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Актуальность изучения данной темы связана с процессами возрождения 

национально–государственных идей, национального самосознания и 

самоопределения в современном обществе. Это обусловлено важностью 

влияния существования Гетманщины на формирование и развитие идеологии 

украинской государственности.  

Цель данной работы заключается в изучении внешних и внутренних 

направлений гетманства XVIII века и того влияния, которое имела деятельность 

гетманов данного периода на развитие Украины. Объектом исследования 

является период гетманского управления на Украине в конце XVII — начале 

XVIII вв. Предметом являются внутренняя и внешняя политика гетманов, их 

действия, реформы, приведенные в жизнь политические отношения. 

Теоретико-методологической основой исследования являются 

принципы историзма, научной объективности, аксиологический и системный 

подходы. При проведении исследования сочетались методы эмпирического и 

теоретического познания, метод источниковедческого анализа, историко-

генетический и историко–системный методы. 

По итогам исследования были сделаны следующие выводы: 

установлено, что в указанный период, после 1709 года институт гетманства 

претерпел упадок, который продолжался до 1727 года. Затем начался период 

восстановления, длившийся до 1764 года. Институт гетманства при 

Скоропадском утратил большинство властных функций, внутренний авторитет. 

Гетман инициировал своеобразную «приватизацию ранговых земель», что 

подорвало основы Гетманщины. Исправить положение небезуспешно пытался 

Даниил Апостол. В дальнейшем, зарожденное Апостолом зерно национального 

возрождения при энтузиазме украинской старшины продолжалось. Главной 

политической силой Гетманщины стала полковая старшина и это 

обстоятельство вместе с управлением гетмана Кирилла Разумовского не 

позволили ей отстоять автономию Украины перед лицом имперского центра.  

Структура и объем дипломной работы. Исследование состоит из 

введения, четырёх глав, заключения, списка использованных источников и 

литературы, включающей 52 наименований. Объем текста дипломной работы 

составляет 53 страницы.           
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Актуальнасць вывучэння дадзенай тэмы звязаная з працэсамі 

адраджэння нацыянальна–дзяржаўных ідэй, нацыянальнай самасвядомасці і 

самавызначэння ў сучасным грамадстве. Гэта абумоўлена важнасцю ўплыву 

існавання Гетманшчыны на фарміраванне і развіццё ідэалогіі ўкраінскай 

дзяржаўнасці. 

Мэта дадзенай работы заключаецца ў вывучэнні знешніх і ўнутраных 

накіраваны гетманства XVIII стагоддзя і таго ўплыву, якое мела дзейнасць 

гетманаў дадзенага перыяду на развіццё Украіны. Аб'ектам даследавання 

з'яўляецца перыяд гетманскага кіравання на Украіне ў канцы XVII — пачатку 

XVIII стст. Прадметам з'яўляюцца унутраная і знешняя палітыка гетманаў, іх 

дзеянні, рэформы, прыведзеныя ў жыццё палітычныя адносіны. 

Тэарэтыка-метадалагічнай асновай даследавання з'яўляюцца 

прынцыпы гістарызму, навуковай аб'ектыўнасці, аксіялагічны і сістэмны 

падыходы. Пры правядзенні даследавання спалучаліся метады эмпірычнага і 

тэарэтычнага пазнання, метад крыніцазнаўчай аналізу, гісторыка-генетычны і 

гісторыка–сістэмны метад. 

Па  выніку даследавання былі зроблены наступныя высновы: 

ўстаноўлена, што ў названы перыяд, пасля 1709 года інстытут гетманства 

зведала заняпад, який працягваўся да 1727 года. Затым пачаўся перыяд 

аднаўлення, які доўжыўся да 1764 года. Інстытут гетманства пры Скарападскім 

страціла большасць ўладных функцый, унутраны аўтарытэт. Гетман ініцыяваў 

своеасаблівую «прыватызацыю ранговых земляў», што падарвала асновы 

Гетманшчыны. Выправіць становішча небеспаспяхова спрабаваў Данііл 

Апостал. У далейшым, зараджэнне Апосталам збожжа нацыянальнага 

адраджэння пры энтузіязме ўкраінскай старшыны працягвалася. Галоўнай 

палітычнай сілай Гетманшчыны стала Палкавая старшына і гэта акалічнасць 

разам з кіраваннем гетмана Кірыла Разумоўскага не дазволілі ёй адстаяць 

аўтаномію Украіны перад тварам імперскага цэнтра. 

Структура і аб'ём дыпломнай працы. Даследаванне складаецца з 

ўвядзення, чатырох кіраўнікоў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і 

літаратуры, у якую ўваходзяць 52 найменняў. Аб'ём тэксту дыпломнай працы 

складае 53 старонкі. 
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The relevance of the study of this topic is related to the process of revival of 

national–state ideas of national identity and self–determination in the modern society. 

This is due to the importance of the effect of the existence of Hetman on the 

formation and development of the ideology of Ukrainian statehood. 

The purpose of this paper is to examine the internal and external areas of 

Hetman of the XVIII century and the impact that had the activity of Hetman of the 

period for the development of Ukraine. The object of study is the period of Hetman 

control in Ukraine in late XVII — early XVIII centuries. The subject of the inner and 

foreign policy Hetman, their actions, the reforms contained in the life of political 

relations. 

Theoretical and methodological basis of the study are the principles of 

historicism, scientific objectivity, axiological and system approaches. The study 

combined methods of theoretical and empirical knowledge, the method of source 

analysis, historical and genetic, historical and systematic methods. 

The study reached the following conclusions: found that during the period 

after 1709 Institute Hetman suffered a decline that lasted until 1727. Then began a 

period of recovery, which lasted until 1764. Institute of Hetman Skoropadsky lost the 

majority in the government functions, inner authority. Hetman has initiated a kind of 

"privatization rank lands" that undermine the foundations of Hetman. Unsuccessfully 

trying to rectify the situation Danylo Apostol. In the future, the birth of the Apostle 

grain of national revival in the enthusiasm of Ukrainian officers continued. The main 

political force was the regimental sergeant Hetman and this, together with the 

management of Kirill Razumovsky Hetman did not allow her to defend Ukraine's 

autonomy in the face of the imperial center. 

The structure and volume of the thesis. The study consists of an 

introduction, four chapters, conclusions, list of references and literature, which 

includes 52 titles. The volume of the text of the thesis is 53 pages. 

 

 

 


