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Економічне значення Слобожанщини є неоцінимим. Питому вагу в 
загальному обсязі реалізації промислової продукції в країні мають такі 
підприємства як ВАТ »Турбоатом», ТОВ «Техніком», ДП «Електроважмаш», 
ВАТ «Харпідшипник» та інші, і це беручи до уваги лише Харьківську область. 

Слобожанщина дала світові таких видатних літературних творців як 
Григорій Сковорода, Семен Гулак-Артемовський, Григорій Квітка-Основ’я-
ненко та ін.  

У Харкові налічується аж 16 театрів, найвідоміші з яких Березіль, Театр 
«Post Scriptum», Харківський академічний театр музичної комедії, Харківський 
академічний український драматичний театр імені Тараса Шевченка, Хар-
ківський національний академічний театр опери та балету імені Миколи 
Лисенка, Харківський державний академічний театр ляльок імені В.А. Афа-
насьєва та інші. 

2012-го року Харків став одним із 4 міст України, приймаючих матчі 
Євро-2012, а стадіон Металіст прийняв понад 120 тис. уболівальників з усієї 
Європи. 

Підсумовуючи можна сказати що Слобідська Україна в результаті 
своєрідного історичного досвіду набула низку особливих рис в соціально-
економічному та політичному житті. І на сьогоднішній день серед інших 
українських регіонів Слобожанщина посідає важливе місце в культурно-
освітньому та економічному розвитку нашої країни.  
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ІСТОРІЯ СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ: 
ВІД ЗАСЕЛЕННЯ ДО ІІ ПОЛОВИНИ XVII СТІЛІТТІ 

 
Слобідська Україна або Слобожанщина – історико-географічний край у 

східній частині України та прикордонних областях Російської федерації. В 
сучасних межах охоплює частину Луганської і Сумської області, частину 
Харківської області України, та частину Воронізької, Білгородської, Курської 
областей Російської федерації. 
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Питання історії розвитку Слобожанщини не втрачає своєї актуальності в 
сучасній історіографії. Існує низка питань, які потребують всебічного вивчення. 
Зокрема це стосується історії заселення Слобідської України та розвитку 
регіону до другої половини XVII століття. 

Сліди найстаршого заселення пізнішої Слобожанщини походять з 
молодшого палеоліту. З кінця IX ст. вона увійшла до складу Київської держави, 
зокрема в XI ст. до Чернігівського, а згодом Переяславського й Новгород-
Сіверського князівств. Після татаро-монгольської навали XII ст. регіон 
запустів. З початку XVI ст. Слобожанщина переходить до складу Московського 
князівства. 

Починаючи із другої половини XVI ст., на Слобожанщині існували два 
потоки колонізації: з півночі йшла московська колонізація, пов’язана з 
будуванням військово-оборонних ліній для охорони Московської держави з 
заходу – українська, викликана, за одними версіями, польсько-шляхетською 
неволею й визиском, за іншими – силою промислово-добичницьких інтересів 
населення Наддніпрянщини. Цій масовій народній колонізації не могла 
дорівнятися не тільки московська урядова колонізація, але навіть і московські 
втікачі-селяни й холопи, які тікали від своїх поміщиків на вільні й незаймані 
простори Слобідської України і Дону. 

Протягом другої половини XVI ст. московський уряд утворює сторожові 
станиці в різних місцях Дикого Поля, будує міста Орел, Лівни й Вороніж, 
Єлець, Білгород, Оскіл, Курськ, Валуйки. 

У 1630 – 1640-их pp. розбудовано так звану Білгородську лінію, яка 
проходила від Охтирки на заході до Острогозька на сході. Тоді ж постала низка 
міст перед Білгородською лінією: Чугуїв, Обоянь, Богодухів та інші [2, 34]. У 
другій половині XVII ст. збудовано Ізюмську лінію від річки Коломак до міста 
Валуйки. У першій половині XVIII ст., коли у процесі заселення Слобідської 
України Білгородська лінія втратила військове значення, спільними силами 
козацько-селянської людності Слобідської України і Гетьманщини утворено 
нову – Українську лінію, яка йшла від річки Орелі до річки Дінця.  

Українська колонізація Слобідської України протягом XVII–XVIII ст. 
ішла кількома хвилями. Масового характеру вона набрала особливо в 1630-их 
роках, коли після поразки козацьких повстань їхні учасники переходять 
московський кордон і дістають дозвіл селитися на Слобідській Україні. 1654 р. 
засновано місто Харків, 1662 р. – Богодухів. Події Руїни викликали нову хвилю 
колонізації, головним чином з Правобережної України в 1670 – 1680-их роках. 
У 1674 р. засновано місто Вовче (Вовчанськ), 1681 р. – місто Ізюм. Подальша 
хвиля колонізації була пов’язана з ліквідацією «паліївщини» у 1711–1714 роках. 

Остання велика колонізаційна хвиля припадає на 1720–1730 роки, у 
зв’язку з відновленням польсько-шляхетського панування на Правобережжі, 
поразкою гайдамацького руху 1734 р., а також із посиленням старшинського 
визиску козацько-селянської людності на Гетьманщині. Внаслідок української 
колонізації московська колонізація Слобідської України була відтиснена на схід 
і південний схід у бік Дону й Волги, але українські хвилі сягали й туди.  
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Московський уряд довгий час сприяв українському заселенню Сло-
бідської України. Це давало Москві можливість економічно розбудувати вільні 
простори, мати добру військову силу для оборони своїх південних кордонів і 
разом із тим стримувати потік московських утікачів-кріпаків на Дон. Тому 
царський уряд постачав українським переселенцям зброю й харчі, дозволяв їм 
оселюватися цілими громадами на пільгових умовах («слободи»), наділяв їх 
землею й зберігав за поселенцями козацькі права і полковий устрій. Полкам або 
їх полковникам уряд надавав царські жалувані грамоти. Але Слобідська 
Україна, на відміну від Гетьманщини, не мала державної української 
влади (гетьманату).  

Над козацькою владою Слобідської України була державна адміністрація, 
якою керували московські воєводи. Полковий устрій і уряди (полкові й сотенні) 
були подібні (з невеликими відмінами) до тих, що існували на Гетьманщині. 

Соціальний устрій та народне господарство Слобідської України також 
були схожі с тими, що були на Гетьманщині. Уже перші українські поселенці 
ділилися на козаків, духовенство, міщан і селян («посполитих»). Основним 
станом було козацтво, до якого в середині XVIII ст. належала половина всього 
населення Слобідської України. Воно поділялося на старшину, виборних (або 
компанійських) козаків, які несли військову службу, і козаків-підпомічників, 
які допомагали виборним харчами або грішми. Виборні козаки поступово 
перетворилися на замкнутий вільний стан, а підпомічники – на підданих, 
залежних від козацької старшини. Селяни ділилися на вільних, які мали власну 
землю, і тих, що жили на землях козацької старшини, російських поміщиків, 
монастирів тощо і за це відробляли панщину та платили данину. Мі-
щанство (купці, ремісники) було нечисленне. Шляхти на Слобідській Україні в 
XVII ст. не було. Окрему групу, досить строкатого соціального й 
господарського складу, становили росіяни – «служилі люди» різних розрядів. 
Як на Гетьманщині, так і на Слобідській Україні соціальний процес ішов у 
напрямі збільшення прав і маєтків козацької старшини та перетворення селян 
на підданих (наприклад, у 1768 р. на 381 745 селян чоловічої статі було 
підданих 196 336) [1, 151]. 

Політичне життя Слобідської України було обмежене рамками 
Московської держави, а згодом Російської Імперії, частиною якої, хоч і 
напівавтономною, вона була. Але вже географічне положення Слобідської 
України між Московщиною й Кримським ханством, Московщиною і Доном і 
особливо Московщиною і Гетьманщиною не раз втягувало Слобідську Україну 
в суперечності східноєвропейської політики того часу. Слобідська Україна була 
тереном руйнівних татарських нападів з півдня, які тривали аж до російсько-
турецької війни 1769 –74 рр. й Кучук-Кайнарджійського мирного договору 
1774 р. Дуже далася взнаки Слобідській Україні також російсько-турецька 
війна 1735 –1739 рр., що заподіяла великої шкоди господарству. 

Від часів Петра І російський уряд почав чимраз більше втручатися у 
внутрішнє життя слобідських полків і обмежувати їх автономію. У 1732 р. 
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цариця Анна Іванівна скасувала автономію Слобідської України, але у 1743 р. її 
відновила Єлисавета Петрівна й видала жалувану грамоту для всіх слобідських 
полків. Нарешті, Катерина II маніфестом 1765 р. ліквідувала козацький устрій і 
слобідські полки та ввела російські установи. Замість розформованих козацьких 
полків були створені регулярні – Харківський уланський та Сумський, 
Охтирський, Ізюмський і Острогозький гусарські полки [3, 113]. Слобідських 
козаків і підпомічників перетворено на так званих військових обивателів (за 
соціальним станом вони були подібні до державних селян), козацьку старшину 
зрівняно з російським дворянством. 

Таким чином заселення Слобожанщини пройшло через декілька потоків 
колонізації. Але особливо масового характеру колонізація набула в I половині 
XVII століття. Через особливості історичного досвіду Слобідська Україна 
набула низку своєрідних рис у політичному та соціально-економічному житті. 
Проте створення Слобідсько-Української губернії з центром у Харкові та 
скасування полкового козацького устрою у II половині XVIII ст. викликало 
велике невдоволення козацької старшини. Слобідська Україна стала звичайною 
провінцією Російської імперії. 
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ЧУДОДІЙНА ЗАСТУПНИЦЯ СЛОБОЖАНЩИНИ: 
ОХТИРСЬКА БОЖА МАТІР 

 
Богородиця посідає чільне місце в релігійній свідомості українців. Образ 

Богородиці є символом християнської жертовності, святої материнської любові. 
Представники сильної статі нашого народу просили підмоги в небесної Матері. 
Ще в давні часи князі благали її про заступництво, віддавали честь і хвалу 
Марії за перемогу в битвах. Богородиця стала опікункою лицарів українського 
духу – козацтва.  

Багата наша українська земля й чудотворними іконами, саме через них 
християнам дається особлива благодать і ласка. Адже саме завдяки ним 




