часто свідомо порушував прерогативи гетьманської влади, що в умовах 

відомої безініціативності та нерішучості Скоропадського породжувало 

ситуацію двовладдя [330, c. 186].  

Російський царизм намагався на практиці повністю позбавити Україну 

політичної незалежності. Яскравим прикладом цього став період 

гетьманування І. Скоропадського. За часів його правління почалося 

призначення російських офіцерів на посади полковників. В. Горобець звернув 

увагу на те, що обов’язковим атрибутом елекції гетьмана було приведення 

новообраної старшини до присяги цареві, яке мало відбуватися за участю 

резидента Протасьєва. О. Путро впевнений, що можна стверджувати про те, 

що справжня політична діяльність гетьмана І. Скоропадського (до речі, ще 

навіть невизнаного офіційно російським урядом до січня 1710 р.) почалася з 

подання ним на ім’я царя проекту саме «Решетилівських статей» й припускає, 

що це не залишає сумніву у патріотизмі їх автора, його прагненні допомогти 

своїй Батьківщині у цей надзвичайно тяжкий для неї час [253, с. 134–135.]. 

Водночас безсумнівним є те, що роки гетьманування І. Скоропадського 

припали на складний час. 
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 У монографії В. Горобця «Присмерк Гетьманщини…» детально 

висвітлені функції нової державної інституції – царських резидентів: «… 

слідкувати за переміщенням запорожців на кордонах України; нейтралізувати 

агітацію прибічників гетьмана І. Мазепи; контролювати зовнішньополітичні 

кроки гетьмана І. Скоропадського; слідкувати за тим, щоб останній не 

звільнював і не призначав на старшинські уряди козаків «не описавшись к 

великому государю» тощо» [69, с. 61]. Більше того, з 1708 р. царський уряд 

активно втручався в кадрову політику гетьманату, помітне місце в якій посідав 

київський генерал-губернатор Д. Голіцин, який сформулював основні 

напрями російської політики в Україні – негайне звільнення із старшинських 

урядів усіх, хто мав відношення до виступу гетьмана І. Мазепи, та 

призначення на їх місце вірних російському государеві осіб. 

Велика увага сучасних істориків також приділяється функціонуванню 

Малоросійської колегії. В. Горобець повідомив, що її заснування було не 

самоціллю уряду Петра І, а передумовою ліквідації політичної автономії 

Гетьманщини, її асиміляції та наступного поглинання українських земель 

імперією [70, с. 51–52.]. Історик надав цікаві відомості про дії українського 

гетьмана після того, як він дізнався про введення на теренах Гетьманщини 

нової інституції – проведення інтенсивних консультацій з впливовими 

царськими сановниками – А. Апраксіним, П. Толстим, П. Ягужинським, 

підготовка чолобитної, в якій доводив неправомірність заснування 

Малоросійської колегії та зустріч з імператором з цього приводу [69, с. 82.].  

О. Гуржій націлив увагу на повноваженнях Малоросійської колегії. На 

його думку, вона мала функції вищої апеляційної інстанції на території краю, 

що сприяло посиленню позицій російських сановників на українських 

теренах [84, с. 365]. Згідно з В. Горобцем, російський цар перейняв шведську 

модель для того, щоб керувати на теренах Російської імперії. Вона 

передбачала побудову на засадах камералізму [330, с. 190]. Для того, щоб 

якомога виразніше надати своїм протиправним діям вигляду легітимізованих 



137 

 

повноважень, російський царат використовував соціальні протиріччя між 

місцевим населенням та адміністрацією на свою користь, щоб презентувати 

свою діяльність як «месіанську» щодо пересічного люду Гетьманщини. Це 

найбільш виразно прослідковується в період правління наказного гетьмана 

П. Полуботка. В. Горобець доцільно зазначив наступне: «… навіть питання 

про залучення українських коштів до імператорської казни російська 

адміністрація прагнула подати таким чином, нібито це робиться з метою 

ліквідації існуючого в цій сфері безладдя» [330, с. 199]. 

У полі зору сучасних істориків перебуває особистість гетьмана 

П. Полуботка та його діяльність, активне вивчення якої припало саме на роки 

незалежності. Автори звернули увагу на його спроби в контексті захисту 

автономних прав, наголосивши на тому, що разом із деякими іншими 

прихильниками широкої національної автономії для українців вирішив рішуче 

боротися за давні козацькі права та привілеї [87, с. 46].  

В. Кононенко звернув увагу на те, що П. Полуботку фактично першому 

довелося мати справу з цілеспрямованою спробою центрального уряду 

ліквідувати українську автономію, ґрунтуючись на модернізаційних ідеях і 

практиках [161, с. 47.]. У передмові до збірника «Універсали Павла Полуботка 

(1722–1723)» зазначено, що він своїм прикладом показав, що боротьба за 

суспільні цілі не буває зовсім безнадійною для досягнення мети, навіть якщо 

вона безнадійна для окремої людини. Наголошено, що П. Полуботок 

сформувався як український політик, що вбачав відмінності в суспільному 

устрої України та Росії, і не бажав передавати правління Україною в руки 

установі, яка мала підпорядкувати України Росії [336, с. 51].  

В. Кононенко дослідив його активну та далекоглядну політичну 

діяльність: «…був людиною традиції, але почав усвідомлювати виклики 

модернізаційних змін». У відповідь на них наказний гетьман спробував 

«підлаштувати» українську автономію під норми модернізації, яка 

визнавалася необхідною володарем Російської імперії. П. Полуботок був 
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лояльним імператорові, але визнавав таке «підданство» лише за умови 

існування самобутньої Малоросії. Він був переконаний, що його 

«малоросійська отчизна» з героїчною історією та столітніми вольностями має 

право на достойне існування, яке не може припинити ані цар, ані самі українці 

Гетьманщини [72, с. 28; 161, с. 44]. Діяльність П. Полуботка спрямовувалася 

на консолідацію старшини, проведення реформ у галузі судочинства, боротьбу 

з Малоросійською колегією.  

У центрі уваги науковців традиційно перебуває постать 

К. Розумовського – останнього гетьмана. Відновлення у 1750 р. гетьманства 

стало важливою віхою в історії українського державотворення. Вітчизняні 

історики звертають увагу на ключові аспекти правління українського 

керманича, окреслюють ціле коло питань, пов’язаних із реформами, 

проведеними на теренах Гетьманщини; місце гетьмана у тогочасних 

кулуарних інтригах російського царату, колізії передумов відновлення 

гетьманства та причини ліквідації інституції гетьманату. О. Путро 

актуалізував проблематику щодо зовнішньополітичних передумов 

відновлення гетьманства: «… Останнім поштовхом до остаточного прийняття 

імператрицею Єлизаветою рішення про відновлення гетьманства стало 

ускладнення на цей час міжнародного становища Росії (на заході погіршилися 

стосунки з Пруссією, на півдні – з Туреччиною)». Не бажаючи за такої ситуації 

викликати невдоволення української старшини й розпалювати її 

сепаратистські настрої, Єлизавета підписала указ „Про обрання в Малоросії 

Гетьмана…“» [цит. за: с. 252, с. 108]. 

В. Брехуненко пояснив мотиви відновлення російською імператрицею 

Єлизаветою Петрівною інституту гетьманства на теренах Лівобережної 

України не її політичною далекоглядністю, прагненням перелаштувати 

стосунки з Гетьманщиною, а виключно особистими симпатіями до 

Розумовських. Проте певна ліберальність, що мала місце при відновленні 

гетьманства, швидко змінилася на посилення тиску. Щодо економічної сфери, 
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то Єлизавета Петрівна «ще тугіше затягнула вузол» [43, c. 348]. Самостійна 

реалізація внутрішньополітичного курсу на теренах Гетьманщини також була 

значно обмеженою, свідченням чого стало отримання К. Розумовським у 

1754 р. особистої догани від російської імператриці через те, що він призначив 

старшину й розподілив землі без її відома [43, с. 348].  

Л. Мельник повідомлено, що в останні роки гетьманства Д. Апостола 

царський уряд після «воцаріння» Анни Іванівни взяв курс на дальше зміцнення 

російського самодержавства, нівеляцію національних окраїн імперії, а відтак 

повернувся до політики Петра І, щодо України, спрямованої на послідовне 

обмеження автономії Гетьманщини та ліквідацію гетьманату. Це, зокрема, 

дістало яскравий вияв у ситуації, що склалася у зв’язку зі створенням так 

званого Правління гетьманського уряду у 1733–1735 рр. [210, с. 81].  

Вітчизняні історики дослідили особливості формування вищої козацької 

верстви через призму сімейно-родинних зв’язків, таким чином пов’язавши 

політичний розвиток з окремими аспектами соціальної історії. Для 

розширення спектру владних можливостей української старшини 

непересічним виявився період правління К. Розумовського. Згідно з 

В. Панашенко, у ті часи козацька старшина остаточно захопила в свої руки 

справи місцевого управління. Завдяки користуванню родинними зв’язками з 

гетьманом, вона привласнювала села, які до того часу залишалися вільними. 

Історик дійшов висновку, що часи гетьманування К. Розумовського 

характеризуються пануванням козацької старшини [232, с. 368]. В. Горобець 

звернув увагу на життєві перипетії Скоропадських та Апостолів. Приклади, 

зазначені вище, виступали концентрованими проявами універсального 

правила, згідно з яким уся вища верства тісно пов’язувалася між собою 

сімейно-родинними зв’язками. В. Горобець відзначив певну біполярність 

наслідків практики: з одного боку, це сприяло консолідації політичної еліти, 

але з іншого – призводило до значного звуження можливостей найбільш 

гідних і заслужених у Війську запорозькому елементів дійти до вищих 
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ешелонів влади. Дослідник розмежував непотизм щодо «урядової» старшини 

та здобуття чинів бунчукових і значкових товаришів [73, с. 54]. Він зазначив, 

що в «урядової» старшини непотизм ще хоч якось маскувався згадками про ту 

чи іншу службу кандидата як підставу для його призначення. У випадку з 

бунчуковими та значковими товаришами ситуація була іншою: фактор 

родинного зв’язку виступав як цілком законний і самодостатній аргумент [73, 

с. 58]. Однак саме бунчукові та значкові товариші, представники так званої 

«безурядової» старшини, були найближчим резервом при заміщенні 

старшинських вакансій [87, с . 99]. 

В. Горобець звернув увагу на передумови реставрації інституту 

гетьманату. Неабияке місце в цьому контексті займають не тільки тогочасні 

геополітичні реалії, але й особистісній фактор. Князь О. Меншиков був добре 

знайомий із сином майбутнього гетьмана Д. Апостола – П. Апостолом. 

Д. Апостол також мав з О. Меншиковим гарні відносини [330, с. 228]. На 

думку В. Горобця, не тільки факт особистого тривалого знайомства дався 

взнаки. Важливим є також те, що «світлійший князь» орієнтувався на майнові 

та певні політичні цілі [330, с. 228]. Він дійшов висновку, що на етапі 

прийняття рішення щодо відновлення інституту гетьманату логічним є 

надання переваги саме особистим мотивам О. Меншикова [330, с. 229]. 

Натомість, О. Путро зазначив окремі аспекти в межах тогочасних 

зовнішньополітичних умов [252, с. 108]. В. Пришляк комплексно розглянуто 

питання щодо відновлення гетьманства: з одного боку, це загроза російсько-

турецького конфлікту, у вирішенні якого без мілітарної потуги українського 

козацтва було важко обійтися, та політичне лобіювання князя 

О. Меншикова [247, с. 164]. В. Горобець зазначив: «… в ході контрреформ 

1727 р. Україні було, по суті, повернено зовнішню видимість автономного 

устрою без відповідного реального його змістового наповнення», що не 

сприяло збереженню автономних прав чи особистому авторитету 

гетьмана [330, с. 233]. 
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Увагу вітчизняних істориків зацікавила «остання сторінка» існування 

Гетьманщини. В. Панашенко зміщено акцент на висвітлення дій 

К. Розумовського, що сприяли підвищенню майнового рівня його рідних. 

Зокрема, сестрам та їхнім чоловікам були надані сотенні містечка, які до того 

часу завжди буди вільними [232, с. 368]. Водночас проаналізовано певні 

здобутки політики К. Розумовського щодо провадження внутрішньої політики 

Гетьманщини. Серед яких: ліквідація поборів з місцевого населення, відміна 

митниць на порубіжжі України з Росією, проголошення вільної торгівлі між 

ними, видання універсалу щодо виключного права козацької старшини на 

гуральництво тощо [232, с. 368]. О. Гуржій та Т. Чухліб, хоча й зазначають, що 

він «… зажив, мов «царьок»», висвітлюють широкий спектр його 

реформаторської діяльності, спрямованої на збереження бодай залишків 

автономних прав Лівобережної України. Політичні кроки щодо розширення 

автономного управління української держави: відновлення складу генеральної 

старшини та суду, функціонування суспільно-політичних установ, певні 

аспекти реформування торгівлі та судочинства, активі намагання щодо 

підпорядкування Запорізької Січі гетьманські владі тощо [87, c. 55]. Л. Сухих 

та О. Вовк звернули увагу на роль О. Розумовського у відновленні 

гетьманської влади, якому вдалося переконати в доцільності такого 

кроку [318, с. 108]. О. Струкевич показав, що з 1750 р. українськими справами 

стала займатися Колегія закордонних справ, а не Сенат, що сприяло 

відновленню статусу України як самостійного державного утворення [314, 

с. 5]. На його думку, важливим для збереження автономних прав Гетьманщини 

у протидії з форсованим наступом російського царату стало позбуття 

Україною російських підскарбіїв та росіян у Генеральній лічильній комісії з 

відновленням гетьманства у 1750 р. [314, с. 5–6].  

О. Путро та О. Струкевич привернули увагу до активної діяльності 

новообраного гетьмана у сфері судочинства, внаслідок якої в Україні 

зменшувалася кількість судових інституцій, скасовувалися судові функції 
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Генеральної військової канцелярії, а Генеральний суд остаточно ставав вищим 

апеляційним органом. 1763 р. на території кожного полку було створено 

шляхетські суди: земські, підкоморські і гродські, сфера діяльності яких 

регламентувалася відновленими положеннями Литовського статуту 

1588 р.» [252, с. 111]. О. Струкевич повідомив про з’їзди старшини, які 

відродилися упродовж 1750-х – на початку 1760-х рр. [314, с. 6]. В останній 

рік гетьманства К. Розумовський розпочав поділ виконавчої влади та цивільну 

та військову. О. Струкевич відзначив, що політичне пожвавлення у 

Гетьманщині виявлялося не лише у політико-адміністративних перебудовах, а 

й у сфері ідеології. Підтвердженням цього є складений Семен Дівовичем у 

1762 р. віршований історико-публіцистичний твір «Разговор Великороссии с 

Малороссией», у якому акт встановлення «подданства гетмана Богдана 

Хмельницкого» розглядався як утворення міждержавного об’єднання лише в 

особі спільного монарха [314, с. 8]. Цей вірш пронизаний ідеєю національної 

державної автономії Гетьманщини.  

Сучасні науковці одностайні у думці про посилення наступу на 

політичну автономію Гетьманщини з приходом до влади Катерини ІІ. Проте, 

в істориків різняться думки на те, що саме спіткало російську імператрицю 

скасувати інститут гетьманату на Україні. О. Струкевич дійшов висновку, що 

цим приводом стала вміщена у «Прошении малороссийского шляхетства» 

програма відродження політичної автономії України [314, с. 31]. На погляд 

дослідника, причини відродження гетьманської влади слід шукати не в 

особистих симпатіях імператриці, а в низці інших факторів, серед яких, 

зокрема: сильні позиції української старшини, яка бажала відновити інститут 

гетьманства, загроза нападу турків, війни з Пруссією, невдоволення українців 

своїм економічним становищем, необхідність відновити економічно-

стратегічний потенціал України-Гетьманщини для його подальшого 

використання в майбутніх війнах [304, с. 162]. О. Сокирко зауважив, що 

імператорський указ «О бытии в Малороссии гетману по прежним правам и 
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обыкновениям», зініційований старшинською аристократією за підтримки 

О. Розумовського, був підписаний у 1747 р. Однак тільки у 1750 р. 

старшинська рада у Глухові проголосила К. Розумовського гетьманом [331, 

c. 359].  

Важливим для розуміння сутності прагнень К. Розумовського є 

висвітлення сучасними українськими істориками його особистісних якостей. 

М. Герасько закцентовано увагу на вподобаннях, захопленнях і смаках 

гетьмана, його шанування споконвічних українських традицій, любов до 

гопака, мелодій, виконаних на бандурі [62, с. 218–220.].  

О. Сокирко дійшов висновку, що кінець 50-х – початок 60-х рр. XVIII ст. 

був часом ослаблення впливу Розумовських на імператрицю Єлизавету. На 

його думку, створивши шляхом шлюбів, надань урядів і земель більш-менш 

стабільну опору своїй владі всередині Гетьманщини, вони взялися до 

облаштування й зміцнення тих засадничих інститутів, які були б гарантією її 

автономності в рамках імперії. Історик ризикує припустити, що 

К. Розумовський почав трактувати Гетьманщину як свого роду удільне 

правління, patrimonium, під верховенством російської корони [293, c. 128]. 

В. Кривошея привернув увагу до факторів, що істотно вплинули на 

майбутнє українського діяча: він опанував кращі європейські студії, був 

удостоєний титулу графа, отримав придворний чин дійсного камергера. Його 

одруження з Катериною Наришкіною стало другим випадком в історії 

Гетьманщини, коли український керманич узяв шлюб з жінкою 

неукраїнського походження [168, с. 318].  

Оточення гетьмана та його особиста участь в інтригах українського та 

російського істеблішменту є важливими для дослідження. Зокрема, поряд із 

українським керманичем знаходилися патріотично налаштовані, здебільшого 

молоді, люди – представники тогочасної української еліти. Перспективу 

державотворчого процесу більшість із них уявляли в тому, щоб поєднати 

республіканські форми правління за зразком Речі Посполитої з традиційними 
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козацькими. Водночас існування створеної держави вони вбачали в 

російському підпорядкуванні [318, с. 106–123.]. О. Струкевич спростував міф 

про сприятливі умови провадження внутрішньої політики К. Розумовським: у 

1754 р. йому заборонено самостійно призначати полковників, КЗС активно 

втручалася у внутрішні справи гетьманської адміністрації із особливою 

наполегливістю прагла провадити свій царський курс у фінансових справах 

Гетьманщини [304, с. 161–165.]. Водночас український керманич мав певний 

спектр можливостей щодо внутрішньополітичних дій. У 1754 р. були 

скасовані індукта, евекта та внутрішні збори. О. Струкевич показав, що попри 

ліквідацію зборів, Колегія іноземних справ продовжувала вимагати звіти щодо 

витрат [304, с. 161–165.]. Згідно з В. Панашенко, у руках Г. Теплова, 

«негласного правителя Лівобережної України», була сконцентрована 

практично вся адміністративна діяльність [232, с. 366–371]. За часів правління 

К. Розумовського статки його родичів значно зросли, представники козацької 

старшини не гребували родинними зв’язками з ним, привласнюючи вільні 

села [232, с. 366–371].  

Із-поміж проблем, що стосуються постаті К. Розумовського, 

актуалізованих сучасними вітчизняними істориками, чільне місце посідає його 

політична діяльність. О. Сокирко розмежував її на два етапи. Перші роки його 

правління він назвав«човниковим гетьмануванням» [331, c. 359] та пояснив це 

приїздами до Гетьманщини для того, щоб вирішувати питання, пов’язані з 

ранговими маєтностями, підписувати ук ази й відвідувати родичів [331, 

c. 359]. Історик погодився з висловлюванням, яке в літературі дістало назву 

«епоха реформ Розумовського»  [331, с. 359]. Водночас передачу 1756 р. справ 

Гетьманщини з відання КЗС до Сенату О. Струкевич вважає пониженням її 

політичного статусу й повідомляє про те, що ініціатором цього став 

К.  Розумовський [304, с. 162].  

В. Кононенко закцентував увагу на модернізаційних проєктах часів 

гетьманства К. Розумовського. Він зазначив про далекоглядні плани 
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українського керманича й повідомив, що після отримання ним гетьманської 

булави він разом зі своїм оточенням здійснював кроки щодо посилення 

гетьманської влади на теренах Гетьманщини, орієнтувався на те, щоб 

розповсюдити владу гетьмана за її межами [160, с. 141] 

Пишучи про вірнопідданість імператорові, В. Кононенко визначено 

проблематику щодо її несприйняття тогочасними українськими 

інтелектуалами як безпосередньої підпорядкованості адміністрації 

Гетьманщини царському урядові [160, c. 143]. Він не применшує позитивного 

впливу наближеності до російського царату: «… Правове обґрунтування 

гетьманської влади поряд зі зв’язками при імператорському дворі дозволили 

К. Розумовському проводити сміливу автономну політику» [160, с. 143]. В. 

Кононенко простежив зміни в ставленні представників українських правлячих 

кіл до служби в адміністрації Гетьманщини. Він повідомляє, що за часів 

правління гетьмана К. Розумовського за неї чиновники бажали отримувати 

грошову платню, а не служити виключно за маєтки, якими вони володіли [160, 

с. 148]. Водночас дослідник зосередив увагу на тому, що в межах внутрішньої 

політики гетьмана, модернізаційні зміни, що провадила українська 

адміністрація, були схожі на радикальні реформи, що втілювалися в життя на 

теренах імперій, розміщених у Центрально-Східній Європі [160, с. 153]. 

О. Струкевич повідомив про з’їзди старшин, що відродилися протягом 

1750-х – на початку 1760-х рр. Визначені особливості їх функціонування: 

«Хоч їх збирають уже нерегулярно, не по святах, подають вони тільки 

«мнения» в справах законодавства і намічають кандидатів на вищі уряди, 

проте до них звертаються частіше» [314, с. 6.]. Цей інститут набув такого 

значення в політичному житті Гетьманщини, що наприкінці її автономного 

існування в середовищі старшин виникла ідея перетворити з’їзди під назвою 

«генеральної ради або сейму» на регулярну установу із законодавчими та 

виконавчими повноваженнями. Досліджуючи 50–80-ті рр. ХVІІІ ст., 

найбільшим здобутком усієї епохи існування козацької держави О. Струкевич 
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зазначив початок поділу влади. Він ствердив, що цей процес розпочався у 

1760 р. з вилучення судової влади з компетенції ГВК та передачі 

Генеральному Військовому Суду (ГВС) повноважень найвищої судової 

інстанції, підпорядкованої, звичайно, гетьману.  

В. Кононенко звернув увагу на модернізаційні зміни, що відбувалися у 

функціонуванні старшинських рад, серед яких, зокрема  прийняття рішень у 

разі наявності більшості голосів [160, c. 154]. Він дійшов висновку, що за часів 

правління К. Розумовського старшинська рада стала представницьким 

законодавчим органом влади [160, c. 157].  

Важливим аспектом дослідження вітчизняних істориків є підведення 

підсумків періоду правління К. Розумовського. В. Кривошея констатував, що 

за період його керівництва повністю відродилося звання, широкого вжитку 

набуло призначення військовим товаришем [168, c. 326]. Прослідковується 

певна сталість панування впливових старшинських родів, які мали значний 

вплив за часів правління гетьманів – попередників К. Розумовського. Історик 

зазначив, що з попереднього періоду 297 впливових родин свій вплив зберегли 

220 родин. Уряди втратили 79 родин. Серед причин «випадання» зі 

старшинського середовища названо вигасання роду, відсутність представників 

чоловічої статі належного віку, відхід представників старшинського роду до 

монастирів чи на Правобережжя та ін. [168, с. 326–327]. 

Невдачі щодо реалізації запланованих гетьманом проєктів В. Кононенко 

вбачив у тому, що в низці ситуацій тогочасні українські діячі керувалися 

старими стереотипами [160, c. 184]. Поміркована модернізація фінансової 

сфери не мала значних успіхів, адже тогочасною елітою та простим 

населенням, що пережило події російсько-турецької війни 1735–1739 рр., 

поновлення гетьманського уряду сприймалося як зменшення податкового 

тиску [160, с. 188–189]. 

І. Верба надано чільне місце питанню орієнтування українських 

гетьманів щодо передачі гетьманської влади в спадковість своїм нащадкам. Ці 
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намагання наштовхувалися на протидію двох сил: частину козацької 

старшини, яка вбачала в цьому антидемократичний акт, і царського уряду, 

який постійно провадив політику обмеження й наступної ліквідації 

гетьманського правління [48, с. 84]. О. Сокирко розглянув зміни в контексті 

форм і змісту репрезентаційних практик останнього гетьмана козацької 

України К. Розумовського (1750–1764). До традиційних елементів владної 

репрезентації належали: двір володаря зі своєю ієрархією, системою 

політичних ролей, штатом службовців, етикетом і церемоніалом, столиця та 

численні резиденції. Учасниками перформативних дійств виступали, окрім 

гетьмана, різні групи знаті, придворні, почт володаря, представники станів. 

Найбільш поширеними різновидами репрезентаційних актів були політичні – 

елекції, посвячення, інвеститури, а також релігійні та персональні свята 

правителів, учти, полювання й за кожним з яких був закріплений свій 

церемоніальний сценарій із явними чи прихованими сенсами. На зміну 

старосвітським шатам, церквам і фортецям прийшла європейська куртуазна 

культура, космополітична та світська. Гетьман виглядав як європейський 

вельможа. Важливим полем змін був спектр символіки та церемоніалів. 

О. Сокирко дослідив явище мілітарної культури козацької доби – гетьманське 

надвірне військо. Він зосередив увагу на історії зародження надвірних 

формувань, їх організації, комплектуванні, жалуванні, озброєнні та 

одягу [291]. 

Ліквідація інституту гетьманату на українських теренах – доволі 

суперечливий аспект, що досліджується сучасними істориками. Із приходом 

до влади в Російській імперії Катерини ІІ наступ на політичну автономію 

Гетьманщини значно посилився. Автономістські прагнення К. Розумовського 

йшли у розріз із централізованою політикою імператриці. У істориків 

різняться думки щодо того, що саме сприяло скасуванню інституту гетьманату 

на Україні. О. Струкевич дійшов висновку, що цим приводом стала вміщена у 

«Прошении малороссийского шляхетства» програма відродження політичної 
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автономії України. Попри те, що з його остаточного варіанту старшини 

вилучили пункти про дозвіл вільно обирати гетьмана всьому українському 

народу, запровадити трибунал, скликати сейм або генеральну раду, 

Катерина ІІ не могла, звичайно, змиритися з курсом на збереження та 

зміцнення політичної автономії України [314, с. 51]. Останньою крапкою був 

маніфест Катерини ІІ від 10 листопада та сенатський указ від 17 листопада 

1764 р. К. Розумовського було увільнено від гетьманства. На думку 

О. Сокирка, династичні претензії Розумовських стали тільки приводом до 

ліквідації гетьманської влади. Водночас справжня причина – побоювання 

російським царатом посилення Гетьманату внаслідок реформ, його 

перетворення на удільне Малоросійське князівство, яким керували 

Розумовські, у майбутньому [331, с. 384]. Після детального аналізу змісту 

чолобитної про встановлення на теренах України спадкового гетьманства, яку 

підписала частина учасників Глухівської генеральної ради наприкінці 1763 р., 

Л. Сухих та О. Вовк дійшли висновку, що її текст було покладено в основу 

чотирьох чолобитних від Київського, Миргородського, Гадяцького та 

Лубенського полків. Ці документи написані за одним зразком і не дуже 

відрізняються один від одного. Зважаючи на це, для публікації в повному 

обсязі надано тільки одну чолобитну – від Лубенського полку. Натомість, із 

інших трьох опубліковано тільки підписи [318, с. 111]. 

В. Панашенко констатовано неплідну результативність діяльності 

К. Розумовського: «… Посівши гетьманство з царської ласки, він так і не 

проявив хисту державного діяча, виразника інтересів України, не піднявся до 

ролі лідера свого народу» [232, с. 371]. Закцентовано увагу на особливостях 

його життя після скасування гетьманства. Зазначено те, що він продовжував 

бути великим землевласником, одержав чин генерал-фельдмаршала, 

пожиттєве гетьманське жалування, м. Гадяч із навколишніми селами, 

Биківську волость і палац у Батурині [232, с. 366–371].  
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Отже, у процесі вивчення функціонування інституту гетьманства на 

теренах Лівобережної України сучасні вітчизняні історики привернули увагу 

не лише до політичних кроків і спроб гетьманів реалізувати свої внутрішньо- 

та зовнішньополітичні амбіції в якості легітимних українських керманичів, але 

й до впливів північного сусіда на здатність їхньої реалізації. Українські 

дослідники визначили каталізатори поетапного нівелювання інституту 

гетьманства на українських теренах, проаналізувавши, поряд із цим, чинники, 

що сприяли формуванню подвійної ідентичності, а подекуди – відкрито 

лояльного, вірнопідданського ставлення тогочасного українського 

істеблішменту до російських можновладців заради збереження своїх владних 

позицій, що часто супроводжувалося не підтримкою гетьмана, а навпаки – 

спробами знівелювати його намагання зберегти бодай залишки автономії на 

Лівобережжі. У майбутньому ж – зрівнятися в правах із російським 

дворянством. 

 

 

 

 

 

4.2 Аналіз шляхів інкорпорації Гетьманщини російським царатом 

Політичні кроки, які здійснював Петро І щодо ліквідації автономних 

прав Гетьманщини, укорінення російських порядків на її території 

Гетьманщини у ХVІІІ ст., докорінно відрізнялася від тих, що практикувалися 

у попередньому столітті. На думку В. Брехуненка, посилення політичної 

присутності Росії на теренах Лівобережної України мало інституційний 

характер. Це зумовило поступове нівелювання автономних прав 

Гетьманщини, ліквідацію її прав і вольностей [43, с. 340–341]. Неабияким 

тягарем для пересічного люду Лівобережної України стало розквартирування 
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в Гетьманаті російських полків. Їхнє утримання з 1712 р. було покладено на 

українських платників податків [330, с. 188].  

60-ті рр. ХVІІІ ст. ознаменувалися певними змінами в середовищі 

українського істеблішменту. Спостерігалося протистояння між 

автократичною та представницькою формами правління, яке мало місце 

протягом 60-х рр. ХVІІІ ст. Водночас відсутність у цей час гострих 

конфліктів [126, с. 80]. Доволі влучним є твердження щодо причин певного 

«заспокоєння»: вибір раціонального шляху політичного буття через 

урівноваження владних відносин між гетьманом і козацькою старшиною [126, 

с. 80]. За часів правління гетьмана К. Розумовського протистояння 

гетьман – старшина виявилося помітним. Представники тогочасної 

української еліти прагнули зберегти своє привілейоване становище, 

підлаштувати керівні інституції Гетьманщини на свою користь заради 

збереження набутого ними колись впливового становища [126, c. 81]. 

В. Горобець цілком слушно припустив, що ініціатором відновлення 

гетьманства в Україні був «світлійший князь» О. Меншиков [69, с. 288]. 

Тривалий час у О. Меншикова були протиріччя з Малоросійською колегією та 

її головою, позаяк він був найбільшим серед російських вельмож 

землевласником в Україні. Тому стягнення податків для колезької казни з 

жителів, які мешкали та працювали на територіях, які йому належали, були 

для російського можновладця неприйнятними. Ось чому він орієнтувався на 

відновлення посади гетьмана, який би не перешкоджав йому у здійсненні 

будь-яких справ на українських теренах. Н. Герасименко однією з головних 

причин відновлення гетьманства констатовано зовнішній чинник – 

наближення війни з Туреччиною [60, с. 92.].  

На думку В. Горобця, запровадження на українських теренах колезької 

системи управління в правовому відношенні ґрунтувалося на дуже непевних 

аргументах. Водночас представниками російського царату заради 

легітимізації цієї акції було зроблено акцент на соціальному аспекті, зважаючи 



151 

 

на те, що початок 20-х рр. ХVІІІ ст. характеризувався загостренням соціальних 

суперечностей в українському суспільстві, посиленням економічної 

диференціації серед його членів [330, с. 198]. 

Російський царат здійснював дії, що сприяли посиленню тиску не тільки 

на українського гетьмана, але й на представників української старшини. 

Прикладом цього є систематичне квартирування російських військ на теренах 

Лівобережної Гетьманщини. Це набуло характеру не тільки політичного 

тиску, але й економічного. Адже військові підрозділи, що квартирувалися на 

українських теренах, мали забезпечуватися всім необхідним провіантом. Ці дії 

мали не меті «охолоджувати опозиційні настрої» та «тягнути соки з економіки 

Гетьманщини» [43, с. 341]. 

У широкій палітрі наукових зацікавлень найпомітніше виокремлюється 

дослідження інституту гетьманства у Лівобережній Україні, який відбивав 

політичні процеси, що розгорталися протягом ХVІІІ ст. Сучасні українські 

науковці детально проаналізували етапи його функціонування. До цього 

сюжету звернулися практично всі фахівці з історії України ХVІІІ ст. Увага 

дослідників, передусім, спрямована на становище Гетьманщини після 

Полтавської битви та діяльність І. Скоропадського в Україні та П. Орлика в 

екзилі. 

В. Горобець зазначив, що заходи, здійснені урядом Петра І в Україні, 

складалися з «приласкания тамошнего населения» та жорстоких репресивних 

дій щодо прибічників І. Мазепи, знищення Батурина та Запорізької Січі, 

переконали царя в надійності російських позицій у Гетьманщині [69, с. 59–

60.]. Л. Іванова висвітлила реалії політичного становища Гетьманщини першої 

чверті ХVІІІ ст., наголосивши на: прагненнях російського царату ліквідувати 

залишки автономних прав на українських теренах; особливостях розвитку 

економічної, політичної, соціальної та інших сфер суспільного життя та ін. Ці 

проблемно-тематичні вектори пов’язано з тогочасним автономним статусом 

Лівобережної України [126, c. 45]. Акцентуючи увагу на становищі 
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Гетьманщини першої чверті ХVІІІ ст., дослідниця зазначила, що перетворити 

Лівобережну Україну з панівними демократично-республіканськими формами 

життя на звичайну провінцію було нелегкою справою, що потребувала 

здійснення перетворень у політичній сфері [126, с. 45]. Вона наголосила на 

втраті самостійності української козацької армії, адже під час Північної війни 

російський царат використовував українські військові формування. 

Український гетьман і старшина у військових справах одночасно перебували 

під безпосереднім керівництвом київського генерал-губернатора і вищих 

російських урядовців [126, c. 46]. 

В. Смолій звернув увагу на інкорпораційні процеси в контексті 

взаємовідносин за траєкторією «Московія / Російська 

імперія – Гетьманщина». Чільне місце – посиленню процесу інкорпорації 

України до складу Росії за часів правління Петра І і в наступний період, коли 

йшлося не про обмежені акції, а про широкомасштабний наступ на політичні 

структури України [258, с. 7]. На думку В. Горобця, першим кроком до 

насильницької інтеграції Гетьманщини стало залучення козацького війська до 

Північної війни 1700–1721 рр., дарма що ця війна була зовсім чужою 

українським інтересам [44, с. 8].  

Форсований наступ на автономні права Гетьманщини здійснювався за 

допомогою низки «технологій», ініційованих представниками російського 

царату для того, щоб знищити залишки самостійності на українських теренах. 

Одна із них була пов’язана зі створенням умов, несприятливих для того, щоб 

простий народ сприймав політику українського керманича та старшини. У 

тогочасних суспільно-політичних реаліях зіткнення інтересів різних верств 

населення було успішною реалізацією на шляху ліквідації автономних прав 

Гетьманщини. Пишучи про особливості деморалізації українців, Л. Іванова 

закцентувала увагу на деяких «ефективних» компонентах політичної 

технології російського царату щодо реалізації запланованих планів. Вона 

сформувала контент із низкою аспектів, на які в своїх діях орієнтувалися 
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представники російського царату. Серед них були такі як: «… зневага до 

національного уряду, зневага до моральних цінностей, жадоба до легкого 

збагачення і придбання нового соціального статусу через доноси…» [126, 

c. 48]. Зрештою, однією з найбільш висвітлених Л. Івановою технологій, є саме 

«технологія доносів». Дослідник зазначила, що з 1711 р. за указом Петра І при 

Сенаті існувало фіскальне відомство до якого входило 500 чиновників, які 

були донощиками. Такий відносний «ажіотаж» у кількісному відношенні 

донощиків був пов’язаний із матеріальними винагородами, які вони 

отримували навіть у тому випадку, коли в їхніх доносах була неправдива 

інформація [126, c. 49]. Діяльність фіскалів поширювалася і на українські 

терени. Джерелом рекрутування донощиків розглядалися українські козаки. 

Такими діями російський істеблішмент намагався зіткнути різні верстви 

населення на українських теренах – привілейованих та простих українців, які 

поряд із проблемами збереження власної української ідентичності мали низку 

невирішених проблем економічного характеру. Разом із тим, донощиками 

були люди егоїстичного складу, які не орієнтувалися на збереження певних 

елементів самостійності в Гетьманщини, а прагнули мати багатства, успішну 

кар’єру, владу тощо [126, c. 49]. Тогочасні політичні реалії вносили свої 

корективи й до особливостей духовного життя на території Гетьманщини. За 

наказом Петра І, православні священики мали також виконувати функції 

фіскалів. У іншому випадку їх залишали без приходу [цит. за: 126, c. 49]. 

Н. Яковенко наголошено на ключових відмінностях західних регіонів імперії, 

суспільний уклад яких спирався на поліцентризм і договірне співжиття 

«народу» і «правителів». Розмаїттю їх устроїв «добре керована» держава 

прагла протиставити єдину адміністративну систему і державний контроль, 

регульований з центру [354, c. 346]. 

У наступі на права Гетьманщини Російська імперія активно 

експлуатувала економічні важелі впливу. В. Брехуненко звернув увагу на те, 

що форсований наступ Російської імперії на автономні права Гетьманщини 
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супроводжувався не тільки втручанням інституційного характеру, створенням 

підґрунтя для зіткнення старшини, із пересічним населенням, гетьмана – зі 

старшиною, а й створенням таких умов в економіці Лівобережної України, які 

б перетворили її на сировинний додаток Російської імперії, націлений на такий 

розвиток сфер економіки та виробничих відносин, який би сприяв 

економічному розквіту Російської імперії. Політика північного сусіда була не 

на користь економічному потенціалу Гетьманщини: українське купецтво та 

вітчизняна торгівля нищилися, а на перше місце виходили інтереси 

московських купців та економіки Російської імперії [43, с. 349]. 

Для зміцнення своїх владних позицій на території Лівобережної України 

російські керманичи зорієнтувалися на широку роздачу земельних угідь на 

українських теренах у володіння російським можновладцям, надання 

найкращих земель фаворитам російських керманичів, які встановлювали на 

українських землях елементи політичного та соціально-економічного життя на 

теренах Російської імперії. Передусім, як зауважив В. Брехуненко, негативний 

вплив нових норм життя вплинув на на представників українських старшин, 

які прагли зрівнятися в правах з представниками російського дворянства й 

мати важелі політичного впливу [43, c. 353]. 

О. Гуржій, Т. Чухліб наголосили на деяких обмеженнях царського уряду 

в сфері економіки. Серед них: заборона займатися закордонною торгівлею, що 

дедалі частіше стосувалася місцевих купців та «торгівельних людей»; 

введення державної монополії на низку товарів; широке застосування 

необхідності перекуповувати різноманітні товари виключно в російських 

купців, із чого ті мали неабияку користь; визначення центральною владою 

торгів, ярмарок, а особливо портів у Росії, де могли торгувати українці [87, 

с. 34]. Автори дійшли висновку, що Петро І фактично скасував вільну 

українську торгівлю [87, c. 35].  

О. Ліцоєва закцентувала увагу на збільшення розмірів митних зборів 

майже в 5 разів порівняно з серединою 50-х рр. ХVІІІ ст. [198, с. 128]. Така 
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ситуація несприятливо відбилася на обсягах митних зборів на митницях 

Лівобережжя, адже вони почали різко знижуватися [198, с. 128]. Водночас 

аналізуючи рівень реалізації Російською імперією задумів щодо уніфікації 

різних сфер життя на українських теренах за російським зразком, 

В. Брехуненко повідомив, що далеко не всі наміри російського царату були 

успішно здійснені, що дає змогу говорити про неправильність ставлення до 

Української держави як про специфічну колонію. Зокрема, старшина змогла 

зберегти власну політичну структуру з владною вертикаллю, адміністративно-

територіальним поділом, судочинством, українська економіка не була 

розчинена в економіці Російської імперії. Зруйнувати господарську модель 

Гетьманщини, здійснити уніфікацію в економічній сфері російському царатові 

також не вдалося [43, с. 365, 366]. 

Протягом існування Гетьманщини прагнення російських керманичів 

щодо ліквідації елементів самобутності українського народу повною мірою не 

справдилися. Свідченням цього є існування дрібного козацького 

землеволодіння, що було засноване на особистій праці із використанням або 

не використанням вільнонайманої робочої сили [43, с. 366]. В. Брехуненко 

також повідомиа про збереження українськими містами своїх традицій та 

привілеїв [43, c. 367]. Він спростував усталений стереотип про те, що в 

«післямазепинські часи» на теренах Гетьманщини українська торгівля 

опинилася в катастрофічному стані. На його думку, Московії не вдалося 

перекрити всі можливі канали для накопичення українським купецтвом 

статків пишучи також про контрабанду: «… Імперському батогу купці 

намагалися протиставити універсальний інструмент всіх часів і народів – 

контрабанду» [43, с. 367]. Водночас дискримінаційні умови щодо 

українського купецтва та торговельних операцій здійснили свій негативний 

вплив. Зокрема, українські купці не змогли накопичити належний капітал. 

Згідно з В. Брехуненком, це далося взнаки. 
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Слід зауважити на ретельній послідовності, що здійснювалася 

російськими керманичами для того, щоб повністю захопити владу на 

українських теренах та вільно вирішувати питання, що належать до різних 

сфер. На думку Л. Іванової, найбільше вражає продуманість уніфікаційної 

політики Петербургу в економічній сфері [126, c. 51]. Вирішення питання 

щодо обрання вектору розвитку в економічній сфері була непростою справою. 

Керманичі Російської імперії прагнули задовольнити потреби своєї держави й 

свої особистісні. Московія була зацікавлена в тому, щоб на українських 

теренах зберігався сільськогосподарський напрямок життя. Російський царат 

вбачав у Гетьманщині «джерело сировинної бази для всеросійського 

ринку» [126, c. 52]. Зовнішньополітичні зносини українських керманичів 

такою були чітко регламентовані російською стороною. Гетьмани не мали 

можливості вільно провадити зовнішньополітичний курс Гетьманщини як 

самостійного державного утворення, заборонялися торгово-економічні 

зносини Гетьманщини з традиційними торговими партнерками – Польщею, 

Австрією, Молдовою, Прусією, Кримом [цит. за: 126, c. 53]. Транзитні 

торговельні шляхи через Лівобережжя та Слобожанщину до європейських та 

азіатських країн були також перекриті [126, c. 53]. Російське керівництво 

здійснювало всі політичні кроки для того, щоб підготувати сприятливі умови 

для життя російських людей, особливо – заможних, на теренах Гетьманщини. 

Привілейоване становище на теренах Лівобережної України мали російські 

торговці, можновладці, а не місце населення. Українські торговці були 

поставлені в нерівні умови з російськими купцями. На російські товари були 

низькі ціни, що й сприяло тому, їх доступності на противагу високоякісним 

європейським. Російські купці мали низку пільг на українських теренах. 

Натомість, на українські товари, що вивозилися, були встановлені високі 

митні тарифи [126, c. 54].  

На думку В. Брехуненка, попри політичні процеси на теренах 

Лівобережної України, Петербург не зруйнував корпоративної цілісності 
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української еліти. Ставлення української старшини до «московитів» не 

змінилося: «… Їх і далі вважали представниками зовсім іншого 

цивілізаційного простору, заснованого на деспотизмі й культурній 

неотесаності, яка так контрастувала з „київською вченістю“» [43, с. 370]. 

Водночас цілком реалізувати уніфікаційні процеси на теренах Гетьманщини 

Російській імперії не вдалося. Адже Петербургом не була демонтована  

система влади та полково-сотенний адміністративний устрій, Гетьманщина 

мала власне військо, хоча й існували органи влади, ініційовані російським 

царатом [43, c. 371]. Загалом українській еліті вдалося відстояти свою 

ідентичність, Гетьманщина не стала частиною ядра імперії, хоча «… її 

продовжували трактувати як приєднану землю, з котрої слід викачати 

економічні й інтелектуальні соки» [43, c. 372]. Це знайшло відбиток у 

квартируванні російських військових на українських теренах. За 

спостереженням Л. Іванової, на території України постійно перебували 

одинадцять російських полків, на утримання яких щороку з бюджету 

Гетьманщини відраховували 147 тис. руб. [126, с. 57]. У середині ХVІІІ ст. 

вже дислокувалося 16 російських полків [126, c. 54 –55]. 

С. Білокінь порівняв стан українських друкарень з кириличним 

шрифтом у ХVІІ та ХVІІІ ст., що показало їх згортання після поразки 

державницьких заходів І. Мазепи [16, с. 794, Білокінь]. Дослідник називає 

цензурні укази Петра І від 05 жовтня 1720 р., розпорядження Синоду 

22 лютого 1721 р. [16, с. 794].  

Для сучасного етапу висвітлення політичної історії Гетьманщини 

ХVІІІ ст. властивим є спростування сталих у попередні десятиліття 

«історичних світоглядних стереотипів». Серед ключових є міф про винятково 

«братерський» характер українсько-російських стосунків. На думку 

В. Брехуненка, від часів Переяславської ради 1654 р. головна стратегія Москви 

полягала у знищенні української Гетьманщини та в інтеграції України до свого 

простору; намагаючись розмити державність Гетьманщини, Росія 
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цілеспрямовано руйнувала українську автономію як чужу і ворожу; Росія 

заперечувала існування українців як самостійного етносу, української мови як 

окремої мови, що включає навість гіпотетичну можливість «братерства»; у 

ХVІ–ХХ ст. Росія без жодних «братерських» застережень «торгувала» 

українськими землями, як тільки військово-політична ситуація складалася не 

на її користь; Росія час від часу влаштовувала «братньому народові» 

страхітливі погроми за прагнення до самостійного життя, під час яких з 

небаченою жорстокістю знищувала цивільне населення та інфраструктуру [42, 

c. 133–137]. 

Не менш важливе значення для розуміння сутності подій, що 

відбувалися протягом ХVІІІ ст., є розвінчування міфу про природність 

зросійщення України, в рамках якої українці добровільно відмовлялися від 

української мови на користь російської. Задля спростування цього міфу 

В. Брехуненко навів низку аргументів, серед яких: прямі заборони української 

мови на користь російської часів Петра І 1722–1724 рр., що вимагали від 

канцелярії Гетьманщини керуватися Генеральним регламентом (1721 р.), який 

«накидав» російську мову; царський указ від 05 жовтня 1720 р. (заборонялося 

друкувати книги українською літературною мовою) та ін. [42, c. 97–101]. 

Отже, вітчизняні історики в якості точки відліку інкорпорації 

Гетьманщини російським царатом визначають битву під Полтавою. Чільне 

місце в сучасних дослідженнях належить аналізу позиції української 

старшини, особливо наближеної до постаті гетьмана, яка дбала про 

збереження своїх статусно-земельно-можновладних позицій. Чітко визначені 

негативні наслідки квартирування російських військ на українських теренах 

на економічну складову Гетьманщини, продуктивність виробничих сил і 

життя пересічного населення загалом.  

Сучасні історики проаналізували елементи «загравання» російського 

істеблішменту з місцевим населенням Гетьманщини заради його ворожого 

налаштування проти української старшини та гетьмана для подальшої 
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інкорпорації теренів Лівобережжя до Російської імперії. Протягом останніх 

років тогочасні політичні реалії продуктивно вивчаються через взаємовпливи 

політичних обставин з економічною сферою та культурницьким поступом. 

 

 

 

4.3 Дослідження політичної культури населення Гетьманщини 

Серед новаторських здобутків сучасних науковців – вивчення 

політичної культури не лише української еліти, але й населення Гетьманщини 

загалом. В. Кривошея звернув увагу на особливості становища старшини в 

умовах посилення імперського тиску протягом 20-х рр. ХVІІІ ст. Історик 

зазначив, що за часів правління Д. Апостола чітко простежуються можливості 

неформального впливу на гетьмана не генеральної старшини, а вибраної 

самим гетьманом групи людей [168, с. 303]. В. Горобець закумулював цілий 

спектр обставин, що не сприяли консолідаційним процесам у середовищі 

української старшини та формуванню активної та ефективної опозиційної 

сили проти наступу російського царату. Серед них – події 1708–1709 рр., що 

супроводжувалися жорстокими репресіями проти прибічників І. Мазепи. Це 

сприяло згасанню цілеспрямованого опозиційного протистояння наступу 

російського царату та призводило до формування лояльного ставлення до 

представників російського керівництва багатьох українських старшин. 

Дослідник повідомляє, що щедрі пожалування, які українська старшина, вірна 

російському трону, отримувала від царя, та стрімке просування по службовій 

драбині сприяли її тісному співробітництву з Москвою [330, с. 201]. Такі 

обставини негативно позначилися на ставленні тогочасного українського 

істеблішменту до постаті гетьмана та його діяльності. Найбільш виразно це 

стало простежуватися за часів правління гетьмана І. Скоропадського, 

протягом керівництва якого виник новий тип полковників і козацької 

старшини – призначених на впливові посади на теренах Гетьманщини з 
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царської ласки, з огляду на що вони відчували себе незалежними від гетьмана 

та козаків полку [330, с. 201]. Водночас В. Горобець звернув увагу на те, що 

поряд із лояльно налаштованими представниками старшини були угруповання 

козацької еліти – автономісти, чисельність яких значно поступалася 

першим [330, с. 201–202]. В. Брехуненко зазначив, що нездатність 

українських старшин здійснити спротив північному сусідові призводила до 

роздратування рядового козацтва та духівництва [43, с. 356]. 

В. Горобець дослідив особливості трансформації політичної 

ментальності суспільства після вчинку гетьмана І. Мазепи: «Жорстокі репресії 

уряду Петра І проти учасників виступу деморалізували та дезорганізували 

значну її частину. Щедрі пожалування старшині, яка залишалася вірною 

тронові, її швидке просування по службі завдяки протекції російських 

сановників, заохочували українську еліту до тісного співробітництва з 

Москвою. Дедалі більших масштабів набуває практика запобігання 

української адміністрації перед російською стороною в розрахунку на її 

високе покровительство» [69, с. 67–68].  

Виступ П. Полуботка та його прибічників проти порядків, які були 

встановлені російським царатом на теренах України, зумовив подальшу 

негативізацію позиції патріотично налаштованої старшої. Російське 

керівництво суттєво оновило старшинський корпус за рахунок уведення на 

впливові посади представників російського та сербського походження. Разом 

із тим, за часів гетьманства Д. Апостола ситуація дещо покращилася. Як 

зазначив В. Брехуненко «… подальшому поширенню вірусу політичної анемії 

це не завадило» [43, с. 362]. Він акцентує увагу на недостатності їхньої реакції, 

що відповідала б рівню тієї загрози, яка була [43, с. 362].  

Аналізуючи ситуацію в середовищі українського істеблішменту у 

першій половині ХVІІІ ст., В. Брехуненко дійшов висновку щодо констатації 

їхньої неспроможності в контексті здійснення опору, зважаючи на втрату 

можливості «розпоряджатися долею гетьманства» [43, с. 363]. 
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Аналізуючи ставлення української старшини до політики російського 

царату на теренах Гетьманщини, В. Брехуненко визнав, що події 1708–

1709 рр. здійснили психологічний злам у представників української старшини. 

Їй була притаманна цілковита нездатність відкрито виступити проти 

форсованого наступу російського царату на автономні права Гетьманщини. 

Він також наголосив на тому, що вона чинила спротив діям російських 

керманичів, використовуючи як легітимні, так і напівлегальні засоби. 

Водночас стратегічно Гетьманщина програвала, адже спротив української 

еліти не відбив у Московії прагнень продовжувати запланований наступ, що 

призводило до роздратування рядового козацтва та духівництва [43, c. 356].  

Кулуарні інтриги за траєкторією «Російський царат – Лівобережна 

Україна» протягом ХVІІІ ст. були одними з ключових під час призначення на 

керівні посади та припинення перебування високопоставлених можновладців 

на них. У цьому контексті доцільно згадати шлях політичного сходження 

останнього гетьмана Лівобережжя – К. Розумовського. С. Плохій звернув 

увагу не тільки на його споріднені зв’язки з О. Розумовський, що неабияким 

чином сприяло його стрімкому сходження кар’єрною драбиною, але й на дії 

потенційного гетьмана Лівобережжя щодо сприяння сходження на царський 

трон Катерини ІІ [241, c. 185]. В обмін на свої послуги він хотів отримати 

спадкове гетьманство, піддані українського керманича на теренах 

Гетьманщини також прагнули до більш широкої автономії та місцевого 

законодавства [241, с. 185]. 

Дослідники привернули увагу до перешкоджання російського царату 

реформуванню внутрішнього устрою Гетьманщини. Водночас фокус зроблено 

не тільки на зовнішньополітичних впливах, але й на особистих прагненнях та 

особливостях поведінки представників українського істеблішменту 

В. Брехуненко обґрунтував двома причинами незавершеність у контексті 

проведення П. Полуботком судової реформи: інерційністю судового процесу 

Гетьманщини, що підсилювалася бездіяльністю генерального судді Івана 
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Чарниша, та викликом гетьмана П. Полуботка до Петербургу, звідки він не 

повернувся, після чого було здійснено погром опозиційно налаштованої 

української старшини [43, с. 358]. 

Науковці закцентувати увагу на певних особливостях «переродження» 

та деградації представників тогочасного українського істеблішменту. 

Російські урядові кола на чолі з царем орієнтувалися на повне підкорення 

українських територій, у чому їм «допомагала» значна частина представників 

української старшини, яка заради високих посад, земельних угідь, 

привілейованого становища на теренах Гетьманщини, «поваги» серед 

впливових кіл російських можновладців здавала позиції українського 

автономізму. Л. Іванова зазначила, що внаслідок провадженої російським 

урядом на українських теренах у 1700–1725 рр. політики чи не звичайним 

явищем стали корупція, доноси, хабарництво, жадоба здобути впливові посади 

будь-якою ціною, прислужництво [126, c. 57]. На її погляд, було дві причини 

(ретельний підбір кадрів російськими сановниками та слабкість національної 

ідеї в українському середовищі) [126, c. 57–58].  

Водночас історики відзначили збереження ідеї суверенітету 

Лівобережної України серед української еліти та козацтва. Розмежування 

Української держави та Московії у свідомості патріотично налаштованого 

українства було доволі чітким. В. Брехуненко з цього приводу констатував: 

«Як і старшина, прості козаки розводили Українську державу та Московію по 

різних кутах, вважаючи їх окремими тілами, а гетьмана – самостійним 

правителем, недвозначно віддаючи перевагу всьому своєму перед 

московським» [43, с. 358]. Після придушення російським царатом виступу 

П. Полуботка опір наступу на автономні права Гетьманщини значно стих, але  

відновлення гетьманства у 1727 р. та 1750 р. сприяло підвищенню 

опозиційного духу [43, с. 359].  

І. Кривошея звертає увагу на певну поетапність щодо впорядкування 

статусу та діяльності неурядової старшини. Цей процес, на думку історика, 
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збігся з інтересами царської влади, що прагнула уніфікації в межах 

держави [173, с. 125]. Унаслідок тривалої еволюції, особливо в першій третині 

ХVІІІ ст., верхню сходинку в ієрархії неурядової старшини посіло бунчукове 

товариство, нижню – значкове. Військове товариство здобуло свою проміжну 

ланку між бунчуковим та значком у 40-х рр. ХVІІІ ст. [173, с. 129]. Чітким є 

«розмивання» обмежень перед 60-ми рр. ХVІІІ ст. У цьому контексті 

І. Кривошея зазначає, що з середини 60-х рр. ХVІІІ ст. настав новий етап у 

розвитку неурядової старшини, коли обмеження на чисельність товариства 

фактично вже не діяли і патенти на звання значкового чи військового 

товариша отримували різні категорії населення Гетьманщини [173, с. 129]. 

В. Кривошея висвітлив проблематику щодо векторів розвитку 

українсько-старшинських родів. Він виокремив три шляхи української 

національно-суспільної еліти: наближення до російської еліти 

(супроводжувалося зрадою національних інтересів); формальне входження до 

імперської еліти (залишалися внутрішньоопозиційними); втрата елітарних 

важелів (залишалися національно-свідомою частиною українського 

суспільства) [168, с. 275]. Російський вплив на теренах Лівобережжя 

зміцнювало значне зростання українсько-російських шлюбів. На думку 

В. Кривошеї, в попередній період шлюби дітей старшини були під контролем 

гетьманів. Характерною рисою була їхня антипольська та антиросійська 

спрямованість. За часів правління І. Скоропадського ця традиція 

продовжувалася виключно за інерцією, але у 30-ті рр. ХVІІІ ст. царський уряд 

стимулював політику збільшення українсько-російських шлюбів [168, с. 275]. 

У сучасній науковій літературі здобула увагу дослідників проблема 

опору української старшини поширенню російської влади. В. Брехуненко 

визнав, що події 1708–1709 рр. спровокували психологічний злам у 

представників української старшини, якій була притаманна цілковита 

нездатність відкрито виступити проти форсованого наступу російського 

царату на автономні права Гетьманщини. Водночас вона чинила спротив діям 
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російських керманичів, використовуючи як легітимні, так і напівлегальні 

засоби. Попри визначення двох різновидів поведінки, В. Брехуненко дійшов 

висновку, що стратегічно Гетьманщина програвала, адже спротив такого 

зразку не відбив у Московії прагнень продовжувати запланований наступ [43, 

с. 354]. 

Одним із ключових методів у централізаторських діях представників 

російського царату на чолі з Петром І було зіткнення інтересів гетьмана та 

українського істеблішменту – старшини. Північний сусід прагнув, щоб 

старшина вважала українського керманича особою з обмеженими правами 

щодо керівництва українськими теренами, нездатного вирішувати 

внутрішньо- та зовнішньополітичні питання. Тиск на свідомість старшини 

зумовлював руйнацію української самоідентичності у представників 

стародавніх старшинських родів, які заради впливових посад і можливості 

володіти ще більшими земельними угіддями із залежними селянами займали 

проімперські позиції, забуваючи здобутки колишніх поколінь [43, с. 341].  

Г. Макушина наводить приклади проникнення в громадянське 

суспільство рис «підданської» політичної культури, що була притаманною 

російському суспільству. Серед них: врахуванні думки російських чиновників 

та виконання норм царських і сенатських указів, що розповсюджувалися на 

Гетьманщину, проведення засад політики російських резидентів та І і 

ІІ Малоросійських колегій, шукання шляхів асиміляції та входження до 

російського суспільства, безправне ставлення старшин до козаків і 

посполитих, які відробляли повинності на їх землях [200, с. 7]. О. Струкевич 

дійшов висновку, що політична культура української еліти другої половини 

ХVІІ–ХVІІІ ст. була активістською та активістсько-підданською [312, с. 167]. 

Г. Макушина розглянула структурні елементи політичної культури 

населення Гетьманщини, відзначивши зростання у ХVІІІ ст. в суспільному 

середовищі Гетьманщини інтересу до старої політичної традиції у зв’язку з 

проблемою доведення власної ідентичності та пошуку політико-культурних 
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особливостейукраїнського суспільства [200, с. 7]. Чільне місце – політичним 

цінностям населення Гетьманщини (демократія, свобода, політична рівність, 

права людини, договірність, рицарська гідність, законність у суспільстві) [200, 

с. 7]. У цьому контексті доцільно зауважити на світоглядній парадигмі 

представників тогочасної еліти щодо розуміння сутності дефініції «свобода» 

у ракурсі політичної цінності. Вона була притаманною для всіх станів 

Гетьманщини. Вони розуміли її кожен по своєму. Водночас старшина 

розглядала її як свободу прийняття політичних рішень, вибору гетьмана та 

генеральної старшини, застосування прав і вольностей [200, с. 7]. 

Л. Іванова дослідила проблему автократизму та парламентаризму в 

політичній культурі українського соціуму. Аналізуючи становище 

Гетьманщини у ХVІІІ ст., вона визначила зростання окремих старшинських 

кланів, які ворогували між собою та боролися за вплив на тогочасне політичне 

управління на теренах Гетьманщини [126, c. 67]. Саме ХVІІІ ст. 

ознаменувалося контролюванням ними практично всього суспільно-

політичного та економічного життя на теренах Гетьманщини [126, с. 67]. 

Козацька «олігархія» посилила свої позиції за часів правління 

І. Скоропадського [126, c. 68]. 

За спостереженням Л. Іванової, феодальні порядки, перенесені з 

території Російської імперії на терени Гетьманщини, доволі міцно вкорінилися 

в козацько-старшинському середовищі [126, с. 142]. На її думку, процес 

закріпачення розпочався за часів правління гетьмана І. Скоропадського. 

Наступ на особисту свободу українського населення здійснила Перша 

малоросійська Колегія, що запровадила всезагальний подушний податок [126, 

с. 142]. 

ХVІІІ ст. ознаменувалося не тільки форсованим наступом на автономні 

права Гетьманщини російським царатом, й деструктивними процесами серед 

українських урядовців, зумовлених конкуренцією між старшинськими 

угрупуваннями, гетьманським інститутом влади та Старшинською радою за 
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першість перебування у владній ієрархії [126, c. 68]. Ці процеси 

зумовлювалися не лише геополітичними чинниками, а й українським 

менталітетом. Зокрема, наголошується на схильності до протистояння між 

різними політичними групами задля власного збагачення, а не на користь 

державних інтересів [126, с. 73–74]. 

На думку О. Струкевича, ідеї Просвітництва ставали ґрунтом політико-

культурних орієнтацій козацьких старшин, втілюючись у проєктах та 

реальних кроках реформування суспільства України-Гетьманщини, у 

прагненні розширити її автономію [310, с. 146]. Через призму думок 

Г. Макушиної простежується вплив російських політичних цінностей 

Зокрема, йдеться про договірність , що формувала у ХVІІ ст. відносини з 

протекторатом. Водночас у ХVІІІ ст. – ігнорувалася російськими монархами в 

контексті політики інкорпорації [200, с. 8]. 

Увагу сучасних дослідників привернула внутрішньополітична тактика 

української старшини. Г. Макушина показала прагнення старшини обмежити 

владу гетьмана, розширити повноваження Ради Старшин, не допустити 

реалізації на теренах Гетьманщини російської самодержавної моделі [200, 

c. 9]. Вона дійшла висновку, що в умовах тогочасних політичних реалій, 

політичну активність населення Гетьманщини можна розглядати з двох 

позиції, а саме: автономістів та асиміляторів [200, c. 9]. На її думку, перші були 

громадянами, які орієнтувалися на самостійну державу, натомість другі – 

дивилися на поведінку російських чиновників, орієнтувалися на те, щоб 

радитися з ними, вони виїжджали на постійне місце проживання до Російської 

імперії, шукали там собі посад [200, с. 9]. Зокрема, постаті, які належать до 

другої «категорії»: О. Безбородько, Г. Полетика, Ф. Прокопович, 

С. Яворський та ін. [200, с. 9]. 

Окреме місце посідає психологічний аспект свідомісного ставлення 

українських можновладців до тогочасних політичних реалій, який можна 
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визначити як «психологічний злам» української старшини в контексті 

сучасного розуміння політичних реалій Гетьманщини ХVІІІ ст. 

В. Кривошея звернув увагу на особливості становища старшини в 

умовах посилення імперського тиску протягом 20-ті рр. ХVІІІ ст. На його 

думку, за часів правління Д. Апостола чітко простежуються можливості 

неформального впливу на гетьмана не генеральної старшини, а обраної ним 

групи людей. В. Горобець навів цілий спектр обставин, що не сприяли 

консолідаційним процесам у середовищі української старшини і формуванню 

активної та ефективної опозиційної сили проти наступу російського царату. 

Серед них – події 1708–1709 рр., що супроводжувалися жорстокими 

репресіями проти прибічників І. Мазепи. Це ставало поштовхом до згасання 

цілеспрямованого опозиційного протистояння та призводило до формування 

лояльного ставлення до представників російського керівництва багатьох 

українських старшин. Щедрі пожалування, які українська старшина, що 

залишалася вірною російському трону, отримувала від царя, та стрімке 

просування по службовій драбині сприяли її тісному співробітництву з 

Москвою. В. Горобець змістив акцент на дослідження особливостей 

трансформації «політичної ментальності» суспільства після вчинку гетьмана 

І. Мазепи, наголосивши на тому, що жорстокі репресії уряду Петра І проти 

учасників виступу деморалізували та дезорганізували значну її частину. 

Виступ П. Полуботка та його прибічників проти порядків, запроваджених 

російським царатом на теренах України, призвів до подальших негативних 

наслідків для патріотично налаштованої старшини. Після політичних кроків 

українського гетьмана російське керівництво суттєво оновило старшинський 

корпус за рахунок залучення до впливових посад осіб російського та 

сербського походження. Водночас за часів гетьманства Д. Апостола ситуація 

дещо покращилася. У цьому контексті В. Брехуненко зазначив, що українській 

старшині була притаманною цілковита відсутність спротиву наступу 

російського царату на автономні права Гетьманщини. Водночас вона чинила 
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спротив діям російських керманичів, використовуючи як легітимні, так і 

напівлегальні засоби. На думку С. Плохія, чимало хто з Гетьманщини вважали 

смерть Петра І Божою карою за жорстоке поводження з козаками. Інші ж 

сприйняли її як можливість відновити деякі привілеї, що були узурповані 

царем. Зважаючи на значний вплив російського царату на внутрішньо- та 

зовнішньополітичне становище Гетьманщини, слід закцентувати увагу на 

певних особливостях «переродження» та «деградації» представників 

тогочасного українського істеблішменту. Російські урядові кола на чолі з 

царем орієнтувалися на повне підкорення українських територій. У цьому їм 

допомагала значна частина представників української старшини, яка заради 

високих посад, земельних угідь, привілейованого становища на теренах 

Гетьманщини, «поваги» серед впливових кіл російських можновладців, 

здавала позиції українського автономізму. Л. Іванова зазначила, що політика, 

яка впроваджувалась російським урядом на українських теренах у цей період, 

мала свої наслідки на користь російського царату та не сприяла відстоюванню 

автономних прав Гетьманщини. Корупція, доноси, хабарництво, жадоба 

здобути впливові посади будь-якою ціною, прислужництво були звичайним 

явищем для тих часів. Серед причин такого становища названо, з одного боку, 

ретельний підбір кадрів 28 міністрами-резидентами та російськими 

сановниками. Натомість, другою причиною такого негативного становища, 

яке не сприяло зміцненню ідеї збереження автономних прав Гетьманщини, 

став політичний аспект. А саме – слабка державницька програма та 

національна ідея в українському середовищі. Водночас доцільно зауважити, 

що ідея суверенітету Лівобережної України ще жевріла серед української еліти 

та козацтва. Розмежування Української держави та Московії у свідомості 

патріотично налаштованого українства було доволі чітким. В. Брехуненко з 

цього приводу повідомив, що як і старшина, прості козаки розводили 

Українську державу та Московію по різних кутах, вважаючи їх окремими 
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тілами, а гетьмана – самостійним правителем, недвозначно віддаючи перевагу 

всьому своєму перед московським [43, с. 358]. 

Отже, одне з чільних місць у сучасній концепції історії України посідає 

світоглядна парадигма української старшини, що формувалась у 

неоднозначних умовах балансування між обстоюванням автономії та 

наступом імперії. Українські історики закцентували увагу не на політичних 

настроях пересічного українства, а здебільшого – на формуванні елементів 

«подвійної ідентичності» у середовищі українських старших, від особистісних 

прагнень і політичних орієнтацій яких великою мірою залежала боротьба за 

збереження української ідентичності та автономних прав Гетьманщини. 

Вітчизняна наукова спільнота у середовищі тогочасних українських старшин 

після подій 1709 р. виокремлює два вектори: «автономістський» та 

«угодовський». Науковці одностайні в поясненні психологічно-світоглядного 

зламу хиткою ситуацією «несамостійності», в якій опинилася Лівобережна 

Україна, адже українська старшина ХVІІІ ст. прагнула зрівнятися в правах з 

російським дворянством, зберегти свої владні позиції. Водночас у їхньому 

світогляді ще жевріла ідея відродити колишні вольності, привілеї та 

самостійно провадити внутрішньо- та зовнішньополітичну діяльність. 

 

 

 

4.4 Вивчення участі Гетьманщини ХVІІІ ст. у міжнародних 

відносинах  

Проблематика особливостей дипломатичних відносин українських 

керманичів у ранньомодерну добу знайшла відображення у наукових працях 

В. Смолія, В. Степанкова, В. Горобця, Т. Чухліба та ін. [70; 285; 286]. 

Знаковим у цьому контексті є посібник для університетів «Дипломатія на 

«межі світу»: міжнародні відносини та зовнішня політика Української 

держави (XVII ст. – 1750-ті рр.) [286]. Розкрито проблематику щодо 
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національної дипломатичної минувшини, зовнішньої політики гетьманських 

урядів Війська Запорозького середини XVII – першої половини XVIII ст., 

міжнародного становища та дипломатичного церемоніалу посольської служби 

Української держави у ранньомодерну добу світової історії. Досліджено 

ключові аспекти зовнішньої політики гетьмана Івана Мазепи, генезу відмови 

від протекції Москви [286, с. 263–275], міжнародну ситуацію на теренах 

Східної Європі (на початку XVIII ст.) та її вплив на цілісність України [286, 

с. 281–289], згасання української ранньомодерної дипломатії та ін. [286, 

с. 310–313]. 

Серед провідних тематичних напрямів вивчення Гетьманщини в 

контексті тогочасних міждержавних відносин увагу науковців привернуло її 

місце в міжнародних реаліях на початку ХVІІІ ст., ставлення 

західноєвропейських держав до подій на теренах Гетьманщини, спроможність 

українського істеблішменту до реалізації внутрішньо- та 

зовнішньополітичного вектору на території Лівобережної України та 

особливості взаємозв’язків між Московією та Гетьманщиною після 

Полтавської битви 1709 р.  

Цікавою та доволі нестандартною є точка зору В. Брехуненка щодо 

ставлення європейських еліт до Московії. Зокрема, тогочасний європейський 

істеблішмент не вважав Полтавську битву смертельним ударом по 

державності Гетьманщини [43, с. 301]. На його думку, до останньої чверті 

ХVІІІ ст. Гетьманщина утримувала позиції самопрезентації на міжнародній 

арені, а українська еліта мала можливість бути почутою [43, c. 301]. 

В. Ціватий зазначив, що на початку ХVІІІ ст. доцільніше розглядати 

Гетьманщину не як самостійного актора міжнародної політики, а як державне 

утворення, на яке значний вплив мала зміна «гравців» на дипломатичній арені. 

Науковцями відзначено, що дипломатична діяльність П. Орлика мала більш 

ідеологічні результати, ніж практичні, адже саме завдяки його боротьбі за 

незалежність України, розробці «Конституції прав і свобід Запорізького 
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війська» у пересічних людей тогочасної Європи сформувалися погляди, що 

незалежна Україна є потрібною Європі як противага Російській 

імперії [цит. за: 340, с. 278–279]. 

О. Сокирко дослідив історичні витоки та еволюцію маловідомого 

складника українських збройних сил козацької доби – найманого 

(охотницького) війська. Використавши широкий спектр історичних джерел, 

автор розглянув становлення й розвиток українського найманства в широкому 

контексті європейської історії ХVІІ–ХVІІІ ст., його вплив на політичну та 

військову історію Лівобережної Гетьманщини. У центрі уваги – основні 

організаційні засади охотницьких полків (структури, комплектування, 

забезпечення та озброєння), участь найманців у воєнних конфліктах 

гетьманату наприкінці ХVІІ – на початку ХVІІІ ст., їхнє повсякденне 

життя [290]. 

Попри думку радянських істориків щодо нездатності українських 

гетьманів керувати на теренах Лівобережної України, В. Брехуненко показав 

місце Гетьманщини в тогочасних міжнародних реаліях. Після Полтавської 

битви 1709 р. на Гетьманщину не змінився погляд як на державу, а українські 

гетьмани виглядали законними володарями [43, с. 301]. До середини ХVІІІ ст. 

Франція, Швеція та Річ Посполита оцінювали прагнення українських 

представників цілком імовірними (за умов появи сприятливих зовнішніх 

обставин) [43, с. 301]. Показано, що європейські країни цікавилися 

Гетьманщиною та подіями на її теренах. Це було пов’язано з тогочасною 

геополітичною ситуацією, особливостями географічного положення 

Лівобережної України та політичними зв’язками між європейськими країнами. 

Такий розподіл політичних сил на міжнародній арені був на користь 

Гетьманщині, яка могла при нагоді здійснити маневр [43, с. 302–303]. 

Незгасання уваги до дослідження перипетій на теренах Гетьманщини 

репрезентувала праця Д. Вирського, у якій досліджено період Раннього 

Модерну в Україні в контексті глобальної історії. У ній висвітлено хід подій 
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на українських землях (з відсутністю усталених штампів та заангажованих 

концептів (імперських і національних) модерних історіографій). У контенті 

дослідження простежується спроба з’ясувати європейський і світовий аспекти 

викликів [55]. 

Протягом останніх років набули розвитку такі тематичні вектори в 

контексті вивчення Гетьманщини як: статетево-вікова структура населення, 

розпуста як прояв девіантної поведінки самотніх жінок в суспільстві 

Гетьманщини, незаміжні жінки другої половини ХVІІІ ст., повторне заміжжя 

овдовілих жінок Лвобережжя, шлюб і родина православного населення 

Лівобережної України, кровно-духовна спорідненість як шлюбно-дозвільна 

вимога для українських наречених та ін. Зокрема, серед істориків, які 

продукують ці вектори – О. Бороденко та спектр її наукового доробку [34–40]. 

На нашу думку, для того щоб розглядати глобальні суто політичні, соціальні 

або економічні процеси в контексті вектору Лівобережжя – Російська імперія, 

доцільно багатоаспектно усвідомлювати місцеві особливості населення, які 

впливали на ті перипетії, у т. ч. й у політико-економічному аспекті, які 

відбувалися на теренах Гетьманщини протягом ХVІІІ ст.  

Ю. Степанчук, С. Гальчак, А. Лисий звернули увагу на особливості 

ліквідації московським самодержавством державної автономії України-

Гетьманщини в другій половині ХVІІ–ХVІІІ ст. [299]. Зібрані історичні факти 

свідчать, що для українців військово-політичний союз із Москвою мав 

фатальні наслідки. Царський уряд не лише не дотримувався зобов’язань щодо 

захисту та збереження суверенітету Української козацької держави, але й 

послідовно руйнував інституції старшинсько-гетьманської влади, здійснював 

жорстокий наступ на українську культуру, мову та національну 

самобутність [299]. 

Науковці привернули увагу до програми, що була висунута під час 

обрання П. Орлика гетьманом. П. Пиріг зауважив, що вона передбачала 

існування під шведським протекторатом незалежної Української Речі 

https://scholar.google.com/scholar?cluster=11801191776315763211&hl=en&oi=scholarr
https://scholar.google.com/scholar?cluster=11801191776315763211&hl=en&oi=scholarr
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Посполитої, кордони якої мали охоплювати окрім Лівобережної, Сіверської та 

Слобідської, також Правобережну Україну до р. Случ; передбачалося 

відокремлення частини території від Речі Посполитої, а також 

підпорядкування українському гетьманові донців-некрасівців та областей 

Війська Донського [237, с. 33–43]. Гетьман в екзилі провадив активну 

дипломатичну діяльність, продовжуючи політичний вектор І. Мазепи. 

Водночас він опинився в ситуації, що значно відрізнялася від тієї, в якій 

перебував його попередник та призначений російським царатом гетьман 

І. Скоропадський. П. Орлик знаходився за межами українських теренів, 

намагаючись здобути підтримку впливових європейських держав для 

розв’язання «українського питання». У тогочасних кулуарних перипетіях та 

його політичних прагненнях одне з чільних місць відіграли польські 

керманичі. П. Пиріг звернув увагу на те, що задовго до укладення спеціальної 

угоди з Карлом ХІІ, згідно з якою шведський король обіцяв продовження 

війни з Росією й допомогу гетьманові, з підтримки французького резидента в 

Константинополі Дезаєра та представника польського короля Станіслава 

Лещинського Понятовського, П. Орлик спромігся схилити на свій бік 

Туреччину [237, с. 33–43].  

П. Орлика прагнув об’єднати дві частини українських теренів 

(Лівобережжя та Правобережжя). У цьому контексті – дослідження 

особливостей походу на українські землі на початку 1711 р. На думку 

О. Дубини, мета походу П. Орлика полягала у визволенні рідної землі з 

тяжкого ярма неволі, яке на неї наклали польський король Август і 

московський цар [108, с. 39–45]. Доцільно звернути увагу на маніпуляції 

російського царя Петра І довкола походу 1711 р. та після нього. О. Дубина 

наголосила на зверненні Карла ХІІ до учасників коаліції напередодні їх походу 

в Україну й зазначила, що в ньому викрито методи політичних фальсифікацій, 

що були на озброєнні в Петра І, а саме – поширення від імені шведського 

короля та його союзників, що мали на меті роз’єднання союзницьких сил, 
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наводячи в якості прикладу донесений до турецького султана лист про план 

розподілу Польщі [108, с. 41]. 

Серед причин невдачі П. Орлика в поході 1711 р. – особливості дій 

союзників, підтримкою яких заручився гетьман в екзилі П. Орлик. В. Матях 

зазначила, що тоді гетьман був як ніколи близьким до здійснення головної мрії 

свого життя – об’єднання в єдину незалежну державу Правобережної, 

Лівобережної та Слобідської України [206, с. 125]. Водночас зазначено, що 

саме стало на заваді реалізації цих далекоглядних державотворчих планів. 

Серед причин названо такі: суперечності в таборі союзників, відсутність 

єдиного командування з’єднаними військовими силами (разом із гетьманом 

виступило кількатисячне польське військо прибічників Станіслава 

Лещинського, 50-тисячна татарська орда разом із кількома сотнями 

запорозького та донського козацтва), грабежі та насильства, до яких вдалися 

татари, негативний вплив московської дипломатії [206, с. 125]. В. Матях 

також наголосила на факторі політичних кроків російського царату на чолі з 

Петром І, зазначаючи, що в квітні 1714 р. з’явилися нові акценти щодо 

підпорядкованості Правобережної України – за дозволом турецького султана 

війська Речі Посполитої зайняли її територію [206, с. 125].  

Доцільно зауважити, що після невдалих спроб реалізувати державницькі 

наміри П. Орлик, перебуваючи за межами українських теренів, здійснював 

спроби «реваншу». Політичні реалії на Лівобережжі стрімко змінювалися. 

Російський царат невпинно нівелював рештки автономних прав. Водночас в 

екзилі П. Орлик намагався ще раз «розіграти польський аспект гри» в 

контексті об’єднання в одну державу військово-дипломатичним шляхом двох 

частин українських теренів – Лівобережжя та Правобережжя. І. Діптан 

наголосила на сприятливих умовах, що склалася на середину 20-х рр. ХVІІІ ст. 

С. Лещинський (хрещений батько кількох дітей Орлика) став тестем 

французького короля Людовіка ХV; 23 вересня 1725 року ствердилася 

Ганноверська коаліція (Франція, Голландія, Англія) на противагу Віденській 
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(Австрія, Іспанія, Росія) [99, с. 190]. В. Матях зазначила, що подіями періоду 

1725–1728 рр., на який припадають суперечності між Ганноверською та 

Віденською коаліціями, П. Орлик управно скористався в боротьбі за 

Правобережжя, одночасно зробивши ставку на Станіслава Лещинського та 

Августа ІІ, намагаючись визволити правобережний і лівобережний регіони та 

граючи на польсько-російському протистоянні [206, с. 127].  

Під час висвітлення подій, що відбувалися на теренах Гетьманщини 

після Полтавської битви 1709 р., В. Брехуненко зіставив наміри російського 

царату в контексті реалізації своїх планів щодо Гетьманщини з тогочасною 

геополітичною ситуацією (існування політичних альянсів, кожен із яких мав 

чітку стратегічну мету). Він визначив низку причин міжнародного характеру, 

які не сприяли швидкій уніфікації політичного життя на теренах Гетьманщини 

згідно з російським зразком. Серед них: непевність майбутнього Московії 

після Полтави 1709 р., існування української політичної еміграції, загроза 

війни з Туреччиною, інтриги Франції та С. Лещинського, що 

унеможливлювали використання занадто різких заходів [43, с. 340].  

Отже, сучасні українські науковці відзначають неабиякий рівень 

залученості представників тогочасної еліти українського походження до 

участі в міжнародному житті Європи. Домінуючим є концепт, згідно з яким на 

ситуацію в Гетьманщині істотно впливала зміна «акторів» на міжнародній 

арені, колізії та інтриги протягом 1709–1764 рр., адже географічно терени 

Лівобережжя були, у певній мірі, буферною зоною, місцем зіткнення інтересів  

різних держав. Значне місце – діяльності П. Орлика, який, завдяки сміливим 

дипломатичним крокам, прагнув налагодити ситуацію як на теренах 

Правобережжя, так і на Правобережжі. 

90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст. – доба трансформації української 

історичної науки. Під впливом суспільно-політичних зрушень відбулася 

методологічна переорієнтація пострадянських істориків, їхнє звернення до 

дослідження «білих плям» історичної минувшини України. Від початку 90-
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х рр. ХХ ст. дослідження, присвячені модерній добі, посіли чільне місце в 

науковому доробку вітчизняних істориків. Суспільно-політичні зрушення, 

можливість українських істориків долучитися до раніше засекречених 

архівних документів, прагнення дослідників до продукування контенту в 

межах українознавчих студій – сприятливо вплинули на дослідження 

проблемних аспектів політичної історії Лівобережної України 1709–1764 рр. 

У дослідженні політичної історії Гетьманщини ХVІІІ ст. доцільно 

виокремити кілька тематичних напрямів. Зокрема, на 90-ті рр. ХХ ст. припадає 

актуалізація вивчення діяльності українських гетьманів, їхніх 

реформаторських кроків, періодів безгетьмання, функціонування 

Малоросійської колегії, причин та наслідків ліквідації інституту Гетьманату. 

Із початком 2000-х рр. ХХІ ст. вітчизняні науковці більш детально 

закцентували увагу на висвітленні не тільки політики гетьманів у сфері 

економіки, культурного поступу, але й змістили фокус на тогочасні владні 

відносини та політичні перипетії. Вони звернули увагу на вплив політики 

російського царату на різні сфери функціонування суспільно-політичного 

життя на теренах Гетьманщини саме за траєкторією взаємовідносин 

«Російська імперія – Лівобережжя» та в контексті тогочасної загальної 

геополітичної ситуації.  

Протягом останніх років продукуються дослідження щодо становища 

тогочасного істеблішменту – української старшини. Найбільш поширені – 

розвідки про внутрішню градацію (поділ на групи) української старшини, 

характеристику структурно-соціальних особливостей тогочасних 

можновладців, політичну культуру населення Гетьманщини тощо. Вивчення 

проявів подвійної малоросійської ідентичності доцільно виокремити до 

самостійного вектору досліджень, який широко популяризується. Сучасні 

історики вивчають це питання через призму причинно-наслідкових зв’язків, 

обґрунтування дій українських старшин у межах історичної ретроспективи. На 

відміну від радянського періоду розвитку вітчизняної історичної науки, 
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сучасні історики успішно продукують ідеї щодо спростування сталих 

історичних «стереотипів» – «міфів».  

 Вітчизняні історики вже зробили та продовжують здійснювати значний 

внесок у розвиток вивчення політичної історії Гетьманщини ХVІІІ ст., значно 

розширивши спектр тематичних векторів своїх досліджень і залучивши 

широкий спектр історичних джерел як з українських, так і з зарубіжних 

сховищ.  
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ВИСНОВКИ 

  

Стрижневим завданням дисертаційного дослідження стало виявлення 

здобутків українських істориків кінця ХVІІІ – початку ХХІ ст. у вивченні 

політичної історії Гетьмащини останніх десятиліть її існування. У центрі уваги 

перебувало визначення рис, притаманних історіографічному поступу щодо 

політичних перипетій у Гетьманщині ХVІІІ ст., зважаючи на загальну 

атмосферу та стан розвитку історичного знання на кожному з етапів. 

Аналіз надбань науковців з визначення досягнень у вивченні історії 

Гетьманщини ХVІІІ ст. репрезентовано доволі розлогим спектром історичної 

літератури, подекуди узагальнюючого, а деколи – фрагментарного формату. 

За тематичною ознакою виразно виокремлюються кілька груп досліджень: 

тексти, в яких презентовано загальні риси історіографічного поступу, дотичні 

історіографічно-біографічні праці, роботи з аналізом здобутків історіографів 

щодо політичної історії Гетьманщини ХVІІІ ст. Детальне вивчення широкого 

спектру історичної літератури з обраної проблеми показало наявність 

неабиякого масиву системних узагальнюючих праць і фрагментарних розвідок 

з проблеми дослідження. Водночас розвідки, у яких би системно 

простежувалися б дослідницькі аспекти щодо еволюції історичного знання з 

проблеми, – не здобули серед наукової спільноти детального та комплексно-

спеціального опрацювання, що й зумовило вибір теми дисертаційного 

дослідження.  

Джерельне підґрунтя дослідження складають історіографічні 

(монографії, статті, дисертаційні дослідження істориків ХХ – поч. ХХІ ст.) та 

історичні джерела (законодавчі акти, розпорядчі документи російського 

царату щодо Лівобережної Гетьманщини, документи Комуністичної партії 

України / СРСР). 

Ключовими принципами дослідження виступили: наукова 

об’єктивність, історизм, системність, комплексність, наступність. Вони 
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надали змогу здійснити аналіз наукового доробку з визначеної проблематики. 

Для розв’язання завдань, поставлених у дисертації, використано комплекс 

методів дослідження: загальнонаукових (аналізу-синтезу, індукції-дедукції, 

діалектики, контент-аналізу узагальнення, статистичний); спеціально-

історичних (проблемно-хронологічний, історико-порівняльний, історико-

типологічний, історико-генетичний).  

Вивчення проблеми українськими дослідниками розгорталося на 

чотирьох історіографічних етапах: імперському (кінець ХVІІІ ст. – початок 

ХХ ст.); українському революційному (1917 – середина 20-х рр. ХХ ст.); 

радянському (20-ті – 80-ті рр. ХХ ст.); доби Незалежності (90-ті рр. ХХ – 

початок ХХІ ст.). На кожному з них виокремлюються неоднакові історичні 

наративи, у межах яких сукупно кількома поколіннями українських істориків 

досліджено ключові аспекти політичного розвитку Гетьманщини протягом 

1709–1764 рр.  

У межах першого етапу виокремлюються три періоди: кінець ХVІІІ ст. – 

перша половина ХІХ ст. – романтичний; середина та друга половина ХІХ ст., 

коли сформувалося наукове уявлення про політичний поступ Гетьманщини; 

злам ХІХ–ХХ ст., який позначився піднесенням національної історичної 

парадигми та виокремленням державницького напряму. Доволі знаковим є 

історико-політичний трактат «Історія Русів». У ньому знаходимо певну 

подвійну лояльність автора до Петра І та непримиренність до С. Меншикова. 

Діяльність російського керманича висвітлена без завуальовувань періоду 

правління П. Полуботка. Змістовий контент трактату віддзеркалює те, що в 

часи його написання серед українських старшин ще активно не продуковано 

ідею автономістичного вектору в контексті погляду на майбутнє Лівобережжя 

та його населення. Представники української історіографії імперської доби 

стали на шлях критичного ставлення до джерел і творів попередників, проте 

їхнє походження та тогочасні суспільно-політичні умови вплинули на 

позиціонування політичної історії Гетьманщини ХVІІІ ст. Попри певні 
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хитання Д. Бантиша-Каменського в бік вірнопідданського потрактування 

української минувшини у його праці перемагає концепція автономізму. Праця 

М. Маркевича також відбиває подвійну етнокультурну лояльність. У її 

основі – синтез автономістських і лояльних до Росії інтерпретацій.  

Другий етап в опрацюванні політичної історії Гетьманщини позначився 

формуванням народницького напряму, до якого належала ціла плеяда 

істориків, які в своїх працях приділили значну увагу історії Гетьманщини 

(М. Костомаров, В. Антонович, Д. Яворницький, О. Єфименко та ін.). На 

відміну від своїх попередників, вони відійшли від ліберального ставлення до 

російського царату, намагаючись не тільки констатувати факти, але й розкрити 

першопричини тих чи інших проблем, що стосуються політичної історії 

Гетьманщини. Протягом третього підперіоду (на зламі ХІХ–ХХ ст.) 

М. Грушевський, О. Єфименко, М. Слабченко та інші науковці піднесли 

знання про політичний розвиток Гетьманщини ХVІІІ ст. на професійний 

науковий рівень. Зважаючи на здобутки попередників та залучивши широку 

джерельну базу, вони детально висвітили періоди правління українських 

гетьманів, проаналізували їхні відносини з російським царатом, розглянули 

взаємодію Лівобережної України та Запоріжжя, привернули увагу до ліквідації 

автономних прав Гетьманщини. 

На розвиток української історичної науки позитивний вплив справила 

Українська революція 1917–1921 рр. У цей недовгий період виокремилися три 

парадигми: українська національна, марксистсько-ленінська та державницька 

діаспорна. Прибічники першої продовжили традицію вивчення політичних 

процесів Гетьманщини з україноцентричної позиції. Дослідники, які 

намагалися сприйняти нову для того часу марксистську методологію, 

критично ставилися до втрати гетьманської автономії, негативно оцінювали 

імперську агресію щодо українських земель, але звинувачували й козацьку 

старшину за її зрадництво, багатства, привілеї та погіршення становища 

пересічних козаків і посполитих. Історики, які продовжили наукову роботу в 
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еміграції, репрезентували державницький підхід, обґрунтовували ліквідацію 

Гетьманщини слабкою політичною організацією української еліти, зокрема 

відсутністю спадкової влади.  

У дpyгiй пoлoвинi XX cт. y вивчeннi icтopiï Гeтьмaнщини, як i в 

yкpaïнcькiй icтopичнiй нayцi зaгaлoм, чiткo викpиcтaлiзyвaлиcя двi 

дiaмeтpaльнo пpoтилeжниx парадигми – paдянcькa тa зapyбiжнa. Радянські 

історики визнавали наступ російського царату на автономні права України та, 

водночас, або уникали звинувачень російських урядовців, або виправдовували 

їхню жорстку політику щодо України захистом інтересів пригніченого народу. 

Cвiтoглядний кoнцeпт yкpaïнcькиx paдянcькиx aвтopiв щoдo icтopiï 

Гeтьмaнщини XVIII cт. звoдивcя дo виcвiтлeння coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo 

cтaнoвищa ceлянcтвa XVIII cт., coцiaльнoгo пpoтиcтoяння. У paдянcькiй 

тepмiнoлoгiï – «клacoвoï 6opoть6и». Aвтopи нaмaгaлиcя в пoвній мipi 

peaлiзyвaти iдeю єдинoï icтopичнoï peтpocпeктиви yкpaïнcькoгo тa pociйcькoгo 

нapoдiв, пpaгнyли нaцiлити читaчa нa cпiльний пpocтip iз oднaкoвими 

пpoблeмaми, пoв’язaними з протиборством ceлянcтвa пpoти фeoдaлiв-

зaгapбникiв. Замовчувалася боротьба українських гетьманів за залишки 

автономних прав Лівобережної України. 

Укpaïнcькi icтopики, якi oпинилиcя пoзa мeжaми eтнiчнoï Бaтькiвщини, 

пpaгнyли дoвecти здaтнicть yкpaïнцiв нa пoдaльший poзвитoк влacнoï 

дepжaвнocтi. Boднoчac пapaдoкcaльнo, щo icтopики, якi вiднocилиcя дo piзниx 

cвiтoглядниx кiл, пepeбyвaли y пpoтилeжниx cycпiльнo-пoлiтичниx yмoвax, 

мaли oднaкoвy пpoблeмy – oбмeжeний дocтyп дo apxiвниx джepeл з icтopiï 

Гeтьмaнщини XVIII cт.: дiacпopяни фiзичнo бyли вiдipвaнi вiд України; 

paдянcькi нaукoвцi – з oглядy нa iдeoлoгiчнi пepeшкoди. Як нacлiдoк, дo 

пoчaткy ocтaнньoгo  дecятилiття XX cт. Гeтьмaнщинa XVIII cт. нe пoтpaпилa 

дo eпiцeнтpy нayкoвoгo нapaтивy.  

Концепція проблеми дослідження зазнала істотних змін у добу 

Незалежності України. По-перше, постаті українських гетьманів та їхня 
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діяльність висвітлюються як боротьба українських гетьманів за автономні 

права Гетьманщини, а не як зрадницькі дії щодо російського царату; по-друге, 

сучасні історики висвітлюють діяльність російських установ на території 

України періоду безгетьмання як колонізаторську для Лівобережної України; 

по-третє, проаналізовано загарбницькі плани керманичів Російської імперії 

щодо українських територій. Протягом майже тридцяти років українські 

історики здійснили справжній інформаційний прорив у царині історії 

Гетьманщини. Це стало можливим завдяки інтенсивному опрацюванню 

історичних джерел. 

Чільне місце в дослідницькому спектрі проблематики віх у розвитку 

Гетьманщини ХVІІІ ст. вітчизняні історики надають становищу тогочасного 

істеблішменту, акцентуючи увагу на «біполярності» їхнього світогляду щодо 

політичних реалій. Науковці показали, що попри перехід частини української 

еліти на проросійські позиції для збереження свого становища в суспільстві та 

значних грошових статків, існували й ті, у діях яких віддзеркалювалося 

негативне ставлення до політики російського царату.  

Дослідники показали, що створення Малоросійської колегії було 

цілеспрямованим актом царату з метою поступової ліквідації автономних прав 

Лівобережної України. У науковій літературі ствердилася думка про те, що 

внаслідок форсованих дій, ініційованих північним сусідом, у середовищі 

українського істеблішменту сформувалися дві групи: урядовці, лояльно 

налаштовані до політики керманичів Російської імперії, та автономісти, у діях 

і мріях яких ще жевріла ідея збереження залишків автономних прав на теренах 

Гетьманщини.  

Протягом останніх років увиразнився інтерес до політичних кулуарних 

інтриг довкола Гетьманщини у 1709–1764 рр., що базувалися на приватних 

інтересах представників російських та українських правлячих кіл. Увагу 

приділено дослідженню психологічних особливостей та концептуальних 

орієнтирів тогочасного істеблішменту, зважаючи на формування «ідеології» 
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подвійної ідентичності. Дослідники дійшли висновку, що дії російських 

урядовців сприяли розхитуванню державницьких інституцій Гетьманщини. 

Їхня «плідна діяльність» була зорієнтована на розбрат, нівелювання віри 

місцевого населення в українських керманичів, дезорганізацію як пересічного 

люду, так і представників козацько-старшинської верхівки.  

Сучасні науковці показали, що політика К. Розумовського вирізнялася 

незавершеністю задумів, поставлених ним на початку здійснення 

запланованих реформ. На це вплинула тогочасна загальноімперська 

атмосфера, що викристалізувалася з приходом до влади імператриці 

Катерини ІІ, яка мала на меті ліквідацію елементів автономії на теренах 

Гетьманщини. Далися взнаки й особисті риси українського гетьмана, на 

формування яких вплинули представники тогочасної російської та української 

еліти, а також його тривале проживання поза межами України. Для сучасної 

історіографії притаманний більш глибокий рівень аналізу політичної ситуації 

в Гетьманщині та її еволюції протягом 1709–1764 рр., намагання віднайти 

приховані причини ключових подій та їх віддалені наслідки. 

Загалом політична історія Гетьманщини ХVІІІ ст. (протягом понад 

двохсотлітнього періоду) перебувала у полі зору українських істориків тією чи 

іншоюю мірою. Цей сюжет цілком можна віднести до візитівкових у контексті 

української історичної науки, оскільки його опрацювання дозволяло виходити 

на розв’язання життєво важливих проблем українства – потенціалу 

самовизначення та державотворення. Рівень інтересу та масштаби 

напрацювань залежали від загального становища історичної науки, зважаючи 

на конкретну суспільно-політичну ситуацію. На початку ХХІ ст. сучасному 

поколінню українських дослідників вдалося сформувати цілком виразну 

концепцію політичної історії Гетьмащини. Попри виразні здобутки, тема 

залишається перспективною для опрацювання. До аспектів, що потребують 

уваги науковців, варто віднести такі: політична та правова культура українців 

ХVІІІ ст.; характеристика тогочасних політичних подій через призму 
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життєвих орієнтирів пересічних людей; ставлення українського населення до 

гетьманів; процес самоідентифікації українців з українською державою для 

чіткого визначення прагнень населення в політичному вимірі; дипломатичні 

відносини Гетьманщини з Варшавою протягом першої третини ХVІІІ ст. в 

межах тогочасної системи геополітичних відносин за траєкторією «Санкт–

Петербург–Гетьманщина–Варшава»; особливості походу П. Орлика на 

Правобережну Україну (1711 р.) в контексті концепту возз’єднання 

українських Лівобережжя та Правобережжя; дипломатія П. Орлика з 

тогочасними могутніми держави Європи, зважаючи на події, що відбувалися 

на теренах Лівобережжя; вплив політики російського царату та Речі 

Посполитої на політичне становище Гетьманщини; здобутки зарубіжних 

науковців у вивченні політичної історії Гетьманщини. Подальше вивчення 

проблеми стане можливим завдяки розширенню джерельного підгрунтя через 

долучення мемуарних джерел, документів із зарубіжних архівосховищ. 

Продукування ідей у процесі вивчення політичної історії Гетьманщини 

ХVІІІ ст. стрижнево пов’язане з реаліями сьогодення, коли у вирі військових 

подій наші захисники відстоюють суверенітет України та її цілковиту 

незалежність. Знаковим є те, що перипетії, пов’язані з відстоюванням 

автономних прав Гетьманщини, були також приманними ХVІІІ ст. Вивчаючи 

тогочасний етап розбудови української державності, доцільним є аналіз 

виборювання залишків автономних прав Гетьманщини, а не її самостійності. 

Вивчення політичної культури та особливостей дипломатичних перипетій у 

контексті Російська імперія – Гетьманщина (через призму тогочасної та 

сучасної геополітичних ситуацій та політичних кроків північного сусіда в 

сучасній світоглядно-політичній парадигмі взаємин) дозволить простежити 

причини-каталізатори подій, що постали у ХХІ ст. Розуміння сутності 

особливостей політичних процесів, що відбувалися на теренах Гетьманщини 

протягом 1709–1764 рр., їх витоків та наслідків для українського 

державотворчого процесу ХVІІІ ст. не є можливим без усвідомлення подій тієї 
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доби, яка була вкрай політико-перипетійною. ХVІІІ ст. в історії Гетьманщини 

ознаменувалося політичними процесами, які стали одними з ключових не 

тільки для подій у межах ХVІІІ ст., але й для подальшого державотворчого 

процесу, що сягає ХХІ ст. 

На світовій геополітичній арені змінилися «актори» та орієнтири у 

великій політиці. Водночас в особливостях російського історичного наративу 

та менталітету на загальнодержавному рівні залишилися тогочасні маркери-

виразники. Це ще більше посилює значення вивчення та комплексного 

усвідомленнями нами тогочасних подій за траєкторією Російська імперія – 

Гетьманщина. 
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