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1.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ІСТОРІЯ  ПРОНИКНЕННЯ  ТАТАР  В  УКРАЇНСЬКІ  ЗЕМЛІ 

Татари - так називали європейські джерела монголо-татарські війська, які у XIII ст. 
завоювали Східну Європу. Починаючи з 1237 р., вони вдерлися в землі руських князівств, 
захопили Причорномор’я. У 1241 р. трьома потоками татари вступили в Польщу, Чехію та 
Угорщину. Проте наступного року вони повернули на схід і заснували в пониззі Волги 
свою державу  - Золоту Орду, під владу якої потрапили народи Русі. 

Давньоукраїнська земля на довгі роки втратила свою політичну незалежність, різко 
знизився поступальний розвиток цивілізації, посилився економічний та культурний 
занепад. Така ситуація тривала до середини XV ст., до часу розпаду Золотої Орди. Відтоді, 
власне, українські землі перетворилися на постійний полігон претендентів на ці території 
в особі Литви, Польщі, Росії, Туреччини. Неоднозначні, напружені відносини склалися і 
між Кримським ханством, яке, відокремившись від Золотої Орди, утворилося в 1449 р. на 
території Криму та Північного Причорномор’я. У васальній залежності від нього 
знаходились менші орди (Буджацька, Єдисанська, Єдикульська, Ногайська), які кочували 
по безмежних просторах від Дунаю до Кубані. Ханство являло собою напівпатріархальну-
напівфеодальну державу, на чолі якої стояв хан з династії Гіреїв. Більшість населення її 
складали племена кочівників, які під впливом монголо-татарського елементу на протязі 
XIII - XV ст. ініціювали нову спільноту - кримські татари. Були також і численні 
представники інших народів - греки, караїми, вірмени, євреї, турки, живий слов’янський 
ясир. Татари традиційно займалися кочівництвом, торгівлею. Прибутковим ремеслом у 
них були постійні напади на слов’янські, в основному українські, землі за здобиччю і 
особливо за бранцями. 

Впродовж багатьох століть взаємини сусідніх народів - південних кочівників та 
українців мали складний характер. Вони часто воювали між собою, але, виходячи з 
геополітичних та воєнних міркувань, неодноразово об’єднували свої сили проти спільних 
суперників - Польщі, Туреччини, Московської держави. Союз Кримського ханства з 
українськими козаками особливо проявився під час Визвольної війни українського народу 
1648-1657 рр., Водночас в регіоні набирав силу процес переходу від постійних воєн і 
конфліктів до взаємовигідних торговельних і господарських стосунків.          

Нагадаємо, що досить плідним був період XV ст., коли українські землі перебували 
у складі Литовської держави. На деякий час саме через Україну і Крим проходив головний 
транзитний шлях з Європи на Близький Схід. Декілька торговельних рукавів надійно 
зв’язали Крим з Києвом, Черкасами, Путивлем, Львовом, Кам’янцем. А далі товар через 
Люблін та Краків, Москву йшов до Західної Європи, Скандинавії. 

Відоме листування запорізьких козаків з Кримським ханом у 1681 р., яке викликало 
обурення царя з приводу того, що козакам було дозволено вільно ходити на Низ, у Крим 
за сіллю, рибою та звіром. Відповідно татари отримували пільги на українських землях. 
Як повідомляв у 70-х рр. XVIII ст. академік Гільденштедт – “запорожці за певний податок, 
який брали вівцями, дозволяли Кримським татарам переходити через Кальміус з худобою, 
котру вони і пасли літом на цілому просторі до Самбека, звідки вони восени поверталися 
на Крим”. 

 
 


