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ДІЯЛЬНІСТЬ КИРИЛА РОЗУМОВСЬКОГО НА  

УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ 
 
Граф Кирило Григорович – український політичний і державний діяч 

Російської імперії, останній гетьман Війська Запорозького (1750–1764). 
Граф, російський генерал-фельдмаршал, президент Петербурзької академії 
наук (1746–1767).  

В роки гетьманування Кирила Розумовського Україна переживала 
своє останнє у ХVIII столітті політичне, господарське та культурне 
піднесення. За часів гетьманування Розумовським було створено 
Генеральний суд, а відтак, відроджено й українську судову систему. 
Набував упорядкованості адміністративно-територіальний устрій. 
Посилився вишкіл козацьких полків. Запорозька Січ, усі землі 
запорозького козацтва теж підлягали гетьманові Лівобережної України. 
Було відновлено автономію Гетьманщини, права гетьмана поширено на 
Київ і Запоріжжя. Відання українськими справами в Петербурзі повернули 
з Сенату до Колегії закордонних справ, як це було за попередніх гетьманів. 

Дана тема є актуальною , для подальшого вивчення та дослідження, 
тому що завдяки своїй цілеспрямованій державницькій діяльності та 
прагненню зберегти автономію України залишився в пам’яті нащадків як 
один із мудрих і освічених керманичів, а його період увійшов у історію як 
«золота осінь» Гетьманщини. Тому потрібно підтвердити, що гетьманство 
Кирила Розумовського було останньою спробою козацької еліти зберегти й 
зміцнити статус Гетьманщини. 

Даної проблеми торкалися: Д. Дорошенко, Н. Полонська-Василенко, 
О. Апанович, О. Путро, В. Смолій, О. Гуржій, В. Панашенко, В. Горобець, 
В. Мордвінцев, В. Шевчук, О. Струкевич, О. Коваленко, О. Субтельний, 
З. Когут. 

18 січня 1750 р. на зібранні в Генеральній військові канцелярії, 
генеральна старшина, під тиском Гендрікова, звернулася до російської 
цариці з окремим «проханням» дозволити «обрати» гетьманом Кирила 
Григоровича Розумовського. На цьому зібранні й було оголошено про 
«всенародне» бажання обрати в гетьмани графа Кирила Розумовського 
[6, с. 38]. 

На час гетьманування К. Розумовського припадає формування в 
середовищі патріотично налаштованої й освіченої козацької верстви, 
«знаменитого стану військових канцеляристів», як їх називав 
М. С. Грушевський, автономістичних ідей, якими обґрунтовувався 
політико-адміністративний устрій Гетьманщини в межах Російської імперії. 

Універсалом від 17 листопада 1760 р. Кирило Розумовський 
запровадив новий порядок судочинства, згідно з яким Генеральний суд 
очолювали два генеральні судді, а до його складу входили вибрані від 
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старшини представники кожного з 10 полків. Генеральний суд розглядав 
справи генеральної старшини, полковників, бунчукових і військових 
товаришів, канцеляристів та осіб, які перебували під особистою опікою 
гетьмана. Крім того цей суд став органом нагляду за місцевими судами, 
найвищою апеляційною інстанцією, в зв’язку з чим Генеральну військову 
канцелярію було позбавлено судових функцій (17 лютого 1763 р.) [3, c. 369]. 

Варто зазначити думку українського історика, професора 
І. Крип’якевича: «Провів деякі реформи у війську, завів одностайні 
уніформи та озброєння, для старшинської молоді влаштовував науку 
«воєнної екзерції», підніс стан артилерії» [4, c. 223]. 

За Розумовського українська старшина здобула високе становище. 
Під час частих виїздів гетьмана з України правління передавав він 
генеральній старшині: обозному С. Кочубеєві, підскарбієві М. Скоропадському, 
писареві А. Безбородькові, осавулові П. Валькевичеві та хорунжому 
М. Ханенкові.  

За Розумовського ввійшли у звичай загальні з’їзди старшини в 
Глухові для обговорювання важливих справ. Ці з’їзди мали тенденцію 
перетворитися на постійний український шляхетський сойм. 

Відновлення гетьманства спричинило неабиякий спротив правлячих 
кіл Росії. І тільки воля цариці й неабиякий вплив Олексія Розумовського 
стримували їхнє намагання уніфікувати національно-державні особливості 
всіх українських земель [1, c. 312]. 

Загалом, Кирило Розумовський багато уваги надавав будівництву 
палаців і церков у своїх маєтках. Шедевром церковного будівництва є 
собор Різдва Богородиці в Козельці (зберігся до наших днів),який 
вважається однією з кращих споруд Російської імперії середини XVIII ст. 
Козелецький собор збудовано (1752–1763 рр.) за проектом Растреллі, під 
керівництвом архітекторів Григоровича-Барського і Квасова. Розписував 
його художник Г. Стеценко [7, c. 553]. 

За час свого гетьманування К. Розумовський прожив в Україні лише 
п’ять років. Його присутність при дворі визначав етикет, а також бажання 
царського уряду тримати під контролем його діяльність, певну роль 
відігравали і власні інтереси. Виїжджаючи з України, гетьман мав при собі 
похідну військову канцелярію, брав генеральну старшину. Перебуваючи в 
Петербурзі чи Москві, він одержував інформацію про події, що 
відбувалися в Гетьманщині та на Запорозькій Січі, видавав універсали та 
розпорядження. Оцінюючи діяльність останнього гетьмана, відомий 
вчений О. Лазаревський писав, що «гетьманування його було найтяжчим 
від усіх його попередників, хоча, можливо, останній гетьман був 
найкращою людиною з поміж них» [2, c. 66]. 

Слід погодитися з думкою професора О. Оглоблина, який дає таку 
характеристику гетьманування Кирила Розумовського: «То була епоха, що 
з повним правом може бути названа ім’ям Розумовського. Це була доба 
останнього піднесення старої козацько-гетьманської держави, доба 
економічного зросту Лівобережної України і буяння української 
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національно-політичної думки, доба блискучого розквіту української 
культури та мистецтва. Має статична постать останнього гетьмана Старої 
України, ...який поводився як справжній володар, його далекосяжні 
династичні плани, блиск глухівської гетьманської резиденції, грандіозний 
план відновити українську столицю в Батурині, з його «национальными 
строениями», проект заснувати там перший університет на Україні, яскраві 
твори української національної історіографії..., утворення поважного кола 
української патріотичної інтелігенції – все це було відповіддю старої 
Гетьманської України та ту навалу московського імперіалізму, яка 
невблаганно сунула на Україну, загрожуючи її державній автономії і 
кінець-кінцем – існуванню української нації та її культури» [5, c. 99]. 

Таким чином, за правління Кирила Розумовського, останнього 
гетьмана України, Гетьманщина пережила «золоту осінь» своєї автономії. 
Варто підкреслити, що в роки гетьманування керманича Україна 
переживала своє останнє у ХVIII столітті політичне, господарське та 
культурне піднесення. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

 
Навчання у вищий школі – це спільний процес діяльності викладача і 

студентів, спрямований на досягнення дидактичних, розвивальних, 
виховних цілей та професійного становлення студентської молоді. 

Головна суть педагогічного процесу у вищих навчальних закладах – 
це забезпечення єдності навчання, виховання і розвитку студентів на 
основі цілісності й загальності. Розгляд педагогічного процесу як складної 
динамічної системи дозволяє виділити компоненти цього процесу (мета, 
завдання, зміст, методи, засоби, форми й результат взаємодії викладачів і 


