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60-х роках XVII ст. Хоч українська держава – Гетьманщина, що склалася в 
ході національно-визвольної війни українського народу 1648–1657 років 
під проводом Богдана Хмельницького, увійшла до складу Російської 
держави на договірних умовах, які визначали автономне політичне, 
правове, фінансове і військове становище України. Згідно з цим 
державним договором зберігалися військово-адміністративні органи 
управління на чолі з виборним гетьманом, а також збройні сили – козацтво 
[4, с. 33]. 

Особливо посилився наступ на автономію України в період 
царювання Петра І, який нищив усталені форми її управління, обмежував 
старшинське самоврядування, встановив контроль через своїх резидентів 
за економічною, фінансовою, зовнішньополітичною діяльністю гетьманського 
уряду, передав козацьке військо у безпосередню компетенцію царського 
командування. 1722 року Петро І запровадив, як центральний орган 
державного управління Гетьманщиною, так звану Малоросійську колегію, 
що складалася з шести російських офіцерів – командирів царських полків, 
розміщених на Україні. Пізніше самодержавець-імператор взагалі 
заборонив гетьманські вибори [4, с. 36].  

Відновлена після смерті Петра І гетьманська влада в особі Данила 
Апостола була занадто обмежена і перебувала під контролем царських 
радників.  

31 березня 1734 року отаманом-гетьманом І. Малашевичем на 
Правобережжі Дніпра, з дозволу і під наглядом російського уряду, була 
заснована Нова Січ, що займала 26-тисяч десятин. Підставою для 
подальшого існування Нової Січі як території був підписаний у 1734 році 
Лубенський договір про визнання запорожцями російського протекторату 
[1, с. 47]. 

Після смерті Данила Апостола цариця Анна Іоанівна знову 
заборонила гетьманські вибори, а зграя авантюристів-пропагандистів – 
німців за походженням, які осіли при її дворі, грабували і спустошували 
Україну.  

Тимчасове відновлення гетьманства у 1750 році імператрицею 
Єлизаветою Петрівною, яка ставилась прихильно до України, було згодом 
остаточно знищене. 10 листопада 1764 року наказом імператриці Катерини 
ІІ інститут гетьманства було скасовано, управління Гетьманщиною 
перейшло до ІІ Малоросійської колегії, яку очолив генерал-губернатор 
Петро Рум’янцев, а ще через рік полково-сотенний устрій на 
Слобожанщині. Останнім оплотом української свободи залишалася 
Запорозька Січ [2, с. 117]. 

Зростання економічної могутності Запорожжя, відсутність кріпацтва 
і демократичний устрій козацької республіки послужили причинами, що 
непокоїли царський уряд, адже Запорозька Січ була цілковитою 
протилежністю кріпосницькій, монархічній Росії. 

Ці занепокоєння призвели до повної ліквідації російськими 
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військами Січі – 16 червня 1775 року. Все майно та козацькі архіви було 
вивезено до Петербурга. Козацьку старшину та кошового отамана Петра 
Калнишевського звинуватили у зраді та засудили до каторги [2, с. 120]. 

Через два місяці після зруйнування Запорозької Січі, 3 серпня 
1775 р., Катерина ІІ видала спеціальний маніфест, у якому офіційно 
сповіщала про причини її ліквідації. У цьому документі козацька-
лицарська Січ зображувалася як «кубло пияк та розбишак», які жили в 
неуцтві та заважали царизму вести торгові та культурні зв’язки з сусідами. 
Про пролиту козацьку кров за царську Росію в Російсько-турецькій війні 
(1768–1774) в ньому не було ні слова. 

Наслідком ліквідації Запорозької Січі було безперешкодне надання її 
колишніх володінь не лише фаворитам і наближеним імператриці, а й 
інтенсивна колонізація іноземними переселенцями (болгарами, греками, 
німцями), росіянами-розкольниками тощо [5, с. 166]. 

Таким чином, ліквідація Запорозької Січі наближала завершення 
козацької доби в історії України. З політичної арени зійшла грізна сила, 
яка більш як три століття намагалася захищати народ від татарських 
набігів, протистояла царській експансії на українські землі, боронила її від 
польських магнатів, сприяла економічному та культурному піднесенню 
України.  

Запорозьке козацтво в сьогоденні служить прикладом надзвичайної 
сміливості, оригінальної самодіяльності у творенні нових форм 
соціального, політичного та економічного буття, розвитку своєрідної 
культури. Запорозький козак в уявленні українців є уособленням 
найкращих людських якостей, виразником національного духу. 
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