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    Іван Ілліч Скоропадський (1646–

1722) – гетьман Лівобережної 

України (1708–1722). Народився в 

Умані в сім'ї козацького старшини. 

Після розорення Умані турками 

1674 року разом із братом 

переселився на Лівобережну 

Україну. Спочатку служив 

канцеляристом у гетьманській 

канцелярії (1675–1681). За 

сприяння тестя, чернігівського 

полкового осавула Н. 

Калениковича, отримав уряд 

чернігівського полкового писаря 

(1681–1694). Поміркований і 

сумлінний у роботі, він сподобався 

гетьману Іванові Мазепі й невдовзі одержав уряд генерального бунчужного (1698), 

отже, увійшов до найближчого оточення гетьмана. Користуючись довір'ям Мазепи, 

Скоропадський продовжував просуватися щаблями старшинської ієрархії і згодом 

став генеральним осавулом (1701), а 1706 року був призначений полковником в один 

із найбільших полків – Стародубський. На Стародубському полковництві Іван 

Скоропадський залишався до 6 листопада 1708 року, коли на раді у Глухові, за 

велінням царя Петра І, був поставлений на гетьманство. Учасник Чигиринських 

походів 1676–1678 та Кримських походів 1687 і 1689 років. Командував козацькими 

полками у Полтавській битві 1709-го на боці російського війська. 

      Гетьманом Іван Скоропадський став у 62 роки. Іван Скоропадський був людиною 

твердих консервативних переконань, безумовно, патріотом – свого часу він був 

близьким до Мазепи та співчував його намірам. Одначе як типовий представник 

козацької старшини тих часів Іван Скоропадський прагнув до особистого збагачення 

– до збільшення й розширення своїх земельних володінь, промислових закладів тощо 

– і став одним із найбільших землевласників-урядовців країни. Він сприяв зростанню 

землеволодіння української старшини та російського дворянства. 

Постать Івана Скоропадського – складна й досить драматична. У непростих 

умовах після поразки Карла ХІІ та Мазепи він зміцнив свою особисту гетьманську 

владу і створив імідж лояльного царського васала. Надавши великі маєтності 

царським можновладцям – Меншикову, Головкіну, Шереметєву та іншим, – він 

пов'язав їхні інтереси з Україною. Скоропадський наважувався сприяти реабілітації 

старшин, які, перейшовши разом із Мазепою на бік Карла ХІІ, зрештою повернулися 

з еміграції в Гетьманщину. Гетьман Скоропадський, завдяки своїй лояльності до царя 

та його можновладців, зумів завоювати їхню довіру, спираючись на старшин-

урядовців, і таким чином зміцнив свої авторитет і владу серед усього старшинського 

загалу та в Гетьманщині. 

Створення Малоросійської колегії стало важким ударом для гетьмана 

Скоропадського. Помер він у Глухові, похований у Гамаліївському монастирі. 

 

 



1. Градова Анна 

         Гетьмани України. Історії про славу, мудрість і відвагу / А. Градова . – 

Харків: Віват, 2015 . – 352 с. 

   

     У книзі зібрані біографії керманичів України – гетьманів, чия 

посада протягом кількох століть була уособленням 

непереможного прагнення нашого народу до волі й державної 

самостійності. 

 

 2. Гуржій Олександр 

          Іван Скоропадський / О. Гуржій . – Київ : Видавничий дім «Альтернати- 

ви», 2004 . – 312 с.: іл. 

    У цій книзі розглянуто питання про формування державної 

ідеї у свідомості вищої посадової особи в Гетьманщині початку 

XVIII ст. Показано, якими методами І. Скоропадський прагнув 

зберегти автономію великого регіону та його територіальну 

цілісність. Характеризується міжнародна діяльність володаря 

булави за тяжких тоталітарних умов царату, участь у війнах і 

походах на чолі козацьких згонів проти військ Польщі, 

Туреччини, Кримського ханства та Швеції. Висвітлено трагічні сторінки 

взаємовідносин Петра 1, І. Скоропадського та запорожців. 

 

3.       Історія України в особах : IX – XVIII ст. – Київ : Україна, 1993 . – 396 с. 

 

  

    Пропонована книга  висвітлює значення особи в процесі 

історичного розвитку України з часів її зародження й до XVIII ст. 

 

 

4. Реєнт Олександр, Коляда Ігор 

        Усі гетьмани України / О. Реєнт, І. Коляда . – Харків : Фоліо, 2007 . – 415 с. 

 

 

     Гортаючи сторінки цієї книги, можна дізнатися про Провода- 

рів нашого народу – ясновельможних гетьманів, про їх біогра- 

фії, історію їхнього життя та діяльності у всій повноті і деталях. 

 

 

 



5.  Савченко Віктор 

           Павло Скоропадський – останній гетьман України / В. Савченко . – 

Харків : Фоліо, 2008 . – 380 с. 

  

   

 

     Книга В. Савченка присвячена Павлу Скоропадському, 

останньому гетьману України, діяльність якого пов’язана з 

бурхливими подіями епохи Громадянської війни.   

 

 

                                                                    

   6. Сушинський Богдан 

             Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та 

полководців XV – XIX ст. Історичні есе у 2-х томах. Т. II. / Б. Сушинський .  – 

Одеса, 2006 . – 584 с.: іл. 

 

 У цьому виданні подаються історико – літературні есе про 

відомих та мало -відомих широкому загалу військових діячів 

України, через долю яких пізнаємо мужню, трагічну і, водночас, 

славну історію нашої Вітчизни.  

 

 

   7. Чухліб Тарас 

         Гетьмани Украни-Русі / Т. Чухліб . – Донецьк : ТОВ «ВКФ «БАО», 2012 . 

– 304 с. : іл. 

 

    Історія нашої держави надзвичайно багата на події та героїв. У 

цьому виданні змальовано тридцять три історичних портрети 

найбільш відомих володарів гетьманської булави давньої 

України-Русі. Із книги можна дізнатись  біографії козацьких 

ватажків, багато цікавих фактів з особистого життя гетьманів, про 

їхню роль на військовій і політичній арені. 

 

 

 

 

 

 


