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Шановні восьмикласники!

Минулого року ви разом із князями та людом Русі-України переймалися 
турботами господарювання й захисту нашої Вітчизни, пишалися її розквітом, 
непокоїлися занепадом. Навчаючись, ви доклали чимало розумових, мораль-
них і вольових зусиль. Вони не були марними. Досвід учасників історичного 
поступу: причини їхніх успіхів і невдач, перемог і поразок, шляхи виправлен-
ня помилок — усе це стало складовою вашого досвіду. Настане час, і ви його 
обов’язково використаєте.

Цього року ви вивчатимете  історію України Нової доби, яка прийшла на зміну 
добі Середньовіччя. Разом з українським народом ви усвідомите, що Україна — це 
складова Європи. Ви побачите, як жадоба збагачення охопить майже всю україн-
ську верхівку, як магнати та шляхтичі посилюватимуть визиск народу, як до цього 
додасться загарбницька політика сусідів. Шукаючи свободу, захищаючи власну 
гідність і Батьківщину, козаки створили власну Українську козацьку державу.  
У неї знайдуться вороги як внутрішні, так і зовнішні. Кращі представники укра-
їнства віддаватимуть свої сили, уміння й натхнення на зміцнення Гетьманщини.  
У боротьбі за державність, політичну окремішність мине понад століття. Україн-
ців очікуватимуть успіхи й поразки, ясні надії та гіркі розчарування. Козацька 
держава загине, але вистоїть її дух — невмируще прагнення до свободи.

Навчальний матеріал у підручнику поділений на п’ять розділів, які відповіда-
ють етапам історичного поступу українського народу протягом ХVІ–ХVІІІ ст. 
Завдання, які постають під час вивчення історії України у 8 класі, не можна 
звести лише до ретельного переказування змісту параграфів і запам’ятовування 
дат. Вони набагато вагоміші. Підручник має допомогти вам навчитися характе-
ризувати сутність історичних подій, процесів, явищ; розрізняти явища духовно-
культурного, державно-політичного, економічного й соціального характеру та 
визначати їх значення в історичній долі України ХVІ–ХVІІІ ст. Ви зможете ана-
лізувати життя українського суспільства загалом та окремих суспільних верств; 
самостійно пояснювати причини й наслідки суспільних змін; визначати місце 
та роль народу, суспільних угруповань і видатних особистостей; висловлювати 
власне ставлення до історичних діячів і доленосних подій.

Усі ці завдання підпорядковані головному — добре засвоїти матеріал, щоб 
за допомогою історичних знань захистити власну патріотичну, громадянську 
чи моральну позицію.

Разом із підручником поглибленню ваших знань суттєво сприятимуть збір-
ники історичних джерел, художні твори й історичні дослідження. Вам стануть 
у пригоді історичні енциклопедії і словники. Історичну інформацію можна 
знайти також в Інтернеті. Однак пам’ятайте, що у «всесвітньому павутинні» не 
вся інформація якісна. Тому будьте пильними в доборі електронних джерел. 
Ми радимо вам такі сайти: www.history.org.ua; www.iananu.kiev.ua/institute/
iau.html; www.archeos.org.ua; www.litopys.org.ua; www.uk.wikipedia.org

Щоб полегшити вам роботу, усі маловживані поняття й терміни, які трап-
ляються в джерелах давнього часу, подано в словнику наприкінці підручника. 

Автор
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ВСТУП

Середньовічна спадщина України — це землі, оброблені за часів державних 
утворень антів, волинян і Київської держави. Це храми, збудовані нашими 
предками, де вони отримували духовну наснагу. Це ті перемоги, які були здо-
буті над ворогами, котрими ми нині пишаємося й так само даємо гідну відсіч 
новим ворогам. Це ті великі державницькі здобутки, які вселяють у наші душі 
впевненість, що й ми — їхні нащадки — зуміємо навести лад у сучасній державі, 
досягти її господарського й культурного розквіту.

Головним у середньовічному спадку України є держава. Чинниками, 
що її утворили, були війна та торгівля. Мирні хлібороби господарювали на 
родючій землі, проте спокою не мали. Наша земля була й залишається не за-
хищеною від ворожих сусідів жодними природними перепонами: високими 
горами, глибокими водами, засушливими пустелями… Щоб захиститися від 
азійських кочовиків, племена й союзи племен полян, древлян, сіверян та ін. по-
чали зводити укріплені городи. Тому й не дивно, що скандинави назвали наші 
землі «Країною міст» — «Ґардарікі». Щоб збудувати укріплення, утримувати 
там постійну воєнну залогу, здійснювати ремонт і постачання, потрібна була 
серйозна організація багатьох десятків і сотень родів, племен і поселень. Так 
справу будівництва городів було взято за основу творення ранніх держав антів, 
дулібів (волинян) і Київської держави.

Не менш вагомим чинником творення держави була торгівля. Саме завдяки 
тому, що Київська держава знаходилася на перетині важливих торговельних 
шляхів, вона швидко міцніла й підпорядковувала сусідні союзи племен, поки 
не перетворилася на Русь.

Основні  події  і  постаті.  Через потребу усунути перешкоди, які ставила 
Візантія, руські князі Аскольд, Дір і Олег здійснили успішні походи проти 
Константинополя. Саме завдяки мирним торговельним угодам, укладеним тоді, 
Русь вийшла на міжнародну арену й зробила перші впевнені кроки у світовій 
торгівлі. Через прагнення контролювати торговельні шляхи в Прикаспії та на 
Балканському півострові здійснював походи й князь Святослав.

Важливу роль у перетворенні Русі на велику європейську державу відіграло 
прийняття християнства Аскольдом, Ольгою та хрещення Русі Володимиром. 

вступ
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ВСТУП

Християнство сприяло зміцненню авторитету князя, могутності держави, 
розвитку освіти й культури. Справу розбудови держави продовжив син Во-
лодимира — Ярослав. Ці князі залишили завойовницькі походи й зайнялися 
розвитком культури та господарства в державі, що розташовувалася від Карпат 
до Волги. Саме за їхнього князювання Русь досягла вершин розквіту.

Протягом наступного історичного етапу міжусобні війни та напади ко-
човиків ослабили Русь.  Її могутність відновив Володимир Мономах, витіс-
нивши половців до Волги й Кавказьких гір. Однак занепад Русі продовжився 
внаслідок нових суперечок між князями, нападів степових орд і переміщення 
торговельних шляхів між Європою та Азією в Середземномор’я.

Естафету української державності підхопило Галицько-Волинське князів-
ство. Князь Данило Галицький успішно стримував ворожі наступи й з боку 
Золотої Орди, і з боку німецьких хрестоносців. Припинення династії Данила 
Галицького призвело до включення руських земель до складу Великого кня-
зівства Литовського, а оскільки руські землі становили 5/8 території, мали 
значне господарське й провідне культурне значення, то держава отримала 
назву Велике князівство Литовське і Руське.

Ранній Новий час. Особливості ранньомодерної доби в історії України. 
У середині XV ст. Європа постала перед загрозою турецького поневолення. 
Османи вторглися на Балканський півострів, зруйнували традиційні й прибут-
кові торговельні зв’язки Європи з багатими азійськими країнами. Смертельна 
загроза й економічні збитки примусили європейців шукати нові торговельні 
шляхи, нові джерела прибутків і відкрити Новий Світ, укладати нові воєнно-
політичні союзи, переходити від традиційної холодної зброї до нової — вогне-
пальної, удаватися до нових форм господарювання. Найвидатніші європейські 
мислителі почали по-новому сприймати світ і насамперед людину, розглядаючи 
її як найвагомішу складову світу, вірячи в її сили, волю та розум. 

На думку сучасних українських істориків, для України ранньомодерна 
доба розпочалася з 1569 р. — з укладення Люблінської унії та включення 
українських земель до складу Речі Посполитої.

На той час панівне місце у світовому виробництві й торгівлі займали Гол-
ландія й Англія. Європейські феодальні країни перетворилися на продавців 
сільськогосподарської продукції. 

Щоб отримувати більше прибутків, польські феодали, які запанували на 
українських землях, почали застосовувати новий спосіб визиску українських 
селян. Вони повсюдно засновували фільварки — великі маєтки з господар-
ськими будівлями, з худобою та широкими ланами. Під фільварки в селян 
відбирали землі та примушували до відробітків — панщини.

Ранній Новий час (ранньомодерна доба) (від фр. moderne — новітній, су-
часний) — в історії людства традиційно вважають період, який розпочався в другій 
половині ХV ст. після завоювання турками-османами Константинополя (1453) 
і завершився наприкінці ХVІІІ ст., що було зумовлено вибухом Великої французької 
революції (1789).
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Ранній Новий час в Україні характеризується посиленням прагнення до 
надбань культури й грамотності. Цим вирішили скористатися польські полі-
тики та католицькі священики, які нав’язували українцям польську культуру. 
Це спонукало українських духівників і митців стати на захист рідної культури, 
перетворити її на засіб національного захисту. 

Отже, особливістю ранньомодерної доби в Україні став вибухоподібний 
розвиток української самосвідомості.

Посилення господарського визиску, наступ на культуру спричинило фор-
мування ще однієї особливості ранньомодерного українського розвитку — ви-
никнення українського національно-визвольного руху.

Пригноблене становище спонукало українців до найрізноманітніших форм 
захисту. Це були й літературні твори, що відстоювали права й інтереси народу, 
і проповіді священиків, які підтримували народ і засуджували загарбників, і ряд 
повстань, і, нарешті, Національно-визвольна війна. Національно-визвольний 
рух проявлявся і в прагненні народу захистити свою церкву, і в невмирущій 
вірі в неодмінне здобуття свободи в майбутньому. 

В Україні національно-визвольний рух привів до створення національної 
Української козацької держави. Наша держава зазнавала наступу Речі По-
сполитої, Османської та Російської імперій. Не вистоявши в цій нерівній 
боротьбі, Українська козацька держава була розділена, а наприкінці раннього 
Нового часу поглинута Російською імперією. Проте боротьба українського 
народу виявилася не марною. У ній він вигартував такі ознаки, як уміння 
незламно протистояти найжорстокішому тиску, берегти історичну пам’ять, 
брати з історії потрібні уроки, щоб у сприятливий час знову розширювати 
свою автономію, відроджувати власну державність. Саме національно-ви-
звольний рух спричинив поділ ранньомодерної доби на два періоди. Протягом 
першого періоду (від середини ХVІ до середини ХVІІ ст.) український народ, 
утративши державність, зазнаючи господарського та духовного гноблення, 
сформував міцну національну свідомість, розпочав національно-визвольну 
боротьбу. Протягом другого періоду (від середини ХVІІ до кінця ХVІІІ ст.) 
український народ створив власну державу й за її допомогою боронив свої 
інтереси й самобутність. 
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Щоб вивчати ранньомодерну історію України, учені використовують комп-
лекс писемних джерел: літописи, а серед них насамперед козацькі літописи, 
листи, спогади, щоденники сучасників історичних подій, документи, видані 
державними канцеляріями. Багато інформації додають археологічні знахідки. 
Вагомим джерелом, з якого черпають знання історики, є народна пам’ять — 
думи, історичні пісні, народні перекази, легенди, спомини.

Працюючи на уроках історії, ви можете приєднатися до учасників націо-
нально-визвольного руху, захисників української державності. Адже одним 
з її проявів є збереження народом своєї історичної пам’яті. Тому, вивчаючи 
історію, ви теж долучаєтеся до збереження пам’яті про наших предків-героїв, 
переймаєте естафету на захист своєї культури й мови та зміцнення нашої 
Батьківщини.

Завдання та запитання

1. Покажіть на історичній мапі українські землі наприкінці ХV ст.
2. Перерахуйте надбання української середньовічної спадщини.

3. Назвіть основні події українського середньовіччя та пов’язані з ними історич-
ні постаті.

4. Поділіть джерела з ранньомодерної історії України на окремі види.
5. Визначте хронологічні межі раннього Нового часу загалом та його окремих 

періодів.

6. Охарактеризуйте особливості раннього Нового часу в історії України.
7. Дайте визначення національно-визвольного руху, охарактеризуйте його 

прояви.

  8. Розгляньте подані в цьому розділі ілюстрації. До яких періодів історії України 
вони належать? Що їх об’єднує?
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ВСТУП

Поміркуйте, чому люди займають у суспільстві різне становище. Завдяки яким 
характерним рисам вони мають посідати найвищі місця в суспільстві?

1. Політичне становище, українські землі в першій половині ХVІ ст.

У першій половині ХVІ ст. українські землі, які нині утворюють Українську 
державу, входили до складу різних держав і перебували в різному становищі. 
Більшість українських земель — Волинь, Полісся, Київщина, Східне Поділ-
ля — входили до складу Великого князівства Литовського, Руського та Же-
майтійського. Провідну роль тут відігравали великі землевласники, нащадки 
давніх княжих династій: Острозькі, Збаразькі, Вишневецькі, Четвертинські та 
ін. Вони обіймали найвищі посади в уряді великого князя та воєвод. Це давало 
змогу їм зберігати давні українські державні традиції та культуру.

У складних умовах перебувала Сіверщина. Знаходячись на порубіжжі Ве-
ликого князівства Литовського та Московії, вона часто потрапляла в епіцентр 
їхнього суперництва, переходила з рук у руки й зазнавала важких людських 
втрат і розорення господарства.

Ряд земель на той час повністю перебували під чужою 
державною владою. Галичина й Західне Поділля входили 
до складу Польщі. Місцева руська шляхта перебувала 
під владою польського короля та його намісників. Про-
тягом першої половини ХVІ ст. руські шляхтичі втра-
чали залишки старих державницьких традицій, проте 
ще усвідомлювали належність до «руського племені», 
плекали любов до «милої Русі й старожитнього нашого 
народу руського».

Закарпаття залишалося під владою угорського во-
лодаря — трансільванського князя. Буковина перебу-
вала під зверхністю молдовського господаря. Обидва 

§ 1. Україна на межІ раннього нового часУ

Розділ і. уКРАЇНсЬКі зЕМлі в XVI ст.

Герб князів 
Острозьких. ХІV cт.
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УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ
наприкінці XV — у першій половині XVI ст.

Турецький 
вершник

Південно- східна межа розселення 
українців у XV ст.
Напрями татарських походів 
наприкінці XV — на початку XVI ст.
Українські землі, обезлюднені 
внаслідок нападів татар
Межа розселення українців 
на середину XVI ст.
«Дике поле» — незаселені прикордонні 
території між литовськими 
та турецько -татарськими володіннями
Головні осередки формування 
українського козацтва
Напрями козацької колонізації
Бій козаків у складі польського війська 
з татарами в 1489 р. (перша згадка про 
козаків у писемних джерелах)

Перший відомий похід козаків у 
турецькі володіння (1492)
Заснування Хортицької фортеці  
Дмитром Вишневецьким (1555)
Головні замки, зведені за наказом ли-
товських князів на українських землях 
для захисту від татар
Володіння Османської імперії (а) 
та її васалів (б)
Кордони держав на середину XVI ст.
Східний кордон Священної Римської 
імперії німецької нації
Укладення Люблінської унії між 
Польщею та Литвою про об’єднання 
в єдину державу — Річ Посполиту 
(1569)
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РОЗДІЛ І. Українські землі в XVI ст.

Шляхта — привілейований стан землевласників, який вирішував суспільні 
справи та захищав суспільство від ворогів.

Магнат (від латин. magnatus — багата, знатна людина) — великий землевлас-
ник, представник родової і багатої шляхти.

´

володарі були васалами турецького султана. Зрозуміло, що чужі держави не 
дбали про інтереси та самобутність українців.

Кримський півострів, заселений переважно кримськими татарами, і степові 
території Північного Причорномор’я між нижніми течіями річок Дністра та 
Дону, де кочували ногайські орди, входили до складу Кримського ханства, що 
теж перебувало у васальній залежності від турецького султана.

Південне узбережжя Криму, території князівства Феодоро, м. Керч з 
околицями й узбережжям Керченської протоки ще в останній чверті ХV ст. 
були включені до складу Османської імперії як провінції з центром у м. Кафі 
(Кефе). Османам належали й причорноморські степи між нижніми течіями 
річок Дніпра та Дунаю.

Значні території сучасної України знаходилися в смузі Великого Кордо-
ну — території, що розмежовувала християнський та мусульманський світи. 
Тут протягом ХVІ ст. формувалася й міцніла окрема територія козацької 
України. За допомогою шаблі й плуга її творили в родючих південних степах 
вільні люди — козаки. Вони не визнавали над собою нічиєї влади. Своє життя 
облаштовували за допомогою «козацького порядку» і «козацького присуду».

Вільно живучи, обробляючи й захищаючи свої землі, козацтво своїм 
існуванням засвідчило, що українці можуть успішно господарювати без 
феодалів і здатні підтримувати суспільний порядок без чужоземних суддів 
і урядовців.

2. соціальна структура суспільства 
           (магнати, шляхта, духовенство, містяни, селяни)

Привілейовані верстви українського суспільства. Українське суспільство 
XVI ст. нагадувало піраміду. Її верхню частину утворювала шляхта. Вона по-
ділялася на дрібну, середню та велику.

На вершині піраміди перебували князі — нащадки давніх князівських 
династій. Вони обіймали найвищі урядові посади, входили до складу велико-
княжої ради, воювали під власними хоругвами (прапорами), очолюючи власне 
військо. У своїх володіннях князі збирали податки, чинили княжий суд. Вони 
підлягали лише суду великого князя.

Другу сходинку піраміди утворювали пани — нащадки колишніх бояр. 
Вони володіли спадковими землями — вотчинами й за багатствами змагалися з 
князями. До найвідоміших панських родин належали: Боговитини, Монтовти, 
Семашки, Сенюти та ін.

Найвпливовіші та найбагатші князі й пани отримали загальну назву маг-
нати.


