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НАРИС ПЕРШИЙ.    
Традиція безперервності української державності

Традиція державності будь-якої країни ґрунтується на національній консти-
туційній традиції, яка визначає усталені погляди на природу конституції, 

її призначення у суспільстві, відповідну конституційну культуру та свідомість. Вона 
частково пояснює сутність конституційних трансформацій, а саме логіку конституцій-
них реформ і проблему само ідентифікації нації. Загалом існує тяглість конституційної 
традиції України, яка виражається, зокрема, і в європоцентричному баченні ролі права 
та держави у суспільному житті1.

Конституційне оформлення державного континуїтету (безперервності й наступ-
ності влади) втілюється, як правило, у положеннях преамбули, особливостях набран-
ня чинності конституцією, встановлення перехідного періоду щодо реорганізації 
та реформування системи органів публічної влади чи її територіальної організації, 
юридичних підстав та оформлення державності. 

Наприклад, у преамбулі Конституції Чеської Республіки доволі лаконічно обґрун-
товується безперервність і наступність влади з посиланням на «добрі традиції історич-
ної державності земель Корони чеської і державності чехословацької, повні рішучості 
будувати, берегти і розвивати Чеську Республіку в дусі недоторканних цінностей 
людської гідності та свободи». 

На противагу лаконічності чеської формули преамбула Конституції Угорщини під 
назвою «Національне кредо» має пишномовний барвистий характер, що насамперед 
наголошує на оригінальності національної конституційної традиції, яка сягає понад 
тисячоліття. Зокрема, вказується на багатовіковий захист угорським народом у запек-
лих боях на теренах Європи, шанування «досягнень історичної конституції і Святої 
Корони, в яких втілюється перманентність конституційної державності Угорщини 
і єдність нації». Також заперечується комуністична конституція 1949 р. 

Хорватська Конституція у розділі «Історичні основи» дає детальний опис виникнен-
ня та еволюції хорватської державності, зважаючи на низку персональних уній, обрання 
монархів із правлячих династій окремих країн Європи та становлення модерної хор-
ватської державності внаслідок розпаду Союзної Федеративної Республіки Югославія.

Преамбула Конституції України визнає наявність безперервності державності та ви-
значає її як «багатовікову історію українського державотворення», яке було втілено 
в життя через реалізацію українським народом права на самовизначення. Таке втілення 
державного континуїтету було оформлене ухваленням 24 серпня 1991 р. та підтриманням 
його Верховною Радою Акта проголошення незалежності України, та схваленням його 
1 грудня цього ж року за результатами голосування на всеукраїнському референдумі.

Витоки української держави. Русь

Сьогодні є достатньо доказів того, що назва «Київська Русь» – це продукт істо-
ричної думки у Російській імперії на зламі XVIII–XIX ст., яка не підтверджується 

1 Савчин М. Вихідні засади конституційної традиції в Україні. Історико-правовий часопис. 2014. № 2 (4). С. 38;  
Козюбра М., Лисенко О. Євразійська або слов’янська правова сім’я: реальність чи міф. Українське право. 2003. № 1.  
С. 7–16.

фактичними даними та історичними документами. Натомість в історичних джерелах 
вживаються назви «Русь» або «Руська земля», спочатку для позначення земель Серед-
нього Подніпров’я та земель, які підкорялися Києву2. Пізніше, в Іпатіївському літописі 
(1187 р.) вжито і назву «Україна». Тому більш коректним є вживання терміна «Русь- 
Україна» щодо позначення назви першої української держави. Як пише історик Сергій 
Плохій із посиланням на аналіз «Повісті минулих літ», існує три джерела ідентичності, 
серед яких треба робити вибір: концепція належності до певного політичного витвору; 
належності до більш широкого слов’янського світу, пов’язаного із мовою, культурою 
і писемністю; християнством візантійського типу3. Цей концепт задовільно пояснює те, 
що лежить у витоках української державності, яку слід шукати саме в державності Русі. 

Стосовно політичної компоненти слід наголосити на тому, що у компаративній 
літературі виділяють три стадії розвитку державності: polis (civitas) – kingdom – state. 
Хоча її генералізувати як якусь універсальну схему не слід. При аналізові генези та 
еволюції україн ської державності бачимо, що такої послідовності у чистому вигляді 
немає. Дослідження становлення Русі та системи спадкування престолу Великого 
князя Київського свідчать про поєднання традиції civitas і kingdom. Виборність київ-
ських князів і специфічна система престолонаслідування часів Русі сформували 
самобутню систему спільної справи. Це не була класична res publica, оскільки кня-
жіння було проявом монархічності. Однак обрання князя вічем і його підзвітність 
перед вічем схиляють до висновку, що в Русі почала формуватися система, відома як 
commonwealth, яку потім блискуче обґрунтує Джон Лок як спільнотворення4. 

У Русі сформувалася інакша економічна основа функціонування князівства, яка 
була зумовлена насамперед мілітарним чинником, чому сприяло положення Русі як 
держави-фронтиру. Тому такі інститути ленного права, як апанаж, феод, не були роз-
винуті; їх замінювала система циркуляції князів за старшинством у княжому роді, 
відповідно до якої відбувалося ранжування князівств, найпрестижніше з них мало 
передаватися найстаршому представнику княжого роду. У період Русі було лише за-
початковано певні традиції ленного права, згідно з якими великий князь київський 
радився з підданими через снеми – з’їзди князів.

Таким чином, система правління Києво-Руської держави є міксом республі-
канської традиції, з огляду на виборність Великого князя Київського, та системи 
успадкування престолу старшим представником княжого роду, на противагу системі 
майорату, яка сформувалася на той час згідно з салічною та кастильською системами 
престолонаслідування. Русь деякою мірою нагадує собою Франкську імперію. Також 
не варто її розглядати як спадкоємицю Візантійської імперії, яка продовжила існуван-
ня до свого падіння перед османами 1453 р. Як відомо, Русь була істотно послаблена 
системою престолонаслідування, що підривала сталість функціонування єдиної сис-
теми влади, яку остаточно зруйнувало монгольське вторгнення 1227–1243 рр.

2 Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. Київ: Генеза, 1997. С. 10.
3 Плохій С. Походження слов’янських націй. Домодерні ідентичності в Україні, Росії та Білорусі. Київ: Критика, 2015. 
С. 23–24.
4 Лок Дж. Два трактати про врядування Київ: Основи, 2001. С. 198–199.
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36 37

Ук
р

аї
н

сь
ка

 д
ер

ж
ав

н
іс

ть
: і

ст
ор

и
ко

-п
ра

вн
и

чі
 н

ар
и

си
Укр

аїн
ська держ

авн
ість: істори

ко-п
равн

и
чі н

ари
си



НАРИС ПЕРШИЙ.    
Традиція безперервності української державності

Галицько- Волинське князівство, яке у ХІІ ст. стало доволі автономним від Велико-
го князівства Київського, чому сприяла система спадкування за старшинством у роду, 
у ХІІІ ст. набуває ролі центру впливу на руських землях.  

Із коронацією 1253 р. у Дорогочині Данила Галицького папським легатом Опізо 
з Месани статус князівства підвищується до королівства1. Це сприяло інституцій-
ному посиленню влади, адже королівство отримало сталу систему престолонаслі-
дування за принципом майорату2. Про значення коронації як засобу легітимації 
наступника престолу дає уявлення хоча би ранжування держав у Священній рим-
ській імперії германської нації, з-поміж яких лише правителі (Elector) семи держав 
обирали імператора. Залежність від наявності спадкоємця доволі часто була джере-
лом криз і навіть зникнення держав. Зокрема, династична криза Романовичів у Ко-
ролівстві Руському (1349 р.) призвела до інкорпорації Галичі до складу Королівства 
Польського, а Волині – до Великого князівства Литовського. Так само згасання ди-
настій призвело до втрати незалежності Бургундського королівства (1034 р.), а після 
загибелі у битві при Нансі (1477 р.) Карла Сміливого, Бургундського герцога – і до 
цілковитого його зникнення. 

Участь у «спільній справі» Великого князівства Литовського  
та Королівства Польського

Незважаючи на династичну кризу, внаслідок якої згас правлячий рід Романови-
чів, за спадщину Руського королівства розпочалася війна між Свидригайлом і пред-
ставниками роду Гедиміновичів, які родичалися із Романовичами. Також рід князів 
Київських Олельковичів не згас і далі продовжував правити розореним краєм після 
монгольської навали. Таким чином, стосовно Руського королівства розгорнулася бо-
ротьба за спадщину між представниками різних ліній спадкоємців роду Романовичів, 
а Київська земля мала своїх спадкоємців із роду Олельковичів. У результаті складних 
перипетій землі Руського королівства і частково Волині перейшли до складу Королів-
ства Польського, Київ ська, Чернігівська, Пінська землі і переважно Волинь – до складу 
Великого князівства Литовського. Як відзначають Орест Субтельний, Тімоті Снайдер, 
Норман Дейвіс, Сергій Плохій, представники руських аристократичних родів відігра-
ли значну роль в еволюції польської і литвинської державності3. У контексті нашої 
проблематики ці питання мають конкретний зміст із погляду ленного права – у такий 
спосіб забезпечувалася правонаступність державності Русі-України. У подібний спосіб 
трактується і державність Хорватії відповідно до положень преамбули Конституції 

1 Леонтій Войтович «обережно ставиться до версії», що Данило був коронований 1237 р. у Відні імператором Фрідріхом ІІ 
Гогенштауфеном. Див.: Войтович Л. Спірні питання Галицько-Волинської історії: відкриття дискусії. (2014) 8. Княжа 
доба: історія і культура. 2014. № 8. С. 368. Хоча насправді королівський титул дістався Данилу Романовичу як побічний 
наслідок переговорів із Римським папою про хрестовий похід проти монголів.
2 Головко О. Б. Корона Данила Галицького: Волинь та Галичина в державно-політичному розвитку Центрально-Східної 
Європи раннього та класичного середньовіччя. Київ: Стилос, 2006. 576 с.
3 Плохій С. Походження слов’янських націй. Домодерні ідентичності в Україні, Росії та Білорусі. Київ: Критика, 2015.   
Снайдер Т. Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь. 1569–1999. Київ: Дух і Літера, 2012. 460 с.

Хорватії. Таким чином, договори сюзеренітету-васалітету є свідченням продовження 
традиції державності, оскільки посвідчували право на правління представниками 
династії, які спадкували право на відповідний домен. 

Як зазначає Сергій Плохій, справжній виклик політичному статусу Русі було ки-
нуто 1413 р. у зв’язку з укладенням Городельської унії, яка посилила Кревську унію, 
розширивши привілеї магнатів та шляхти і на руську шляхту4. Беручи участь у роботі 
сеймів Королівства Польського та Великого князівства Литовського, представники 
аристократичних родів колишньої Києво-Руської держави були залучені у процес 
урядування Королівства Польського і Великого князівства Литовського. Люблінська 
унія 1569 р. завершила процес інтеграції цих двох держав у Річ Посполиту, унаслідок 
чого всі україн ські землі перейшли під юрисдикцію польського короля. Слід відзна-
чити, що в межах цього королівства існували механізми підзвітності монарха, який 
був виборним. У межах права на опір диктатурі монарха піддані володіли правом 
на confoederatio та rokosz. Якщо останнє було правом феодалів на захист порушених 
вольностей і привілеїв (власне кажучи, правом на бунт), то значення confoederatio 
було ширшим – розглядалось як засіб поновлення конституційного порядку проти 
тирана-монарха або для подолання стану безкоролів’я5.

Ідейною основою персональної унії між Польщею та Литвою стало переконання 
в її ролі antemurale christianitatis (захисниця християнства), яке успішно впроваджувала 
в Європі польська дипломатія. Ця ідея щодо ролі Польщі як муру і передмур’я усього 
християнства набула гострої актуальності після падіння Константинополя і була відоб-
ражена в пам’ятній записці до Папи Павла II 1467 р.6. Падіння Константинополя озна-
чало також доволі тривалий період занепаду православ’я, що мало свій вплив на його 
стан і на землях України. Водночас згідно з доктриною «Polonia semper fidelis» («Польща 
завжди вірна») наголошується на ідеї толерантності у Речі Посполитій. Зважаючи на ці 
обставини, частина православних ієрархів здійснила спробу інтегрувати православ’я 
із католицизмом у формі Берестейської унії 1596 р. Це сталося на тлі створення патрі-
архату в Московії 1589 р. за царя Федора. 

Одночасно у XVI ст. зароджується козацтво, яке деякі автори прирівнюють до пі-
ратських республік7, хоча насправді козацтво є станом, який спонтанно виник задля 
захисту південних кордонів України від періодичних вторгнень кримських татар.  
Також простір, який посідали козаки, заповнювався втікачами від непосильної панщи-
ни, яка у той самий час набувала поширення у Речі Посполитій у зв’язку з затверджен-
ням 1588 р. Третього литовського статуту, що покріпачував селянство і давав право 
феодалам на розшук втікачів протягом двадцяти років. Через певний час правом на 
rokosz фактично скористається Богдан Хмельницький. 

4 Плохій С. Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2016. С. 99.
5 Норман Д. Боже ігрище: Історія Польщі. Київ: Основи 2001. С. 298.
6 Там само, с. 165.
7 Фукуяма Ф. Витоки політичного порядку. Від прадавніх часів до Французької революції. Київ: Основи, 2018. С. 328–344.

Участь у «спільній справі» Великого князівства Литовського  
та Королівства Польського
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НАРИС ПЕРШИЙ.    
Традиція безперервності української державності

Гетьманська держава та її інкорпорація  
Московською державою – Російською імперією

Гетьманська держава, заснована гетьманом Богданом Хмельницьким, стала пер-
шою українською державою саме як state у модерному сенсі. Слід наголосити, що по-
няття сучасної національної держави проходило період свого становлення. У той час 
у континентальній Європі відбувалися складні переговори у німецьких містах Мюнцері 
та Оснабрюці, що поклали кінець Тридцятилітній війні та заснували Вестфальську 
систему. Виник сучасний концепт національної держави (Nation-State). 

Двома спонукальними чинниками постання Гетьманської держави стала традиція 
республіканізму та православна орієнтація більшості населення, яке з першої третини 
XVII ст. зазнало переслідування з боку панівної еліти Речі Посполитої. Поновлення 
ідентичності відбувалося у процесі об’єднання зусиль козацтва, яке вимагало визнан-
ня та розширення своїх вольностей і привілеїв, та православної церкви, що зазнавала 
утисків, на тлі розколу руської аристократії та її ідеологічного занепаду. Козацтво  
набирало суспільно-політичної ваги через запровадження реєстрового козацтва. 
Православна церква поступово поновлювала свою активність через братства, які 
започаткував князь Костянтин-Василь в  Острозі, а пізніше містяни Львова та Києва. 
З Київського братства поступово виникне Могилянський колегіум (нині – Національ-
ний університет «Києво-Могилянська академія»). Утиски за ознаками релігії, неви-
рішеність щодо обсягу і змісту козацьких вольностей та реєстру козаків у поєднанні 
з підвищенням повинностей кріпосного селянства стали тим детонатором, що призвів 
до вибуху. Потрібен був лише привід.

Він трапився у вигляді розграбування маєтку дрібного шляхтича Богдана Хмель-
ницького, який після цього пішов на Запорозьку Січ, де було підтримано право на 
rokosz. Із погляду цілісності Речі Посполитої підняте повстання не можна розглядати 
як confoederatio, хоча на певному етапі Богдан Хмельницький як очільник козацького 
війська ставив питання про входження Руської держави як третього суб’єкта цієї сво-
єрідної федерації епохи бароко. Однак такої моделі відносин не відбулося з огляду на 
різні причини, і Гетьманська держава пішла на зближення з Московською державою. 
Основними джерелами права були Статті, які укладалися між правлячими гетьмана-
ми і московським царем. Ці документи протягом тривалого періоду царським урядом 
(навіть Петром І та Катериною ІІ) розглядались як договір. Згідно з Переяславськими 
статтями 1654 р. встановлювалися відносини сюзеренітету-васалітету між Московією 
і Гетьманщиною в обережній дипломатичній формі. Відповідно до п. 9 Статей визна-
чалися юридичні підстави взяття Гетьманщини під протекторат Московської держави.

Переяславські статті і даровані грамоти до них характеризують як ратифікаційні 
акти між царем і гетьманом Богданом Хмельницьким1. Проте, як справедливо під-
креслює Михайло Драгоманов, козацька старшина через Статті «виторгувала» собі 
права-привілеї, якими володіла шляхта в Речі Посполитій, не змінивши фактично 

1 Драгоманов М. П. Пропащий час: українці під Московським царством. 1654–1876. Український історичний журнал. 1991.  
№ 9. С. 138.

правового статусу селян і міщан. Такий механізм свідчить про визнання з боку царя 
ленних прав гетьмана на управління україн ськими територіями і землями Війська 
Запорозького. Водночас таким чином закладається механізм інкорпорації Гетьманщи-
ни в уніфіковане імперське тіло, тобто застосування Московією тактики обмеження 
частинами суверенних прав Гетьманщини.

Спроба Гетьманщини розірвати васальні зв’язки з Московською державою під 
час правління гетьмана Івана Виговського була пов’язана з нечіткістю формулювання 
Переяславських статей і порушенням їхніх умов Московією. Остання порушила умови 
договору, ввівши свої війська на чолі з воєводами на українські землі та застосовуючи 
практику надання своїм стрільцям у розпорядження українські землі. У 1656 р. Моско-
вія без консультацій із Гетьманщиною уклала сепаратний мир із Річчю Посполитою, 
грубо порушивши положення Переяславських статей.

Природа відносин між Московією і Гетьманщиною змінилася у бік звуження само-
стійності останньої при укладенні Юрієм Хмельницьким ленної угоди з московським 
царем як умови набрання ним легітимних повноважень гетьмана. Березневі статті 
1659 р., укладені гетьманом, остаточно оформили процес зближення Гетьманщини 
з Московією, і вони були договором про встановлення зв’язків сюзеренітету-васалітету 
між царем і гетьманом. Згідно з пунктами 4 і 7 Статей «без указу і веління» гетьман не 
мав права налагоджувати зносини з іноземними державами або вирішувати питання 
війни і миру. Встановлювалася якісно нова процедура обрання гетьмана, згідно з якою, 
у разі здійснення ним проступку, козаки самостійно, «без указу царської величності», 
не могли заміщати гетьмана. Такий механізм давав змогу царському уряду блокувати 
можливість спадкоємності на цій посаді. Пізніше березневі Статті 1659 р. використав 
Петро І, не давши вибрати нового гетьмана замість Івана Мазепи. Поступово Геть-
манщина починає складатись як певна модель сучасної української державності2. Цей 
процес цілком укладається у концепт республіки.

Спроба запровадити конституційний устрій у вигляді Пактів і конституцій- 
законів та вольностей Війська Запорозького 1710 р. була рефлексією на утиски Геть-
манщини у складі Московії. Як зазначав у свій час Пилип Орлик у «Виводі прав Укра-
їни», таке усвідомлення необхідності формування власної державності постало як 
із фактів порушення прав і вольностей, утисків православної віри українців Річчю 
Посполитою, так і недодержання домовленостей Московською державою із гетьма-
нами3. Це не є ще конституцією у сучасному розумінні: у ній є кодифікація усталеної 
практики урядування, в якій присутні істотні елементи ленного права, тобто дого-
вору між монархом і васалами. Подальша практика засвідчила посилення залежності 
новообраних гетьманів, процедура призначення яких остаточно залежала від волі 
московського царя. Підсумкове оформлення вступу ново обраного гетьмана через 
укладання нового договору з московським царем підтверджує поступову інкорпо-
рацію Гетьманщини до складу Московії, пізніше – Російської імперії. Згідно з цією 

2 Гуржій О., Чухліб Т. Гетьманська Україна. Київ: Альтернативи, 1999. 304 с.
3 Орлик П. Конституція, маніфести та літературна спадщина. Вибрані твори. Київ, 2006. С. 132–140.

Гетьманська держава та її інкорпорація  
Московською державою – Російською імперією
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НАРИС ПЕРШИЙ.    
Традиція безперервності української державності

практикою все більше звужуються автономні права гетьманської державності до аб-
солютної їх ліквідації у другій половині  ХVIII ст. Остання пропозиція українського 
політичного діяча Георгія Полетики щодо інституювання прав і вольностей була від-
хилена імператрицею Катериною ІІ у зв’язку з побоюванням можливого поширення 
подібної боротьби за вольності інших «окраїнних» територій Російської імперії1. Далі 
державність Русі- України існує як ідея серед інтелектуалів.

Інтелектуальна традиція, постання та здобутки  
Української Народної Республіки

У ХІХ ст. романтична інтелектуальна доктрина вітчизняного конституціоналізму 
найбільш рельєфно втілилася у діяльності товариства ім. Св. Кирила і Мефодія. Опира-
ючись на демократичну традицію українців, Микола Костомаров обґрунтовував ідею 
створення Республіки (Речі Посполитої) всіх слов’ян, в якій була б «посполита рівність 
і свобода і станів не було зовсім»2. Ця своєрідна федерація слов’янських етносів мала 
будуватися на засадах демократії, самоврядування і поділу влади. Пізніше Михайло 
Драгоманов розробив проєкт реформування Російської імперії у федерацію слов’ян-
ських націй, засновану на широких самоврядних правах територіальних колективів, 
балансі загальнодержавного і регіонального інтересів, раціоналізованому двопалат-
ному парламентаризмі3. Михайло Драгоманов відрізняв українське суспільство від 
російського (московського). 

Національна революція 1917–1921 рр. була обтяжена ідеєю постколоніалізму, за 
якою необхідною умовою побудови української державності було перебування України 
у складі федеративної демократичної Росії. Так, І–ІІІ Універсали Центральної Ради ви-
значали статус України як суб’єкта федерації у складі Росії. Було втрачено невиправдано 
багато часу. Нездатність уряду Михайла Грушевського сформувати владні структури 
й очевидно неадекватний розпуск військових частин позбавив молоду державність будь-
якої опори в умовах загрози з боку Тимчасового уряду Росії, а пізніше – більшовицької 
Росії. Вживалися також слабкі дипломатичні зусилля серед країн Антанти і приділялася 
надмірна увага стосункам із Німеччиною. Лише в IV Універсалі проголошувалася не-
залежність Української Народної Республіки (УНР), однак вона ставала недієздатною 
у зв’язку з відсутністю відповідних ефективно діючих владних інституцій. Тим часом із 
колапсом Австро-Угорщини у гострій боротьбі з новопосталою Польщею, підтримува-
ною Антантою, у Галичині створено Західноукраїнську Народну Республіку4, яка згідно 
з Актом Злуки 22 січня 1919 р. об’єднається з УНР у єдину соборну Україну.

1 Кононенко В. Вольності старовинні зберігати… Українська державність ХУІІІ ст.: погляд українських депутатів 
«Законодавчої комісії 1767–1768 рр.» День. 2009. 10 квітня. URL: www.day.kiev.ua/272716; День. 2009. 17  квітня. URL: 
www.day.kiev.ua/273118
2 Костомаров М. Книга битія українського народу. Авсбург, 1947. С. 26.
3 Драгоманов М. Пояснювальна записка до проекту статуту основ українського товариства «вільна спілка» – «Вольний 
союз».Драгоманівський збірник. «Вільна спілка» і сучасний український конституціоналізм. Львів, 1996. С. 22, 25, 39.
4 Тищик Б. Й., Вівчаренко О. А. Західноукраїнська Народна Республіка. 1918–1923 pp. Коломия: Світ, 1993. 120 с.

На цьому тлі еволюція суспільно-політичних ідей у більшовицькій радянській 
Росії проходить шлях  від заперечення ідеї права до визнання його регулюючої ролі. 
На основі більшовицького вчення про державу формується тоталітарна державність. 
Неефективність управлінських структур УНР – Гетьманату – Директорії на тлі прак-
тики комуністичної Росії зі створення в  Україні паралельних структур радянської 
влади призвело до захоплення влади більшовиками. Більшовицький режим скасував 
національні інститути влади в Україні та насадив за московським взірцем владні  
інститути, основними методами управління яких були масовий терор, тотальне втру-
чання у приватне життя, усуспільнення власності тощо.

Уряд УНР в екзилі зберігав наступність соборної Української республіки, що втіли-
лася у положеннях IV Універсалу Української Центральної Ради (22 січня 1918 р.), актах 
Трудового конгресу України (28 січня 1919 р.), Директорії та Ради народних міністрів 
УНР (21 травня і 12 листопада 1920 р.). 

Після оприлюднення результатів референдуму 1 грудня 1991 р. розпочалися пере-
говори глави Державного центру УНР із Президентом України про передачу повнова-
жень легітимним державним органам влади України. 14–15 березня 1992 р. надзвичай-
на сесія Української національної ради 10-го скликання визнала правонаступником 
УНР новостворену державу – Україну – й ухвалила рішення про передачу повноважень 
й атрибутів державної влади УНР (прапор, державна печатка та президентські клейно-
ди) новообраному Президентові України. Акт передачі було здійснено 22 серпня 1992 р. 
у Маріїнському палаці – резиденції Президента України5.

Водночас досить складно трактувати Українську Соціалістичну Радянську Респуб-
ліку/Українську Радянську Соціалістичну Республіку (УСРР/УРСР) як форму україн-
ської державності з погляду конституціоналізму. Юридична наука, як і будь-яка наука, 
базується на верифікації певних фактів. У радянському державознавстві було багато 
постулатів, щодо яких за допомогою верифікації фактів засвідчується їхня фальши-
вість. І це слід враховувати при інтерпретації явища УСРР/УРСР як маріонеткової дер-
жави. Основним засобом верифікації є критерій правління уряду в інтересах народу, 
яке має бути ефективним у захисті прав людини.

Радянська правова доктрина, заснована на використанні права як ідеологічного 
інструменту, не визнавала самодостатності і цінності української конституційної тра-
диції. Радянські конституції не мали нічого спільного з конституційною доктриною 
і практикою, оскільки вони легітимували тоталітарний режим правління. Так, відпо-
відно до Конституції маріонеткової УСРР 1919 р. встановлювалася «диктатура працю-
ючих, пролетаріату та найбіднішого селянства». Пізніші конституції УРСР посилювали 
ці тенденції. Згідно з цією тоталітарною державною моделлю обґрунтовувалася ідея 
тотального державного втручання у життя громадянського суспільства, своєрідної 
анти конституційної інженерії, спрямованої на забезпечення переваги інтересу панів-
ної еліти (партійної номенклатури, апарату та їх громадських організацій-сателітів) 
поряд із відсутністю демократичних процедур прийняття управлінських рішень.  

5 Плав’юк М. В. Державний Центр УНР в екзилі (ДЦ УНР). URL:  http://esu.com.ua/search_articles.php?id=26190
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НАРИС ПЕРШИЙ.    
Традиція безперервності української державності

По суті, правляча еліта УСРР/УРСР була креольською, оскільки здійснювані владні 
заходи були цілком у дусі рішень Комуністичної партії та органів влади Союзу Радян-
ських Соціалістичних Республік (СРСР). 

Радянська доктрина державного права трактувала соціальні права як основополож-
ні. Однак фальшивість сталінської конституції доводить хоча би той факт, що соціальне 
житло (так звані хрущовки) почали будуватися лише з середини 1950-х років. Стосов-
но декларованої поваги до гідності індивіда слід навести факти вчинення злочину 
Голодомору- геноциду українців, зокрема застосування сумнозвісного «закону про п’ять 
колосків», який надавав формальні підстави винесення смертних вироків щодо голо-
дуючих, що збирали колоски на полях після жнив, застосовувати зброю проти людей, 
які у пошуках їжі збирали збіжжя на колгоспних ланах. 13 січня 2010 р. Апеляційний 
суд міста Києва визнав керівників більшовицького тоталітарного режиму винними 
у геноциді в Україні в 1932–1933 рр., на який не поширюються строки давності, про що 
раніше у своїх висновках також констатували авторитетні українські вчені-юристи та 
правозахисники1. Такі акти влади були окупаційними, а формальні владні структури 
УСРР/УРСР були креольськими, тобто провідниками волі метрополії – Москви.

Після приєднання земель Західної України внаслідок реалізації пакту Молотова- 
Ріббентропа на території Галичини і Буковини на повну запрацював репресивний 
апарат, що викликало спротив населення. Після вторгнення нацистської Німеччини 
і спроби Ярослава Стецька поновити Українську державність, національно-визволь-
ний рух опинився між двома вогнями – нацистською Німеччиною і комуністичним 
тоталітарним режимом СРСР. Незважаючи на відсутність зовнішньої підтримки, лише 
спираючись на місцеві ресурси, Організація українських націоналістів (ОУН), а потім 
новопостала Українська повстанська армія (УПА) чинили спротив обидвом тоталітар-
ним режимам протягом 1939–1960 рр.2. Свій внесок у подовження української традиції 
державності зробила Карпатська Україна на зламі 1938–1939 рр., яка скористалася пра-
вом на правозахисну сецесію3, коли стався очевидний колапс Першої Чехословацької 
республіки внаслідок Мюнхенської згоди, проголосивши свою незалежність.

Режим сталінщини, як і радянський режим загалом, був побудований на тоталь-
ному контролі суспільства, основними інструментами якого служили офіційна ко-
муністична ідеологія та практика терору за допомогою розгалуженого репресивного 
поліцейського апарату. Така практика управління породжувала у суспільстві страх 
перед владними інститутами та паралізувала волю громадян. Такі умови не давали 
жодної можливості для вільного волевиявлення особи, реалізації самоврядних прав, 
забезпечення механізму підконтрольності та підзвітності народові інститутів влади4.

1 Патриляк І. Висновок. Правова кваліфікація голодомору1932–1933 років в Україні та на Кубані як злочину проти 
людяності та геноциду. URL:  http://khpg.org.ua/index.php?id=1221206914; Vassylenko V. The Ukrainian Holodomor of 1932–
1933 as a Crime of Genocide: A Legal Assessment. Olena Teliha Publishing House, 2009.
2 Захаров Є. «Встань і борись! Слухай і вір…»: українське національне підпілля та повстанський рух (1939–1960 рр.). 
Київ: Часопис, 2012. 592 с.
3 Савчин М. Право на самовизначення та сецесія. Юридична Україна. 2019. № 1–2 (193–194). С. 7–8.
4 Селіванов В. М. Право і влада суверенної України. Методологічні аспекти. Київ: Ін Юре, 2002. С. 23.

У 1950–1960-х роках у Радянському Союзі на хвилі деякої лібералізації суспільного 
життя виникає дисидентський рух5, в основі якого лежала ідея зламу тоталітарного 
режиму та проведення реальних ліберальних реформ у державі, розширення прав на-
ціональних менших. Із підписанням Заключного Гельсінського Акта Радянський Союз 
взяв на себе міжнародні зобов’язання з утілення у життя положень Загальної декла-
рації прав людини (1948 р.), Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 
(1966 р.), Міжнародного пакту про соціальні, економічні та культурні права (1966 р.). 
Ці права також були відображені у Конституції СРСР (1977 р.) і, відповідно, у Конститу-
ції УРСР (1978 р.). Хоча вони мали декларативний характер, їх формальне закріплення 
на конституційному рівні, з урахуванням міжнародно-правових зобов’язань СРСР, 
створювало передумови для боротьби непокірних інтелектуалів за права людини, 
які масово порушувалися в Радянському Союзі. На цій основі виникає правозахисний 
рух, який в Україні очолила Українська Гельсінська група (1976 р.)6, за що була піддана 
жорстоким переслідуванням із боку брежнєвського режиму7. Власне, дисидентський 
і правозахисний рух є однією із важливих складових у відродженні українського кон-
ституціоналізму та української державної традиції загалом.

Поновлення національної державності –  
шлях до незалежної та демократичної республіки

У період горбачовської «перебудови» в Україні знову пожвавився правозахисний 
рух, який майже був зведений нанівець репресіями на зламі 1970–1980 рр. Наприкінці 
1989 р. утворюється Народний Рух України за перебудову, який згодом стає основною 
опозиційною політичною течією в Україні. Рух взяв курс на реалізацію політики пра-
вового оформлення незалежної державності України. Із прийняттям Декларації про 
державний суверенітет 16 липня 1990 р. було закріплено право народу України на са-
мовизначення у формі незалежної держави та проголошення якісно нових принципів 
організації пуб лічної влади і статусу особи.

Каталізатором процесу становлення незалежності України стала спроба 19–21 серп-
ня 1991 р. державного перевороту в СРСР реакційними силами комуністичної номенкла-
тури й утворення у Москві  Державного комітету з надзвичайного стану. Після спроби 
путчу в Москві, як реакція на ці події та з метою розслідування обставин причетності до 
них, діяльність Комуністичної партії України була тимчасово зупинена Указом Президії 
Верховної Ради від 26 серпня 1991 р., а вже 30 серпня прийнято Указ про її заборону. 

Відповідно до Закону України «Про правонаступництво» Україна визнала себе 
правонаступницею прав і обов’язків за міжнародними договорами СРСР, які не су-
перечать інтересам Конституції України та інтересам республіки. Цим республіка 

5 Алексеева Л. История инакомыслия в СССР: Новейший период. Вильнюс, Москва: Весть, 1992. 352 с.
6 Український Правозахисний Рух. Документи й матеріали Київської Громадської Групи сприяння виконанню 
Гельсінських Угод. Торонто, Балтімор, 1978; Украинская Хельсинкская группа. К 20-летию создания. Киев: УРП, 1996.
7 The Persecution of the Ukrainian Helsinki Group. Toronto: Human Rights Commission World Congress of Free Ukrainians, 
1980. 66 p.
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НАРИС ПЕРШИЙ.    
Традиція безперервності української державності

відзначала тяглість своєї міжнародної правосуб’єктності як держави – засновниці 
Організації Об’єднаних Націй. У цьому законі також визначалися правові засади  
діяльності органів публічної влади до прийняття нової Конституції України, правового 
статусу державних кордонів, верховенства права Украї ни щодо правових актів СРСР 
і законів, прийнятих в УРСР до проголошення незалежності України. Цей акт – свід-
чення визнання з боку цивілізованих націй внеску України у подолання нацистської 
загрози під час Другої світової війни.

Колапс і подальший розпад СРСР, який був оформлений Біловезькими домовлено-
стями 4 грудня 1991 р., дав змогу остаточно вирішити питання набуття незалежності 
союзними республіками правовим шляхом, оскільки цей процес мав також насиль-
ницький потенціал, що засвідчили численні сутички з людськими жертвами (Азер-
байджан, Грузія, Литва, збройні зіткнення у Ферганській долині тощо).

Прийняття Конституції України 28 червня 1996 р. остаточно завершило процес 
оформлення державності в Україні завдяки формулі ст. 4 Закону України  «Про  пра-
вонаступництво України». Зокрема, Перехідними положеннями Конституції визна-
чалися правила функціонування інститутів влади на перехідний період (державний 
континуїтет) і передбачалися строки чергових виборів до органів публічної влади, 
порядок формування нового складу уряду, порядок діяльності місцевих державних 
адміністрацій після набрання чинності Конституцією. Водночас Основний Закон 
передбачав перехідний період для реформування інститутів юстиції (правосуддя, 
поліцейських структур і спецслужб державної безпеки). Слід наголосити, що багато 
інституційних вад сучасної української державності пов’язано з постколоніальним 
характером їх функціонування, оскільки відтворюються дуже часто авторитарні прак-
тики правління та зневага до вимог верховенства права, що притаманно російській 
державності як колишній метрополії так званих союзних республік.

Традиція державності втілюється у принципі безперервності діяльності органів 
пуб лічної влади1. Якщо це виборні органи на кшталт парламентів чи легіслатур те-
риторіальних одиниць, то до моменту формування нового складу за результатами 
чергових виборів діє орган попередньої каденції. У системі публічної адміністрації 
існує порядок заміщення посадових осіб замість тих, які вибули, або в порядку ієрархії, 
визначеної законом, або за принципом старшинства. 

При реалізації народом свого права на опір тиранії, зокрема природного права на 
повстання, немає розриву традиції державності. І хоча державна влада побудована на 
делегуванні народом повноважень офіційно обраним народним представникам задля 
забезпечення прав і свобод людини та громадянського миру, це не означає, що органи 
публічної влади можуть довільно визначати обсяг своїх повноважень. Коли критична 
маса зловживань владою досягає рівня узурпації влади, то виникають підстави для 
підзвітності носіїв публічно-владних повноважень, і при вичерпанні юридичних за-
собів захисту, які стають неефективними, у народу виникають підстави для спротиву 

1 Савчин М. Сучасні тенденції конституціоналізму у контексті глобалізації і правового плюралізму. Ужгород: РІК-У, 
2018. С. 101.

з метою формування нової структури влади та притягнення винних у зловживаннях 
та узурпації влади до юридичної відповідальності. Так само, коли проводяться мирні 
акції протесту і щодо їхніх учасників влада застосовує заходи впливу непропорційно, 
зокрема вогнепальну зброю, тортури або навіть вбивства, то такі протести можуть 
перерости у силове протистояння. Тоді носії владних повноважень, які не можуть 
забезпечити баланс інтересів у багатоукладному суспільстві, несуть відповідальність 
за неналежне виконання обов’язків щодо забезпечення прав і свобод. Отже, право на 
повстання проти тиранії спрямоване на захист національної державності від окремих 
осіб, які хочуть узурпувати владу.

Автори: Михайло Савчин, Руслан Стефанчук
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НАРИС ДРУГИЙ.    
Українська державність: витоки, етапи становлення та розвиток

С ьогодні, як ніколи раніше, постала потреба у фундаментальному досліджен-
ні україн ської державності, з’ясуванні часу виникнення, фіксуванні перших 

письмових згадок про її витоки як точки відліку заснування Української держави. 
Чому потрібно визначати витоки, етапи становлення та розвитку української держав-
ності? Насамперед тому, що будь-який народ, будь-яка нація починається передусім 
із того, що вона зобов’язана досконало знати своє минуле, своє коріння, бо «хто не знає 
свого минулого, той не вартий свого майбутнього. Хто не шанує видатних людей свого 
народу, той сам не годен пошани»1. Тому що встановлення часу заснування Української 
держави є одним із важливих атрибутів сучасної держави, її суверенності та іден-
тичності. Тому що держава і державність є невід’ємними одна від одної, а модель 
держави тоді цілісна, коли крім дерева відображено і його коріння. Це потрібно для 
подальшої консолідації українського суспільства. Звернення до історії української дер-
жавності пробуджує у нас національну гордість, формує нашу духовність та історичну 
пам’ять, роль якої у розбудові держави є дуже значною. Тому важливо, аби в Україні 
було встановлено День української державності і проголошено його державним святом, 
започатковано фундаментальні наукові дослідження, а також популяризовано. 

Поняття, ознаки, атрибути та символи державності

Попри надзвичайну популярність в українській історико-правничій науці та пуб-
ліцистиці, поняття «державність» досі вживається як суто літературна метафора.  
Інколи його пов’язують із категорією «держава», вживаючи як синоніми. Однак сут-
ність державності є значно багатшою. 

Ще у 1949 р. український письменник, державний і політичний діяч Володимир 
Винниченко визначив державність як устрій усього матеріального і духовного буття 
цілого народу; як комплекс тих інститутів економіки, політики, культури, що діють 
на території, населеній національним колективом, і зв’язують його в компактну ці-
лість, забезпечують розвиток у сучасному та майбутньому. Він цілком справедливо 
стверджував і про те, що «як і у всякої індивідуальної істоти на землі найперша потре-
ба – це зберегти своє життя, забезпечити його розвиток, передати спадщину в наступні 
покоління; так і для кожної нації власна держава є найкращим засобом збереження 
життя і розвитку. Нація без державности є покалічений людський колективний орга-
нізм. Через те так жагуче всі, так звані “недержавні нації” прагнуть своєї держави <...>. 
Українська держава та державність в Україні є, її творцем був народ, вся українська 
нація, вона має понад тисячолітню тяглість, а її еволюція відбувалася в руслі загаль-
ної європейської історії. Тому і зруйнувати цю будівлю не так легко. А наскільки вона 
міцна, показує той факт, що найбільші вороги її в усіх виглядах не мають сили розва-
лити її»2. Таке тлумачення державності є багатогранним і спонукає до її дослідження 
у культурному, соціальному, політичному та національному вимірах.

1 Див.: Максим Рильський, український радянський поет, перекладач, публіцист, громадський діяч, мовознавець, 
літературознавець.
2 Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. 1949. URL: https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=2930

Отже, державність – це особлива форма національного мислення, ядром якого 
є воля до самовизначення та усвідомлена потреба в державі як способі забезпечення 
спільного існування. Вона формується під впливом менталітету та духу народу, його 
правових традицій та історичного досвіду. Державність передує державі і навіть суве-
ренітетові3. Це головна умова їх виникнення та збереження. 

Витоками державності є ідея, в основі якої лежить інтерес народу (народів) до існу-
вання. Коли вона сформується остаточно і вербалізується, виникає воля до існування – 
до об’єднання заради виживання на основі взаємного «порозуміння»; до об’єднання 
заради досягнення усвідомленої ідеї. На наступному етапі виникає потреба у само-
визначенні, тобто в об’єднанні зі «собі подібними» і відмежуванні себе від інших, від-
повідно до усвідомлених спільних цінностей, рис, характеристик, надбання. У цьому 
поступі відбувається формування рушійного вольового ядра народу – нації. 

Саме у парадигмі державності за критерієм присутності волі яскраво проявля-
ється відмінність між нацією і народом. Народ може мати інтерес, але лише нація має 
волю. Ця воля не спільна, вона – єдина. І ця воля, на відміну від влади, не може бути 
передана, а лише реалізована через самовизначення та створення держави. Натомість 
«спільна воля народу» – це лише бажання реалізувати свої власні інтереси спільно. 
Тобто йдеться про спільну реалізацію особистих інтересів кожного окремого індивіда, 
який є частиною певного народу, на основі компромісу. Доречним зразком цьому є На-
ціонально-визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького (1648–1654 рр.), у ході 
якої відбувся розвиток свідомості її учасників від ідеї захисту особистого інтересу до 
самовизначення та національно- політичного представництва у формі Української 
козацької держави «Військо Запорозьке». 

Отже, народ, нація і держава є суб’єктами інтересу до існування, але суб’єктом 
волі до самовизначення – носієм державності – є лише нація. Варто підкреслити, 
що народ – це всі члени суспільства, тоді як нація – це його ядро. Саме це ядро фор-
мують постаті-державники, які є носіями державницької свідомості, духу і волі. 
Представники народу і нації можуть збігатися. Ба більше, в одній державі може 
проживати кілька народів. Але їхні представники можуть входити в ядро-націю, 
впливати на нього і формувати його.

Постаті-державники покликані виконувати важливу роль «арбітрів» для сторін 
суспільного договору («порозуміння»), коли посідають місце у законодавчій, вико-
навчій чи судовій владі. Для цього вони повинні володіти високими моральними 
якостями і знанням норм і приписів ядра, тобто нації. Це люди одного світогляду, 
формованого історією, культурою, традиціями, етичними нормами. Вони мають волю 
і здатність (два компоненти державності) до того, щоб створити й утримати державу 
(мислять про державу як втілення національної волі). Здатність державників до реа-
лізації волі народу і нації до існування та самовизначення залежить від внутрішніх 
(суб’єктивних) і зовнішніх (об’єктивних) умов, які сприяють чи не сприяють тому, 

3  Barandiy M. Souveränität als Gewährleistung der Interessen der Staaten: Völkerrechtliche und europarechtliche Aspekte 
(Euro päische Hochschulschriften Recht) (German Edition). Peter Lang Velag, 2012. 241 p.
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НАРИС ДРУГИЙ.    
Українська державність: витоки, етапи становлення та розвиток

щоб вони посіли місце «арбітрів». Якщо всі необхідні умови існують, то державники 
приймають рішення це місце посісти. І тоді відбуваються такі проактивні процеси, як 
проголошення суверенітету й незалежності. 

Якщо «арбітри» не на своєму місці, то відбуваються процеси збереження держав-
ності. Але в такому випадку державність потрапляє в залежність від рішення «ядра» 
і часу й умов реалізації цього рішення. І коли таке рішення нарешті приймається, 
то відбуваються революції. Ця здатність до збереження, і навіть спадкоємності дер-
жавності, гарантує відновлення незалежності держави.

Врешті-решт держава повинна стати тим «сукупним арбітром», який захистить 
права одних, не порушивши права інших. 

Ознаками державності є певні суспільно-політичні процеси та їхні наслідки: 1) реа-
лізація права нації на політичне самовизначення; 2) наявність органів публічної вла-
ди – органів державної влади та місцевого самоврядування; 3) державний суверенітет, 
який передбачає повноту й верховенство державної влади на всій території та неза-
лежність у міжнародних відносинах; 4) система правових норм (закони та підзаконні 
акти); 5) міжнародне визнання держави та, як наслідок, її міжнародна правова іден-
тифікація. Їх наявність засвідчує найвищий рівень реалізації державності – самодо-
статність держави. 

Державні символи – це закріплені в законодавстві офіційні знаки (зображення, 
предмети) чи звукові вираження, які символізують суверенітет держави1. Держав-
ними символами України є: Державний Прапор, Державний Герб і Державний Гімн, 
які є основою історичної свідомості громадян та процесів державотворення (відповід-
но до ст. 20 Конституції України).  

Атрибути державності – це її ідентифікаційні національні символи, що пов’яза-
ні з розвитком народу й політичної нації та їхньою роллю у становленні державності 
на певній території. Атрибутами державності є: власна територія, населена національ-
ним колективом із визначеними кордонами, офіційна назва, час заснування або дата 
першої письмової згадки держави, що є важливими атрибутами суверенності й політич-
ної ідентифікації держави; мова як невід’ємний державницький атрибут, адже вона – 
найважливіший маркер національної самоідентифікації. Як зазначає Томас Девіс: «Нація 
повинна боронити свою мову більше, ніж свою територію <…>. Втратити рідну мову 
і перейняти чужу – це найгірший знак підданства, це – кайдани, це кайдани на душу. 
Втратити національну мову – це смерть, це значить, що ярмо вже в’їлося глибоко»2.

Також невід’ємними державницькими атрибутами є: національне вбрання, націо-
нальні страви, національні музичні інструменти, національна народна пісня, видатні 
історичні постаті. 

В Україні від 4 жовтня 2018 р. Верховною Радою України запроваджено ще один 
атрибут – національне гасло «Слава Україні! Героям Слава!» як офіційне вітання 

1  «Порозуміння» – це предмет суспільного договору, а його формування відбувалося то шляхом права, то шляхом сили. 
Тож об’єднання на основі «порозуміння» є об’єднанням на основі суспільного договору.
2 Шемшученко Ю. С. Державність. Юридична енциклопедія. Київ: Українська енциклопедія, 1999. Т. 2: Д–Й. С. 162.

у Збройних силах України та Національній поліції, хоча нині громадяни дуже часто 
використовують його у повсякденному суспільно-політичному житті. 

Слід підкреслити, що українські державні символи та атрибути формувалися 
протягом тисячоліття.

Витоки української державності

У преамбулі та в нормах чинної Конституції України визнано наявність права 
всього українського народу на самовизначення. Саме народ визначається як основний 
державотворчий елемент, джерело державної влади та носій державного суверенітету.

У Конституції України вживається поняття «Український народ», під яким розу-
міють сукупність усіх громадян України незалежно від їхньої національної приналеж-
ності і місця проживання. Водночас слово «народ» (гр. – ἔθνος (етнос)) є багатозначним 
поняттям і може означати, зокрема: населення держави, мешканці країни; громад-
сько-політична сила, на яку опирається офіційна влада в країні; форма національної 
та етнічної єдності (те саме, що і лат. natio – нація, народність, іноді плем’я); взагалі 
люди, переважно у великій кількості. Враховуючи те, що Україна є багатонаціональ-
ною державою, вважаємо, що прийнятні для використання два терміни – «Українська 
нація» і «Український народ». З огляду на це, носієм української державності є україн-
ський народ (нація) як конкретно-історична форма соціальності українців, яка об’єд-
нана єдиною мовою, територією, історією, культурою, релігією, правом, глибинними 
економічними зв’язками, певними рисами культури та характеру.

Український народ понад 1 000 років тому почав утверджуватися у своїй держав-
ності в складних умовах, і, попри всі труднощі, ба навіть тимчасові втрати держави, 
зберіг у собі державність як властивість і здатність до складної суспільно-політичної 
організації – держави.

Як свідчать історичні джерела, упродовж тисячоліть на території сучасної України 
відбувалися тривалі та складні процеси державотворення. Історія державно-право-
вого розвитку бере свій початок від середини І тис. до н. е., коли сформувалися перші 
державні утворення: Кіммерія (ІХ – перша половина VІІ ст. до н. е.), Скіфська держава 
(VІІ–ІІІ ст. до н. е.), античні міста-держави (VІ ст. до н. е. – VI ст. н. е.), Боспорське цар-
ство (V ст. до н. е.). Це були ранньосередньовічні держави, які виникли на останньому 
етапі розпаду первіснообщинного ладу в процесі становлення організованого суспіль-
ства, а отже, його трансформації в державу.

Ґрунтовний аналіз історичного розвитку державотворчих процесів на україн-
ських землях упродовж І–ІХ ст. н. е. дає підстави вважати, що витоки ранньої україн-
ської державності походять із ІV ст., коли слов’янські племена вже тривалий час 
вели осілий спосіб життя на території східноєвропейської рівнини між Дністром 
і Дніпром, його притоками на межі античного західного світу і кочового східного 
степу. Перш за все, почала формуватися територія як одна з найважливіших ознак 
та атрибутів держави. Далі, у цей час починають формуватися невеликі групи лю-
дей, що вже спеціалізуються на вирішенні загальних соціальних справ, насамперед: 

Витоки української державності
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НАРИС ДРУГИЙ.    
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управління – організація, координація діяльності родичів, одноплеменців; коор-
динація релігійних вірувань – ритуально-обрядові, релігійні функції; військове 
керівництво – організація захисту від загарбників тощо. 

Можна виокремити такі етапи становлення та розвитку української державності: 
перший – період слов’янських протодержавних утворень (ІV–ІХ ст.); другий – Києво- 
Руська держава (ІХ–ХІІІ ст.) та Галицько-Волинська держава (ХІІ – перша половина 
ХІV ст.); третій – перебування українських земель у складі Польського Королівства, 
Великого князівства Литовського та Речі Посполитої (друга половина ХІV – друга 
половина ХVІІІ ст.); четвертий – доба Української козацької держави – Гетьманщини 
(середина ХVІІ ст. – друга половина ХVІІІ ст.); п’ятий – перебування українських зе-
мель у складі Австрії, Австро-Угорської та Російської імперій (ХVІІІ – початок ХХ ст.); 
шостий – доба Української національної революції (1917–1921 рр.); сьомий – період 
Української Соціалістичної Радянської Республіки/Радянської Соціалістичної Респуб-
ліки (1919–1991 рр.); восьмий – доба відновлення незалежності та розбудови самостій-
ної держави Україна (1991 р. – дотепер). 

Українська державність бере свій початок від Антського племінного союзу. 
Наприкін ці ІV – на початку VII ст. на території України у межиріччі Дністра і Дніп-
ра сформувалася Антська держава, яку ще називали «Антським царством» «Regnum 
Antorum» або «Антською землею». Власне, антів-слов’ян дослідники вважають першими 
достовірними предками українців. Так, відомий етнолог і археолог Вадим Щерба-
ківський вважав, що іменем «анти» називали групу українських племен, а Михайло 
Грушевський прямо називав антів українцями1. Візантійські хроністи Прокопій Кеса-
рійський і Менандр та готський хроніст Йордан характеризували Антську державу як 
міцне політичне об’єднання, міжплемінний військово політичний слов’янський союз 
із демократичним ладом. Слідом за державою антів у творах давніх авторів згадуються 
політичні союзи дулібів та волинян, об’єднання хорватів (Велика Хорватія), Славія, 
Куявія та Артанія. Проте лише Києво-Руська держава стала по-справжньому відомою 
у середньовічному світі та отримала міжнародне визнання2. 

Етапи становлення та розвиток української державності

У результаті об’єднання слов’янських племен у VІІ–VІІІ ст. утворилася рання 
праукраїн ська держава з центром у Києві – Руська земля, Русь. Оскільки у цей період 
найінтенсивніше розвивалося об’єднання полян із центром у Києві, що розселилося 
на берегах річок Рось, Росава, Роставиця, то й держава, яка тут утворилася, стала 
називатися Русь. Її територія у IX ст. об’єднувала землі Київського, Чернігівського 
і Переяславського князівств. Руська держава була тим фундаментом, на якому і роз-
почалося формування української державності. Як відзначав академік Борис Рибаков, 

1 Томас Девіс – ірландський поет і публіцист (1814–1845). Стаття «Наша національна мова».  
2 Щодра О. Свідчення Бертинської хроніки про посольство русів 838–839 років до Візантійської імперії та імперії 
франків – важлива віха початків формування та міжнародного визнання Київської держави. Голос України. 23 лютого 2019. 
№ 38 (7044). С. 4.

уже на початку своєї історії – у 814 р. – Русь зрівнялася територією з Візантійською 
імперією та імперією Каролінгів.

Слід звернути увагу на інформацію Бертинської хроніки (пам’ятки середньовіч-
чя 830–882 рр., оригінал якої зберігся). У ній ідеться, що 18 травня 839 р. посольство 
росів відвідало столицю імперії франків Інґуленгайм, де було прийнято імператором 
Людовиком Благочестивим. Це перше письмове свідчення про Київську державу росів.

«Повість минулих літ» літописець Нестор розпочинає із запитання: «Откуда есть 
пошла Русская земля и кто в ней почал первое княжити»? І починає опис подій після 
потопу, вписуючи етнічну історію Русі та історію Рюриковичів у загальнохристиян-
ський наратив. Окреме місце в «Повісті» займають поляни – слов’янська група, яка 
живе на Дніпрі. Нестор описує її з огляду на шлях і слова апостола Андрія по Дніпру: 
«“Бачите ви гори сі? Так от, на сих горах возсіяє благодать Божа, буде город великий, 
і церков багато воздвигне Бог”. І зійшов він на гори сі, і благословив їх, і поставив хре-
ста». Переклад Леоніда Махновця.

Згідно з літописом поляни мали свій правлячий рід в особі трьох братів – Кия, 
Щека і Хорива, які й заснували Київ. Опісля у полян правили Аскольд (Оскольд) і Дір. 

З іменами Аскольда і Діра безпосередньо пов’язана літописна згадка «Повісті 
минулих літ» про появу назви «Руська земля». Літописець датує її 852 р.,  «коли почав 
Михайло цесарствувати, стала називатися [наша земля] – Руська земля. А про се ми 
довідалися, коли приходила Русь на Цесароград [Константинополь], як ото писав 
[Георгій] у літописанні грецькому». Цей похід здійснили саме означені київські князі 
у 860 р., і він закінчився перемогою київського володаря. Наслідком цього походу стало 
дипломатичне визнання Русі як контрагентої імперії. Поряд із військовими походами 
міжнародному визнанню та консолідації з цивілізованими народами сприяло хрещен-
ня Аскольда, яке мало загальнодержавний характер. 

Врешті-решт правління Аскольда і Діра перервалося смертю – їх убили дружинни-
ки варяга Олега, який діяв від імені неповнолітнього князя Ігоря, сина Рюрика. Ті, хто 
прийшов до Києва з Олегом – варяги, новгородські словени, кривичі, мерь, чудь і весь, 
отримали, за літописом Нестора, назву «русь». Саме вони, за винятком мері, згідно 
з літописною оповіддю, запросили варязьких князів3. У «Повісті» сказано: «Пішли вони 
за море до варягів, до русі. Бо так звали тих варягів – русь, як ото одні звуться свеями, 
а другі – норманами, англами, інші – готами, – однак і ці. Сказали русі чудь, словени, 
кривичі і весь: “Земля наша велика і щедра, а порядку в ній нема. Ідіть-но княжити 
і володіти нами <…>”. І вибралося троє братів із родами своїми, і з собою узяли русь»4.

Однак Рюриковичі не стали первісним державотворчим фактором Київської 
держави. Власне, засади, стратегія внутрішньої і зовнішньої політики держави були 
закладені до них ще київською династією місцевих князів. Вони сприйняли їхній дер-
жавницький досвід, культуру та стратегію розвитку.

3 Плохій С. Походження слов’янських націй. Домодерні ідентичності в Україні, Росії та Білорусі. Київ: Критика, 2015. 
С. 31–33.
4 Переклад Леоніда Махновця.
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У часи правління Володимира Великого та Ярослава Мудрого Києво-Руська держава 
перетворилася на найбільшу європейську державу. 

Великий київський князь Володимир Великий значно розширив територію Русі, 
приєднавши землі в’ятичів (982 р.), ятв’ягів (983 р.), радимичів (984 р.), білих хор-
ватів (981 р.), здійснив військові походи проти булгар (985 р.), греків (988 р.), вірмен 
(1000 р.), поляків (1001 р.), печенігів (996 р., 1015 р.). Найбільшим його досягненням 
було запровадження християнства як державної релігії Русі (988 р.). Володимир Ве-
ликий розширив межі Києва, збудував Десятинну церкву (996 р.). За його правління 
розпочалося карбування перших у Русі золотих і срібних монет (златників і срібників). 
На них з одного боку було зображено образ Христа, а з другого – великого князя, який 
сидить на троні в царських відзнаках із хрестом у руці. На деяких монетах вперше як 
герб князя було викарбовано знак тризуба, що став гербом Української Народної Рес-
публіки (УНР) та сучасної України. 

Продовжив справи Володимира Великого його син – великий князь київський 
Ярослав, шанобливо названий русичами Мудрим за любов до знань, особливо роз-
судливу, плідну державну діяльність і припинення міжусобиць, за неустанну турботу 
про поширення християнства та освіти. За характеристикою літописця, розум у мо-
лодого Ярослава «був добрий і на раті він був хоробрим»1. Саме за Ярослава Мудрого 
Київська держава досягла найбільшої могутності. Ярослав став великим київським 
князем у 1019 р. При ньому Київ утвердився не лише як столиця Русі, а й головний 
політичний центр Східної Європи, місто зазнало значних архітектурних перетворень. 
За свідченням історичних джерел, княжа резиденція Ярослава Мудрого була однією 
з найрозкішніших у Європі. Столиця Русі – Київ у XI ст. налічував близько 100 тисяч 
(за іншими даними – 50 тисяч) мешканців і був одним із найбільших міст Європи, ве-
личезним міжнародним торговельним центром із численними колоніями іноземних 
купців. За Ярослава Мудрого у Русі з’явилися перші оригінальні зразки літератури, 
широко розвивалася освіта й культура, відбулася перша кодифікація юридичних норм. 
Було укладено «Правду Ярослава», яка становить найдавнішу частину «Руської Прав-
ди» – фундамент писаного законодавства Руської держави2. Роки князювання Ярослава 
(1019–1054 рр.) були періодом найвищого розвитку і найбільшого піднесення Русі. 

Усі свої зусилля великий князь спрямував на продовження справи свого батька Во-
лодимира – посилення єдності та централізації держави, її розвиток у співробітництві 
з європейськими державами. У налагодженні зовнішніх зв’язків із різними країнами 
Ярослав віддавав перевагу дипломатичним методам. 

З метою захисту кордонів Русі князь здійснив низку військових походів. Щоб 
зберегти цілісність своєї держави, а заразом і забезпечити права своїх синів, Ярослав 
Мудрий встановив систему наслідування (сеньйорату), відповідно до якого старший 
син Ізяслав дістав великокняжий престол у Києві, Святослав – Чернігівщину, Муром 

1 Сташис В. В. Мудрий Ярослав Володимирович. Державні політичні та громадські діячі України: політичні портрети. 
Київ: Ін Юре, 2002. С. 23.
2 Правда Руська Ярослава Мудрого: початок законодавства Київської Русі. Харків: Право, 2014. С. 4–5.

і Тмуторокань, Всеволод – Переяславщину, Суздаль і Ростовщину, Ігор – Володи-
мир-Волинський, В’ячеслав – Смоленщину.

Утворення і розвиток княжої Руської держави з центром у Києві було закономірним 
результатом внутрішнього соціально-економічного та політичного розвитку українців. 
Процес їх політичної консолідації зумовлений також низкою важливих внутрішніх 
і зовнішніх чинників: територіальною і культурною спільністю східних слов’ян, еко-
номічними зв’язками і прагненням об’єднати сили в боротьбі зі спільними ворогами. 

Значне місце в історії українського державотворення посідає Галицько-Волинська 
держава, яка стала спадкоємницею і наступницею Русі, продовжила державотворчі 
традиції на українських землях3. Її створення – важливий етап в історії української 
державності. Найбільшого розвитку вона досягла за князя Данила Романовича, охо-
пивши значну частину земель колишньої Києво-Руської держави. Князь Данило став 
одним із тих, хто зупинив Орду перед Європою. Європейські правителі на чолі з Папою 
Римським вважали галицько-волинських Романовичів законними правонаступниками 
володарів Русі. Галицько-Волинська держава мала значний вплив у тогочасній Європі, 
була активною учасницею міжнародного життя. Проте її поступальний розвиток був 
перерваний у середині XІІІ ст. вторгненням монголів4. 

Наступний етап розвитку української державності ознаменувало утворення 
Україн ської козацької держави в результаті Національно-визвольної війни 1648–1654 pp.5. 
Упродовж 116 років існування Української козацької держави – Гетьманщини (сере-
дина XVII – друга половина XVIII ст.) було сформовано її правову систему6. Визнання 
Української козацької держави, її правове оформлення та закріплення вперше зафік-
совано у Зборівському (серпень 1649 p.), а потім й у Білоцерківському (вересень 1651 p.) 
договорах, які Богдан Хмельницький уклав із Річчю Посполитою.

Із початку формування Українська козацька держава мала основні ознаки дер-
жави: органи публічної влади, які виконували свої функції на визначеній терито-
рії – центральні та місцеві органи влади, адміністрацію, суди і військо; територію, 
що охоплювала державна організація, і населення, яке на ній проживало; податки, 
що збиралися на утримання органів публічної влади. За формою правління вона була 
унітарною демократичною республікою, очолюваною виборним гетьманом. Адміні-
стративно-територіальний устрій держави відповідав побудові Війська Запорозького. 
Полково-сотенний поділ давав можливість у найкоротший термін сформувати вій-
ськові підрозділи – полки, що відображало головну нагальну потребу історичного 
моменту. Істотним недоліком новоствореної держави було нерозв’язання важливої 

3 Бойко І. Галицько-Волинська держава – спадкоємниця і наступниця княжої України-Руси (до 820-річчя утворення). 
Проблеми державотворення і захисту праві людини в Україні: матеріали XXIV звітної науково-практичної конференції.  
(7–8 лютого 2019 р.). Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018.  
Ч. 1. С. 33–39.
4 Кульчицький В., Тищик Б., Бойко І. Галицько -Волинська держава (1199–1349). Львів: Бібльос, 2006. С. 231.
5 Смолій В., Степанков В. Українська національна революція XVII ст. (1648–1676 рр.). Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська 
академія», 2009. 447 с.
6 Смолій В. А. Українська козацька держава. Український історичний журнал. 1991. № 4. C. 5–19.
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НАРИС ДРУГИЙ.    
Українська державність: витоки, етапи становлення та розвиток

соціально-економічної проблеми – селяни залишилися в особистій залежності від 
землевласників, не була диференційована компетенція державних органів.

Створена в результаті Національно-визвольної війни, Українська козацька держа-
ва була вимушена зважати на зазіхання на свою територію трьох держав – Московії, 
Кримського ханства і Туреччини. Обравши протекцію московського царя, яка надава-
лася на підставі так званих «гетьманських статей» (Березневі статті 1654 р.), Українська 
козацька держава набула статусу державно-політичної автономії. Однак Московія 
наполегливо і послідовно проводила політику обмеження її прав: від компетенції 
гетьмана, Ради генеральної старшини (генерального уряду) та козацької військової 
ради до ліквідації виборності всіх органів влади й управління в Україні. У 1764 р. було 
остаточно ліквідовано гетьманство, у 1775 р. – Запорозьку Січ, а у 1783 р. – адміністра-
тивно-територіальний устрій, право, тоді ж – закріпачено селянство. 

Третій важливий історичний період становлення української державності – 
Україн ська національна революція і боротьба за незалежність 1917–1921 pp. Цей період 
в історії України характеризується значною політичною, воєнною та дипломатичною 
діяльністю українських національних сил, спрямованою на утвердження самостійної 
держави. На хвилі революційних подій в Україні була реалізована національна дер-
жавність у формі Української Народної Республіки за Української Центральної Ради, 
Української Держави за Павла Скоропадського, Української Народної Республіки за 
Директорії та Західноукраїн ської Народної Республіки (ЗУНР), відбулася історична 
Злука УНР і ЗУНР. Все це мало важливе значення для утвердження історичної єдності 
українських земель, консолідації суспільства, зміцнення міжнародного авторитету 
України. Українська нація, об’єднавшись довкола ідеї національного визволення, про-
явила волю, героїзм і жертовність у боротьбі за державність і свободу. Українці знову 
використали шанс реалізуватись як державна нація1. 

Українська революція 1917–1921 рр. докорінно змінила політичну ситуацію в Украї-
ні та вплинула на геополітичні зміни в Європі після Першої світової війни2. Ключовим 
її рушієм була українська нація та її політична еліта, що еволюціонувала від ідей по-
літичної автономії та федерації до усвідомлення необхідності проголошення власної 
державної незалежності. Революція була явищем загальноукраїнським. Усі регіони були 
охоплені національним рухом, повсюдно створювалися та діяли українські органи вла-
ди, політичні партії та громадські інституції, відроджувалася українська мова й куль-
тура3. Українська революція поставила питання про утворення Української держави 
в рамках етнічної території. У процесі становлення та розвитку української державності 
упродовж 1917–1918 рр. межі її території розширилися й охоплювали майже всі землі 
Наддніпрянської України, а з падінням Австро-Угорської імперії процес поширився 
на західноукраїнські землі, де була проголошена ЗУНР4. 22 січня 1919 р. відбулася Злу-

1 Кубів С. Століття свободи й незламності. Право України. 2017. № 3. С. 9.
2 Нариси історії української революції 1917–1921 років. Київ: Наукова думка, 2011. Кн. 1. 390 с.
3 Мироненко О. М. Світоч української державності. Політико-правовий аналіз діяльності Центральної Ради. Київ, 1995. 
327 с.
4 Тищик Б. Й. Західно  Українська Народна Республіка (1918–1923). Історія держави і права. Львів: Тріада плюс, 2001. 
392 с.

ка західних і східних українських земель. Тож під час Української революції вдалося 
зібрати у межах Української держави майже всю українську етнічну територію. 

Наслідки Першої світової війни і вирішення Паризькою мирною конференцією 
тери торіальних питань у післявоєнній Європі, на жаль, обернулися не на користь Украї-
ни, україн цям довелося жити на території чотирьох держав – Російської Радянської 
Федеративної Соціалістичної Республіки, Польщі, Румунії, Чехословаччини, але ідея 
соборної України, безумовно, і надалі існувала. 

Революційні події мають важливе значення для сучасної України. Одним із клю-
чових уроків історії боротьби за незалежність Української держави на початку ХХ ст. 
є необхідність єдності всіх політичних сил держави. 

Важливе місце в багатовіковій історії українського державотворення займає 
Карпатська Україна – Українська незалежна держава, яка існувала на значній частині 
території Закарпаття з 15 березня до кінця травня 1939 р. Однак традиції української 
державності, боротьби за самовизначення і державу сягають минулих століть. У другій 
половині X ст. Закарпаття було важливою складовою Київської держави – Русі, а упро-
довж 1280–1320 рр. східна частина Закарпаття перебувала у складі Галицько-Волин-
ської держави. Після припинення її існування Закарпаття відійшло до складу Угор-
ського королівства. У 1526 р. східна частина Закарпаття відійшла до Семиградського, 
або Трансільванського, князівства, західна – до Австрійської імперії, а з 1867 р. – до 
Австро-Угорщини. На основі Сен-Жерменського (1919 р.) і Тріанонського (1920 р.) до-
говорів Закарпаття (Підкарпатська Русь) було приєднано до складу Чехословацької 
республіки на правах автономії. 

У 1920–1930-х роках українська громадськість і політичні партії на Закарпатті 
активно виступали за надання Карпатській Україні автономії, створення Української 
національної держави і возз’єднання у соборній незалежній Українській державі5. 
У жовтні 1938 р. було проголошено автономію Карпатської України зі столицею в Ужго-
роді, де організовано свій уряд. Для захисту краю у Хусті створено Організацію народ-
ної оборони «Карпатська Січ». 

У відповідь на напад Угорщини 15 березня розпочалося перше засідання Сойму 
Карпатської України, на якому проголошено повну державну незалежність Карпатської 
Украї ни. Парламент ухвалив конституцію Карпатської України, затвердив державний 
герб, прапор – синьо-жовтий, гімн – «Ще не вмерла Україна». Таємним голосуванням 
Сойм Карпатської України обрав першим президентом держави Августина Волошина. 
Прем’єр-міністром став Юліан Ревай6.

Отже, період існування Карпатської України став однією з яскравих сторінок ба-
гатовікової боротьби закарпатських українців за свою державу. Карпатська Україна 
мала важливе історичне значення, адже вона свідчила про тяглість державотворчих 
традицій українського народу. Її приклад міцно вкоренився в історичну пам’ять і став 
надбанням наступних поколінь борців за Українську державу.

5 Вегеш М. М. Карпатська Україна. Енциклопедія історії України. Київ: Наукова думка, 2007. Т. 4: Ка–Ком. С. 122.
6 Чехович В. Карпатська Україна. Політична енциклопедія. Київ: Парламентське видавництво, 2011. С. 318.
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Особливе місце в історії національної державності займає проголошення Акта від-
новлення Української держави 30 червня 1941 р. на зборах українських діячів (сто делегатів 
з усієї України – представників української інтелігенції, політичних і просвітниць-
ких організацій, кооперативів, товариств). На цих зборах, названих національними,  
одноголосно ухвалено текст Акта відновлення Української держави, що розпочинався 
словами: «Волею Українського Народу ОУН [Організація українських націоналістів] 
під проводом Степана Бандери проголошує відновлення Української Держави, за яку 
поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України»1. В Акті відновлення 
української державності також наголошувалося, що український народ буде боротися за 
суверенну владу на всіх національних землях, а створена на західноукраїнських землях 
українська влада буде підпорядкована майбутньому національному урядові в Києві.

Проголошення Акта схвально сприйняли провідні діячі українського політичного 
руху та українська спільнота. У наступні дні по всій Західній Україні активісти ОУН 
організовували мітинги на підтримку Акта, створювали органи української місцевої 
влади. Організація закликала весь український народ не складати зброї так довго доти, 
«доки на всіх українських землях не буде створена Українська суверенна Держава»2. 
Українські національні збори сформували тимчасовий уряд – Українське державне 
правління. На княжій горі у Львові було піднято національний прапор. Львівська 
радіостанція повідомила про Акт і передала благословення митрополита Андрея 
Шептицького з цієї нагоди. Наступним кроком мало стати відновлення Української 
держави у Києві. У багатьох населених пунктах були оперативно створені й розгор-
нули діяльність українські органи влади. Скориставшись можливістю, україн ський 
уряд зробив дві інформаційні передачі по радіо – увечері 30 червня і зранку 1 липня. 
Спираючись на ці радіопередачі, Український національний комітет у Кракові 1 липня 
видав інформаційний бюлетень про встановлення в Галичині української влади. 

Новина була для німецької влади несподіванкою. Тож із Берліна надійшла вказівка 
не визнавати самопроголошеного українського уряду й заарештувати всіх його орга-
нізаторів та учасників. У Кракові 5 липня був заарештований Степан Бандера та біль-
шість членів Українського національного комітету3. Проголошення Української держа-
ви 30 червня 1941 р. у Львові з ініціативи ОУН у вкрай несприятливих обставинах було 
черговою спробою українців заявити про прагнення реалізувати власну державність. 

У специфічні державні форми втілилася українська державність під впливом 
комуністичної ідеології, яка була чи не найбільшим випробуванням від 1919 до 
1991 рр. – соціалістична держава та союзна республіка у складі Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік (СРСР). Комуністична «радянська імперія» застосувала 
воєнну агресію, тричі морила українців голодом, зокрема, у 1932–1933 рр. вчинила 

1 Мірчук П. Акт відновлення Української Державности 30 червня 1941 року (його ґенеза та політичне й історичне 
значення). Друге видання. Мюнхен, 1953. С. 3.
2 Гай-Нижник П. Українська Держава: історична доконаність і розвіяна паралельна дійсність (Акт 30 червня 
та революційне державотворення під проводом ОУН(р) у 1941–1942 рр. як вияв національного чину та символ суверенних 
прагнень українського народу). Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». Київ: Національний педагогічний 
університет імені М. П. Драгоманова; ВГО Українська академія наук. 2015. Вип. 98 (№ 7). С. 49–65.
3 Українське державотворення. Акт 30 червня 1941. Збірник документів і матеріалів. Львів; Київ: Піраміда, 2001. 558 с.

геноцид української нації. Особливого значення комуністичний режим надавав по-
літиці русифікації усього населення СРСР, що позбавляла «вільнопоневолені» народи 
ідентичності, мови, історії, традицій.

Однак «союзні республіки» стали на шлях проголошення державної незалежності, 
який Михайло Горбачов назвав «парадом суверенітетів». Але це був не «парад», а об’єк-
тивний, природний процес, який каталізував державотворчі прагнення українців 
і завершився відновленням державної незалежності. 16 липня 1990 р. була ухвалена 
Декларація про державний суверенітет України, а 24 серпня 1991 р. – Акт проголошення 
незалежності України — політико-правовий документ, який засвідчив новий статус 
Української держави. 

Отже, українська нація накопичила багатий досвід національного державотворення, 
боротьби за українську незалежну суверенну державу. Кожний етап цієї боротьби ставав 
фундаментом, основою для наступного, мав великий вплив на формування та зміцнення 
української нації, її боротьбу за національну гідність і державну незалежність. 

Автори: Олександр Святоцький, Марта Барандій, Ігор Бойко
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