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Це видання є колективною працею – збіркою 22 нарисів відомих українських прав-
ників, філологів, істориків права та церкви. В основу історико-правничого дослідження 
покладено концепцію безперервності та спадкоємності української державності від 
ІХ ст. і дотепер. Нариси присвячені ціннісним і теоретичним засадам української дер-
жавності, її символам та атрибутам, витокам та етапам становлення і розвитку.

Нариси мають науково-популярний характер. Вони у доступній формі розкривають 
читачеві результати багаторічних досліджень низки архівних матеріалів і формують 
цілісне уявлення про ціннісні засади та сутність української державності, її генезу через 
призму досвіду державотворення.

Нариси доповнюють понад 500 ілюстрацій, серед яких портрети постатей-симво лів 
україн ської державності, а також унікальні зображення графіті Софії Київської та кар-
тини видатних художників України. 

Видання розраховане на широке коло читачів, які цікавляться історією української 
державності, зокрема студентів і краєзнавців.

Книга узагальнює результати наукових досліджень 1991–2021 рр., продовжує і зміс-
товно доповнює фотолітопис «Українська державність: витоки, етапи становлення та 
розвитку» (2019 р.).
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Присвячується
Українській нації, Героям України та визначним подіям понад 
тисячолітньої історії української державності

• 7 липня 1988 р. – засновано Українську Гельсінську спілку під керівництвом 
Левка Лук’яненка

• 1989 р. – вихід із підпілля Української греко-католицької церкви
• 4 березня 1989 р. – утворення Всеукраїнської правозахисної організації «Меморіал» 

імені Василя Стуса
• 9 лютого 1990 р. – утворення Народного Руху України
• 5 червня 1990 р. – відродження Української автокефальної православної церкви
• 16 липня 1990 р. – ухвалення Декларації про державний суверенітет України 
• 26–30 червня 1991 р. – відкриття Другого Курултаю кримськотатарського народу
• 24 серпня 1991 р. – ухвалення Верховною Радою України Акта проголошення 

незалежності України
• 1 грудня 1991 р. – проведення Всеукраїнського референдуму на підтвердження 

незалежності України
• 28 червня 1996 р. – ухвалення Верховною Радою України Конституції України
• 2 вересня 1996 р. – введення в обіг національної грошової одиниці – гривні
• листопад 2004 – січень 2005 рр. – Помаренчева революція,  мирна акція протестів 

проти фальсифікації виборів Президента України 2004 р.
• листопад 2013 – лютий 2014 рр. – Революція Гідності, мирний всенародний виступ 

на підтримку європейського вибору України
• 2014 р. – підписання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 

та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії  
і їхніми державами-членами, з іншої сторони 

• 14 жовтня 2014 р. – підписання Президентом України Указу  
«Про День захисника України»

• 4 жовтня 2018 р. – підписання Президентом України Закону України «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо вітання “Слава Україні! – Героям слава!”»

• 2018–2019 рр. – Об’єднавчий Собор та отримання Патріаршого і Синодального 
Томосу про надання автокефального церковного устрою Православній церкві України

• 14 вересня 2020 р. – затвердження Указом Президента України  
Стратегії національної безпеки України «Безпека людини – безпека країни»

• 2021 р. – проголошення громадської ініціативи щодо впровадження святкування 
Дня української державності

• 28 червня 2021 р. – проведення  Урочистого засідання Верховної Ради України з нагоди 
25-річчя Конституції України

• 23 серпня 2021 р. – проведення позачергової сесії Верховної Ради України, 
присвяченої Кримській платформі

• 24 серпня 2021 р.  – проведення Урочистого засідання Верховної Ради України з нагоди 
30-ї річниці прийняття Акта проголошення незалежності України

• 482 р. – заснування міста Києва
• 839 р. – перша писемна згадка про посольство русів, Києво-Руську державу 

в Бертинській хроніці
• 852 р. – писемна згадка про Києво-Руську державу у «Повісті минулих літ»
• 860 р. – укладення договору київського князя Аскольда з Візантією  

та прийняття хрещення 
• 945 р. – початок правління київської княгині Ольги
• 988 р. – хрещення Русі-України 
• 1011 р. – закладення Софії Київської
• 1019 р. – початок правління Великого київського князя Ярослава Мудрого
• 1051 р. – обрання митрополитом Київським і всієї Руси священника Іларіона
• 1051 р. – заснування Києво-Печерського монастиря і Дальніх печер
• 1561 р. – написання Пересопницького Євангелія
• 1581 р. – видання «Острозької Біблії»
• 1596 р. – створення Української греко-католицької церкви
• 1620 р. – відновлення православної ієрархії в Києві 
• 1621 р. – перемога українсько-польсько-литовського війська у Хотинській 

битві над військом Османської імперії 
• 1710 р. – ухвалення «Конституції Пилипа Орлика» 
• 1840 р. – перше видання «Кобзаря» Тараса Шевченка
• 1909 р. – перше видання «Словаря української мови» Бориса Грінченка
• 1917–1921 рр. – Українська національна революція
• 9–14 грудня 1917 р. – відкриття Першого Курултаю кримськотатарського народу
• 22 січня 1918 р. – проголошення незалежності Української Народної Республіки
• 22 січня 1919 р. – проголошення Акта злуки Української Народної Республіки 

та Західноукраїнської Народної Республіки
• 14 жовтня 1921 р. – підтвердження автокефалії Української православної церкви 

І Всеукраїнським собором УАПЦ 
• 15 березня 1939 р. – проголошення незалежності Карпатської України
• 1949 р. – початок видання «Енциклопедії українознавства» за редакцією 

Володимира Кубійовича 
• 1967 р. – створено Світовий конгрес вільних українців, об’єднання української діаспори 

із-понад шістдесяти країн світу
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Левко Лук’яненко 

«Народження нової ери»,  
1995 р. (Київ, Україна)

Поняття нової ери означає початок якісно нового періоду 
розвитку. 24 серпня – це кінець колоніальної доби і початок 
самостійної. 24 серпня 1991 року для України починається нова 
доба. Доти ми, як нація, не належали собі. Ми були об’єктом 
історії – час і влада належали не нам. То була ера не наша. 
Від 24 серпня Україна стала суб’єктом історії, час і влада 
належать українському народові, почалася нова, наша ера…

24 серпня відкрилася Надзвичайна сесія Верховної Ради. Вона 
заслухала Акт проголошення незалежності України – короткий 
документ, який складається з чотирьох преамбульних і чотирьох 
постановчих речень.

Документ, що перетворював Україну – колонію Москви – 
в Україну – незалежну державу, був схвалений абсолютною 
більшістю депутатів Верховної Ради.

Нерівними шляхами йшов тисячолітній розвиток нашої 
батьківщини – бували століття зриву і розквіту і знову довгі роки 
зневіри й упадку. Але український нарід таки встоявся супроти 
усіх супротивних хвиль і вийшов з них сильніший, більше досвідний 
і зорганізований. Коли б у коротких словах хотіли ми означити 
осяги нашого історичного життя, то бачимо їх найвиразніше 
у трьох напрямках:

Перше, що українська територія поширилася удвоє, – що 
зайняли ми родючі степи і добули широкий доступ до Чорного моря.

Друге, що український нарід дійшов до повної національної 
свідомости і витворив свою культуру.

Третє, що українці жили під своєю владою, зрозуміли ціну  
власної держави й ідеал державности поставили на першому місці 
у своїх змаганнях.

Іван Крип’якевич

«Шляхом минулого»,  
1935 р. (Львів, Україна)
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Слава Україні!

Героям слава!

23    24 серпня – День української 
державності, прапора та відновлення 
незалежності України

У країнський народ має понад тисячолітню і безперервну державність. Це – воля до 
самовизначення і творення незалежної держави, заснована на його духовних ціннос-

тях, культурі, праві та традиціях державотворення. 
Крізь віки, від ІХ століття і дотепер, князі, гетьмани, воїни, митці, тисячі державних 

і громадських діячів України йшли супроти королівств та імперій, об’єднуючи український 
народ довкола спільних історичних коренів, віри, мови, правових звичаїв та ідеї самостійного 
державного буття. Воля державників ставала волею політичною та національною, втілю-
ючись у Києво-Руській державі та її спадкоємцях: Галицько-Волинській державі, козацькій 
державі «Військо Запорозьке», соборній Українській Народній Республіці та незалежній 
державі Україна.

На цьому шляху у славі та випробуваннях постала українська нація, яку живить і під-
тримує багатовікове коріння державності!

Від імені Редакційної ради

Степан  
Кубів

Руслан  
Стефанчук

Олександр 
Святоцький

Валерій  
Смолій



Д орогі брати і сестри, співгромадяни, шановне Українство! Ми з вами живемо 
в історичний час – розбудовуємо українську державність, творимо власну 

незалежну Церкву, повертаємо із забуття імена національних героїв – гетьмана Івана 
Мазепи, митрополита Василя Липківського, отамана Української Народної Респуб-
ліки Симона Петлюри, політичного діяча, автора низки праць, присвячених ідеям 
самостійності і незалежності України, Дмитра Донцова. Цим постатям у різних містах 
вже встановлено пам’ятники й меморіальні знаки. 

У календарі знаменних дат – підписання 5 січня Вселенським Патріархом 
Варфоло мієм I Томосу про автокефалію Православної церкви України, відзначення 
22 січня 100-річчя від дня проголошення Акта Злуки, яким стверджувалася дер-
жавна єдність України. Символічно, що сталося це на площі перед Собором Святої 
Софії – храмом, який уособлює духовну єдність і велич княжої Київської держави, 
нагадує про релігійну й державотворчу справу святих князів Володимира Великого 
та Ярослава Мудрого.

Протягом століть зовнішня агресія та внутрішні чвари і незгоди раз у раз руй-
нували всі спроби відродити єдину державу, зібрати в одному домі всіх розділених 
кордонами імперій дітей українського народу. Лише століття тому, 22 січня 1919 р. 
стало можливим втілити цю мрію в життя – Галичина і Наддніпрянщина проголо-
сили єднання в соборній, єдиній та незалежній Українській Державі.

Відомо, що ця єдина держава не змогла захистити себе. Однак історична Злука 
україн ських земель, прагнення соборної єдності та незалежності продовжили нади-
хати покоління українців на Батьківщині та в краях поселення на боротьбу за втілен-
ня цих мрій у життя. І ця боротьба мала успіх.

Відзначаючи 100-річчя Української Народної Республіки, Акта Злуки, має-
мо згадати нашу історію, найперше для того, щоби зробити з неї висновок: сила  
народу –   в єдності.

Всі ми знаємо про проблеми і негаразди сьогодення та прагнемо кращого май-
бутнього для України. Історія вчить, що у прагненні до ідеалу надзвичайно важливо 

Блаженніший Епіфаній
Митрополит Київський і всієї України,  
Предстоятель Православної церкви України,  
доктор богослов’я

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

В єдності – сила народу!

В єдності – сила народу!

не зруйнувати того дому, який ми вже маємо. У рік, що розпочався, перед нами з новою 
силою постають виклики збереження єдності та державності України. 

Бажаю всім нам мудрості від Бога, зваженості та далекоглядності, щоби гідно 
відповісти на виклики, зміцнити наш спільний дім, а не похитнути його чварами 
й розбратом.

Це завдання стоїть і перед Помісною Церквою, яка проголосила своє єднання на 
Соборі 15 грудня 2018 р., а 6 січня 2019 р. від Вселенського Патріарха отримала Томос 
про автокефалію. Вселенський Патріарх виконав історичну справедливість – Церква- 
Мати, яка від часу утвердження митрополії Києва і всієї Русі протягом семи століть 
незмінно виявляла турботу про нашу церкву – свою дочку, дбаючи про те, щоб вона 
зростала в побожності та благочесті, реалізувала право дарувати автокефалію Україн-
ській Церкві. Отримання автокефалії є найважливішою подією для країни за роки її 
незалежності. Помісна Православна церква України тепер рівна серед п’ятнадцяти 
автокефальних православних церков.

Утвердження єдності помісної Православної церкви України – обов’язок для всіх 
її ієрархів, духовенства та вірних, наш спільний внесок у розбудову соборної України. 
Ми закликаємо, щоб усі православні жителі в Україні об’єдналися навколо єдиної 
автокефальної Православної церкви. Звичайно, цей процес займе певний час. Ми хо-
чемо, щоб він відбувся мирно і ґрунтувався на любові та взаєморозумінні. Ми маємо 
закласти правильні духовні засади. На відміну від тих, хто ворожий до нас, ми зобов’я-
зані забути всі суперечки. Як християни простити, відкрити свої обійми і сказати, що 
відтепер ми готові мирно будувати наше спільне майбутнє. Наше церковне майбутнє.

Тож закликаю до спільної праці, до мудрості і витримки, а віруючих – також до 
молитви за Україну і Церкву.

Нехай Всемилостивий Бог допоможе нам подолати всі виклики й випробування, 
захистити Україну від агресії, досягти перемоги і справедливого миру, відновити 
територіальну цілісність нашої держави, разом творити краще майбутнє. Ми також 
підносимо до Бога прохання про український народ, який страждає від війни, прине-
сеної ззовні. Особливо ми просимо Божого заступництва для тих, хто за свою любов до 
України зараз терпить полон, несправедливе ув’язнення чи переслідування, страждає 
від війни та поневолення.

Боже, нам єдність подай! 
Закликаю на всіх Господнє Благословення!
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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Д орогі браття і сестри в Христі! Сто років тому було відновлено соборність 
українського народу та нашу державність. Із цієї нагоди було піднесено до 

Господа Бога наші подячні молитви, за ласкою якого була відновлена i збережена дер-
жавність нашого народу, хоча світові потуги не раз перекреслювали та ставили її під 
сумнів, бажаючи приректи нашу незалежну державу на забуття і небуття. 

Тривалі національно-визвольні змагання нашого народу незмінно супроводжува-
лися великим прагненням звільнитися від чужинецьких поневолень і здобути право 
свобідно вирішувати долю власної країни, власного народу та власної родини, таким 
чином реалізувавши у своєму житті дар свободи, який людина і народи отримують 
від свого Творця. 

Утім, свободу у жодному разі не слід плутати зі сваволею чи беззаконням. Справ-
жня свобода передбачає відповідальність, передусім  – перед Богом, а відтак – перед 
власним сумлінням і народом, якого ми є вихідцями і до якого маємо привілей нале-
жати. Ми, віруючі люди, розуміємо і віримо, що справжня свобода виростає з Божої 
волі і будується на дотриманні Божого закону. 

Слушно зауважував свого часу Блаженніший Любомир: «Господь створив нас 
вільними. Ніхто так не шанує нашої свободи, як Бог. Але ми не маємо відваги бути 
вільними. Бо бути вільним – це означає бути відповідальним». Тому свободи слід 
учитися, щодня її утверджувати в собі, щоб не потрапити в кормигу гріха і пристра-
стей, які засліплюють, обмежують, понево люють людину і народи. Справжня свобода 
гарантує перемогу і нездоланність людини та народу. Про це також влучно висловився 
Блаженніший Любомир: «Влада боїться свободи в серцях набагато більше, ніж голод-
ного бунту. Бо голодного можна нагодувати, а вільного – тільки вбити».

ХХ ст. із його двома світовими війнами, які смертельним смерчем пройшли по на-
шій землі, і з двома тираніями – нацистською і комуністичною, що забрали мільйони 
життів наших співвітчизників, стало водночас століттям небувалого героїзму і свід-

Блаженніший Святослав

Верховний архиєпископ Києво-Галицький,  
Глава і Отець Української греко-католицької церкви,  
доктор богослов’я

Бути патріотом покликаний 
кожен справжній християнин!

ченням віри та любові до рідної землі з боку найкращих синів і дочок нашого народу, 
котрі склали в жертві навіть власне життя – не як загарбники, а як захисники, не як 
окупанти, а як оборонці рідної землі, прав і свобод власного народу.

Уроки минулих століть мають навчити нас цінувати і берегти єдність народу, 
не спекулювати на природних проявах регіонального, культурного, конфесійного чи 
етнічного розмаїття, яке насправді нас збагачує, а не загрожує державотворенню. 
Змагання до єдності випливає не лише з національних інтересів нашого народу. Воно 
вписане в саму природу людської спільноти, в якій закладено прагнення до цілісності, 
до згуртованості. Наш відвічний національний ідеал «соборності» віддзеркалюється у 
простих гаслах, які повторюють навіть діти: «Україна – єдина!», «Схід і Захід разом!». 

Згадуючи цінний, здебільшого гіркий столітній досвід минулого, ми сьогодні скеро-
вуємо заклик до кожного українця і кожної українки, хоч би де вони зараз перебували: 
цінуймо незалежність Української Держави, плекаймо єдність і солідарність між собою. 

«Нехай усе у вас діється в любові», – закликає нас святий Павло (1 Кор. 16, 14). 
Справді, любов пронизує все діяння справжнього християнина. З любові як першодже-
рела беруть початок благородні наміри людини і народу, з любові ми черпаємо силу 
долати перешкоди та суперечності, любов є внутрішнім рушієм, що робить нас здат-
ними до витривалої і жертовної щоденної праці.

Любов є душею того шляхетного почуття, яке ми називаємо патріотизмом. 
Справжній християнин покликаний бути патріотом – любити Батьківщину, рідний 
народ, його мову і культуру. 

Ми пишаємося і дякуємо Богові за ті численні знаки, якими виявляють наші 
співвіт чизники свою любов до рідної землі, за їхню небайдужість, за співчуття і солі-
дарність, за мудрість в обставинах підступної гібридної війни. Ідеться про тих, хто на 
Майдані обороняв гідність і свободу; хто пішов на фронт і ціною власного здоров’я та 
життя захищав або й донині захищає не просто територіальну цілісність країни, а й 
простір свободи й духу; хто рятує біженців і підтримує переселених осіб; хто ділить-
ся своїми скромними статками і заощадженнями з потребуючими; урешті-решт про 
кожного, хто чесно і відповідально виконує свої професійні та громадянські обов’яз-
ки – всі вони є живим втіленням найбільшої заповіді, яку Христос Господь залишив 
нам як дороговказ і заповіт: «Це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас 
полюбив! Ніхто неспроможен любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів своє 
життя віддає» (Ів. 15: 12–13).

Насамкінець запрошуємо всіх до ревної молитви: подячної – за дар свободи і дер-
жавності; покаянної – за ті гріхи, якими кожен із нас і весь народ упродовж своєї історії 
коли-небудь зневажив Бога і Його святий закон; благальної – про Боже благословення 
для нашого народу, про мудрість для його провідників, про мужність і здоров’я для його 
вірних будівничих, а зокрема – для його жертовних захисників на фронті. 

Благословення Господнє на вас!

Бути патріотом покликаний кожен справжній християнин!
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Українська державність — 
духовна чеснота й ознака зрілості  
українського народу

Д орогі українці, звертаюся до вас зі сторінок унікальної книги, яка пробуджує 
жагу пізнання історичних витоків та феномену власної державності. Україн-

ська державність – це наша воля до єдності і самовизначення як політичної нації, воля 
спільно будувати та захищати державу як «рідну Хату»! Вже понад тисячу років від 
першої згадки про Русь-Україну в Бертинській хроніці воля державності передавалась 
від одного покоління українців до іншого.

Крізь віки видатні постаті-державники плекали та зміцнювали її в українському 
народові. Княгиня Ольга, Великі київські князі й королі – Володимир Великий, Ярослав  
Мудрий, Володимир Мономах, Данило Галицький; гетьмани – Дмитро Байда-Вишне-
вецький, Петро Конашевич-Сагайдачний, Богдан Хмельницький та Іван Мазепа, 
Петро Дорошенко й Пилип Орлик; їх наступники-державники у ХХ–ХХІ ст. – Михай-
ло Грушевський, Павло Скоропадський, Симон Петлюра, Євген Коновалець, Степан 
Бандера, Роман Шухевич, Августин Волошин, В’ячеслав Чорновіл, Левко Лук’яненко; 
митці – Іван Котляревський, Тарас Шевченко, Леся Українка, Лесь Курбас, Василь Стус; 
митрополити-просвітники – Іларіон, Петро Могила, Андрей Шептицький, Іван Огієнко, 
Василь Липківський та ще тисячі натхненників нації досі викликають щире захоплен-
ня, почуття гідності, а також причетності до збереження української державності та 
відновлення незалежності України.   

Шлях утвердження нашої державності триває. На цьому шляху постають нові-старі 
виклики – світоглядні протиріччя, стереотипи, протилежні інтереси політичних сил 
і зовнішні чинники. Ця боротьба є природним супутником процесу формування по-
літичної нації, на що може піти два-три покоління. 

Подолати її можливо через пізнання свого народу і себе в ньому, через прийнят-
тя культурних відмінностей як спільного скарбу, через міжконфесійний діалог та 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Степан Кубів
голова Всеукраїнської правозахисної  
організації «Меморіал» імені Василя Стуса,  
кандидат економічних наук, доцент

руйнування політичних міфів на користь загального блага – духовного, суспільного, 
політичного й економічного добробуту. У такій соборності та солідарності українська 
нація зможе побудувати міцну державу.

У сучасному суспільстві причетність до української державності та нації  визна-
чається глибиною самоусвідомлення. Хто наші предки, з ким пов’язуємо свою наці-
ональну ідентичність? Хтось – українець вже понад тисячоліття, інший – сто років 
або лише тридцять, і навіть декілька років від набуття громадянства України. Всі ми 
почуваємо себе по-різному крізь призму походження, виховання та здобутого досвіду.

Усвідомлюючи потребу самопізнання, відновлення зв’язків поколінь по всьо-
му світу, на вшанування пам’яті Героїв України і творців української державності, 
постав творчий задум сформувати світоглядне ядро української політичної нації. 
Всеукраїнська правозахисна організація «Меморіал» імені Василя Стуса втілює його 
вже тридцять років. 

Українською та англійською мовами видано світоглядно і ціннісно орієнтова-
ні серії книг: фотолітописи та фотоальбоми, репринтні видання та перевидання 
книг-реліквій української літератури, а також низку наукових монографій і збірників 
матеріалів конференцій. 

Пишаємося нашими фотоальбомами та фотолітописами: «Помаранчева революція 
2004–2005. Відродження нації. Фотолітопис» (2005 р.); «Народна ікона на склі. Альбом- 
каталог» (2008 р.); «Вернись із спогадів... Володимир Івасюк. Фотоальбом» (2008 р.);  
«1000 років Собору Святої Софії Київської. Альбом» (2012 р.); «Ще не вмерла України 
ні слава, ні воля! Шлях нескорених. Фотолітопис до 25-ї річниці сучасної української 
державності» (2016 р.); «Біловезька угода 8 грудня 1991 року. Точка неповернення. Фо-
толітопис» (2017 р.); «Belavezha accords of December 8, 1991. The crush of the USSR. Foto 
chronicle» (2017 р.); «За Україну, за її долю, за честь і волю, за народ! Фотолітопис до 
100-річчя Української національної революції 1917–1921 рр.» (2017 р.); «Уряди України 
на шляху відновлення та утвердження державності. Фотолітопис до 100-річчя з дня 
утворення першого українського уряду (1917–2017)» (2017 р.); «Українська Повстанська 
Армія 1942–1954. Фотолітопис до 75-річчя створення УПА» (2017 р.); «Українська дер-
жавність. Витоки, етапи становлення та розвитку. Фотолітопис до 1180-ліття україн-
ської державності» (2019 р.).

Крім того, за підтримки Всеукраїнської правозахисної організації «Мемо-
ріал» імені Василя Стуса та української діаспори було опрацьовано унікаль-
ні матеріли Галузевого державного архіву Служби безпеки України, зібра-
но свідчення очевидців національної трагедії – Голодомору 1932–1933 рр., які 
вперше введені у науковий обіг у збірках: «Кияни – свідки Голодомору» (2009 р.); 
«Народна війна» (2011 р.); «Чекістське досьє окупованої України: збірник доку-
ментів у 3 т.» (2015 р.) та інші. Наукові дослідження за підтримки організації були 
апробовані на Міжнародній конференції «Штучні голоди в Україні ХХ століття»  
(м. Київ, 16 травня 2018 р.) та опубліковані у збірнику матеріалів.

Побачили світ перевидані реліквії української літератури: «Шашкевич М. Читанка 
для діточок» (2017 р.); літературний альманах «Українська муза: поетична антологія: 

Українська державність — духовна чеснота й ознака  
зрілості українського народу
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од початку до наших днів / під ред. О. Коваленко – Київ: Друк. П. Барського, 1908» 
(2019 р.); перший повний український переклад Біблії Пантелеймона Куліша, Івана 
Пулюя та Івана Нечуя-Левицького «Сьвяте Письмо Старого і Нового Завіту. Мовою 
русько- українською. У Відні виданнє Британського і заграничнього Біблійного Това-
риства 1903 р.» (2020 р.).

Особливе місце серед наших видань займає книга «Пісні волі. Козацькі та повстан-
ські пісні та вірші» (2019 р.). Це унікальний збірник віршованих і пісенних творів періоду 
визвольних змагань українського народу за українську самостійну соборну державу 
від княжих і козацьких часів до періоду Української Народної Республіки та Другої 
світової війни, створений на рукописному матеріалі в обставинах збройної боротьби 
Української повстанської армії в умовах підпілля. Текст датовано 6 березня 1949 р.  

З метою утвердження світоглядних і ціннісних орієнтирів, книги безкоштовно 
розіслані по культурних і наукових осередках України, закладах освіти, бібліотеках, 
архівних та наукових установах, а також громадах українців за кордоном. Для забез-
печення доступу до них широкого кола читачів по всьому світу буде здійснено оциф-
рування книг і розміщення їх на окремому вебресурсі у вільному доступі. 

Всеукраїнська правозахисна організація «Меморіал» імені Василя Стуса підтри-
мала створення документальної кінотеки. Вона налічує понад десять фільмів, при-
свячених славним і трагічним сторінкам історії України: «Голод-33» Олеся Янчука; 
«33-й, свідчення очевидців» Миколи Локтіонова-Стезенка; «Ой, горе, горе…» та «Я єсть 
народ…» Павла Фаринюка; «Крик» Олександра Криварчука; «Батальйони НКВС» та 
«Любіть» (фільм про Биківню) Леонарда Букіна; «Зона» Миколи Мащенка; «Просвітлої 
дороги свічка чорна» (фільм про Василя Стуса) Станіслава Чернилевського; цикл філь-
мів про Соловки; цикл із дванадцяти телефільмів Інни Страшко про репресованих 
письменників й Українську повстанську армію та інші. У 2019 р. кінотеку поповнив 
фільм «Скарби української державності».

Результати роботи над описаними вище проєктами були представлені на понад 
тридцяти тематичних виставках загальнонаціонального значення з використанням 
широкоформатних колекцій-ілюстрацій. Кожну з виставок супроводжували виступи 
політичних і громадських лідерів, представників діаспори, діячів культури та мис-
тецтв, керівників наукових установ і громадських організацій.

Всеукраїнська правозахисна організація «Меморіал» імені Василя Стуса пишається 
причетністю до значущих для української культури та державності проєктів. Орга-
нізація долучилася до створення, музичного супроводу та видання двох комплектів 
дисків опери Мирослава Скорика за однойменною поемою Івана Франка «Мойсей». 
Прем’єра відбулася  23 червня 2001 р. у Львівському оперному театрі з благословення 
і за вагомого внеску Папи Римського Іоанна Павла ІІ.

Ці кроки зроблено спільно з нашими партнерами: державними установами – 
 Інститутом історії України Національної академії наук України, Національним музеєм 
історії України, Центральним державним кінофотофоноархівом України ім. Г. С. Пше-
ничного, редакцією газети Верховної Ради України «Голос України», Інформаційним 
національним агентством «Укрінформ» та іншими; університетами – Київським 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

національним університетом імені Тараса Шевченка, Національним університетом 
«Києво-Могилянська академія», Львівським національним університетом імені Івана 
Франка та іншими; громадськими організаціями України і діаспори – Мистецьким 
фондом короля Данила, Світовим конгресом українців (Торонто, Канада), Лігою укра-
їнців Канади (Торонто, Канада), Фундацією Українського Голодомору-Геноциду (Чика-
го, США),  Фундацією «Спадщина» (Чикаго, США) та іншими; видавництвами – «Право 
України», «Ін Юре», «Українська Мить» та іншими.

Пам’ятаймо, віра, мудрість та єднання – це перемога майбутнього! Наші духов-
ні цінності є спільними. Вони не мають початку і не матимуть кінця. Вони також не  
мають кордонів. Світовий конгрес українців та інші громадські об’єднання нащадків 
усіх наших пращурів на всіх континентах земної кулі бережуть духовні скарби дер-
жавності – віру, культуру, мову, символи, передаючи їх від покоління до покоління. 
Нас понад 65 млн українців в усьому світі! 

З вірою у Бога, великою любов’ю до Батьківщини запрошуємо вас заново відкрити 
для себе спільний вимір української державності, прийняти її творчу силу в своє серце, 
стати українцем – творцем «спільної Хати» – Батьківщини! 

Читаючи цю книгу, поміркуймо над словом Вчителя українського народу, Пра-
ведника народів світу, митрополита Андрея Шептицького: «У наших руках лише одна 
хвилина існування нашої нації. Якщо у тій хвилині не зв’яжемо нашої праці з тими, 
що були перед нами, і коли ті, що прийдуть після нас, знову свою працю у своїх хви-
линах не зв’яжуть з нашою працею і з працею тих, що були перед нами, – тоді яку ж 
ціль осягне нація, хоч би й протягом століть?». 

Не питай, що твоя країна може зробити для тебе,  
запитай, що ти можеш зробити для своєї країни!

Джон Кеннеді, 35-й президент США 

Українська державність — духовна чеснота й ознака зрілості  
українського народу
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Держава як цінність та українська мрія

Чи плекаєте ви мрії? Мабуть, це питання мимоволі змусить усміхнутися кож-
ного українця та подумки звернутися до найзаповітніших і найпотаємніших 

куточків власної свідомості. 
Так, ми завжди зрощуємо мрії, вони живлять наші серця у найскладніші, найдра-

матичніші та найсвітліші миттєвості нашого життя. Адже мрія – це місток між нашою 
минувшиною та нашою майбутністю, без якого не може існувати людина. 

Ми мріємо про щасливе та безхмарне майбутнє наших дітей, зичимо його нашим 
близьким, подумки уявляємо суспільний добробут й особистий достаток, проєктує-
мо оптимістичні сценарії гаданої прийдешності у складному, динамічному і такому 
небезпечному світі. Строката палітра наших мрій містить як уповні утилітарні й праг-
матичні складові, так і високі та піднесені ідеали, скеровані до кращої будучності.

Звісно, ми дорослішаємо і часто-густо безмежний світ наших мрій стає дедалі більш 
вузьким, заземленим і практичним. Досвід суспільного життя повсякчасно додає скеп-
тичності, ба навіть суцільної критичності до наших уявлень і настанов. Та у кожного 
з нас є розуміння вічних цінностей, принаймні з перспективи досвіду життя.

Певна річ, у великому морі людських мрій, хотінь, бажань й устремлінь напрочуд 
складно віднайти ті вічні мірила вартості на хитких терезах нестримного плину су-
часного буття. Та вони, безперечно, є, хоча розкриваються та пізнаються кожним із нас 
за різних обставин й умов, особливо тоді, коли історична Немезида кидає кожному й 
одразу всім запитання-виклик: бути чи не бути?!

Саме тоді настає осягнення й усвідомлення вічної та безжальної правди життя. 
Персональні мрії назавжди залишаться рожевими й барвистими почуваннями доти, 
доки кожен українець не стане господарем у власній родині, у своїй хаті, на рідній 
землі! Момент Істини, мить Правди, хвилина великого Тріумфу усвідомлення! 

Українська Держава – це найвища Цінність і вічна Мрія всіх українців! Адже тіль-
ки Держава може сполучити й інтегрувати мільйони індивідуальних мріянь і поривів 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Валерій Смолій
директор Інституту історії України  
Національної академії наук України,  
доктор історичних наук, професор,  
академік НАН України

Великої Україн ської Нації! Тільки Українська Держава може виплекати в особистості 
гордість Громадянина й Патріота! Це і є вічна та непохитна Правда життя!

Спадає пелена з очей, і в уяві постають тисячолітні аннали нашої Великої Держав-
ної Історії! Відкриваються сторінки давньої минувшини, освячені лицарською звитя-
гою, героїчними звершеннями, масовою жертовністю та незвичайною самопосвятою 
десятків і сотень поколінь наших великих пращурів!  

Величні протоміста Трипільської цивілізації з багатолюдним морем таких да-
леких і близьких наших пращурів, які запалили давній вогонь людської культури та 
поступу. Тисячі років тому вони плекали велику землеробську культуру, що стала 
яскравою й неповторною сторінкою історії людства!

Причорноморські міста-держави посеред неозорих просторів праукраїнського 
степу – осередки високих здобутків і досягнень античної цивілізації!

Давні слов’яни, поміж великого кочового світу, на межі Дикого степу та уламків  
античного світу. Вони реалізували один із найуспішніших і найбільших державних 
проєктів середньовічної Європи – Києво-Руську державу! Недаремно слава про неї 
линула від знаменитих веж візантійського Цар-міста до урвистих фіордів Скандинавії 
та великих французьких і німецьких замків-фортець.

Гетьманщина – держава козацького лицарства, військової честі, товариського 
братства та виняткової звитяги. Дивовижна країна легендарних войовників, працьо-
витих посполитих, вигадливих ремісників і відомих учених мужів. Країна обітована, 
про яку іноземні літописці писали, що її ріки «течуть молоком і медом»! Гетьманщи-
на – наша кров і наша Держава!

Початок ХХ ст. – сузір’я українських державних проєктів у бурі та вогні Укра-
їнської національної революції: Українська Народна Республіка часів Української 
Центральної Ради, Українська Держава гетьмана Павла Скоропадського, Українська 
Народна Республіка часів Директорії, Західно українська Народна Республіка, Кар-
патська Україна…  

Цей перелік є незаперечним, неспростовним доказом того, що саме Українська 
Держава була і є Великою Національною Мрією, виплеканою протягом тисячоліть на-
шої історії! Годі навіть підрахувати, скільки мільйонів українців убили, закатували, 
прирекли на голодну й жахливу смерть два найстрашніші тоталітарні режими у сві-
товій історії – комуністичний і нацистський.

Тривалий час заангажовані скептики та наші опоненти галасували про нібито 
«щасливий подарунок долі», який випав українцям після розпаду «червоної імперії» – 
сучасну Українську Державу. Та настав драматичний і доленосний 2014 р. – Революція 
Гідності, котра пробудила українців і закликала їх до оборони Національної Мрії – 
Української Держави!  

Шановний читачу! Гортаючи сторінки цієї книги, неодмінно візьми до уваги, 
що кожна із віх нашої Великої Державної Історії позначена кров’ю багатьох поколінь 
наших пращурів і сучасної генерації українців! Завжди пам’ятай, що Українська 
Держава є вічною Цінністю та реалізованою Мрією, виплеканою протягом тисячоліть 
нашої славетної історії!

Держава як цінність та українська мрія
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Блаженніший  
Епіфаній 

(почесний голова)

Митрополит Київський і всієї України, 
Предстоятель Православної  

церкви України, доктор богослов’я 

Блаженніший 
Святослав 

(почесний голова)

Верховний архиєпископ Києво-Галицький,  
Глава і Отець Української греко-католицької 

церкви, доктор богослов’я

РЕДАКЦІЙНА РАДА

Руслан 
Стефанчук 
(співголова)
Перший заступник 
Голови Верховної  
Ради України,  
народний депутат 
України (ІХ скликання),   
доктор юридичних 
наук, професор, 
академік Національної 
академії правових  
наук України  
(Київ, Україна)

Валерій 
Смолій 
(співголова)
директор  
Інституту історії 
України Національної 
академії наук України,  
доктор історичних 
наук, професор, 
академік Національної  
академії наук України 
(Київ, Україна)

Степан  
Кубів 
(співголова)
голова ВПО «Меморіал»  
імені Василя Стуса, 
голова Національного 
банку України (2014), 
Перший віцепрем’єр-
міністр України 
(2016–2019), народний  
депутат України (VII-
IX скликання), кандидат 
економічних наук, 
доцент (Львів, Україна)

Олександр 
Святоцький 
(співголова)
головний редактор 
юридичного журналу 
«Право України», 
доктор юридичних 
наук, професор, 
академік Національної 
академії правових 
наук України  
(Київ, Україна)

Іванна Климпуш-Цинцадзе
голова комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України 
з Європейським Союзом, віцепрем’єр-міністр з питань європейської  
та євроатлантичної інтеграції України (2016–2019),  
народний депутат України (VIII-IX скликання) (Київ, Україна)

Євген Чолій 
Почесний консул України в Монреалі, голова ГО «Україна–2050»,  
президент Світового конгресу українців (2008–2018) 
(Монреаль, Канада)

Павло Ґрод
президент Світового конгресу українців, президент Конгресу  
українців Канади (2008–2018), президент та виконавчий директор 
північноамериканської енергетичної компанії «Rodan Energy Solutions»  
(Торонто, Канада)

Олександр Турчинов 
Голова Верховної Ради України (22 лютого 2014 – 27 листопада 2014),  
виконувач обов’язків Президента України (23 лютого – 7 червня 2014),  
секретар Ради національної безпеки і оборони України (2014–2019),  
Перший віцепрем'єр-міністр України (2007–2010), голова Служби безпеки 
України (2005), народний депутат України (ІІІ–VІІІ скликання),  
доктор економічних наук, професор, координатор  
ГО «Всеукраїнський Собор» (Київ, Україна)

Сергій Головатий 
заступник голови Конституційного Суду України,  
Міністр юстиції України (1995–1997, 2005–2006),  
народний депутат України (І–VІ скликання), доктор юридичних наук,  
член-кореспондент НАПрН України (Київ, Україна)

Ігор Юхновський 
Перший віцепрем’єр-міністр України (1992–1993), голова Народної  
Ради (1990–1994), народний депутат України (І–ІV скликання),  
виконувач обов’язків голови Українського інституту національної  
пам’яті (2006–2010), доктор фізико-математичних наук, професор, 
академік НАН України (Київ, Україна)

Анатолій Горлов 
головний редактор газети Верховної Ради України «Голос України» 
(Київ, Україна)

Члени редакційної ради
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Богдан Моркляник 
заступник голови Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти, доктор технічних наук, професор (Київ, Україна)

Михайло Теплюк 
заступник Керівника Апарату Верховної Ради України – керівник 
Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України, 
доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрН України  
(Київ, Україна)

Микола Шевчук
заступник Керівника Апарату Верховної Ради України  
(Київ, Україна)

Юрій Баланюк 
голова Національного агентства кваліфікацій, голова Київської міської 
організації ВПО «Меморіал» імені Василя Стуса, заступник голови 
ВПО «Меморіал» імені Василя Стуса, кандидат технічних наук, доцент 
(Київ, Україна)

Юрій Лавренюк 
професор кафедри конституційного, адміністративного і міжнародного 
права Київського інституту інтелектуальної власності і права,  
кандидат наук з державного управління (Київ, Україна)

РЕДАКЦІЙНА РАДА

Володимир Кисляк 
керівник Видавництва Верховної Ради України  
(Парламентське видавництво) (Київ, Україна)

Неля Куковальська
генеральний директор Національного заповідника «Софія Київська»  
(2000–2012, з 2015), академік Української академії архітектури  
(Київ, Україна)

Мустафа Джемілєв 
Перший Голова Меджлісу кримськотатарського народу (1991–2013),  
Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського 
народу (2014–2019), народний депутат України (III–ІХ скликання) 
(Ай-Серез, Автономна Республіка Крим, Україна)

Микола Фролов 
ректор Запорізького національного університету, народний депутат  
України (VIII скликання) доктор історичних наук, професор,  
академік Академії наук вищої школи України (Запоріжжя, Україна)

Андрій Кравець
член ради ВПО «Меморіал» імені Василя Стуса,  
член Національної спілки журналістів України (Черкаси, Україна)

Ольга Середа 
заступник головного редактора юридичного журналу «Право України», 
кандидат юридичних наук, доцент (Харків, Україна) 

Члени редакційної ради

Андрій Тарапацький 
президент Української кредитової спілки «Будучність»  
(Торонто, Канада)

Оксана Процюк-Чиж 
головний управитель Української кредитової спілки «Будучність»  
(Торонто, Канада)

Тарас Підзамецький 
генеральний директор Української кредитової спілки «Будучність» 
(Торонто, Канада)
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Андрій Футей 
третій віцепрезидент Світового конгресу українців,  
президент Українського конгресового комітету Америки,  
Почесний консул України у Клівленді (Клівленд, США)

Зенон Поточний 
віцепрезидент з операційних питань Світового конгресу українців,  
президент Канадсько-української торгової палати (Торонто, Канада)

Олена Кошарна 
віцепрезидент Світового конгресу українців, засновник та головний 
виконавчий директор «Horizon Capital», віцепрезидент «Western NIS 
Enterprise Fund», голова ради директорів Американської торговельної 
палати в Україні (Торонто, Канада)

Анна Кісіль (19 листопада 1960 – 16 листопада 2020)
другий віцепрезидент Світового конгресу українців (2018–2020),  
голова Світової федерації українських жіночих організацій  
(Торонто, Канада) 

Стефан Романів 
перший віцепрезидент Світового конгресу українців, голова комісії 
з визнання Голодомору геноцидом проти українського народу,  
голова проводу ОУН, офіційний представник Торгово-промислової 
палати України в Австралії (Мельбурн, Австралія)

Ярослава Хортяні 
віцепрезидент Світового конгресу українців, голова Європейського 
конгресу українців (2005–2019), засновник і голова Товариства 
української культури в Угорщині (Будапешт, Угорщина)

РЕДАКЦІЙНА РАДА

Олександра Хичій 
президент Конгресу українців Канади, віцепрезидент Світового  
конгресу українців (Вінніпег, Канада)

о. Сергій Касянчук 
директор Представництва Світового конгресу українців в Україні 
(Торонто, Канада)

Марта Фаріон 
президент Києво-Могилянської фундації Америки, 
віцепрезидент Українського конгресового комітету Америки  
та Світового конгресу Українців (Чикаго, США)

Члени редакційної ради

Марта Барандій 
позаштатний радник і голова брюссельського офісу юридичної  
фірми «Астерс», засновник організацій «Promote Ukraine»  
і «Promote Freedom Foundation», доктор філософії  
(Брюссель, Бельгія)

Віталій Цимбалюк 
президент Національної академії медичних  
наук України (НАМН України), академік НАМН України (Київ, Україна)

Валерій Семененко 
засновник і співголова Об’єднання українців Росії (1994 – 18 травня 2012, 
ліквідовано рішенням Верховного суду Російської Федерації), 
віцепрезидент Світового конгресу українців (Москва, Росія)

Юрій Данилишин 
голова управи Українського культурного товариства «Просвіта»  
в Аргентинській Республіці, регіональний віцепрезидент  
Центральної і Південної Америки Світового конгресу українців 
(Буенос-Айрес, Аргентина)

Віторіо Соротюк 
голова Українсько-бразильської центральної репрезентації, 
віцепрезидент Світового конгресу українців  
(Бразиліа, Бразилія)
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РЕДАКЦІЙНА РАДА

Павло Гриценко 
директор Інституту української мови НАН України,  
доктор філологічних наук, професор (Київ, Україна)

Григорій Півторак 
головний науковий співробітник відділу слов’янських мов Інституту  
мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, доктор філологічних наук,  
професор, академік НАН України (Київ, Україна)

Олександр Кучерук 
директор Музею української революції 1917–1921 років,  
києвознавець, кандидат історичних наук (Київ, Україна)

Володимир Слєпченко 
живописець, графік, монументаліст, майстер психологічного портрету,  
Народний художник України, академік Української академії наук  
та Всесвітньої академії мистецтв (Київ, Україна)

Яна Ісламова 
директор центральної телерадіостудії Міністерства оборони України  
(2015–2020), ініціатор створення першої військової радіостанції  
«Армія ФМ», полковник запасу, журналіст (Київ, Україна)

Оксана Коляда 
міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій  
та внутрішньо переміщених осіб  (2019–2020), заступник Командувача 
АТО (2017), полковник запасу, учасник бойових дій,  
співзасновник ГС «Дім ветерана» (Київ, Україна)

Богдан Райчинець 
президент Європейського конгресу українців 
(Прага, Чехія)

Ольга Щодра 
завідувач кафедри давньої історії України та архівознавства  
Львівського національного університету імені Івана Франка,  
кандидат історичних наук, доцент (Львів, Україна)

Ігор Бойко 
завідувач кафедри історії держави, права та політико-правових учень 
Львівського національного університету імені Івана Франка,  
доктор юридичних наук, професор (Львів, Україна)

Олександр Петришин
президент Національної академії правових наук України,  
завідувач кафедри теорії держави і права Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, 
академік НАПрН України (Харків, Україна)

Члени редакційної ради

Ігор Якубовський 
доцент кафедри основ архітектури та архітектурного проєктування  
Київського національного університету будівництва і архітектури,  
кандидат архітектури (Київ, Україна)

Олександр Старовойт 
журналіст, радник Голови Верховної Ради України (2016–2019)  
(Львів, Україна) 

Мирослав Откович 
директор Львівського філіалу Національного науково-дослідного 
реставраційного центру України, Народний художник України,  
засновник ГО «Мистецький Фонд імені Короля Данила», реставратор  
(Львів, Україна)

Володимир Турецький 
директор ТОВ «Рамар», засновник ГО «Мистецький Фонд 
імені Короля Данила» організатор і оформлювач художніх  
виставок та музейних експозицій (Львів, Україна) 

26 27

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



КОЛЕКТИВ АВТОРІВ

Степан Кубів 
голова ВПО «Меморіал» імені Василя Стуса, голова Національного банку України  
(24 лютого – 19 червня 2014), Перший віцепрем’єр-міністр України (2016–2019), народний 
депутат України (VII-IX скликання), кандидат економічних наук, доцент (Львів, Україна)

Валерій Смолій 
директор Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, професор, 
академік НАН України (Київ, Україна)

Руслан Стефанчук 
Перший заступник Голови Верховної Ради України, народний депутат України  
(ІХ скликання), доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України  
(Київ, Україна)

Олександр Святоцький 
головний редактор юридичного журналу «Право України», доктор юридичних наук,  
професор, академік НАПрН України (Київ, Україна)

Ігор Бойко 
завідувач кафедри історії держави, права та політико-правових учень  
Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, 
професор (Львів, Україна)

Марта Барандій 
позаштатний радник і голова брюссельського офісу юридичної фірми «Астерс»,  
засновник організацій «Promote Ukraine» і «Promote Freedom Foundation»,  
доктор філософії (Брюссель, Бельгія)

Михайло Савчин 
директор Науково-дослідного інституту порівняльного публічного права 
та міжнародного права Ужгородського національного університету,  
доктор юридичних наук, професор (Ужгород, Україна)

Оксана Коляда 
міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо 
переміщених осіб (2019–2020), заступник Командувача АТО (2017), полковник запасу, 
учасник бойових дій, співзасновник ГС «Дім ветерана» (Київ, Україна)

Яна Ісламова 
директор центральної телерадіостудії Міністерства оборони України (2015–2020),  
ініціатор створення першої військової радіостанції «Армія ФМ», полковник запасу, 
журналіст (Київ, Україна)

Ярослав Павловський 
директор Інституту інформаційного суспільства, учасник волонтерського руху,  
співзасновник ГС «Дім ветерана» (Житомир, Україна)

Дмитро Гордієнко 
провідний науковий співробітник Національного заповідника «Софія Київська»,  
старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства 
ім. М. С. Грушевського НАН України, кандидат історичних наук (Київ, Україна)

Віталій Клос 
проректор з наукової роботи Київської православної богословської академії, протоієрей, 
доктор богослов’я, професор (Київ, Україна)

Григорій Півторак 
головний науковий співробітник відділу слов’янських мов Інституту мовознавства 
ім. О. О. Потебні НАН України, доктор філологічних наук, професор,  
академік НАН України (Київ, Україна)

Ольга Середа 
заступник головного редактора юридичного журналу «Право України»,  
кандидат юридичних наук, доцент (Харків, Україна)

Марія Мірошниченко 
професор кафедри теорії та історії права та держави Інституту  
права Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  
доктор юридичних наук, професор (Київ, Україна)

Ольга Щодра 
завідувач кафедри давньої історії України та архівознавства Львівського  
національного університету імені Івана Франка, кандидат історичних наук,  
доцент (Львів, Україна)

Михайло Відейко 
завідувач Науково-дослідної лабораторії археології Київського університету  
імені Бориса Грінченка, доктор історичних наук, старший науковий співробітник  
(Київ, Україна)

Віктор Карпов 
декан факультету архітектури, будівництва та дизайну Національного  
авіаційного університету, доктор історичних наук, професор (Київ, Україна)
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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. 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 термінів «Русь- 
Україна» або «Києво-Руська держава» щодо позначення назви першої української дер-
жави. 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 

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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НАРИС ПЕРШИЙ.    
Традиція безперервності української державності

системою престолонаслідування, що підривала сталість функціонування єдиної сис-
теми влади, яку остаточно зруйнувало монгольське вторгнення 1227–1243 рр.

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 інституційному 
посиленню влади, адже королівство отримало сталу систему престолонаслідування 
за принципом майорату2. Про значення коронації як засобу легітимації наступника 
престолу дає уявлення хоча би ранжування держав у Священній Римській імперії 
Германської нації, з-поміж яких лише правителі (Elector) семи держав обирали імпе-
ратора. Залежність від наявності спадкоємця доволі часто була джерелом криз і навіть 
зникнення держав. Зокрема, династична криза Романовичів у Королівстві Руському 
(1349 р.) призвела до інкорпорації Галичі до складу Королівства Польського, а Волині – 
до Великого князівства Литовського. Так само згасання династій 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 Коро-
лівства 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 
відіграли 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. Так само 

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.

трактується і державність Хорватії відповідно до положень преамбули Конституції 
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.
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Гетьманська держава та її інкорпорація  
Московською державою – Російською імперією

Гетьманська держава, заснована гетьманом Богданом Хмельницьким, стала першою 
українською державою саме як state у модерному сенсі. Слід наголосити, що поняття 
сучасної національної держави проходило період свого становлення. У той час у кон-
тинентальній 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 за-
початкували містяни Львова, Острога та Києва. З Київського братства поступово ви-
никне Могилянський колегіум (нині – Національний університет «Києво-Могилянська 
академія»). Утиски за ознаками релігії, невирішеність 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 підкреслює Ми-
хайло Драгоманов, козацька старшина через «Статті» «виторгувала» собі права-привілеї, 
якими володіла шляхта в Речі Посполитій, не змінивши фактично правового статусу селян 
і міщан. Такий механізм свідчить про визнання з боку царя ленних прав гетьмана на управ-

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

ління україн ськими територіями і землями Війська Запорозького. Водночас таким чином 
закладається механізм інкорпорації Гетьманщини 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 са-
мостійності 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 пи-
тання війни і миру. Встановлювалася якісно нова процедура обрання гетьмана, згідно 
з якою, у разі здійснення ним проступку, козаки самостійно, «без указу царської ве-
личності», 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 
Гетьманщина 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 Гетьманщини 
у складі Московії. Як зазначав у свій час Пилип Орлик у «Виводі прав України», таке 
усвідомлення необхідності формування власної державності постало як із фактів пору-
шення прав і вольностей, утисків православної віри українців Річчю Посполитою, так 
і недодержання домовленостей Московською державою із Гетьманами3. Це не є ще кон-
ституцією у сучасному розумінні: у ній є кодифікація усталеної практики урядування, в 
якій присутні істотні елементи ленного права, тобто договору між монархом і васалами. 
Подальша практика засвідчила посилення залежності новообраних гетьманів, процедура 
призначення яких остаточно залежала від волі московського царя. Підсумкове оформ-
лення вступу ново обраного гетьмана через укладання нового договору з московським 
царем підтверджує поступову інкорпорацію Гетьманщини до складу Московії, пізні-
ше – Російської імперії. Згідно з цією практикою все більше звужуються автономні права 
гетьманської державності до абсолютної їх ліквідації у другій половині  ХVIII ст. Остання 
пропозиція українського політичного діяча Георгія Полетики щодо інституювання прав 

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.
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НАРИС ПЕРШИЙ.    
Традиція безперервності української державності

і вольностей була відхилена імператрицею Катериною ІІ у зв’язку з побоюванням можли-
вого 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 най-
більш рельєфно втілилася у діяльності товариства ім. Св. Кирила і Мефодія. Опираючись 
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’янських націй, засновану на 
широких самоврядних правах територіальних колективів, балансі загальнодержавного 
і регіонального інтересів, раціоналізованому двопалатному 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 відроджену державу 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.

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 квазідержав-
ність. Неефе ктивність управлінських структур УНР – Гетьманату – Директорії на тлі 
практики комуністичної Росії зі створення в  Україні паралельних структур радянської 

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.

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 державу – Україну – й ухвалила рішення про передачу повноважень й атрибутів 
державної влади УНР (прапор, державна печатка та президентські клейноди) новоо-
браному Президентові України. Акт передачі було здійснено 22 серпня 1992 р. у Марі-
їнському палаці – резиденції Президента України5.

Поновлення національної державності –  
шлях до незалежної та демократичної республіки

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.  
По суті, правляча еліта УСРР/УРСР була креольською, оскільки здійснювані владні 

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

Інтелектуальна традиція, постання та здобутки  
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НАРИС ПЕРШИЙ.    
Традиція безперервності української державності

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 основопо-
ложні. Стосовно декларованої поваги до гідності індивіда слід навести факти вчинення 
злочину Голодомору- геноциду українців. Апеляційний суд міста Києва 13 січня 2010 р. 
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 виснов-
ках також констатували авторитетні українські вчені-юристи та правозахисники1.

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 угоди, проголосивши свою незалежність.

У 1950–1960-х роках у Радянському Союзі на хвилі деякої лібералізації суспільного 
життя виникає дисидентський рух4, в основі якого лежала ідея зламу тоталітарного режиму 
та проведення реальних ліберальних реформ у державі, розширення прав національних 
менших. Із підписанням Заключного Гельсінського Акта Радянський Союз взяв на себе 
міжнародні зобов’язання з утілення у життя положень Загальної декларації 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 відобра-
жені у Конституції СРСР (1977 р.) і, відповідно, у Конституції УРСР (1978 р.). Хоча вони мали 
декларативний характер, їх формальне закріплення на конституційному рівні, з ураху-
ванням 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.)5, за що була піддана жорстоким переслідуванням із боку брежнєвського ре-

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 Алексеева Л. История инакомыслия в СССР: Новейший период. Вильнюс, Москва: Весть, 1992. 352 с.
5 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.

жиму6. Власне, дисидентський і правозахисний рух є однією із важливих складових у від-
родженні українського конституціоналізму та української державної традиції загалом.

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 незалежності України. Із прийняттям Декларації про державний 
суверенітет 16 липня 1990 р. було закріплено право народу України на самовизначен-
ня 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. 

Колапс і подальший розпад СРСР, який був оформлений Біловезькими домовлено-
стями 8 грудня 1991 р., дав змогу остаточно вирішити питання набуття незалежності 
союзними республіками правовим шляхом.

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. 

В контексті досвіду українського державотворення важливо відзначити, що при 
реалізації народом свого права на опір тиранії, зокрема природного права на повстан-
ня, немає розриву традиції державності.

Автори: Михайло Савчин, Руслан Стефанчук

6 The Persecution of the Ukrainian Helsinki Group. Toronto: Human Rights Commission World Congress of Free Ukrainians, 
1980. 66 p.

Поновлення національної державності –  
шлях до незалежної та демократичної республіки

48 49

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 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.

Поняття, ознаки, атрибути та символи державності
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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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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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НАРИС ДРУГИЙ.    
Українська державність: витоки, етапи становлення та розвиток

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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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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НАРИС ДРУГИЙ.    
Українська державність: витоки, етапи становлення та розвиток

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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НАРИС ТРЕТІЙ.    
Віра та мова – атрибути української державності

У переліку основних атрибутів української державності важливе місце займа-
ють віра, мова, культура та право. Як ґрунт дає опору та поживу корінню 

дерева, так і вони є засадами її формування і розвитку. Саме в їхньому середовищі 
зародилося і проросло зернятко української державності, сформувалося і розвивається 
коріння українського народу. Плодами цього розвитку є українська незалежна держава 
та українська політична нація.

Віра та мова як атрибути української державності безпосередньо сформували дер-
жавницьку свідомість українського народу як творця власної держави, законотворця, 
захисника мови і віри. Сьогодні Україна – поліконфесійна держава, однак головним 
духовним стержнем є християнство.

Поширення християнства на теренах України до Хрещення 988 р. 

Київська держава, прийнявши віру Христову з рук апостольських, стала колискою 
хрещення Русі.

Найдавніший період проникнення і поширення християнства на українських 
землях важко простежити. За Євсевієм Кесарійським, дванадцять учнів Ісуса Христа, 
вирушаючи на проповідь, розділили між собою країни, в які вони мали нести єван-
гельську проповідь, навертаючи поган до християнства. При цьому апостолу Андрію 
Первозванному випали землі Віфінії та Пропонтіди з містами Халкідон та Візантій, 
Фракія та Македонія, що сягали Чорного моря і Дунаю, а також землі Скитії та Те-
салії, Еллади та Ахайї, міста Амінс, Трапезунд, Іраклія та Амастрида1. Поширюючи 
християнство на всьому узбережжі Чорного моря й засновуючи християнські гро-
мади, з Криму апостол Андрій Первозванний піднявся Дніпром на північ до місця, 
де пізніше виник Київ. За словами Нестора-літописця, тут на крутих пагорбах він 
поставив хрест і сказав до своїх учнів пророчі слова: «На сих горах возсіяє благодать 
Божа, і буде город великий, і церков багато воздвигне Бог». Це легендарне оповідання 
міцно увійшло в церковну традицію.

Тому Київський Собор 1621 р., відстоюючи православну церкву перед урядом Речі 
Посполитої, прямо проголосив, що «св. апостол Андрій – перший архиєпископ Кон-
стантинопольський, патріарх Вселенський і апостол Український; на Київ ських горах 
стояли ноги його, і очі його Україну бачили, а уста благословляли, і насіння віри він 
у нас насадив. Воістину Україна нічим не менша від інших східних народів, бо і в ній 
проповідував апостол»2.

Початково християнство поширювалось на землях південної України, що входила 
в орбіту політичного та культурного впливу Римської імперії, насамперед у південно- 
західному регіоні – нижньому Подунав’ї та в Криму. На територію Криму християнство 
проникало двома відособленими шляхами: через Херсонес і Боспорське царство. 

1  Евсевий Кесарийский. Церковная история / ввод. ст., коммент., библиогр. список и указатели И. В. Кривушина. Санкт-
Петербург: «Издательство Олега Абышко», 2013. С. 110.
2  Гордієнко Д., Клос В., Мицик Ю., Преловська І. Історія Української Православної Церкви. Харків: Фоліо, 2019. С. 6.

Історія раннього християнства в Україні пов’язана з місійною діяльністю засланого 
в Херсонес четвертого Папи Римського Климента I. Близько 91 р. Климент очолив Рим-
ську церкву, а вже в 94 р. за активну проповідь християнства римським імператором 
Траяном був засланий до Херсонеса на каторжні роботи в інкерманські каменоломні. 
Згідно з «Житієм»3, провадячи душпастирську роботу серед християн, Климент просла-
вився багатьма чудами, звістка про які поширилась по всьому Таврійському півострову, 
і багато місцевих мешканців приходили до нього хреститись. Така активність проповід-
ника не сподобалась римській адміністрації, і за наказом імператора Траяна Климент 
Римський прийняв мученицьку смерть. За переказами щороку у день смерті Папи море 
відступало, і вірні мали змогу поклонитися святим мощам. Лише в 861 р. мощі святого 
Климента були віднайдені святими братами Кирилом і Мефодієм. Частина із них була 
перенесена в церкву святого Климента в Римі, а частину київський князь Володимир 
Великий привіз у Київ. Тим самим Папа Климент Римський разом із Миколаєм Мирлі-
кійським стали першими небесними покровителями середньовічного Києва4.

На початку IV ст. патріарх Єрусалимський Гермон послав до Херсонеса відомого 
проповідника Василія. Херсонесіти зустріли його вороже, і незабаром єпископ зазнав 
мученицької смерті. Проте місцеві християни поховали тіло святого, а на місці його му-
ченицької кончини поставили стовп із хрестом. Наступного року в Херсонес прибули три 
його сподвижники – єпископи Євгеній, Елпідій та Агафодор. Всі вони розділили участь 
свого попередника. Тому лише за єпископа Еферія, за правління Костянтина Великого, 
у місті був споруджений християнський храм. Тільки у VI–VII ст. християнство остаточ-
но утвердилося у кримських містах, а до Х ст. – і в сільській окрузі південної України.

Вже в часи раннього християнства виникло п’ять єпархій на території сучасної 
Украї ни. Дві з них – Херсонеська та Скитська – були автокефальними. Не випадково 
їхні представники брали участь у роботі перших Вселенських Соборів. 

Готський період в історії південної України також пов’язаний із поширенням 
християнства, щоправда, в аріанській формі, засудженій на першому Вселенському 
Соборі в Нікеї (325 р.). Частина готів, після розгрому їхньої держави гуннами, укрилася 
в Криму, а Готська єпархія проіснувала до кінця ХVІІІ ст. 

З III ст. християнство активно поширилося й у римській провінції Мезія, до скла-
ду якої входила південна Бессарабія та частина Покуття. Тут утворилось дві єпархії 
на чолі з архиєпископами у містах Томи (Констанца) та Марціанополі (Преслав).

Саме з цих античних центрів південної України, як греко-римських, так і готських 
часів, і проникало християнство на територію Середньої Наддніпрянщини. У пам’ят-
ках Черняхівської культури знайдені й предмети християнського культу, насамперед 
натільні хрестики. З літописних українських племен першими з «новою» релігією 
познайомилися тиверці та уличи, що заселяли південно-західні райони України:  
межиріччя Дніпра, Південного Бугу, Дунаю та Дністра.

3  Лавров П. Жития херсонских святых в греко-славянской письменности. Памятники христианского Херсонеса. Москва, 
1911. Вып. II. С. 1–24, 109–125.
4  Детальніше див.: Верещагина Н. В. Климент Римский – небесный покровитель Киевской Руси. Одесса: Астропринт, 
2011; Верещагина Н. В. Николай Мирликийский – духовный патрон новообращенного Киева. Одесса: Астропринт, 2012.

Поширення християнства на теренах України до Хрещення 988 р. 
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НАРИС ТРЕТІЙ.    
Віра та мова – атрибути української державності

У середині ІХ ст. із Криму, а саме Херсонесу, розпочалася місія знаменитих слов’ян-
ських просвітителів святих братів Кирила і Мефодія. Займаючись місіонерською діяль-
ністю, вони перекладали богослужбову літературу слов’янською мовою і впорядковува-
ли слов’янську абетку. На той час мовами богослужіння були давньоєврейська, грецька 
та латинська. Запроваджуючи ж слов’янську мову, святі Кирило і Мефодій відкривали 
Святе Письмо для інших народів.  Місія святих Кирила та Мефодія охопила не лише 
Крим, а й східну Україну, Закарпаття і Волинь.

Важливою сторінкою в історії поширення християнства було прийняття христи-
янства нашими предками в часи Аскольда (Оскольда) і Діра. У закордонних джерелах 
досить детально описується напад русичів на чолі з Аскольдом на Константинополь, 
де їхній флот був розбитий біля стін міста й вони були змушені повертатися додому 
(860 р.). Грецькі джерела практично одноголосно повідомляють про укладений мирний 
договір, що пов’язав до того безвісну Русь і могутню Візантію узами дружби. По суті, 
відбулося «дипломатичне визнання» Руської держави на міжнародному рівні. Головним 
свідченням цього є дві промови та окружне послання Константинопольського патріарха 
Фотія (858–867 рр.; 878–886 рр.). Тож за Аскольда відбулося офіційне хрещення великої 
та могутньої Києво-Руської держави. За правління візантійського імператора Лева Муд-
рого (881–911 рр.) Руська єпархія вже перебувала на 60-му (чи на 61-му) місці в переліку 
(диптиху) єпархій Константинопольського патріархату й мала статус митрополії. 

З цього моменту християнство відігравало все більшу роль в історії Русі. Навіть 
війни між слов’янськими племенами та Візантійською імперією здійснили свій пози-
тивний вплив. На той час процес християнізації Русі-України вже не можна було зу-
пинити. Вдова князя Ігоря – княгиня впевнено стала на шлях прийняття християнства 
і в ніч на 18 жовтня 957 р. прийняла обряд хрещення у Константинополі1. Таким чином 
київська володарка вводила Києво-Руську державу в коло європейського християн-
ського світу. Її вибір став дороговказом для наступників.

Хрещення Русі Великим київським князем Володимиром Великим 988 р.

Століття тісних стосунків із християнським світом, з його столицею – Константи-
нополем спонукали Великого київського князя Володимира зробити вибір на користь 
візантійського східного християнства. Прикметно, що запровадження християнства 
на теренах України не викликало значного протесту. Літописи описують тільки плач 
язичників над поваленим і скинутим у Дніпро ідолом Перуна. Натомість на півночі 
й північному сході – у Новгороді, Ростові, Муромі у 992 р., а також у Суздальській 
землі у 1024 р. був сильний спротив і запровадження «нової» релігії здійснювалось 
силовими, навіть жорстокими методами. Як записав літописець, Новгород Добриня  
хрестив мечем, а Путята (київський тисяцький) – вогнем2.

1 Гордієнко Д. Княгиня Ольга: дискусія навколо хрещення. Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Київ, 2011. С. 31, 36, 38, 
44, 47.
2 Татищев В. История российская. Москва: АСТ: Ермак, 2005. Т. 1. С. 60.

Хрещення великого князя  і його держави стало передумовою до союзу з Візантією, 
зокрема через укладання шлюбу з царівною Анною.

Володимир Великий був названий у святому хрещенні Василієм. Після одруження 
з візантійською царівною Анною у місті Херсонесі збудував на згадку про хрещення 
храм в ім’я святого пророка Предтечі і Хрестителя Господнього Івана. Михайло Гру-
шевський вважає цілком правдоподібним, що Володимир разом із рукою порфірород-
ної царівни отримав корону кесаря, що засвідчують його монети, на яких він фігурує 
у відповідному вбранні. 

Володимир Великий привів з собою із Корсуня чимало священників, привіз цер-
ковні книги й розпочав грандіозне храмове будівництво. Там, де раніше стояли ідоли, 
Володимир Великий будував церкви. Серед них варто назвати новозбудований храм 
на честь святителя Василія Великого, розташований на пагорбі, де стояв ідол Перуна, 
неподалік Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря (988 р.). У 989 р. на Старо-
київській горі відбулося закладення храму на честь Пресвятої Богородиці (Десятин-
ного), збудованого у 996 р. Десятинна церква стала першим загальнодержавним хра-
мом Русі, при ній був створений скрипторій і перша школа в середньовічному Києві. 
Величним пам’ятником цивілізаційного вибору великого київського князя постала 
закладена князем Софія Київська (1011 р.).

Вже в часи Володимира Великого утворилося п’ять єпархій: Чернігівська, Володимир- 
Волинська, Білгородська (біля Києва), Новгородська, Ростовська. Пізніше виникли Турово- 
Пінська та Полоцька єпархії, ще пізніше – Переяславська та Юр’ївська (південь Київщини), 
Смоленська, Галицька, Рязанська, Володимир-Суздальська, Перемиська, Холмська, можливо, 
Закарпатська (Мукачівська). Загалом у добатиєвські часи Київська митрополія включала 
16 єпархій, із них етнічно українських – 10.

Майже одразу після запровадження християнства на київських горах оселилися 
чен ці-подвижники, зявилися перші монастирі. Яків Мніх у своїй «Похвалі» писав, 
що київ ський князь Володимир Великий мав традицію на свята накривати три тра-
пези, із них першу «митрополиту з чорноризцями і священниками»3. А де чорноризці, 
там і монастирі. У середині XI ст. постає й найславетніша українська обитель – Києво- 
Печерський монастир, що дав Україні багато подвижників, єпископів, а в пізнє серед-
ньовіччя та ранньомодерний час відіграв ключову роль у збереженні та розвитку 
української культури та православної церкви.

Серед дослідників утвердилась думка, що українська церква при рівноапостоль-
ному князі Володимирі Великому de facto мала автокефалію4, тобто незалежність від 
Церкви-Матері Константинопольської, про що свідчать і грамоти патріархів до Київ-
ських митрополитів, які скріплювалися свинцевими, а не восковими печатками, як 
до підлеглих митрополитів.

3 Память и похвала князю русскому Владимиру. Карпов А. Ю. Владимир Святой. Москва: Молодая гвардия, 2015. С. 431.
4 Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви. Нью-Йорк, 1955. Т. I. С. 36; Клос В. Автокефалія 
Української Церкви: огляд від Хрещення до Синодального Томосу. Київ, 2019. С. 54, та ін.

Хрещення Русі Великим київським князем Володимиром Великим 988 р.
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НАРИС ТРЕТІЙ.    
Віра та мова – атрибути української державності

Соборне обрання та поставлення русинів-українців  
на кафедру митрополита Київського і всієї Руси 

Важливу роль у житті церкви відігравали Собори, що вирішували багато нагаль-
них питань, як-то: затвердження на кафедрі єпископів, чистоти вчення і церковного 
благоустрою. 

У 1051 р. за великого київського князя Ярослава Мудрого Собор місцевих єпископів 
обрав і поставив на Київську митрополичу кафедру русина святителя Іларіона, авто-
ра «Слова про Закон і Благодать». Літопис так характеризує Київського митрополита: 
«Муж благ, і книжник, і постник». У 1072 р. літопис згадує Переяславського митрополи-
та Єфрема, а з «Житія Феодосія» преподобного Нестора дізнаємося, що він був ченцем 
Києво-Печерського монастиря. Наступну спробу посадити на київських стіл місцевого 
владику здійсниив князь Ізяслав II у 1147 р., коли Собором єпископів був висвячений 
головою Папи Климента Клим (Климент) Смолятич, філософ, якого «в Руській землі 
не було»1. Прикметно, що проти висвяти Климента митрополитом виступили три єпи-
скопи: Новгородський – Нифонт, Смоленський – Михаїл та Полоцький – Косма. Подібні 
соборні обрання на Київську митрополичу кафедру місцевими єпископами та постав-
лення українців відбувалися з певними перервами (близько ста років) упродовж всієї 
церковної історії. Можна згадати обрання митрополита Кирила II (1242 р.), митропо-
лита Григорія Цамблака (1415 р.), митрополита священномученика Макарія (1495 р.). 

У внутрішні церковні справи патріархи не втручалися. Київська митрополія, не-
зважаючи на вищих ієрархів-греків, зберігала свою внутрішню незалежність і вико-
нувала ті церковні звичаї, які пронесла через багато століть. 

У Київській княжій державі розвивавалося церковне право, храмове будівництво, 
богословська література, здійснюювалися паломництва на Святу Землю та в центр 
чернечого життя – Атос, де вже в XI ст. засновано руський монастир. Саме тут певний 
час перебував святий Антоній Великий (ХІ ст.) – засновник чернечого життя в Україні 
та Києво- Печерської лаври.

Великий київський князь Ярослав Мудрий помер у 1054 р., того ж року відбувся 
великий розкол: поділ християн на православних і католиків. Києво-Руська держава 
залишилася із православною Візантією. 

Послаблення Києва через князівські міжусобиці зумовило перехід центру держав-
ного життя на захід у Галицько-Волинську державу, утворену князем Романом та його 
сином – королем Данилом Галицьким.

Монгольська навала смерчем пронеслась над країнами Східної Європи. У 1239 р. 
монголи взяли штурмом і зруйнували Чернігів, у 1240 р. – Київ, а за ним і міста за-
хідної України. Однак лише у степовій Україні та Криму монголи встановили пряме 
правління, решта українських земель потрапила у залежність від Орди і була змушена 
сплачувати щорічну данину. Намагаючись заручитися допомогою у боротьбі з напад-
никами, у 1253 р. Данило Галицький прийняв корону від Папи Інокентія IV. Військової 
допомоги Данило так і не отримав, тому відмовився від коронації.

1  Літопис Руський. За Іпатським списком. Київ: Дніпро, 1989. С. 208.

У важкій ситуації опинилася Київська митрополія. Константинополь вперше затвер-
див на Київській кафедрі обраного місцевими єпископами кандидата – Кирила II. Але 
в 1250 р. митрополит переїхав у Володимиро-Суздальське князівство, де й провів решту 
свого життя. Кирило II став першим митрополитом, який, окрім соборового обрання 
та висвяти Константинопольського патріарха, отримав ярлик на митрополію від хана 
Золотої Орди. Завдяки Кирилові II була утворена Переяславсько-Сарайська митрополія. 

 Його наступник – митрополит Максим (1285–1305 рр.) у 1299 р. остаточно пе-
реселився до Переяслава-Залеського, передавши Київську єпархію наміснику, чим 
порушив правило 71(82) VІІІ Помісного Карфагенського Собору 419 р., яке забороняло 
залишати головне місто своєї кафедри2.

Із перенесенням у XIV ст. митрополичого осередку до Московії митрополити 
зберігали титул «Київський і всієї Руси». Через них північні князі Суздальські, а піз-
ніше – Московські теж починали оголошувати себе князями «всієї Руси», якими вони 
фактично не були з огляду на провінційний рівень як Суздаля, так і Москви в церков-
ному і державному сенсі. 

Галицькі князі, розуміючи значення церковного питання та негативних наслідків 
розташування центру або ж митрополії в чужій Московській державі, намагалися зро-
бити все для того, щоб мати власного митрополита. На початку XIV ст. (1303 р.) виникла 
Галицька митрополія, яка в диптиху посідала 81 місце. Першими її митрополитами були: 
Нифонт, Петро, Гавриїл і Федір, які здійснювали самостійне церковне управління, не-
зважаючи на постійну протидію зі сходу (Суздальщини, а пізніше Московщини). А коли 
Галичина перейшла під владу Польщі (1366 р.), її королі, хоч і католики, продовжували 
поважати незалежність Галицьких земель у церковно-адміністративних справах, час від 
часу відновлюючи й Галицьку митрополію. У цей час на Закарпатті утворюється Мука-
чівська єпархія, а Північна Буковина перейшла під зверхність Молдавської митрополії.

Церковне життя на українських землях у ХІV–XVIІ ст.

Українські землі у ХІV ст. були поділені між п’ятьма державами: Великим кня-
зівством Литовським (інша назва – «Литовсько-Руська держава»), Золотою Ордою, 
Польським, Угорським королівством та Молдавським князівством. У такій ситуації 
саме Православна церква залишалася єдиною інституцією, що об’єднувала русинів- 
українців. У Східній Європі на той час «русин» означало «православний». Тим самим 
відданість православ’ю була відданістю українському народові.

У 1314 р. Золота Орда остаточно приймає іслам. Однак із часом, унаслідок тісної 
взаємодії з Україною та країнами Центрально-Східної Європи, у Криму виробляється 
більш європеїзована форма ісламу, що не знає виявів крайнього фундаменталізму. 
Уже в XVI ст. мусульманські квартали з мечетями з’являються у багатьох містах 
України, і лише з падінням Кримського ханату наприкінці XVIII ст. іслам в Україні 
почне занепадати.

2  Правила Православної Церкви з тлумаченнями єпископа Никодима (Мілаша). Київ, 2016. Ч. 2. С. 318.

Соборне обрання та поставлення русинів-українців  
на кафедру митрополита Київського і всієї Руси
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НАРИС ТРЕТІЙ.    
Віра та мова – атрибути української державності

У пізньому середньовіччі найсприятливіші умови для культурного та політичного 
розвитку України були у складі Великого князівства Литовського, що вело боротьбу 
з Московським князівством за «збирання руських земель». Великі князі литовські 
добре розуміли й політичне значення церкви, тим паче, що перші Ґедиміновичі прий-
няли православну віру, лише у наслідок Кревської унії з Польщею 1385 р. Великого 
князівства Литовського  державного статусу набув католицизм.

Великі князі литовські розпочали послідовну боротьбу за відновлення повноти 
прав Київської митрополії, для чого митрополит мав перебувати у своєму кафедрально-
му місті. У 1375 р. Константинопольський патріарх висвятив Київським митрополитом 
Киприяна (1375–1406 рр.), болгарина за походженням, одного з найосвіченіших пред-
ставників болгарського відродження. Виникла ситуація, коли на Київській митрополії 
було два митрополити: один – у Києві (Киприян), другий (Олексій) – у Москві. З того 
часу почалась литовсько-московська боротьба за Київську митрополію, що закінчилася 
1448 р. відокремленням Московської митрополії від Київської. Упродовж наступних 
десятиліть Московська церква була в становищі неканонічної, відірваної від світового 
православ’я, і лише в 1589 р. їй вдалося добитися визнання Константинополем.

Занепад Візантійської імперії під ударами турків-османів змусив Константино-
поль шукати союзників на католицькому Заході, унаслідок чого постала Ферраро- 
Флорентійська унія (1438–1439 рр.). Підписав акт Флорентійської унії й київський 
митрополит Ісидор – учасник Собору. Унія не врятувала Візантійську імперію і не 
прижилася в Україні.

У пізнє Середньовіччя церква й далі de facto зберігала свою автономію. Із 1467 р. 
першоієрархи православної церкви вже іменувалися «митрополит Київський і всієї 
Руси архиєпископ». Найвідомішим серед них був священномученик митрополит Київ-
ський, Галицький і всієї Руси святитель Макарій (1495–1497 рр.).

Зі смертю священномученика Макарія сформувалася досить негативна практика 
«подавання хлібів духовних» (бенефіцій), коли князі литовські або королі польські 
вважали, що саме їм належить право поставлення митрополитів, а з часом єпископів 
та ігуменів монастирів. Розпочалося це 1498 р., коли великий князь Олександр надав 
Київську кафедру єпископу Смоленському Йосифу Болгариновичу без попереднього 
обрання Собором. 

Водночас деградації чи внутрішньої кризи православної церкви не було. Так, ще до 
1491 р. слід віднести початки українського книгодрукування. Швайпольт Фіоль видав 
у Кракові чотири книги: «Тріодь пісна», «Тріодь цвітна», «Часослов», «Октоїх». Поширюва-
лися чорногорські видання «Октоїха» (1494 р.) і «Псалтиря» (1495 р.). Перекладалися твори 
грецьких, візантійських та західноєвропейських авторів, апокрифи тощо, наприклад, ні-
мецький посібник «Люцидарій», де викладалася космогонічна система Аристотеля, ство-
рювалися компілятивні праці, як то «Приточник» (1483 р.) тощо. Митрополит Григорій 
Цамблак створив цикл мінейних та тріодних проповідей, житія святих Йоанна Нового, 
Стефана Дечанського, впорядкував служби св. Параскеві- П’ятниці, Йоанну Сучавському. 

У цей час пожвавилася діяльність православних церковних братств, особливо 
Львівського і Віленського. Князь Василь-Костянтин Острозький заснував Острозьку акаде-

мію, сприяв виданню «Острозької Біблії» (1581 р.). Також у XVI ст. з’явилися полемічні 
твори Івана Вишенського, Василя Суразького, Герасима Смотрицького. 

Ослаблення Великого князівства Литовського, окупація Сіверщини Москвою 
на початку XVI ст. і зростання могутності останньої, підштовхнули Литву до союзу 
з Польщею. Так унаслідок Люблінської унії 1569 р. виникла нова держава – Річ По-
сполита. У нових умовах значно погіршилося становище України та Православної 
церкви. Більшість панівного класу Речі Посполитої і насамперед король Сиґізмунд ІІІ 
були ініціаторами релігійної унії, яку розглядали як перехідну форму між право-
слав’ям і католицизмом, що в перспективі полегшило б поглинення православ’я 
католицизмом. У 1596 р. відбувся Берестейський Собор, розділений на дві частини: 
православну й унійну. Остання проголосила унію, сприйнявши католицький символ 
віри і визнавши главенство Римського Папи над собою. Королівський двір визнав 
рішення унійного Собору. 

Берестейський Православний Собор засудив унію, однак сам був не визнаний ко-
ролем. З цього моменту в колись єдиній Київській митрополії виник розкол, що в на-
ступні десятиліття вилився в потужну богословську полеміку та криваві сутички. 
Відтак Римська курія, а також королівський двір змушені були надати всіляку під-
тримку Унійній церкві з метою заспокоєння краю у релігійному питанні. За понтифі-
кату Григорія XV (1621–1623 рр.) була створена «Конгрегація пропаганди віри», на яку 
покладалась місія серед православних та протестантів. Важливими для збереження 
Унійної церкви були заборона папи Урбана VIII об’єднувати Унійну та Католицьку 
церкви, що забезпечило збереження окремішності Унійної церкви та запобігло опо-
ляченню українських вірян, а також реформа Ордену Василіан. «Статті заспокоєння 
руського народу», затверджені сеймом 1633 р., легалізували Православну церкву в Речі 
Посполитій, що ставило під загрозу саме існування Унійної церкви. І лише тиск Риму 
змусив короля Владислава IV частково відновити політику, спрямовану на дальше 
обмеження прав Православної церкви.

У 1646 р. внаслідок Ужгородської унії значно послабилися позиції Православної 
церкви на Закарпатті. У XVI ст. на терени України проникло протестантське вчення 
і виникли перші місцеві громади протестантів. З почат

ком католицької контрреформації протестанти стали союзниками православних. 
Із протестантів вийшов один із найближчих соратників гетьмана Івана Виговського – 
Юрій Немирич. У протестантських школах продовжували освіту й багато визначних 
діячів Православної церкви. Таке співжиття різних конфесій вироблятиме ідею релі-
гійної віротерпимості та толерантності, впливатиме і на саме українське православ’я.

Після впровадження Берестейської унії (1596 р.) ситуація навіть у самому Києві 
була непростою. До Берестейської унії Київська митрополія мала вісім архипастирів, 
а з 1610 р. православні українці й білоруси залишилися у Речі Посполитій з одним 
тільки єпископом Львівським Єремією Тиссаровським. Ця ситуація призвела до значного 
зменшення православного духовенства.

На захист православної віри стало українське козацтво, очолюване гетьманом 
Петром Конашевичем-Сагайдачним. Гетьман з усім Військом Запорозьким вступив до 

Церковне життя на українських землях у ХІV–XVIІ ст.
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НАРИС ТРЕТІЙ.    
Віра та мова – атрибути української державності

Київського Богоявленського братства, заснованого у 1615 р. в Києві, і під його охороною 
відбулося відновлення православної ієрархії. 

У березні 1620 р. до Києва прибув патріарх Єрусалимський і всієї Палестини Фе-
офан, який отримав особливі повноваження від Константинопольського патріарха 
Тимофея. Зупинився Святійший владика саме у Київському братському монастирі. 
У серпні патріарх Феофан розіслав грамоти з пропозицією вибрати достойних кан-
дидатів для висвячення (хіротонії), що й було зроблено. Хіротонія ігумена Києво- 
Михайлівського монастиря Іова Борецького на митрополита Київського і Галицького 
відбулася 8 жовтня 1620 р. у Братській церкві. Грамота патріарха Феофана, видана 
в Києві і датована 1620 р., індиката 3, двічі називає архиєреїв, які брали участь 
у хіротонії єпископів, і двічі ж самих висвячених єпископів. Хіротонії були довер-
шені патріархом Єрусалимським Феофаном, митрополитом Софійським Неофітом 
і єпископом Страгонським Авраамієм. Разом з Іовом Борецьким висвячені були: 
ієромонах Мелетій Смотрицький – на архиєпископію Полоцьку й єпископії Вітеб-
ську й Мстиславську; ігумен Спасо-Преображенського Межигірського монастиря 
Ісая Копинський – на кафедру Перемиську й Самбірську; архимандрит Терехте-
мирівського монастиря Єзекиїл- Йосиф Курцевич – на кафедру Володимирську 
й Берестейську; ігумен Черчицького (під Луцьком) монастиря Ісаак Борискович – 
на кафедру Луцьку й Острозьку; чесний і преподобний муж Паїсій Іполитович – 
на кафедру Холмську й Більську. 

Святитель Іов Борецький мав постійні контакти з козацтвом і підтримку За-
порозької Січі, за що його називали ще «козацьким митрополитом». Він збирав на  
наради православний люд, виступав на козацьких радах, писав листи до впливових 
магнатів, публікував полемічні твори, в яких доводив, що українці мають історичні 
права на власну вітчизну й церкву. «Ми громадяни своєї землі, добре і чесно в домах 
шляхетних уроджені, в ній осідок і оселі свої маємо <...> і взяли ми лише те, що нам 
предки наші заповідали», – читаємо в «Протестації», яка була написана як відкритий 
лист польському королю від імені всіх православних ієрархів на свій захист 28 квітня 
1621 р. Виконуючи достойно та з великим успіхом своє служіння, митрополит Іов Бо-
рецький водночас накреслив цілу програму дій на захист православ’я. 

Відновлення православної ієрархії було можливим завдяки відкритій підтримці 
Війська Запорозького. З того часу козацтво стає на захист православ’я, зі свого боку 
й церква виступила на захист козацтва як репрезентантів українського народу. У своїй 
«Протестації» митрополит Йов Борецький чітко проголосив козацтво правонаступни-
ками київських князів1, тим самим провів прямий зв’язок між давньою князівською 
і сучасною йому козацькою добою в історії України.

Панівні кола Речі Посполитої вороже поставилися до відновлення православної 
ієрархії, й українцям довелося витримати важку боротьбу за право на власну релі-
гійну ідентичність.

1  Борецький Йов та інші. Протестація. Пам’ятки братських шкіл на Україні (кінець XVI – початок XVIII ст.): тексти 
і дослідження. Київ: Наукова думка, 1988. С. 323.

У цей час на історичну арену виходить митрополит Петро Могила, сподвижник 
Йова Борецького. Він походив з одного з найвизначніших молдавських родів – Могил 
(Мовил), який дав Молдавії і Валахії низку господарів, митрополитів, інших державних 
та церковних діячів. Завдяки особистим зв’язкам із магнатськими родами Речі Поспо-
литої на сеймі 1632 р. Петру Могилі вдалося здобути затвердження «Статей», за якими 
була визнана Київська митрополія.

Петро Могила активно взявся за проведення низки церковних реформ. Насамперед 
у 1632 р. було об’єднано Братську Богоявленську школу та Лаврський колегіум, тим самим 
утворено Києво-Могилянський колегіум (згодом – Академію), який став першим вищим 
навчальним закладом у всьому православному світі. Завдяки зусиллям Петра Могили 
настав новий етап у розвитку української книжної мови. Митрополит написав і видав 
«Служебник» та низку полемічних і богословських творів. Та особливе значення для 
світового православ’я мало видання «Требника» Петра Могили 1646 р., який був затвер-
джений на Київському соборі, згодом на Ясському та Константинопольському соборах.

Важливе значення надавав митрополит адміністративній реформі, що мала спри-
яти посиленню дисципліни в церкві та її авторитету серед мирян і правлячих кіл Речі 
Посполитої, зокрема була утворена Духовна консисторія.

Захоплення Київської митрополії Московією. Відродження Унійної  
церкви на Правобережжі (др. пол. XVII ст.)

Національно-визвольна війна (1648–1657 рр.) та утворення Козацької республіки 
поставили в нові реалії Православну церкву. У Гетьманщині вона стала державною. 
Натомість на тих землях, що не вдалося визволити з-під польського панування Право-
славна церква зазнала ще більших утисків та гонінь і врешті, на початку XVIII ст., майже 
припинила своє існування. У Гетьманщині Берестейська унія заборонялася постано-
вами Зборівського (1648 р.) і Гадяцького (1658 р.) договорів, а також Слободищенського 
трактату (1660 р.). Проте неспроможність гетьмана Богдана Хмельницького, зокрема 
через зраду московського царя, звільнити всю Україну з-під польського панування, 
не дала можливості скасувати унію, а Православну церкву на Правобережжі постави-
ло у крайньо несприятливе щодо Речі Посполитої становище. Андрусівський договір 
1667 р. змусив Варшаву чітко стати на захист унії та посилити утиски православ’я.

Переяславський договір 1654 р. дав привід Москві втрутитися у церковні справи 
в Украї ні. Московська адміністрація в Києві одразу взяла курс на обмеження авто-
номії  Православної церкви. По смерті митрополита Сильвестра Косова наступні ми-
трополити через позицію московських воєвод змушені були перебувати за межами 
митрополичої кафедри.

Проте у підпорядкуванні Київської митрополії Московській патріархії свою не-
гативну роль відіграла й унія та переслідування православного духовенства в Речі 
Посполитій, яке намагалося шукати захисту в одновірній Московії. Туди переїжджали 
не тільки окремі священники та ченці, а й цілі монастирі та архипастирі. Варто наго-
лосити на тому, що цей потяг був більше властивий для нижчого духовенства, а вище 

Захоплення Київської митрополії Московією. Відродження Унійної  
церкви на Правобережжі (др. пол. XVII ст.)
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НАРИС ТРЕТІЙ.    
Віра та мова – атрибути української державності

ставилося до Москви з застереженням або ж навіть негативно. Як наслідок, після упо-
коєння митрополита Йосипа Нелюбовича-Тукальського (1675 р.), який виявив особливу 
твердість і безкомпромісність щодо намагань Москви, Москва й Варшава фактично 
заборонили обрання нового митрополита. Перша прагнула анексувати Православну 
церкву, друга – ліквідувати православ’я. Цілих десять років Київська митрополича 
кафедра залишалась вакантною.

8 липня 1685 р. за наказом царя у Києві в святій Софії відбувся так званий «Елек-
ційний Собор» (оскільки не було нікого з архипастирів, ігуменів Київських монастирів 
і переважної більшості пастирів), на якому обрали «митрополитом» Київським князя 
Гедеона Святополка- Четвертинського (1685–1690 рр.). Склад Собору – без благословен-
ня, без присутності вищих ієрархів та ігуменів – робив його неканонічним, а всі його 
ухвали та обрання, відповідно, – такими ж незаконними. Незабаром духовенство 
зібрало інший Собор.

Проте 8 листопада 1685 р. в Успенському соборі Кремля відбулося поставлення 
Гедеона патріархом Йоякимом на Київську кафедру. Він склав клятву на вірність 
патріарху. Тим самим було порушено церковні канони, зокрема правило 2 Другого 
Вселенського Собору і правило 8 Третього Вселенського Собору1. Так, у неканонічний 
спосіб, через підступ та обман, через втручання у чужу канонічну територію Москва 
здійснила захоплення Київської митрополії. 

Митрополиту Гедеону спершу було обіцяно широку автономію для Київської ми-
трополії: збереження всіх її попередніх прав та привілеїв, зокрема право друкувати 
книги й засновувати школи в межах митрополії тощо. Однак уже в 1688 р. київському 
митрополиту було урізано традиційний титул – заборонено вживати слова «і всієї 
Руси», які виправили на «і Малої Росії». З-під влади київського митрополита вилучили 
Чернігівську архиєпископію та такі визначні монастирі, як Києво-Печерська лавра, Ме-
жигірський Спасо- Преображенський та Богоявленський (у Полоцьку), почали заводити 
церковну цензуру, палити книги київського друку. За правління Петра I Москва взяла 
чіткий курс на ліквідацію Гетьманщини і перетворення Київської митрополії в рядову 
єпархію Московського патріархату, який і сам був ліквідований у 1721 р., а замість ньо-
го був утворений Синод. З того часу особисто цар став главою Російської православної 
церкви (РПЦ), а її Синод – частиною державного апарату, своєрідним міністерством.

Маючи впродовж майже 700 років de facto автокефальний устрій, коли всі справи 
церковні вирішувалися Соборами, тепер під політичним тиском українська Православ-
на церква змушена була перетворитися з Церкви-Матері в Церкву-Доньку.

Опрацювавши велику кількість тогочасних документів Константинополя та листу-
вання Москви зі східними патріархами, сучасні науковці, зокрема й російські2, дійшли 
висновку, що жодного факту передачі Київської митрополії з Константинопольського 
патріархату Москві не було.

1  Правила Православної Церкви з тлумаченнями єпископа Никодима (Мілаша). Київ, 2016. Ч. 1. С. 324–325, 391–393.
2  Див.: Ченцова В. Киевская митрополия между Константинополем и Москвой. 1686. Київ: Дух і Літера, 2020. С. 394, 
398–399 та ін.

Відтак у той час, коли на Лівобережжі Православна церква потрапила під вплив 
Московського патріархату і перетворилася на форпост русифікації України, Унійна 
церква на українських землях Речі Посполитої стала виразом національного життя 
українців, їхніх культурних та політичних устремлінь.

Важливим здобутком унії було поширення свого впливу на Закарпаття. У 1646 р. 
відбулася Ужгородська унія, яку очолив мукачівський єпископ Василь Тарасович.  
Остаточно унія утвердилася на Закарпатті на початку XVIII ст.

Відродження Унійної церкви на Правобережжі в другій половині XVII ст. пов’я-
заний з іменем Йосипа Шумлянського (1643–1708 рр.). У 1667 р. він був призначений на 
Львівську православну єпископію, а вже 1677 р. таємно приєднався до Унійної церкви. 
1691 р. відкрито на унію переходить перемиський єпископ Іван Винницький. Фактично, 
на кінець XVII ст. всі правобережні єпархії перейшли на унію. Відтак, у 1700 р. Йосип 
Шумлянський публічно заявив про перехід на унію, як наслідок, у 1708 р. Львівське 
ставропігіальне Успенське братство також прийняло її.

Унійна церква опинилася в нових умовах. Вона була легітимною, однак лише тер-
пимою. Вона не мала своїх навчальних закладів, католицьке духовенство прагнуло 
захопити маєтності і повністю поглинути Унійну церкву. 

Українські  церкви у XVIII – на поч. ХХ ст.

Наступні близько 300 років Київська митрополія перебувала у стані боротьби 
за збереження своєї самобутності. Великодержавна російська політика проявлялася 
у повній русифікації: заборонялися українські друки, українська вимова у богослу-
жінні, українські школи мали перейти на російську мову викладання, зокрема Киє-
во-Могилянська академія, заборонялися українська іконографія та український стиль 
в архітектурі, (змушували українських архітекторів будувати у так званому «синодаль-
ному стилі», а будову визначніших храмів, як, наприклад, відбудову Десятинної церкви 
боялися довірити українським архітекторам і присилали зодчих із Росії). Петро I на-
казав знищити український настінний живопис і замінити його на новий, написаний 
за «російським зразком». На щастя, у більшості храмів україн ське духовенство не на-
важилося знищити бароковий живопис, а приховало його тиньком, що й дало змогу 
врятувати багато шедеврів українського мистецтва ранньомодерного часу.

Секуляризаційна «реформа» Катерини II 1786 р. позбавила Українську церкву 
земельної власності – основного джерела прибутків. Церкві накинули «штати» – по-
ставили на фіксоване державне фінансування. Тим самим вона потрапила у повну 
залежність від світської влади.

Цар став головою церкви. Зовнішньо це виявлялося в чині коронації, коли він, 
із наперсним хрестом, входив у вівтар Райськими воротами та причащався як священ-
ник. За поданням Катерини II Синод узаконив цей принцип (1797 р.), і він увійшов як 
43 стаття до «Збірки законів Російської імперії». Представником царя, або «оком госу-
даревим», у Синоді був обер-прокурор. Він управляв церквою як своїм департаментом, 
а до Синоду ставився як до ради при ньому. Його влада була вищою і більшою ніж та, 

Українські  церкви у XVIII – на поч. ХХ ст.
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НАРИС ТРЕТІЙ.    
Віра та мова – атрибути української державності

що раніше мав патріарх, який був лише виконавчою владою собору єпископів. Якщо 
обер-прокурор Синоду не погоджувався із постановою Синоду, то протокол останнього 
знищувався й писався новий.

Після першого поділу Польщі (1772 р.) на Синоді в Пінську (1791 р.) польським коро-
лівським урядом було зроблено спробу утворити автокефальну Українсько-білоруську 
православну церкву в межах Речі Посполитої для того, щоб припинити втручання Росії 
у внутрішні релігійні справи. У проєкті ухвали православних пропонувалося зрівняти 
в правах із католиками, відновити юрисдикцію церкви від Константинопольського 
патріархату. Проте внаслідок другого поділу Польщі (1793 р.) ці постанови не були впро-
ваджені в життя. Втручання Москви у внутрішні справи Польщі, нібито для захисту 
прав православних, призвело до розпаду Речі Посполитої внаслідок трьох поділів її 
території (1772, 1793, 1795 рр.) і захоплення Російською імперією українських земель, 
крім Галичини, після третього поділу.

Кордони Київської митрополії часто змінювалися і сталого вигляду набули тільки 
в 1797 р., коли були визначені в межах новоорганізованої Київської губернії за часів 
митрополита Ієрофея Малицького (1796–1799 рр.). У 1799 р. в її межах було сформова-
но автономне Чигиринське вікаріатство, до якого пізніше додалися Уманське (1874 р.) 
і Канівське (1884 р.). 

У результаті русифікації всієї системи освіти й виховання кадрів духовенства, 
впровадження тривалих самодержавно-синодальних заходів антиукраїнського ха-
рактеру основна більшість чорного і білого духовенства була національно деморалі-
зована і слухняно, ревно виконувала синодальні укази розпорядження. На відміну 
від XVII–XVIII ст., всі Київські митрополити ХІХ – середини ХХ ст. були етнічними 
росіянами. Останнім українцем на Київській кафедрі був митрополит Єрофей Ма-
лицький (1796–1799 рр.). Звідси ж – і їхня проімперська позиція в церковних питан-
нях, витіснення та унеможливлення вживання української мови в богослужіннях, 
і тенденційність, упередженість, зневага до України в монастирських документах. 
Національно- визвольні процеси в їх трактуванні подавалися не інакше, як рух «бун-
тівників», «розбійників», «мазепинців» тощо.

Москва відібрала від української Православної церкви все, що було суттєве: зни-
щила її незалежність і соборність, а також сильно поруйнувала ті національні окреміш-
ності, які набула собі наша церква за довгі віки свого життя. Внаслідок цієї політики 
припинилося і соборне життя Київської митрополії. Церковно-національна українська 
культура, після використання її освітніх скарбів, вихованців і діячів для Московщини, 
була засуджена, українське церковне життя знівельоване за російськими зразками. 
Призначення консисторіями священників, замість обрання їх селянами, вносило 
розкол та охолодження між духовенством і громадами. До призначених священників 
громади ставились як до чужих, та й самим священникам тяжко було ввійти в жит-
тя своїх парафіян. Церква як церковне управління стала бюрократичною установою 
поруч з іншими державними інституціями. На території України під РПЦ у ХІХ ст. 
були такі єпархії: Київська, Чернігівська, Волинська, Харківська, Полтавська, Поділь-
ська, Катеринославська, Херсонська (з 1837 р.) і Сімферопольська (у Криму, з 1859 р.). 

Єпископів також не обирали, а призначали в Синоді переважно з росіян. Так само 
ректорами Київської Духовної академії, утвореної 1819 р. на базі ліквідованої 1817 р. 
Києво- Могилянської академії, призначалися винятково росіяни. 

Під час революції 1917 р. не знайшлося навіть двох єпископів-українців (із при-
близно 250 архипастирів РПЦ), які могли б довершити хіротонію єпископів для Україн-
ської автокефальної православної церкви (УАПЦ). 

Попри те, що Катерина II гарантувала католикам та уніатам недоторканність їхніх 
релігійних прав, одразу, в 1793 р., було утворено «Місійне товариство», на яке покла-
далось завдання «повернення» «уніатів» в лоно РПЦ. На кінець правління Катерини 
були ліквідовані всі унійні єпархії, окрім Полоцької. Унійна церква втратила 9 тисяч 
парафій та 145 монастирів.

За правління Павла I відбулась певна лібералізація у ставленні до Унійної цер-
кви, однак це був короткий період і вже за Олександра I знову робиться наголос на 
державному православ’ї. На момент вступу на престол Миколи I в Російській імперії 
налічувалось понад 1300 унійних парафій та 42 василіанські монастирі. «Душею воз-
з’єднання» став Йосип Семашко – асесор унійного департаменту Римо-католицької 
церкви в Петербурзі. Він розробив детальний план, який послідовно і був втілений у 
життя за повної підтримку царату.

  В основу свого правління Микола I поклав тріаду «самодержавство, православ’я, 
народність». За таких умов Петербург узяв чіткий курс на ліквідацію унії. Таку нагоду 
дало польське повстання 1830–1831 рр. Перший удар було завдано Ордену Василіан, 
звинуваченого у підтримці «латинського фанатизму». Половина монастирів була за-
крита або передана Православній церкві, решта монастирів були виведені з-під Капі-
тули Руської провінції і підпорядковані юрисдикції єпископів. У Київській, Волинській 
та Подільській губерніях були закриті всі школи отців-василіан. Відтоді і в Російській 
імперії на означення Унійної церкви починає вживатися термін «Греко-католицька».

  Останній акорд «возз’єднання» Греко-католицької та Греко-православної ро-
сійської церкви відбувся після смерті унійного митрополита Йосафата Булгака та 
Пінського єпископа Йосафата Жарського. Незгодне духовенство було заарештовано 
і відправлено в Сибір, інші письмово підписалися під прагненням до возз’єднання. 
Відтак 12 лютого 1839 р. в Полоцьку в «Неділю православ’я» відбувся Собор, на якому 
був підписаний «Акт возз’єднання». Паралельно йшло «навернення» на православ’я 
католиків та протестантів, досить масове в перше десятиліття, після чого переходи на 
православ’я різко зменшилися.

Для нейтралізації якогось міжнародного резонансу, Росія провела кампанію в 
європейській пресі, нав’язавши своє бачення «возз’єднання» церков, відтак якихось 
реакцій Європи чи хоча б Апостольського Престолу не відбулося. Лише 22 листопада 
1839 р. Папа Григорій XVI видав «Алокацію», в якій звинуватив «руських уніатських 
єпископів, що піддалися схизмі», про царську сваволю папа дипломатично промовчав. 

На середину XIX ст. під владою Російської імперії Греко-католицька церква за-
лишалася лише на Холмщині та Підляшші. У церкві виробилося дві течії: «добрі уні-
ати», що стояли за вірність Риму й дальшу латинізації та полонізацію, та «народовці», 
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НАРИС ТРЕТІЙ.    
Віра та мова – атрибути української державності

що виступали за збереження української мови, східного обряду та погоджувалися 
з приєднанням до Православної церкви. Привід до «приєднання» знову дало польське 
повстання 1863–1864 рр., після якого у 1875 р. була проведена акція насильного воз-
з’єднання холмських «уніатів». Паралельно з «возз’єднанням» російська адміністрація 
накидала українцям примусову русифікацію. У традиціях російської політики ці акції 
здійснювались руками самих же українців-москвофілів, найстараннішим серед яких 
виявився холмський катедральний протоієрей Маркел Попель. Дві третіх священників 
були замінені росіянами, тих, хто чинив опір, висилали на Сибір, багато священників 
та селян, що виступили на захист своєї церкви, були розстріляні російськими солда-
тами. Цей час сповнений цілим пантеоном греко-католицьких новомучеників за віру. 
Частина «уніатів» перейшла до Римо-католицької церкви і з часом повністю полоні-
зувалася. За наслідками «возз’єднання» була утворена Холмсько-Варшавська єпархія, 
на яку й покладалось завдання русифікації «західного краю». 1905 р. була створена 
окрема Холмська єпархія, що з 1912 р. об’єднала холмські та підляшські приходи.

Закон 1905 р. про віротерпимість не легалізував Греко-католицьку церкву, однак 
дав можливість більш вільного переходу в Римо-католицьку церкву, чим і скориста-
лись близько 170 тисяч вірних Холмської єпархії. За умови, коли національна іден-
тифікація ототожнювалася з релігією, за окатоличенням йшло ополячення і втрата 
українського національного елементу в краї.

 Однак, як невдалося повністю асимілювати українців, придушити державницькі 
прагнення, не вдалося й уніфікувати духовне життя українців. Не випадково ще в се-
редині XIX ст. Пилип Морачевський здійснив перший переклад Біблії (1860–1863 рр.) на су-
часну українську літературну мову. Спроби отримати цензурний дозвіл на його видання 
не лише були невдалими, а й викликали сумнозвісний «Валуєвський циркуляр» (1863 р.), 
яким вкотре заборонялося книговидання українською мовою. На щастя, аж на початку 
XXI ст. рукопис перекладу Біблії Пилипа Морачевського був віднайдений і нині готу-
ється до друку. Більше поталанило перекладу Біблії Пантелеймона Куліша, Івана Нечу-
я-Левицького та Івана Пулюя. Цей переклад вперше 1903 р. видало Британське біблійне 
товариство, увівши сучасну українську літературну мову до кола сакральних мов світу.

На українських землях Російської імперії Католицька церква мала два єпис-
копати: у Луцьку та в Кам’янці на Поділлі. Наприкінці XVIII – у першій половині 
XIX ст. католицизм поширюється на південні, центральні та східні землі України, 
зокрема у Криму католикам передавалися колишні генуезькі храми. На початку 
XIX ст., до самої заборони в 1820 р., в Харкові, Одесі та Криму успішно діяла єзуїтська 
місія. Після висилки єзуїтів освіту католиків в Україні координували домініканці. 
Прикметно, що систему навчання католицьких семінарій запозичили православні 
навчальні закладі, а на базі Кременецького католицького ліцею був заснований 
Київський університет після поразки польського повстання 1830–1831 рр. Поразка 
польського повстання 1830–1831 рр., а згодом 1863 р. нанесли удару по Католицькій 
церкві в Україні – були закриті більшість монастирів та костелів, а їх майно переда-
но Православній церкві. Однак лояльні до Росії поміщики зберегли свої маєтності 
та свободу католицького віросповідання.

Попри державні утиски кількість римо-католиків на підросійських землях Украї-
ни зростала, зокрема через утиски Греко-католицької церкви частина її вірян пере-
ходила не у православ’я, а в католицизм. Масовий перехід українців до католицизму 
відбувся після Російської революції 1905 р. Варто зазначити, що на низовому рівні 
й до того православні та католики демонстрували цілковитий екуменізм та віротер-
пимість. У підавстрійській Україні католицизм сповідували переважно панівні про-
шарки та містяни. Проте у сфері освіти Католицька церква зробила значний внесок 
і для українського греко-католицького населення.

Після першого поділу 1772 р. до Австрійської імперії відійшли Львівська та Перемис-
ька єпархії, після третього поділу 1795 р. – Холмська та частина Луцької. Цісар Йосиф II 
вжив заходів для покращення матеріального становища духовенства. Було відкрито Гре-
ко-католицьку семінарію у Відні, згодом перенесену у Львів (1783 р.), а 1803 р. – Греко-ка-
толицьку школу з бурсою у Відні. Було ліквідовано монополію Василіанського ордену 
на посідання вищих посад в ієрархії церкви, а 1808 р., попри спротив Риму, відновлено 
Галицьку митрополію з центром у Львові. Цісарська влада зіграла вирішальну роль і в 
нівеляції русофільських настроїв, а від 1848 р. греко-католицьке духовенство поступово 
відійшло і від полонофільства, сприяючи перемозі проукраїнської національної орієн-
тації у середовищі галицьких українців. Відтак у Греко-католицькій семінарії у Львові 
в 1830-х роках утворився український патріотичний гурток «Руська трійця», на чолі з 
Маркіяном Шашкевичем, що поставив своїм завданням національне пробудження укра-
їнців у Галичині. Як наголосив Михайло Грушевський, Греко-католицька церква «стала 
прикметою тутешнього українського життя і незадовго стала для Західної України та-
кою ж національною церквою, якою перед тим була Церква Православна».

Наприкінці XIX ст. була проведена єзуїтська реформа Ордену Василіан. З першої 
генерації реформованого ордену вийшов митрополит, граф Андрей Шептицький, інтро-
нізація якого відбулася 17 січня 1901 р. у соборі Святого Юра у Львові. Замість церков-
но-слов’янської митрополит увів у церковну практику українську мову, що високо оці-
нили Іван Франко та інші українські суспільно-політичні діячі. Олена Пчілка писала, що 
митрополит Андрей Шептицький був «щирим патріотом галицько-україн ським, могут-
ньо підтримував справу пригніченого народу, давав щедрі пожертви на розбудження його 
національної свідомості», і жалкувала, що на Наддніпрянщині немає таких митрополитів. 

Нова хвиля протестантизму пов’язана з переселенням в українські степи на-
прикінці XVIII ст. німців-меннонітів. Як написав Тарас Шевченко, «І на Січі мудрий 
німець / Картопельку садить». Однак ці німці-менноніти та німці-лютерани так і за-
лишились релігійно- національними острівками в українському морі.

У середині XIX ст. з’являються в Україні послідовники баптизму, євангелізму та 
низки інших протестантських течій. На початку 1860-х років на території сучасної 
Одещини виникли перші громади «штундистів» з українців. «Штундизм» швидко 
поширювався в Україні, так що на кінець 1870-х років на Київщини деякі села пов-
ністю перейшли до нього. Успіхи штундизму були зумовлені соціальним моментом, 
коли РПЦ сприймалась селянами як один із панівних класів-експлуататорів, відтак 
поширення капіталістичних ідей в українському суспільстві широко відкривало две-
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НАРИС ТРЕТІЙ.    
Віра та мова – атрибути української державності

рі й проникненню протестантизму, відштовхувала людей і церковно-слов’янська та 
російська мова російського православ’я.

Перші громади українського баптизму виникли на півдні – у Таврійській губернії 
наприкінці 1860-х років. У наступні два десятиліття баптизм масово поширився по всій 
Україні, на Наддніпрянщині та в Галичині. Перші громади євангельських християн в 
Україні виникли в Криму, в Севастополі.  

Стрімкий розвиток протестантизму викликав занепокоєння царського уряду, і на-
прикінці XIX ст. були здійснені безуспішні спроби його заборонити. Після царського 
маніфесту 17 жовтня 1905 р. відбулася легалізація баптистських та євангельських 
церков. У 1908 р. у Києві пройшов всеросійський з’їзд християн-баптистів, а в Катери-
нославі був утворений Всеросійських союз євангельських християн. На 1917 р. в Україні 
було вже понад 500 тис. вірних протестантських церков.

Анексія Криму Росією 1783 р. поставила на межу виживання ісламську цивілі-
зацію в Україні. Кримські татари постали перед викликом примусової асиміляції та 
християнізації. Мільйони кримських татар виїхали в еміграцію в Османську імперію. 
Багатьох мулл та імамів було примусово виселено вглиб Росії. За всіма хаджі у Криму 
був встановлений відкритий нагляд, а з 1876 р. було заборонено видавати паспорти 
для здійснення хаджу. У 1890 р. у релігійних громад мусульман остаточно були забрані 
вакуфні землі, що забезпечували існування самих громад. На кінець XVIII ст. у Криму 
діяло понад півтори тисячі приходських шкіл – мектебе, через сто років їх лишилося 
лише 275 та 23 медресе. Водночас за перше століття російської окупації лише в Криму 
було зруйновано або закрито понад 900 мечетей. Для знищення високої ісламської 
культури російська влада вдалася до нечуваного в історії варварства, коли в 1883 р. 
вперше, а в 1929 р. вдруге відбулися великі спалення старовинних кримсько-татарських 
книг. Росіяни прагнули не просто знищити, асимілювати народ, а й повністю стерти 
національну пам’ять кримських татар, адже у роки першої російської окупації Криму 
іслам став визначальним фактором збереження самоідентичності кримських татар. 
Лише наприкінці XIX ст. відбулося певне відродження кримсько-татарської культури 
завдяки діяльності Ісмаїл-бея Гаспрали. З його іменем пов’язане становлення джадідіз-
му – спроби долучення українських мусульман до здобутків світової культури.

Українські церкви перед викликами ХХ ст.

Із поваленням царського режиму в Україні розпочався рух за автокефалію україн-
ської Православної церкви. Ця боротьба найбільш активно розгорнулася під час 
Україн ської революції 1917–1921 рр., коли на тлі відродження української національної 
свідомості відбулася українізація богослужіння, з’явилися публікації в пресі та на-
укових виданнях із обґрунтуванням церковних реформ, проводилися обговорення 
автокефалії на різноманітних зібраннях і з’їздах. 

У цей час на теренах України тільки три архипастирі були українцями, і тільки 
один із них, преосвященнійший Агапіт Вишневський був правлячим архиєреєм Ка-
теринославським, а два інші – лише вікаріями Київського митрополита. Великою 

перешкодою для досягнення автокефалії став саме єпископат, який тримав у своїх 
руках всі адміністративні засоби в церковних справах. Значна частина очільників 
та інтелектуалів цього часу, відірвавшись від церкви, не розуміла її значення для тво-
рення незалежної держави. Тому 1917–1918 рр. були фактично втрачені для утворення 
незалежної української церкви. На перших порах Українська Центральна Рада, а зго-
дом Гетьманський уряд намагалися вирішити церковне питання в канонічний спосіб, 
скликавши Всеукраїнський церковний Собор. Однак навіть чітка й жорстка позиція 
міністра ісповідань Олександра Лотоцького щодо потреби автокефалії української цер-
кви не змогла схилити Собор до прийняття відповідного рішення.

Добре розумів значення церкви для розбудови держави й Головний Отаман УНР 
Симон Петлюра – випускник Полтавської духовної семінарії. Таким чином, 1 січня 
1919 р. був виданий Закон УНР «Про вищий уряд Української Автокефальної Право-
славної Церкви», що заклав юридичні підвалини для розбудови української церкви. 

Цей Закон став відправним моментом для розвитку процесів УАПЦ і позбавлен-
ня її впливу РПЦ. Було розпочато підготовку до нового Всеукраїнського Церковного 
Православного Собору. Однак через відступ Директорії УНР із Києва реалізувати ці 
плани не вдалося. 

І лише 14–30 жовтня 1921 р. Перший Всеукраїнський православний церковний 
Собор проголосив утворення УАПЦ й обрав її митрополитом Василя Липківського. 

Організаційне оформлення УАПЦ відбулося в умовах окупації України біль-
шовицькою Росією, що проголосила атеїзм частиною своєї ідеології і вела нещадну 
боротьбу з релігією, церковнослужителями і самою Церквою. У 1921 р. під приводом 
вилучення церковних цінностей для потреб «голодуючих Поволжя» розпочалася нова 
хвиля репресій проти церкви та монастирів. У 1921–1922 рр. досить часто ухвалювалися 
такі постанови: «Монастир – закрити. Чернецтво – виселити». Награбовані церковні 
реліквії вивозилися до Москви. Наступний період нищення церкви (1923–1930 рр.) 
характеризувався цілеспрямованою політикою комуністичної партії щодо закрит-
тя церков і монастирів. Була розгромлена й УАПЦ. ІІ Всеукраїнський Православний 
Церковний Собор УАПЦ (1927 р.) усунув митрополита Василя Липківського з кафедри, 
а наступний «Надзвичайний Церковний Собор» (1930 р.) відбувся за сценарієм Дер-
жавного політичного управління (ДПУ) і виніс ухвалу про ліквідацію УАПЦ. Головний 
висновок: розвиток подій і в РПЦ, і в УАПЦ був корегований владними структурами 
згідно з єдиним сценарієм, суть якого – «усунення єдиної, яка б об’єднала церкву, 
фігури. Розламати, розбити і таким чином знесилити церкву, зробивши її абсолютно 
беззахисною перед натиском антирелігійної пропаганди»1.

Після підписання 18 березня 1921 р. Ризького мирного договору між Польщею 
і радянською Росією землі Холмщини, Підляшшя, західної частини Волині і Полісся 
відійшли до ІІ Річі Посполитої. Через два роки рада послів Антанти ухвалила рішен-
ня про приєднання до Польщі і Галичини. Українці стали найчисленнішою в Польщі 
етнічною групою – 20 % всього її населення. Значна частина з них сповідувала право-

1  Левитин-Краснов А., Шавров В. Очерки по истории русской церковной смуты. Москва, 1996. С. 447.
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НАРИС ТРЕТІЙ.    
Віра та мова – атрибути української державності

слав’я. З метою унеможливити вплив комуністичної Росії через православне духовен-
ство на населення Польщі, польська влада вжила заходів до отримання православною 
церквою в Польщі автокефалії. Спираючись на пункт Ризького мирного договору про 
невтручання у справи релігійних організацій, що діють на території держав, які уклали 
цей договір, польський уряд провів перемовини з православними ієрархами на терито-
рії Польщі й московським патріархом Тихоном. З огляду на те, що Московський патрі-
архат прагнув залишити православну церкву в Польщі у своїй юрисдикції, польський 
уряд 30 січня 1922 р. ухвалив «Тимчасові правила про ставлення уряду до православної 
церкви в Польщі», які перед цим були опри люднені й обговорені з православними 
 ієрархами на Синоді. «Правила» врегульовували правовий статус православної церкви 
й були одним з етапів на шляху до автокефалії. Це було особливо важливо після відсто-
ронення в Москві патріарха Тихона і посилення втручання в церковні справи в Польщі 
новоствореного лояльного до більшовиків Церковного комітету. Собор вищих ієрархів 
польської православної церкви, що відбувся 14 червня 1922 р., заявив про невиконання 
розпоряджень неканонічної церковної влади у Москві та висловив бажання на отри-
мання автокефалії від Константинопольського патріарха, патріархів автокефальних 
церков у Греції, Румунії та Болгарії, а також Московського патріарха, у разі, якщо він 
знову очолить церкву, або патріархат в Росії буде скасований. Єпископи Пантелеймон 
і Володимир, які відмовилися підписати рішення Собору, польською владою були поз-
бавлені кафедр і заслані в монастир без права служіння. 

У 1924 р., завдяки сприянню польської державної влади, за згоди Константино-
польського патріарха Григорія VII була проголошена автокефалія православної цер-
кви у Польщі. Невдовзі, 13 листопада 1924 р. патріарх надав Томос про автокефалію.  
13 лютого 1925 р. патріарх Константинопольський Константин VI повідомив духо-
венство всіх православних церков про визнання автокефальної православної церкви 
в Польщі і надіслав митрополиту Діонісію офіційну копію Томосу. 

Проголошення автокефалії православної церкви в Польщі викликало гостру кри-
тику московських ієрархів, які вимагали визнати автокефалію недійсною і некано-
нічною. Вони пропонували Діонісію дочекатися скликання Всеросійського Собору. 
Відповіддю на це стало рішення православного синоду в Польщі припинити контакти 
з Московським патріархатом. Водночас проголошення автокефалії православної цер-
кви в Польщі узалежнило її від державної влади, яка хоч і зробила кроки для отриман-
ня автокефалії православною церквою, була вороже налаштована до православ’я і не 
забезпечила свободу й незалежність православної церкви, декларовану Конституцією, 
а «Тимчасові правила» суттєво обмежували її позиції.

У 1932 р. було звершено єпископську хіротонію над українцем Полікарпом Сікор-
ським. На Волинь правлячим архипастирем було призначено архиєпископа Олексія 
Громадського. У 1940 р. на єпископа Холмського і Підляського було висвячено профе-
сора Іларіона Огієнка. 

У Другій Речі Посполитій (1918–1939 рр.) діяльність Греко-католицької церкви 
визначалась Конкордатом 1925 р., укладеним між Ватиканом та Польщею, яким УГКЦ 
зрівнювалась у правах із Католицькою церквою. На практиці існувала ще автокефальна 

Польська православна церква і урядові кола підтримували останню, вбачаючи в ній 
лояльного суб’єкта, на противагу радикальній у національному питанні УГКЦ. Однак 
майже всі греко-католики проживали на землях, що раніше входили до Австро-Угор-
ської монархії, натомість православні – на землях колишньої Російської імперії. Так 
утворився своєрідний внутрішній конфесійний «сокальський кордон». Обидні Церкви 
у своєму складі мали й вірян поляків: майже 480 тис. греко-католиків та 200 тис. пра-
вославних. Греко-католицька церква у Польщі складалася з трьох дієцезій: Львівської 
архидієцезії, Станіславської та Перемиської. До їх складу входило 128 деканатів і 1907 
приходів. У 1934 р. Рим утворив окремий деканат для греко-католиків Лемківщини, 
підпорядкований безпосередньо Апостольському Престолу.

На додачу до Ордену Василіан митрополит Андрей Шептицький заклав Орден 
студитів та Орден редемптористів. УГКЦ володіла значними ресурсами, що дава-
ло можливість провадити їй активну душпастирську та просвітницьку діяльність,  
однак і створювався конфлікт з галицьким селянством, адже церква володіла 36,3 % 
земельного фонду, а земельна проблема була найгострішою соціальною проблемою 
у міжвоєнній Галичині і «церква доклала всіх зусиль, щоб жодний гектар її землі не 
потрапив до селянських рук». Господарському піднесенню краю та зростанню до-
бробуту українців митрополит Андрей Шептицький сприяв в інший спосіб. Він став 
одним із засновників українського Земельного іпотечного банку у Львові, ініціював 
і підтримував створення та розвиток українських кооперативів, сприяв поширенню 
економічної освіти серед українців.

Греко-католицька церква у міжвоєнний період розгорнула широку освітню акцію, 
провід у чому вели ченці Чину святого Василя Великого. Організовувались національ-
но-просвітні товариства, видавалась українська періодика, засновувались школи, 
зокрема жіночі, під опікою Церкви створювались дитячі садочки та сиротинці. Справі 
національного відродження мав слугувати й Національний музей у Львові, заснова-
ний митрополитом ще в 1905 р. Врешті у 1929 р. у Львові була відкрита Греко-като-
лицька богословська академія, що поряд з Науковим товариством імені Шевченка 
стала потужним українським науковим центром у міжвоєнний період. Сам митро-
полит залишив поважну наукову спадщину, все ще мало знану і не актуалізовану в 
український науковий дискурс. 

Як провідник української нації Андрей Шептицький рішуче виступив на захист 
українців проти польської політики пацифікації. Під час страшного голодомору, ор-
ганізованого Москвою в Україні в 1933 р., митрополит із відозвами звертався до бага-
тьох країв світу, у допомозі Україні заручився підтримкою Апостольського Престолу, 
а наприкінці 1930-х років відкрито виступив на захист православних українців, що 
зазнали гонінь за віру як у Радянському Союзі, так і в Польщі.

У 1917 р. Київське товариство католиків виступило з відозвою стати на шлях роз-
будови української держави та культури: «У всіх справах віри єднайтесь в громади по 
парафіях, збирайтеся, радьтеся. Присилайте сюди до Київа своїх виборних, присилайте 
свої приговори, звертаючись до Української Центральної Ради, або до нас, Київської 
Католицької Української Громади… У всіх же інших національних, політичних та 
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Віра та мова – атрибути української державності

економічних справах ідім разом, рука в руку з нашими братами українцями право-
славними. Пам’ятаймо, що немає тепер між всіми українцями, в котрих б’ється серце 
і не сидить рабська душа, ні одної людини, котра в цей великий час не взялась би до 
праці, не ішла б до гурту, щоб гуртом волю України добувати. Тож і ми українці римо- 
католики приєднаймось до всієї України».

Внаслідок воєнної поразки Української революції частина українських земель 
потрапила під владу другої Речі Посполитої. Одразу на українські землі прибула схід-
на місія Єзуїтів для пропаганди «нової унії» або ж Римської церкви східного обряду.  
На кінець 1920-х років кількість українців вірних «нової унії» налічував дещо більше  
16 тисяч. Спроби пожвавити «неоунійну» місію викликали активізацію православних, 
а з початку 1930-х років «новоунійці» вступили у конфлікт з греко-католиками на ґрун-
ті підпорядкування латинським єпископам, а не єпископам Греко-католицької церкви. 
Проти нової унії виступила й польська католицька інтелігенція, врешті Друга світова 
війна поклала край цій політико-релігійній акції. Католицизм у краї репрезентував 
переважно польське, повноправне населення.

На землях України, окупованих Радянською Росією, Католицька церква розділила 
долю своєї сестри Православної. На 1937 р. в Україні були ліквідовані всі католицькі 
костели та монастирі.

У роки Української революції кількість християн-баптистів в Україні різко виросла. 
У 1918 р. в Києві відбувся перший Всеукраїнський з’їзд баптистів, у 1921 р. у Єлизавет-
граді відбувся другий з’їзд, на якому було засновано Всеукраїнський союз баптистів із 
центром у Києві. Однак зі встановленням в Україні окупаційного, згодом колоніального 
радянського режиму ситуація для протестантських церков різко погіршилася, особливо 
після прийняття в 1929 р. закону про релігійні культи. Упродовж 1930-х років в Україні 
не залишилося жодної легальної громади баптистів чи християн-євангелістів. 

У роки Української революції революційний рух охопив і кримськотатарський 
народ. У 1917 р. був утворений Мусульманський виконавчий комітет, що наприкінці 
року проголосив Кримську Народну Республіку на чолі з Номаном Челебіджиханом 
(1885–1918 рр.). Республіка проіснувала близько місяця і були жорстоко знищена росій-
ськими більшовиками. Не просто складалися відносини лідерів кримськотатарського 
руху з УНР, врешті зійшлися на входженні Криму на правах кримськотатарської авто-
номії до складу УНР, однак друга російська окупація Криму поклала край цим намірам.

На перших порах радянської окупації на півострові спостерігався відносно 
ліберальний режим щодо мусульманського віровизнання. На першому мусуль-
манському з’їзді 1923 р. було утворено Народне управління релігійними справами 
мусульман Криму, а муфтієм обрано Ібрагіма Тарпі (1873–1946 рр.). Однак уже з 
кінця 1920-х років кримські татари зазнали тотального терору. Масово закривалися 
мечеті, медресе та мектебе, розстріляно або депортовано майже все мусульманське 
духовенство. Кримським татарам заборонили використовувати на письмі латинку, 
замінивши її кирилицею.

Під час окупації українських земель у період Другої світової війни відновили 
свою діяльність більшість православних монастирів і храмів. Однак німецька адмі-

ністрація, яка неодноразово впливала на різні процеси в церковному житті України, 
не могла змиритися з виникненням єдиної УПЦ, яка б стала міцною централізованою 
інституцією. Відтак Собор єпископів у Почаєві (18 серпня 1941 р.) спричинив розкол 
в українській церкві. Частина єпископів, очолювана  митрополитом Олексієм Громад-
ським, перейшла під юрисдикцію московської церкви та стала називатись автономною. 
Єпархії УАПЦ, переважно на Правобережній Україні, Київщині та частково у східних 
областях, підтримали архиєпископа Полікарпа Сікорського. Організатор «Братського 
об’єднання парафій УПАЦ», митрополит Феофіл (Булдовський) отримав від Полікарпа 
Сікорського титул митрополита Лівобережної України з центром у Харкові. На півдні 
України православні парафії відновили свою діяльність у підпорядкуванні патріархові 
Румунської православної церкви. Цей розкол був вигідний для німецької адміністра-
ції, що постійно впливала на різні процеси в церковному житті України, не могла ми-
ритися з виникненням єдиної УПЦ, яка б стала міцною централізованою інституцією. 

У 1943–1945 рр. на теренах України не залишилося жодного православного єпи-
скопа. Митрополит Феофіл (Булдовський) не пішов у добровільне вигнання в надії на за-
твердження на Харківській кафедрі, однак був заарештований Народним комісаріатом 
державної безпеки (НКДБ) і помер під час слідства. Духовенство ж після повернення 
радянської влади перевірялося спеціальними комісіями. Частина була репресована, 
а ті, що залишилися, змушені були перейти в РПЦ, офіційно відновленої в Радянському 
Союзі у 1943 р. за «томосом» Йосипа Сталіна.

Проте легалізація РПЦ не змінила комуністичного режиму з його антирелігійною 
пропагандою. Зокрема, після війни було суворо заборонено членам комсомолу та пар-
тії відвідувати храми та брати участь у богослужінні, тобто належати до вірян. Опір 
окупантам чинила УПА, що викликало особливий «червоний терор» проти населення 
Західної України та УГКЦ, що підтримувала українське підпілля. Окупація України 
Червоною армією та смерть митрополита Андрея Шептицького 1 листопада 1944 р. 
відкрили нову, найтрагічнішу сторінку в історії Греко-католицької церкви. Ще на 
початку 1940-х років Андрей Шептицький порушив питання свого наступника, його 
вибір випав на ректора Львівської Богословської академії Йосипа Сліпого, таємно хі-
ротинізованого на єпископа 22 грудня 1939 р. 

Вже у 1945 р. Греко-католицька церква комуністичним режимом була віднесена до 
«внутрішніх ворогів» і мала бути знищена. НКВС розробило детальний план, який і був 
поступово реалізований у життя. Режим розпочав відповідну кампанію в пресі, в якій 
«розвінчував» «антинародну» діяльність УГКЦ, до голосу НКВС долучилась Московська 
патріархія – патріарх Олексій у своїх листах до українців-галичан закликав їх повер-
нутися в лоно Православної церкви, а в ніч на 12 квітня 1945 р. НКВС заарештувало 
митрополита Йосипа Сліпого та єпископів, студентів греко-католицьких духовних 
закладів мобілізували до армії. 22 квітня 1945 р. хіротонізували протоієрея Макарія 
Оксіюка на Львівсько-Тернопільську єпископську кафедру. З травня 1945 р. почалися 
масові арешти греко-католицького духовенства в західній Україні. У 1946 р. так званий 
«Львівський собор» ліквідував УГКЦ, вливши її в лоно РПЦ. Більшість священників 
пішли у підпілля, а Патріарх Йосип Сліпив був ув’язнений у сталінських концтаборах. 

Українські церкви перед викликами ХХ ст.
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НАРИС ТРЕТІЙ.    
Віра та мова – атрибути української державності

Після Львівського Собору Греко-католицька церква була ліквідована на Закарпатті, 
а також у Польщі, Чехословаччині та Румунії.

У роки Другої світової війни та в перші повоєнні роки відновили свою діяль-
ність низка громад християн-баптистів та євангелістів. Їхня кількість різко зростала. 
У 1944 р. відбулося об’єднання баптистів та християн-євангелістів в один Союз єван-
гельських християн-баптистів, до якого згодом приєдналася низка інших протестант-
ських громад, зокрема меноніти. 

У Криму та на материковій Україні іслам зазнав репресій радянської влади. Піс-
ля депортації кримсько-татарського народу в 1944 р. окупанти масово знищували 
кримсько- татарські кладовища, а надгробні камені використовували як будівельний 
матеріал. Були закриті всі мечеті, а мусульмани звинувачені як агенти різноманітних 
націоналістичних і релігійних організації, «ворожих» до радянської влади. Таким 
чином, з кінця 1940-х і до кінця 1980-х років в Україні не було жодної зареєстрованої 
мусульманської громади, відповідно, і жодної діючої мечеті. Лише в деяких великих 
містах східної України нелегально існувало кілька мусульманських громад.

Гоніння проти церков у повоєнний період досягли свого апогею за Микити Хрущо-
ва. Так, 11 січня 1961 р. Рада Міністрів СРСР видала секретну постанову «Про посилен-
ня контролю за діяльністю церкви». Особливого переслідування зазнали монастирі, 
у яких був відібраний значний земельний фонд. Тоді ж відновилася практика масового 
закриття церков, перетворення їх у музеї, склади тощо. 

У 1966 р. екзархом України став уродженець Донбасу, 37-річний Філарет Дени-
сенко, з іменем якого й будуть пов’язані наступні понад шістдесят років українського 
православ’я. Значним здобутком владики Філарета радянського періоду було засну-
вання «Православного вісника», одного з двох (окрім «Журнала Московской патриар-
хии») релігійних часописів у СРСР. Нехай і обмежено, але часопис давав можливість 
доносити Слово Боже до вірян україн ською мовою, розвивати українську богословську 
та церковно-історичну термінологію.

З початком десталінізації почалося повернення в Україну єпископів, священників, 
монахів та мирян Греко-католицької церкви. З цього часу фактично й починається 
«катакомбний» період в історії Греко-католицької церкви. Лібералізація режиму не 
стосувалась долі Патріарха Йосипа Сліпого. У 1959 р. він був знову засуджений до 8 років 
примусових робіт за написання «Історії Вселенської Церкви на Україні» та душпастир-
ських листів до своїх вірян. Лише в 1963 р. завдяки клопотанням Апостольської Столиці 
та Президента США митрополит був звільнений і зміг виїхати в Рим, формально для 
участі в Другому Ватиканському Соборі (1962–1965 рр.). Брак священників вирішувався 
і тим способом, які дозволялося назад приймати священників, що перейшли у право-
слав’я, і навіть правити у храмах. Посприяла виживанню «катакомбної» УГКЦ антире-
лігійна кампанія Микити Хрущова, спрямована проти РПЦ, яка, тим самим, втратила 
свої позиції в західній Україні. Однак відкрите звернення до влади єпископа Василя 
Величковського у 1967 р. про відновлення УГКЦ жодного позитивного результату не 
дало. Наступного року владика був заарештований і після 3 років таборів депортований 
із СРСР. Відтоді «катакомбну» УГКЦ очолив архиєпископ Володимир Стернюк. 

Однак повного возз’єднання греко-католиків та православних не відбулося. Утво-
рилася своєрідна «Церква в Церкві», духовенство якої, хоча офіційно й перейшло в 
РПЦ, залишалося «греко-католиками за духом». Як зауважила Наталя Шліхта, «харак-
тер народної релігійності зумовив той факт, що західноукраїнська релігійна громада 
змогла вижити радше у формі «Церкви в Церкві», ніж «катакомбної» Церкви. Віряни 
літургійної УГКЦ, як і віряни літургійної РПЦ, не були готовими до нелеґального існу-
вання поза межами формальної церковної структури», що було зумовлено потребами 
обрядового характеру, відвідування храмів та богослужінь. 

Однак вільно УПЦ та УГКЦ у повоєнний період могли розвиватися лише в діаспо-
рі. В еміграції церква стала чи не єдиною загальнонаціональною інституцією, що ре-
презентувала українську націю. УГКЦ брала участь у Другому Ватиканському Соборі 
(1962–1965 рр.) – знаковому Соборі для вселенського християнства. Фактично в усіх кра-
їнах, на всіх континентах, де утворилась більш-менш компактна українська громада, 
виникали українські церкви. З найвизначніших діячів Української церкви в еміграції 
можна назвати митрополита Іларіона (Івана) Огієнка та митрополита Мстислава Скрипни-
ка (небіж Симона Петлюри). У діаспорі були створені й нові україн ські переклади Біблії: 
митрополита Іларіона Огієнка (православна) та отця Івана Хоменка (греко-католицька).

Після війни Папа призначив Апостольським візитатором українців-католиків у 
Західній Європі єпископа Івана Бучка. У 1956 р. канадський екзархат УГКЦ був підви-
щений до рангу митрополії, у 1958 р. – утворено Філадельфійську митрополію у США, у 
1971 р. засновано Бразильську, а 1982 р. – Австралійську єпархії УГКЦ. 23 грудня 1963 р. 
Патріарх Йосип Сліпий отримав підтвердження титулу Верховного архиєпископа 
УГКЦ. Того ж року було засновано Український католицький університет імені святого 
Климента (Інститут святого Климента-папи в Римі). У 1969 р. у Римі було завершено 
спорудження собору Святої Софії. 1977 р. архиєпископ Йосип Сліпий висвятив на 
єпископів Любомира Гузара, Івана Хому та Степана Чміля. Після смерті Йосипа Сліпого 
(1984 р.) його наступником став владика Мирослав Іван Любачівський (1914–2000 рр.).

Відновлення незалежності України як передумова  
відродження церков (1991–2019 рр.) 

Нова сторінка в історії українських церков розпочалася з відновленням  незалеж-
ності України у 1991 р. 

У 1987 р. було створено Комітет захисту УГКЦ, який очолив дисидент Іван Гель.  
На захист УГКЦ виступили академік Андрій Сахаров та професор Сергій Аверинцев. 17 
вересня 1989 р. у Львові відбулася понад стотисячна демонстрація на підтримку УГКЦ, 
розпочався масовий перехід парафій із РПЦ в УГКЦ. Відтак 21 листопада 1989 р. було 
офіційно дозволено реєстрацію греко-католицьких громад у СРСР, а 19 серпня 1990 р. 
повернуто собор Святого Юра Греко-католицькій церкві. 31 березня 1991 р. в Україну 
повернувся глава УГКЦ Мирослав Іван Любачівський. 

5 червня 1990 р. у Києві відбувся Собор відродженої УАПЦ, який проголосив Пат-
ріархом Київським і всієї України митрополита Мстислава (Скрипника). 1–3 листопада 

Відновлення незалежності України як передумова  
відродження церков (1991–2019 рр.)
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НАРИС ТРЕТІЙ.    
Віра та мова – атрибути української державності

1991 р. у Свято -Успенській Києво-Печерській Лаврі відбувся Помісний Собор, деле-
гати якого – архипастирі та пастирі, представники духовних навчальних закладів 
та монастирів – одноголосно ухвалили відповідний документ, яким засвідчили своє 
прагнення до автокефалії. Однак проти цього виступили в Москві, й на самочинному 
Харківському зібранні у 1992 р. була створена окрема церковна структура – Українська 
православна церква (УПЦ) із невіддільною на сьогодні прив’язкою до Московського пат-
ріархату. Під тиском відповідних органів із Москви всі архиєреї, за винятком митро-
полита Філарета та єпископа Якова, відмовилися від своїх підписів про автокефалію.

Після упокоєння патріарха Мстислава його наступником на Соборі в Софії Київ-
ській (21–24 жовтня 1993 р.) було обрано митрополита Володимира (Романюка). Чорними 
сторінками нашої історії став похорон Святійшого Патріарха Володимира (14 липня 
1995 р.) на Софійській площі Києва, де проти мирних людей, дітей, єпископів та свя-
щенників було застосовано насилля силових структур. У жовтні 1995 р. Всеукраїнським 
Помісним Собором УПЦ Київського Патріархату Святійшим Патріархом Київським 
і всієї Русі-України був обраний Філарет (Денисенко).

На момент проголошення відновлення Української держави в 1991 р. в Україні 
діяло майже 500 римо-католицьких парафій. Незалежна Україна встановила диплома-
тичні відносини з Ватиканом, першим апостольським нунцієм в Україні став Антоніо 
Франко. З того часу на всій території України послідовно зростає кількість римо- 
католицьких приходів, об’єднаних у п'ять єпархій. Паралельно відродила свою діяль-
ність низка римо- католицьких монастирів, навчальних закладів, а в Києві відкри-
то Інститут релігійних наук імені Томи Аквінського, яким опікуються домініканці. 
Знаковою подією в новітній історії України став візит Папи Римського Івана-Павла II 
21–27 червня 2001 р., коли вперше в історії чинний Римський Папа відвідав нашу країну.

Відродження ісламу в Україні також пов’язано зі здобуттям незалежності України. 
Вже в 1991 р. було утворено Кадіат (Духовне управління мусульман Криму), у 1993 р. – 
Духовне управління мусульман України (Київ), на чолі з шейхом Ахмедом Тамімом, 
та Асоціація незалежних громад мусульман (Донецьк). У 1997 р. утворилася асоціація 
громадських організацій «Альраїд». Асоціація об’єднує представників різних націо-
нальностей – арабів, кримських татар, українців тощо. Казанські татари України у 
2007 р. зареєстрували «Київський муфтіят». У 1991 р. на Курултаї кримських татар був 
утворений Меджліс кримськотатарського народу, першим головою якого став Муста-
фа Джемілєв, а з 2013 р. – Рефат Чубаров. У 2008 р. було засновано Духовне управління 
мусульман України «Умма» на чолі з Саїдом Ісмагіловим.

Кардинальні зміни в свідомості багатьох людей відбулися унаслідок «Помаранче-
вої революції» (2004 р.) та «Революції Гідності» (2013–2014 рр.): розпочалися об'єднавчі 
тенденції в середині церков та взаємного молитовного діалогу. 

Зокрема, під час «Помаранчевої революції», а згодом за каденції Президента 
Украї ни Віктора Ющенка до Дня Незалежності України була започаткована тради-
ція спільних молитов за Україну за участю представників не лише різноманітних 
християнських конфесій (за винятком РПЦ), а й інших релігій – ісламу та юдаїз-
му. Ця традиція по-особ ливому зазвучала на Євромайдані, де духовенство різних 

релігій і конфесій єдналося у спільній молитві за Україну, ставало забралом між 
«Беркутом» і патріотами України. 

У 2014 р. Росія розгорнула війну проти України. На захист Батьківщини стали 
тисячі українських патріотів, добровольців та волонтерів. Не залишилася осторонь 
і церква. Капелани УПЦ Київського патріархату й УГКЦ із перших днів війни виру-
шили на фронт, парафії різних конфесій та релігійних громад активно включилися 
у волонтерську підтримку Української армії та надання допомоги пораненим і сім’ям 
загиблих. Доки триває війна, тривають і спільні молитовні майдани. 

Впродовж усіх років незалежності (з 1991 р.) тривала боротьба з московськи-
ми впливами на церковному полі. І хоч всі президенти України – Леонід Кравчук, 
Леонід Кучма, Віктор Ющенко (крім Віктора Януковича) зверталися до Вселенського 
Патріарха Варфоломія про надання автокефалії православній Українській церкві, 
реально справа зрушила з місця тільки завдяки зусиллям Президента України Пет-
ра Порошенка (2018 р.). УПЦ Київського патріархату, УАПЦ та десять архиєреїв УПЦ, 
500 громадських організацій України, Верховна Рада України та Президент України 
надіслали відповідні документи та звернення із належними підписами Вселенському 
Патріарху Варфоломію. Після наукового осмислення та опрацювання цього питання 
екзархами Константинопольського патріархату в Україні на засіданні Синоду Констан-
тинопольської церкви було прийнято відповідні офіційні рішення щодо автокефалії 
Православної церкви України (11 жовтня 2018 р.).

15 грудня 2018 р. у соборі Святої Софії у Києві відбувся об’єднавчий Собор Право-
славних Церков України, на якому делегати з усієї України, архипастирі, пастирі та ми-
ряни УПЦ Київського патріархату, УПЦ Московського патріархату та УАПЦ ухвалили 
статут й обрали предстоятеля Єдиної Церкви, митрополита Київського і всієї Украї-
ни Епіфанія. Пам’ятними для всіх стали епохальні події, коли Вселенський Патріарх 
Варфоломій підписав Томос про автокефалію Православної церкви України (5 січня 
2019 р.) та в Патріаршому храмі Святого Георгія Переможця на Фанарі (у неділю, 6 січ-
ня 2019 р.) під час спільної Божественної літургії передав документ про автокефалію 
Української Церкви її предстоятелю Блаженнійшому митрополиту Київському і всієї 
України Епіфанію. Вже наступного дня всі, хто бажав, могли побачити Томос у Святій 
Софії Київській, де відбулося святкове Різдвяне Богослужіння. Згодом Томос підписали 
всі члени Синоду Вселенського патріархату. Православна церква України посіла своє 
місце у переліку православних церков. 

3 лютого 2019 р. у Софії Київській відбулися богослужіння та урочисті заходи з наго-
ди інтронізації Блаженнішого Епіфанія, митрополита Київського і всієї України, Пред-
стоятеля Православної церкви України. Блаженніший Епіфаній у своїй промові, серед 
іншого, сказав: «Бог благословив буття українського народу, дав нам свободу, благосло-
вив мати незалежну державу та помісну автокефальну Українську Православну Церкву. 
За це маємо бути вдячні Господу, і не лише у словах, а самим своїм життям. Подякою 
цією має бути наша щира, діяльна любов до Бога, до Його Святої Церкви, до ближніх 
і рідного народу, до України <…>. Також ми віримо, що у належний час у майбутньому всі 
ці зусилля увінчаються утвердженням для нашої Помісної Церкви статусу Патріархату. 

Відновлення незалежності України як передумова  
відродження Церков (1991–2019 рр.) 
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НАРИС ТРЕТІЙ.    
Віра та мова – атрибути української державності

Ми хочемо, щоби ті православні, хто зараз в Україні з різних причин не належить до 
помісної автокефальної Української Православної Церкви, – увійшли до неї. Ми закли-
каємо до церковної єдності православних ієрархів, духовенство, чернецтво і мирян: двері 
Помісної Церкви та наші серця відкриті для вас! Полишимо у минулому те, що нас роз-
діляло, і працюймо разом на благо Православ’я та України, як єдина Помісна Церква»1.

Томос як юридичний документ про право на автокефалію Православної церкви 
Украї ни має епохальне значення. Вперше Православна церква України отримала 
не тільки визнання своєї незалежності, а й через молитовну єдність із Вселенським 
Патріархом поєдналася з усім світовим православ’ям як сестра – рівна серед рівних. 

Українська мова як атрибут державності: погляд крізь віки

Після краху тоталітарного комуністичного режиму, в умовах національного від-
родження та відновлення української державності, цілком природно значно зріс сус-
пільний інтерес до історії України й особливо – до походження та історії української 
мови як основ ної ознаки нашої нації та атрибуту державності.

Коли йдеться про виникнення української мови, у суспільній свідомості вона 
часто асоціюється із сучасною літературною мовою. Проте слід пам’ятати, що наці-
ональна мова –  це не тільки спільна для всієї нації літературна мова, опрацьована 
майстрами художнього слова, а й мова народна, що має діалектні відмінності на різ-
них територіях України. 

Сучасна українська літературна мова була започаткована наприкінці ХVIII ст. 
Іваном Котляревським творами «Енеїда», «Наталка-Полтавка» та «Москаль-чарівник», 
а її основоположником став Тарас Шевченко. Вони почали писати свої твори народною 
мовою на основі українських середньонаддніпрянських говірок. Літературну мову 
протягом ХІХ–ХХ ст. удосконалювали і збагачували майстри художнього слова. В укра-
їнській літературній мові з’являлися нові слова і терміни, а лексика, що втратила свою 
актуальність, переходила в пасивний лексичний фонд. Постійно удосконалювалася її 
стилістика, фразеологія, засоби мовної виразності тощо. Українська літературна мова – 
одна з найдосконаліших і найбагатших мов світу. Але коли ми говоримо про давність 
української мови і шукаємо її коріння в глибині століть, ідеться не про її сучасний 
літературний варіант, а про народне мовлення, тобто про народні діалекти. Сáме 
в народному мовленні виникли ті специфічні фонетичні, граматичні й лексичні риси, 
які згодом стали основою української мови. Отже, дослідити походження української 
мови – це з’ясувати послідовність, місце і час виникнення окремих українських діа-
лектних рис, що поступово сформували специфічну мовну систему, середньонаддні-
прянський варіант якої став основою сучасної української літературної мови. 

Поява будь-якої мови – це не подія, а тривалий процес, що охоплює не одне сто-
ліття. Оскільки мова є невід’ємною ознакою етносу, вона формується разом із ним. 
Встановлення науковими методами віку етносу передбачає необхідність довести непе-

1  Цит. за: Клос В. Автокефалія Української Церкви: огляд від Хрещення до Синодального Томосу. Київ, 2019. С. 178–179.

рервність його життя від гаданого часу його виникнення. Саме завдяки неперервності 
етнокультурного розвитку зберігається генетичний зв’язок між окремими фазами 
розвитку культури та мови певного етносу протягом усього його життя.

Історію українців як окремого етносу та української народнорозмовної мови є 
підстави починати ще до середини І тис. н. е. 

До кінця ІV ст. н. е. більшу частину території сучасної України та Польщі засе-
ляли ранньослов’янські (інша назва – праслов’янські) племена, що мали більш-менш 
однорідну матеріальну та духовну культуру й розмовляли близькоспорідненими 
діалектами з багатьма спільними рисами, які в науці дістали назву «праслов’янська 
мова». Починаючи з І–ІІ ст. н. е., ця праслов’янська етномовна спільність поступово 
занепадала, на середину VІ ст. н. е. остаточно розпалася на окремі слов’янські етноси. 

На території давньої прабатьківщини слов’ян від Вісли й Дністра до Середнього 
Дніпра після розпаду праслов’янської етномовної спільності спочатку утворилися 
дві групи слов’янських племен – північна (склавини) та південна (анти). До склави-
нів на території сучасної України належали відомі нам із літопису племена – дуліби, 
бужани, волиняни, деревляни, сіверяни, північна частина полян, а до антів – більша 
частина полян, уличі, тиверці, білі хорвати. Поступово вони утворювали міжплемінні 
воєнно-політичні союзи державного типу, найвідомішим з яких було Антське царство. 
І хоча на початку VІІ ст. Антська держава розпалася під ударами кочівників-аварів, 
саме її племена, консолідувавшись, утворили у ІХ ст. східнослов’янську державу Русь 
із центром у Києві. У цій державі, що являла собою нестійкий конгломерат різних 
слов’янських і неслов’янських племен, вони не втратили своїх етнічних та мовних 
ознак і не злилися у пропаговану радянськими істориками так звану давньоруську 
народність із єдиною для всіх давньоруською мовою. Насправді ж такої народності 
й давньоруської народнорозмовної мови ніколи не було. 

Виникнення окремих східнослов’янських народностей відбувалося не внаслідок 
поділу так званої давньоруської народності на три частини, через консолідацію кількох 
суміжних і близькоспоріднених груп східнослов’янських територіально-племінних 
об’єднань у компактні культурно-етнічні масиви. Отже, традиційне «імперське» твер-
дження про «Київську Русь» як «колиску трьох братніх східнослов’янських народів» 
не має під собою реального наукового підґрунтя, як і щодо, власне, назви держави 
«Київська Русь» – його слід відкинути як ідеологічну вигадку. 

Коли ж виникли найхарактерніші мовні ознаки, які становлять специфіку україн-
ської мови, і з якого часу можна вважати, що українська мова існувала вже як само-
стійна мовна система?

Виникнення своєрідних фонетичних, граматичних і лексичних особливостей, 
притаманних українській мові, розтягнулося на тривалий час. Деякі з них з’явили-
ся ще в мовленні давніх східнослов’янських племен, що жили на території сучасної 
України у спільнослов’янський період, інші сформувалися вже після розпаду спільнос-
лов’янської етномовної спільності (протягом V–ІХ ст.), ще інші – в епоху Русі-України, 
і значна їх частина – у період нового етапу самостійної історії східнослов’янських мов, 
тобто після ХІ–ХІІ ст.

Українська мова як атрибут державності: погляд крізь віки
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НАРИС ТРЕТІЙ.    
Віра та мова – атрибути української державності

Формування і розвиток конкретної мови, зокрема й української, можна умовно 
порівняти з життям людини, протягом якого вона переживає різні етапи (дитинство – 
юність – молодість – зрілість), але при цьому залишається тією самою особистістю.

На зорі своєї історії народна українська мова, звичайно ж, істотно відрізнялася 
від сучасної. На тому етапі в ній ще переважали праслов’янські риси східного ареалу 
слов’янської прабатьківщини, але поступово з’являлися й нові, які не характеризували 
жодну з найближчих споріднених із нею мов. 

Найдавніші особливості української мови перейшли їй у спадщину від пра-
слов’янської мови. Від спільного праслов’янського лексичного фонду україн-
ська мова, як і інші слов’янські, успадкувала величезний запас слів, що стосу-
ються природи, довкілля, побуту, різних сфер повсякденного життя і людської 
діяльності та матеріальної й духовної культури: на зви частин тіла, побутових 
предметів, речовин, рослин, свійських і диких тварин, явищ природи, знарядь 
праці, дій, трудових процесів, зорових, звукових і слухових відчуттів, слова 
на позначення кількості та якості предметів і явищ, а також емоцій, взаємос-
тосунків між людьми тощо. У спадщину від праслов’янської мови в українську 
перейшли також її найдавніші граматичні риси, особливо в граматичній бу-
дові, а в більшості слов’янських мов вони замінилися іншими. Це – закінчення 
-у в родовому відмінку однини іменників чоловічого роду (солоду, гороху, роду, 
меду, пороху, гомону, дожчу), -ові, -єві в давальному відмінку таких самих імен-
ників (Богові, ангелові, синові, домові, змієві, духові), кличний відмінок іменни-
ків (владико, Маріє, учителю, жено, друже, княже, Ігорю, брате, земле), закінчення  
-ої в родовому відмінку прикметників жіночого роду (великої, доброї, святої, пагуб-
ної), форми 3-ї особи дієслів теперішнього і простого майбутнього часів без кін-
цевого -ть (живе, иде, може, поучає, убиває, утворяє), закінчення -мо в дієсловах 1-ї 
особи множини теперішнього й майбутнього часів (даємо, поставимо, помагаємо, 
не питаємо), форми давального відмінка займенників (мені, тобі, собі) і т. ін. 

Значна кількість найхарактерніших мовних особливостей, які становлять спе-
цифіку української мови, виникла вже після розпаду праслов’янської етномовної 
спільності, але місце, час і послідовність цього процесу встановити дуже важко. Річ 
у тому, що найважливіше джерело таких досліджень – найдавніші писемні пам’ятки, 
які дійшли до нас, датуються аж другою половиною ХІ ст. Ні з Х, ні з першої половини 
ХІ ст. ніяких писемних джерел ми не маємо, хоча вони, напевне, були, але були втра-
чені через війни, грабежі, пожежі тощо.  

У пам’ятках другої половини XI ст. вже засвідчено чимало українських діалектних 
особливостей (зокрема, перехід вибухового g у фрикативний h (hолова, ноhа, hородити), 
злиття голосних ы, і у специфічний український звук и, зближення ненаголошених е – и 
у вимові слів типу сеИло, веИсна, веИликий, шиЕрокий, перехід ѣ («ятя») в і у словах типу 
лѣсъ → ліс, дѣдъ → дід, камѣнь → камінь тощо) та ін. 

Виразні місцеві українські особливості характерні також і для синтаксису й лек-
сики. Так, наприклад, у пам’ятках ХІ–ХІІ ст. вже засвідчено чимало діалектних слів, 
які згодом стали характерними особливостями лексичного складу української мови: 

багно, оболонь, гай, пуща, яр, полонина, гребля, глей, глечик, рінь, багатьє, криниця, сбожьє, 
жито, кожух, порох (пил), зоря, брехати (гавкати), жадати, тулитися, ховатися та ін.

Проте очевидно, що навіть велика кількість усіх цих місцевих регіоналізмів 
в україн ських говорах ще не створювала самостійної та завершеної мовної системи. 
Їм ще бракувало цілої низки пізніших особливостей, насамперед фонетичних, що були 
наслідком занепаду дуже коротких голосних о та е, які на письмі позначались як ъ, ь 
(у лінгвістиці їх називають зредукованими). Цей процес збігся з епохою феодальної 
роздрібненості й справедливо вважається найважливішим фонетичним процесом 
у східнослов’янських говорах, поворотним етапом їхнього розвитку. 

Унаслідок занепаду зредукованих ъ та ь виникло чимало фонетичних перетво-
рень, спільних для всіх східнослов’янських діалектів, але значна кількість цих змін 
у різних діалектних ареалах дала різні результати, що стали новими розрізнювальни-
ми особливостями окремих східнослов’янських мов, зокрема, притаманними лише 
українській (деякі – ще й білоруській) мові. Це перехід о, е в і у нових закритих складах 
(во-лъ→віл, ко-нь→кінь, пе-чь→піч), розвиток приставних голосних о, і (Овруч, олжа, іржа, 
імла, іржати), поява сполучень -ри-, -ли- замість давніших -ре-, -ро-, -ло- у позиції між 
приголосними (гриміти, дрижати, кривавий, глитати), поява форм типу відкритий, рий, 
злий, шия, умийся, зміна приголосних л на ў, що позначався літерою в (воўна – вовна, 
воўк – вовк, тоўстий – товстий), пом’якшення приголосних з, ц, с у суфіксах -зький, 
-цький, -ський (чорторизький, галицький, польський), подовження приголосних у словах 
типу життя, зілля, збіжжя, суддя, ніччю тощо. Лише з виникненням цих суто україн-
ських (або українсько-білоруських) фонетичних рис українські діалекти набули всіх 
основних особливостей сучасної української мови як закінченої мовної системи.

Отже, формування української мови почалося ще від праслов’янського періоду 
й розтягнулося на декілька століть. Процес становлення східнослов’янських мов 
не був синхронним. 

Належність праукраїнської етномовної території до слов’янської прабатьківщини 
призвело до того, що українська мова увібрала в себе значну частину праслов’янської 
мовної спадщини, яка в інших слов’янських мовах відображена меншою мірою або 
й зовсім зникла. У протоукраїнських діалектах протягом V–ІХ ст. виникло в різний час 
чимало інших специфічно українських або українсько-білоруських, менше – україн-
сько-російських діалектних особливостей, деякі з них – під впливом інших мов. 
У процесі суспільно- економічного і культурно-політичного розвитку різних україн-
ських земель тривало подальше зближення окремих регіонів і консолідація їхнього 
населення, що завершилося утворенням української народності, а потім і нації. 

Натомість історія української писемно-літературної мови давнього періоду від-
бувалася зовсім інакше.

Писемність у стародавній Русі, територія якої спочатку не виходила за межі су-
часних українських земель, з’явилася ще задовго до введення християнства. Ранньо-
середньовічні протоукраїнські політичні союзи племен державницького типу підтри-
мували жваві економічні й культурно-політичні контакти не тільки між собою, а й зі 
своїми близькими й далекими сусідами, ділилися з ними певним життєвим досвідом, 
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НАРИС ТРЕТІЙ.    
Віра та мова – атрибути української державності

укладали торговельні й політичні угоди, які необхідно було певним чином фіксувати. 
Це створювало благодатний ґрунт для виникнення у них писемно-літературної мови, 
без якої подальший прогрес суспільства був би неможливий. 

Про характер та особливості найдавнішої писемної мови праукраїнців нам нічого 
не відомо. Беручи до уваги непрямі дані, можна припустити, що на час утворення цен-
тралізованої держави Русь вони вже мали досить розвинену систему вокалізовано-зву-
кового письма з не зовсім досконалою графікою. У процесі спорадичної інфільтрації 
християнства на східнослов’янські землі ця система письма все більше витіснялася 
кирилицею, яка зрештою стала монопольною.

Перші писемні пам’ятки в Русі з’явилися ще наприкінці ІХ ст. разом із проникнен-
ням християнства, а з ним поширювалася й візантійська та староболгарська христи-
янська література старослов’янською мовою. Проте спочатку вона побутувала лише 
серед незначної верстви ранніх християн. 

Старослов’янську мову з багатьма місцевими давньоруськими елементами ви-
користовували й перші київські князі для державницьких потреб. Зокрема, грець-
кою та цією мовою були укладені договори з греками київських князів Олега – 907 
та 911 рр., Ігоря – 944 р. та Святослава Ігоровича – 971 р., які регулювали русько-візан-
тійські відносини. Це – найдавніші пам’ятки руської юридично-ділової писемності, 
з яких починається її історія. На використання в них усного мовлення вказують про-
стота і ясність мови договору 907 р., його словникові та деякі граматичні елементи. 
Для мови цього договору характерне східнослов’янське повноголосся, відсутнє в ста-
рослов’янській мові (городъ, вороты, Переаславля, поволоки, поволочити, узорочье та ін.), 
руські форми дієприслівників на -чи (приходячи, хотечи, поидучи, платячи) та ін.

У договорі 944 р. описується зміна дипломатичного етикету, викликана, очевидно, 
поширенням писемності в Русі: замість золотих і срібних печатей, які раніше брали 
з собою в Цареград руські посли та купці, стали посилати з ними писемні грамоти, 
що мали засвідчити мирну місію й добрі наміри посланців.

Текст договору 971 р. для нас особливо важливий, бо в ньому найповніше подана 
формула язичницької присяги руських князів та їхньої дружини. Ця присяга не могла 
входити до складу грецького протоколу й через те сам протокол не можна вважати 
перекладом із грецької мови, тим паче, що мовна основа цієї присяги – руська. При-
сутні в тексті договору церковнослов’янізми, що надавали мові піднесеності й уро-
чистості, пояснюються наявністю в Русі освічених людей, які знали старослов’янську 
мову й користувалися нею.

Після того як у 988 р. християнство стало державною релігією, мовна ситуація в дав-
ній Русі істотно змінилася. Молодій протоукраїнській державі були потрібні грамотні 
люди, а з інтересами держави збігалися й інтереси церкви, зацікавленої в утвердженні 
християнського вчення серед народу. Навчання грамоти відбувалося старослов’янською 
мовою, а старослов’янські книги виконували функцію найперших шкільних підручни-
ків. Це були передусім богослужбові церковні книги у перекладах старослов’янською 
мовою, а також численні житія святих, легенди, розповіді про чудеса, дивні видіння, 
знамення, різноманітні оповідання з життя іноків, подвижників тощо. Написані жваво 

й пристрасно, всі ці твори відкривали перед читачем живий, невичерпний світ поезії. 
Особливо популярною, але яка переслідувалася церквою в Русі була апокрифічна (тобто 
неканонічна) література саме завдяки її своєрідності й поетичності. 

Серед перекладної літератури, яка поширювалася у Русі старослов’янською мо-
вою, переважали конфесійні (тобто релігійні) книги, проте траплялися й суто наукові, 
історичні та інші твори. Намагання дати простим людям пояснення навколишнього 
середовища, розтлумачити походження Всесвіту були в цих книгах наївними й на-
уково неспроможними. 

Зародження у цей період оригінальної руської літератури розпочалося з різно-
манітних за змістом і способом творення компіляцій: одні з них робилися на основі 
вже відомих творів, інші – під час перекладів із грецьких оригіналів через додавання 
сцен і сюжетів з інших книг або своїх власних домислів. Компілятивним характером 
ранньої руської книжності, очевидно, пояснюється й величезна кількість у ній так зва-
них ізборників, які частково запозичувалися з візантійської та болгарської літератур 
без істотних змін, частково укладалися самостійно на основі наявних зразків. Найві-
рогідніше, до останніх належить Ізборник Святослава 1076 р., у якому переважають 
повчання, етичні вислови тощо.

Водночас уже на ранньому етапі чимало літераторів із різних місць Русі не обмежу-
валися лише компіляторством, а й виявляли свою літературну оригінальність. Оригі-
нальна руська література ставила собі за мету християнську просвіту населення з най-
ближчим практичним завданням навчити людей «како подобает жити хрестьяном». 

Авторами книг були переважно духовні особи (єпископи, священники, ченці), 
а найбільшими освітянськими центрами – монастирі, при яких виникали й перші 
бібліотеки. Проте оригінальна руська література не змогла втриматися у визначених 
для неї вузьких церковно-християнських рамках. Вона мусила відповідати духовним 
запитам не тільки церкви, а й усього суспільства і служити інтересам свого народу. 
Через те руська література світських жанрів зростала на місцевому народному ґрунті, 
відбивала по живих слідах місцеве інтелектуальне життя у тісному зв’язку з навколи-
шнім суспільним життям і тим світом, який рішуче заперечувала церковна література.

Тож уже в ранній період української державності сформувалися і паралельно 
функціонували на всій території Русі дві літературні мови: старослов’янська мова 
на східнослов’янському ґрунті поступово набувала специфічних місцевих особли-
востей, унаслідок чого на ХІІ ст. створився її окремий східнослов’янський варіант – 
старослов’янська мова руської редакції, або церковнослов’янська, і власне руська 
(давньоруська, за іншою терміноло гією – давньокиївська) писемно-літературна мова. 
Церковнослов’янська мова, незважаючи на значні місцеві впливи, не змінила своєї суті. 
Вона залишилася спільною мовою всіх православних (а пізніше – і греко-католиків) 
як в у Русі-Україні, так і в інших слов’янських християнсько-православних країнах, де 
також формувалися її локальні редакції. Отже, церковнослов’янська мова по суті стала 
сукупністю багатьох (східнослов’янських, сербської, болгарської) її редакцій.

Світська руська (давньоруська) мова виникла на основі місцевих мовних традицій 
фольклору, суспільно-політичної практики і дружинного епосу за зразками й мовними 
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НАРИС ТРЕТІЙ.    
Віра та мова – атрибути української державності

моделями старослов’янської, а потім і церковнослов’янської мов. Вони стали зразком 
для творення давньоруської літератури різних жанрів і стилів.

Обидві літературні мови Русі стали могутнім об’єднувальним чинником духовної 
культури східних слов’ян. Однак це були самостійні літературні мови зі своїми сис-
темами і сферами функціонування. Руська писемно-літературна мова з властивою їй 
досить розгалуженою стильовою системою успішно задовольняла державні, суспільні 
й культурні запити суспільства. Найхарактерніші стилі цієї мови: юридично-діловий 
(«Руська Правда» ХІ ст. і різноманітні давньоруські грамоти), літописний («Повість 
минулих літ», Київський, Галицько-Волинський, Перший Новгородський та інші лі-
тописи) і світсько-художній («Повчання Володимира Мономаха» кінця ХІ – початку 
ХІІ ст., «Слово про Ігорів похід» кінця ХІІ ст., «Моління Данила Заточника» ХІІ–ХІІІ ст.).

Після розпаду Русі руська писемно-літературна мова паралельно з церков-
нослов’янською розвивалася і функціонувала в епоху феодальної роздрібненості 
й поступово перестала існувати як спільна для всіх руських земель, поділившись 
на локальні варіанти (київський, галицько-волинський, новгородський, псковський, 
полоцько-смоленський та ін.), що лягли в основу давніх літературних мов окремих 
східнослов’янських народностей, зокрема й давньоукраїнської (ХІ–ХІV ст.), а потім 
староукраїнської (ХV–ХVІІІ ст.) писемно-літературної мови. Основним репрезен-
тантом давньоукраїнської мови були юридичні документи, дарчі та купчі грамоти, 
заповіти, судові справи тощо. У неї широко проникали місцеві українські діалектні 
та засвоєні іншомовні елементи, усе далі відходячи від церковнослов’янської традиції, 
нарощувався запас народних фразеологічних зворотів. Проте не здавала своїх позицій 
і церковнослов’янська мова, яка проявлялася насамперед у графіці деяких літер староу-
країнської писемності, у специфічній лексиці, у певних стереотипних синтаксичних 
конструкціях староукраїнської мови.

У другій половині ХІV ст. значна частина території колишньої Русі, зокрема білорусь-
кі та більшість українських земель, опинилися у складі Великого князівства Литовського.

Офіційною мовою Великого князівства Литовського стала руська (тобто 
білорусько- українська) писемно-літературна мова, що сформувалася на основі ді-
лового стилю мови Русі, збагаченого місцевими словами і формами, а також запози-
ченнями з інших мов. Нею створювали всі державні документи у великокнязівській 
та регіональних канцеляріях.

Проста мова юридичних документів проникала також у конфесійну, полемічну 
та художню літературу. У зв’язку з реформаційними рухами в Європі, що виникли на-
прикінці 20-х років ХVІ ст., поширилася ідея доцільності доносити Боже Слово до вірян 
їхньою рідною мовою. Під впливом цих нових віянь білоруський просвітник Франциск 
Скорина «из славнаго града Полоцька», бажаючи вивести Святе Письмо з обмеженого 
церковного вжитку і зробити його надбанням широкої громадськості, створив у Празі 
своє видавництво, переклав «простою» мовою, прокоментував і протягом 1517–1519 рр. 
надрукував двадцять три книги Біблії окремими виданнями. Франциск Скорина 
піклувався, щоб його книги були зрозумілі читачам. У передмовах, що мають філо-
софсько-освітній, навчально-пізнавальний і морально-естетичний зміст, він прагнув 

розширити кругозір читача, збагатити його конкретними знаннями, наблизити Біблію 
до духовних потреб свого часу. Його Біблія була популярною та затребуваною також і в 
Україні, що стимулювало переклади конфесійної літератури староукраїнською мовою. 

У 1556–1560 рр. архимандрит Григорій і писар Михайло Василевич переклали 
старо українською мову Четвероєвангеліє, яке за місцем написання (місто Пересоп-
ниця, нині село в Рівненській області) дістало назву Пересопницького. Крім нього, 
від другої половини ХVІ ст. збереглися й інші переклади євангельських текстів: ру-
кописне Волинське Євангеліє 1571 р., Хорошківське Євангеліє 1581 р., «Крехівський 
апостол» 1560 р. та ін. Крім того, від ХVІ ст. дійшли до нашого часу кілька десятків 
«Учительних Євангелій» (рукописних і друкованих), написаних староукраїнською 
мовою. Поширенню цієї мови сприяла діяльність братств – релігійно-громадських 
організацій українських православних міщан у Львові, Рогатині, Бересті, Перемишлі, 
Галичі, Більську, Києві, Луцьку та в інших містах. 

Отже, конфесійний стиль староукраїнської мови сформувався під впливом цер-
ковнослов’янської, яка на ХVІ ст. вже значною мірою втратила колишні міцні позиції 
й мала досить розхитану унормованість.

В останній чверті ХVІ ст. виникає староукраїнська художня література у вигляді 
панегіриків і полемічних віршів проти Папи Римського та католицизму. Своєю темати-
кою і художніми засобами тогочасна поезія була значною мірою пов’язана з проповід-
ницькою й агіографічною літературою Русі. Вона ще була небагата на художні засоби 
і фольклорні мотиви. Автори віршів ще намагалися дотримуватися церковнослов’ян-
ської мови, але не могли уникнути фонетичних, граматичних і лексичних українізмів. 
На них впливала також ділова староукраїнська мова.  

Драматичним для історії українського народу та його культури було ХVІІ ст. 
У ньому переплелися протилежні сторони буття: з одного боку, відстоювання у тяж-
кій боротьбі своєї національної, релігійної і культурної самобутності, визвольна 
війна проти Польщі 1648–1657 рр. й утворення Української Гетьманської держави, 
а з другого – небачене з часів давньої Русі піднесення національної самосвідомості, 
розквіт науки, культури, мистецтва.

Староукраїнська писемно-літературна мова в цей час успішно виконувала дер-
жавницькі й культурологічні функції. Судочинство здійснювалося за нормами Литов-
ського статуту та магдебурзького права. У лексиці староукраїнської літератури ХVІІ ст. 
відбувалися активні процеси творення нової суспільно-політичної та адміністратив-
но-правової термінології, з’явилися назви нових суспільних станів (козацтво, городова 
старшина, чернь, шляхетні й посполиті люди), нові назви військових і цивільних посад 
(гетьман, полковник, асаул, сотник, атаман, канцелярист, пан бунчужний, обозний, 
хорунжий, трубач, цирулик, войт, полковий писар та ін.), виробилися нові форми 
звернення до урядових осіб (яснѣвельможному его милости добродѣеви), поповнилися 
новими словами лексичні групи на позначення професій, мір довжини, ваги, податків, 
грошових одиниць, військових підрозділів і т. ін.

Мова юридичних документів і приватного листування урядових осіб у цей час 
стає розкутішою, у ній виявляються риси індивідуальних стилів. У літературній мові 
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НАРИС ТРЕТІЙ.    
Віра та мова – атрибути української державності

дедалі ширше використовується пряма й непряма мова, еліпси, неозначено-особові 
конструкції тощо.  

Водночас широке проникнення власне української лексики в писемно-літературну 
мову не знизило інтересу й до церковнослов’янської мови. В умовах релігійно-ідеоло-
гічного наступу католицизму на православ’я і гострої полеміки між православними 
та уніатами, спричиненої Берестейською унією 1596 р., церковнослов’янська мова, яку 
православні українці вважали священною, стрімко підняла свій престиж. За нових 
умов кінця ХVІ–ХVІІ ст. вона зазнала істотних змін, поєднуючи свою граматичну 
структуру з елементами староукраїнської книжної традиції та з лексичними іннова-
ціями іншомовного походження (латинізмами, грецизмами, полонізмами, кальками), 
які відображали нові поняття, терміни та вирази, типові для епохи Бароко.

З ініціативи братств активізувалися наукові дослідження церковнослов’янської 
мови. Унаслідок нормативно-лексикографічних зусиль ХVІ–ХVІІ ст. вона стабілізу-
валася. Було укладено її перші граматики і словники, серед яких знамениті праці: 
«Грамматіка словенска…» Лаврентія Зизанія (1696 р.), «Грамматіки славенскія прави-
лное синтагма» Мелетія Смотрицького (1619 р.) та «Лексіконъ славеноросскій і именъ 
тлъкованіє» Памва Беринди (1627, 1653 рр.). Ці та деякі інші публікації засвідчили, 
що церковнослов’янська мова, вживана серед освічених людей, стала відрізнятися від 
цієї самої мови попередніх епох, через що дістала назву «словенороська» («слов’яно-
руська»). За своєю суттю це був українсько- білоруський книжний варіант літературної 
мови, розбавлений живими словами і формами. 

Незважаючи на те, що слов’яноруська мова Мелетія Смотрицького була переважно 
загальноприйнятою в Україні, на практиці її дотримання варіювалося залежно від сту-
пеня професійності і старання авторів. Деякі послідовно дотримувалися граматичних 
рекомендацій, і тоді українізми в їхніх працях були обмежені небагатьма прикладами 
із праць Мелетія Смотрицького. Інші дозволяли собі вільніше використовувати украї-
нізми. Тому в творах того часу можна виявити цілу низку відтінків і переходів від 
слов’яноруської до простої мови.

У другій половині ХVІІ ст. після приєднання Лівобережної України до Московії 
(1654 р.) слов’яноруська літературна мова поширилася і там. Паралельно зі слов’яно-
руською функціонувала й староукраїнська «проста» мова на основі живого народного 
мовлення, стилістичною базою якої були староукраїнські ділові документи. Починаю-
чи з ХVІ ст., ця мова, зазнавши ще глибшої демократизації, майже неподільно панувала 
в діловому стилі (в універсалах, актових книгах і документах, збірниках законів тощо), 
широко використовувалася у художньому стилі (у численних віршах, піснях, драмах, 
діалогах, легендах), полемічній, літописно-мемуарній літературі, «Учительних Єван-
геліях», церковних казаннях, наукових творах тощо.

Нищівного удару по українській писемності й книжності завдав цар Петро І 
у 1720 р., затвердивши указ Синоду про те, що в Києві та Чернігові книжки мають дру-
куватися тільки такою мовою, яка нічим не відрізняється від московської. Наступні 
синодальні укази 1721 р., 1727 р., 1788 р. щораз більше обмежували діяльність Києво-Пе-
черської друкарні. Відтоді церковну літературу видавали лише церковнослов’янською 

мовою московської редакції. Загальмувався й розвиток українською мовою навчальної 
та художньої літератури. Залишалася тільки рукописна українська література: вірші, 
які поширювали студенти («спудеї») та мандрівні дяки, а також пісні, легенди, байки, 
традиційні ділові акти й документи, приватні листи, щоденники («діаріуші»), різно-
манітні господарські та лікарські порадники тощо. Авторами й укладачами цих творів 
були переважно представники демократичної інтелігенції: студенти, писарі, духів-
ництво, освічені козаки, міщани. Усі ці твори готували гарне підґрунтя для переходу 
від старої української літературної мови до нової наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. 
Її перші паростки засвідчені в інтермедіях до драм шкільного театру. 

Становлення професійного театрального мистецтва в ХVІІ – першій половині 
ХVІІІ ст. відбувалося переважно в шкільному середовищі й було пов’язане з запрова-
дженням освітньої новації – школи «слов’яно-грецько-латинського типу».

До нашого часу збереглося близько тридцяти драм, авторами яких були профе-
сори Києво-Могилянської академії Феофан Прокопович, Митрофан Довгалевський, 
Лаврентій Горка, Георгій Кониський, Сильвестр Ляскоронський, Георгій Щербацький, 
Димитрій Туптало та інші відомі й анонімні автори. На відміну від основної (серйоз-
ної) частини драми, в інтермедіях звучала українська розмовна мова. Так з інтермедій 
поступово відбувалося становлення української комедії. 

У другій половині ХVІІІ ст. народна українська мова вже досить активно проби-
валася і в писемну літературу. Зокрема, вихованець Київської духовної академії Іван 
Некрашевич, який писав свої твори вживаними тоді слов’яноруською та «простою» 
(староукраїнською) мовами, уперше написав декілька творів («Ярмарок», «Замыслъ 
на попа», «Письмо, писанное к Гнединскому священнику…») народною говіркою україн-
ського Полісся. Івана Некрашевича вважають попередником Івана Котляревського.

Деякі українські автори ХVІІІ ст. писали твори виключно слов’яноруською мовою. 
Тим самим вони вливалися у загальноросійський контекст і навіть були його творцями, 
бо російська література з їхньою участю тільки-но почала розвиватися. Староукраїнська 
літературна мова ХVІІІ ст. продовжувала функціонувати, але перспектив подальшого 
розвитку не мала, бо нею не видавали друковану продукцію, і колишня її слава по-
ступово згасала. Література високого звучання тепер видавалася або слов’яноруською, 
або російською мовами, а розважальні твори почали з’являтися народною мовою. Саме 
такою й стала бурлескно-травестійна поема Івана Котляревського «Енеїда» (1798 р.).

Отже, українська мова як найважливіша ознака української нації та атрибут дер-
жавності має багатовікову історію від середини І тис. н. е. Народнорозмовний варіант 
нашої мови, що в різних регіонах мав і має виразні діалектні особливості, зберігав її 
існування на всіх історичних етапах, незважаючи на суспільні та політичні катаклізми, 
переслідування і численні заборони, а літературна мова як складова духовної культури 
українців стала могутнім чинником консолідації суспільства. 

Без мови немає народу, а він існує доти, доки зберігає свою мову.  

Автори: Дмитро Гордієнко, Віталій Клос, Григорій Півторак
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НАРИС ЧЕТВЕРТИЙ.    
Звичаєве право в спадкоємному розвитку української державності

З вичаєве право відіграє визначальну роль у регулюванні суспільних відносин 
на теренах України на всіх етапах розвитку української державності аж до 

сьогодення. У ньому закодована інформація про ментальні уявлення українського 
народу про справедливість – космічну, божественну, природну, що споріднює його 
з природним правом. Різниця полягає лише в тому, що природне право є сукупністю 
універсальних норм і принципів, що лежать в основі правового життя всього людства.

Звичаєве право – це природно-соціокультурне утворення. Воно акумулює цінну 
інформацію про духовно-моральні основи політико-правового життя народу; виконує 
функцію транслятора природного права на соціокультурне підґрунтя суспільного роз-
витку та роль своєрідного запобіжника на шляху вписування будь-якого юридичного 
закону в національну культуру. Адже закон – це не довільний вимисел законодавця. 
У своїх найважливіших змістових аспектах закон має відображати не тільки рівень 
правової свідомості і правової думки, а й відпрацьовані століттями етноментальні 
та етноархетипні уявлення народу про справедливість1.

Бурхливий процес розвитку української державності актуалізує вивчення історич-
ного досвіду державотворення на теренах України. Без глибокого осмислення минулого, 
яким би складним і суперечливим воно не було, неможливо розбудувати сучасну дер-
жаву, не орієнтуючись на правові, демократичні, духовно-гуманістичні чинники, акту-
алізовані викликами. У цьому разі реконструкція звичаєвого права України – це аспект 
практичний, адже узагальнює досвід віків, важливий у відповіді на запитання: чи існує 
неперервність у розвитку української державності, і чи є українці державотворчою нацією?

Об’єктивні наукові дослідження доводять, що Україна є спадкоємицею державно- 
правової традиції, яка протягом віків створювалася на українських теренах2. У зв’яз-
ку з цим доречно нагадати, що традиція є особливою формою історичної неперерв-
ності і спадкоємності3. Дослідники етнічної історії України зазначають, що з давніх 
часів населення території України не було етнічно і культурно однорідним. Водночас 
все, що відбувалося у межах України впродовж тисячоліть, генетично успадковане 
українським народом4. При всіх міграціях і навіть військових катаклізмах не зафік-
совано жодного випадку повної зміни етносів на теренах України. Певна частина 
населення завжди лишалася жити на своїх предковічних територіях із власним 
управлінням, звичаями і традиціями, і саме вона «була гарантом збереження істо-
ричної пам’яті, культурного і життєдіяльного генофонду регіону»5.

1 Етноментальність та етноархетипність – поняття, які у взаємодії відображають динаміку колективістської, 
психологічно-культурної програми саморозвитку та актуально набутий соціально-культурний досвід самоорганізації 
етносу.
2 Мала енциклопедія етнодержавознавства. Київ: Довіра; Генеза, 1996. С. 169.
3 Плахов В. Д. Традиция и общество. Опыт философско-социологического исследования. Москва: Мысль, 1982. С. 38–39.
4 Самоцитуючи, зауважимо, що вживаючи поняття «український народ», маємо на увазі не український етнос (генетично 
чистих етносів у природі не буває), а поліетнічну, культурно-історичну спільноту людей, яка об’єктивно сформувалася 
на основі корінного (титульного) українського етносу в процесі його етногенези в розташуванні території сучасної 
України. Український етнос українського народу. Та частина населення (історичний регіон Середнього Подніпров’я 
згідно з концепцією Михайла Грушевського), яка завжди жила на своїх предковічних територіях протягом віків 
та зберігала культурний і життєдіяльний генофонд України.
5 Етнічна історія давньої України. Київ: НАН України, Інститут археології, 2000. С. 5.

Поняття і природа звичаєвого права  
у співвідношенні з українською державністю 

Співвідношення звичаєвого права й української державності необхідно досліджувати, 
починаючи як із джерел матеріального та духовного життя народу, так і з концепцій 
про їх природу. Тим паче на цю проблему існує чимало, нерідко взаємно заперечливих 
поглядів. Зокрема, часто ототожнюють поняття «держава» і «державність», «правовий 
звичай» і «юридичний звичай», природу звичаєвого права пов’язують винятково із санк-
ціонованими державою нормами. Це зумовлює неймовірну різнорідність і гіпотетич-
ність щодо розуміння сутності звичаєвого права та сутності української державності, 
а отже, не завжди конструктивно впливає на вирішення близького до істини (абсолютної 
істини в пізнанні не буває) питання про неперервність генези української державності. 

Автори «Української загальної енциклопедії» (1930 р.) взагалі оминають питання 
державності. Авторський колектив «Малої енциклопедії українознавства» (1996 р.)  
обмежується посиланнями на українського політичного і державного діяча Володи-
мира Винниченка: «Державність – це устрій всього матеріального і психічного буття 
цілого народу, його національності. Економіки, політики, культури – величезного 
і складного комплексу самоорганізації людей»6. «Юридична енциклопедія» (1999 р.) 
повідомляє, що державність – це специфічна ознака державно-політичної організації 
суспільства, засіб забезпечення суверенного розвитку України7.

В «Енциклопедії історії України» (2005 р.) звичаєве право визначається як «система 
санкціонованих державою правових звичаїв, які є джерелом права в певній державі, 
місцевості або для певної етнічної чи соціальної групи. Утворюється впродовж певного 
періоду шляхом постійного дотримання звичаїв нормативного характеру, відображає 
правову культуру й правову свідомість народу, а водночас і інтереси панівних верств 
суспільства»8. Аналогічними визначеннями обмежуються «Сучасна енциклопедія Украї-
ни», «Мала енциклопедія етнодержавознавства» та ін. 

Наведені визначення є однобічними і методологічно вразливими. Автори названих 
енциклопедичних видань зважили за можливе не виходити за межі ідеологічних посту-
латів (про інтереси панівних верств суспільства) та догм юридичного позитивізму (пра-
во створює держава). Висновки таких штучних конструкцій, на жаль, не спрямовують 
українців на вирішення складних проблем державотворення, на розвиток національної 
гідності, на впевненість у позитивних перспективах державного розвитку і збереження 
правової ідентичності в глобалізованому світі, а швидше на їх знищення.

Наприклад, якщо наголошувати на тезі про бездержавність українського народу, 
який не спромігся вибудувати свою національну державу, то, безумовно, не існує жодних 
підстав, щоб вести мову про існування українського права та, зокрема, українського 
звичаєвого права.  Також відомо, що будь-яка санкціонована державою норма набуває 
рис обов’язковості, всезагальності. Отже, з поширенням на норми звичаєвого права дер-

6 Мала енциклопедія етнодержавознавства. Київ: Довіра; Генеза, 1996. С. 294.
7 Юридична енциклопедія. Київ: Українська енциклопедія, 1999. Т. 2. С. 162.
8 Енциклопедія історії України. Київ: Наукова думка, 2005. Т. 3.
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НАРИС ЧЕТВЕРТИЙ.    
Звичаєве право в спадкоємному розвитку української державності

жавної санкції воно набуває рис закону, втрачаючи показники своєї якісної визначеності 
(властиві тільки йому риси): невідчуженість від конкретної локальної спільноти; тради-
ціоналізм1; територіальний та етносоціальний партикуляризм2; колективний характер3; 
публічність і спрощена процедура судочинства; у структурі норми звичаєвого права 
відсутня санкція (санкцію накладає суд); норми звичаєвого права мають казуїстичний 
(індивідуальний) характер і є моделлю конкретного рішення, що вважається за норму, 
а не результатом законодавчого абстрагування від конкретного випадку.

Цей перелік недоладностей можна продовжити.
Інша справа, коли певні гіпотези та висновки ґрунтуються на розумінні, що жод-

на юридична санкція чи норма, втілена в законі, не досягне дієво своєї мети, якщо 
не знайде підтримки в буденно-масових формах поведінки і свідомості; що діяльність 
людей у будь-якій сфері життєдіяльності підпорядкована законам природного права4. 
А усвідомлення того, що на час виникнення держави як особливої політичної органі-
зації людство вже мало практичний досвід правового регулювання владних відносин 
нормами звичаєвого права, буде неповним без звернення до серйозних наукових дослі-
джень представників історичної (етнографії, етнології, археології, джерелознавства), 
юридичної (загальнотеоретичне правознавство, історико-правова наука, конститу-
ційне право, судоустрій і судочинство) та інших гуманітарних наук. 

Ця проблематика стала серйозною темою для дискусій ще в радянський період 
(друга половина ХХ ст.). Тоді з’явилися дослідження Володимира Валєєва, Ігоря Дьяко-
нова, В’ячеслава Іванова, Володимира Кабо, Леоніда Лелекова, Геннадія Мальцева, Вла-
дика Нерсесянца, Іллі Шифмана, а також європейських дослідників — Еріка Аннерса, 
Гарольда Бермана, Нормана Рулана та ін. Результати дискусій та досліджень науковців 
лягли в основу енциклопедичних видань.

У виданні «Археологія СРСР. Епоха бронзи лісосмуги СРСР» (1987 р.) йдеться, 
що в епоху XXV–XV ст. до н. е. на теренах сучасної України існувала автономна циві-
лізація та культура Середнього Подніпров’я. Вона охоплювала межі басейнів Дніпра, 

1 Традиціоналізм звичаєвого права виражається у тому, що воно інтегрує цінний, необхідний, накопичений 
багатьма поколіннями предків, перевірений історією досвід урегулювання конфліктів і позаконфліктних (правове 
життя людини може відбуватися і поза конфліктами) ситуацій у замиреному середовищі. Цей досвід передається 
від покоління у покоління завдяки традиції. Традиція інтегрує увесь комплекс норм-цінностей, які врегульовують 
відносини у сім’ї, родині, країні, державі та шляхом історичного відбору, закріплюються у суспільній свідомості. Це дає 
підстави говорити про комунікативну функцію звичаєвого права в структурі українського права, оскільки існування 
звичаєвого права засноване на традиціях внутрішньосімейного, внутрішньородинного, внутрішньообщинного, 
внутрішньокооперативного спілкування.
2 Партикуляризм звичаєвого права пов’язують з існуванням у кожній окремій місцевості своїх звичаїв, правил, норм. 
Це пояснюється тим, що звичаєве право завжди жорстко прив’язувалося до конкретної локальної спільноти – племені 
чи іншого етнічного утворення; до його формоутворюючих елементів відносять єдність поселення, конфесії тощо 
(наприклад, міські чи сільські общини, колонії іноземних купців у містах тощо).
3 Колективний характер звичаєвого права виражається трояко: по-перше, воно поширюється на всю локальну 
спільноту, але лише в межах її проживання; по-друге, характеризується колективною формою правотворчості, 
наприклад, рішення народних зборів громади чи ради міста; по-третє, судовий процес завжди публічний 
і колективний. Істотна риса, що обумовлює колективний характер звичаєвого права: воно не може застосовуватися 
поза конкретною локальною спільнотою навіть тоді, коли його застосування у конкретних, прямо передбачених 
офіційним законодавством випадках, санкціоноване державою.
4 Конкретно йдеться про право приватної власності, право на життя, право на реалізацію потреби свободи, право 
на безпеку, право на супротив будь-якому деспотичному режимові.

Прип’яті, Сожа й Десни та прилеглі райони Верхнього Подністров’я, Прикарпаття, Верх-
ньодністерської та Подільської груп (сучасні Київська, Черкаська, Сумська, Львівська, 
Івано-Франківська, Волинська області). При цьому автори зазначають, що незважаючи 
на інтенсивне переміщення і схрещування на цих теренах різних народів, етнічно-куль-
турні основи залишалися незмінними5.

Борис Рибаков зазначав, що історичним джерелом праукраїнської державності стала 
«Руська земля», заселена автохтонами Середнього Подніпров’я6. Ця невелика область від 
Десни до Росі «очолила процес зародження феодальної [раннє Середньовіччя] держав-
ності на величезних обширах Східної Європи – від Вісли до Волги, від Балтики до Чор-
ного моря. Середнє Подніпров’я протягом двох тисячоліть, які передували виникненню 
Київської Русі, було  найбільш розвиненим й історично активним регіоном»7. У процесі 
політичної консолідації східнослов’янських племен у Руську державу на чолі з Києвом 
у цьому регіоні сформувалася єдина система звичаєвого права, чинна на всій території 
держави – «Закон Руський», яка тривалий час (XI – перша третина XIII ст.) слугувала дже-
релом права і лягла в основу «Руської Правди». Остання була ядром розбудови правової 
системи Литовсько-Руської держави та джерелом трьох редакцій Литовських статутів8. 

Автори словника-довідника «Українське державотворення» (1997 р.) підсумовують: 
«Литовські статути протягом віків відігравали важливу роль у правовій системі Украї-
ни. Народом традиційно розглядалися як найважливіші джерела своїх “давніх прав”, 
своєрідну противагу “новині”, яка нав’язувалася з боку Росії чи ін. агресивних сусідів»9.

Беручи до уваги результати цих досліджень, робимо висновок, що в історично-
му часі процес українського державотворення слід сприймати не як суму окремих 
подій, а як неперервний поступ, що й включає в себе як загальні закономірності, так 
і особливості політогенезу10  з відповідними політичними і правовими інститутами 
на теренах України. А на уковий аналіз питання про функціональну роль звичаєвого 
права в спадкоємному розвитку української державності має бути націлений на по-
шук відповіді про її органічні складники, основу основ (становий хребет, серцевину) 
сучасної держави. Бо ці складники вироблені не законодавчими регламентаціями 
та інструкціями влади (згори), а витворені в чітко визначеному звичаєво-правовому 
полі, а отже, випробувані часом і суспільною практикою.

Українська державність у межах предметного поля історико-правової науки має всі 
визначальні юридичні ознаки держави, а саме: територію, населення, владу. Проте, по-
рівняно з поняттям «держава», обсяг поняття «українська державність» змістовніший, 
бо вбирає у себе нагромаджені українським народом духовні та соціальні цінності дер-

5 Археология СССР. Эпоха бронзы лесной полосы СССР. Москва: Наука, 1987. URL: https://arheologija.ru/kulturyi-shnuro-
voy-keramiki-srednedneprovskaya-podkarpatskaya-goroditskaya-stzhizhooksko-zdolbvskaya/
6 Автохтони (від гр. Αυτοχθων – місцевий, корінний, тубільний) – етнічні спільноти, що виникли на певній території.
7 Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. Москва: Наука, 1987. С. 8.
8 Мірошниченко М. І. Державність і право України. Генезис у європейському контексті (З найдавніших часів – до поч. 
XIX ст.). Київ: Атіка, 2006. С. 398–410.
9 Українське державотворення. Невитребуваний потенціал: словник-довідник. Київ: Либідь, 1997. С. 272.
10 Політогенез – формування різних владних і політичних форм та інститутів, включаючи державність.
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НАРИС ЧЕТВЕРТИЙ.    
Звичаєве право в спадкоємному розвитку української державності

жавотворення, що переходять у площину усвідомлення ним природного права на са-
мовизначення, самореалізацію і свободу в межах своїх етнічно сполучених територій.

У світлі наведених міркувань поняття «державність України» (українська держав-
ність) як історико-правове поняття змістовно вказує на об’єктивну даність історичної 
зумовленості процесу виникнення, становлення і спадкоємності у розвитку націо-
нальної держави в Україні та організаційно-правового оформлення її незалежності 
і суверенітету1. У цьому разі державність слід сприймати як практичне втілення 
політичного ідеалу. Згідно з енцик лопедичним визначенням політичний ідеал – це 
ціннісно-світоглядне відображення та впорядкування соціально-політичних реалій 
у вигляді мети, образів, уявлень про майбутнє; взірець досконалості, що виступає для 
суб’єктів політики і широких верств населення моделлю бажаного, критерієм оцінки 
дійсності з позицій віддаленої мети2.

Минувшина знає такі історичні форми державності: політії, бігменства, царства, 
міста- держави, міста-республіки, князівства, країни-держави, сучасні національні 
держави (політико-правовий інститут, стійка форма владно-правової організації 
суспільства), в яких інституціалізується публічна влада як функція суспільства – ро-
дова, племінна, общинна, державна. 

Звичаєве право, поряд із мораллю, етикою формує «етнокультурну систему окре-
мого народу»3,  в ареалі якої і відбувається формування національної державності4. 
Його головною ідеєю є гармонія і примирення відповідно до визнаних і закріплених 
у конкретному соціумі структурно-організаційних основ суспільного порядку.

Поняття звичаєвого права інтерпретується у літературі по-різному. Не претен-
дуючи на винятковість своїх суджень, ми пропонуємо таке його визначення: звичаєве 
право – це комплекс правових звичаїв, забезпечених соціальною санкцією у формі до-
говору; юридичних звичаїв і правових принципів, що сформувалися у процесі судової 
правотворчості і судового правозастосування та інституцій5, які в системній взаємодії 
змістовно і по суті не суперечать усталеним у конкретному соціумі вимогам моралі 
та дії законів природного права. 

Запропонована дефініція звичаєвого права в змістовому аспекті не акцентує ува-
гу на традиційно усталеному «юридичному» розумінні його природи, де обов’язково 
присутня санкція держави. Вона виокремлює:

1 Мірошниченко М. І. «Державність України» як історико-правове поняття (питання змісту). Правова держава. Щоріч. 
наук. праць. 2013. Вип. 14. С. 71.
2 Політологічний енциклопедичний словник. Київ: Генеза, 1997. С. 139–140.
3 Івановська О. П., Івановський П. О. Звичаєве право в Україні: етнотворчий аспект. Київ: ВПЦ «Київський університет», 
2014. С. 4.
4 Будь-яка форма державності виникає та функціонує в системі замиреного середовища і вибудовується навколо права 
відповідно до пануючої  в суспільстві моделі соціонормативної регуляції.
5 Поняття «інституція» тут вживається в інтерпретації лауреата Нобелівської премії з економіки, американського 
економіста Дугласа Норта (1920–2015 рр.), яка набула найбільшої популярності серед сучасних зарубіжних і вітчизняних 
учених, – це правила гри у суспільстві (звички, традиції, ритуали, обряди) або, точніше, придумані людьми обмеження, 
які спрямовують людську взаємодію у річище розв’язання проблем із підтримки і збалансованості інтересів усіх членів 
спільноти на основі генерування інформації про прийняті у суспільстві структурно-організаційні основи порядку 
(North D. Institutions, institutional change and economic performance. New York: Cambridge University Press, 1990. Р. 11).

– його сутнісну ознаку – договірний характер функціонування на всіх рівнях 
соціаль ної структури; 

– у змістовому аспекті – відповідність норм звичаєвого права вимогам законів 
природного права; 

– у функціональному аспекті – властивість звичаєвого права бути транслятором 
природного права на соціокультурний пласт. 

Названі засадничі ознаки звичаєвого права є необхідною умовою визначення його 
природи. Гіпотетично природа звичаєвого права укорінена в соціокультурному про-
сторі неорганізованого правового спілкування, яке породжує автономні регулятивні 
механізми в організаційно-нормативній системі суспільних відносин, підпорядкова-
них законам природного права і спрямованих на забезпечення умов замиреного сере-
довища. Підставою виникнення і дотримання правових зобов’язань щодо забезпечення 
умов замиреного середовища є договір (фундаментальна згода) про базові принципи 
і цінності, які структурують відносини в конкретній локальній спільноті.

Отже, поняття і сутність звичаєвого права випливають не з цілей законодавчої 
політики держави, а з цінностей і функцій права як соціокультурного явища. При 
цьому характер і функціональна спрямованість дії звичаєвого права залежать від 
природно- індивідуальних якостей народів, від їхньої сформованої під час етноге-
незу ментальності. 

Поняття і сутність української державності (національної державності) випли-
вають із політичного ідеалу, зміст якого визначають гранично усталені потреби й ін-
тереси суспільства в замиреному середовищі, переломлені крізь призму ментальних 
уявлень україн ського народу про справедливе урядування. 

Витоки і засади української державності

Пошук основи основ української державності слід розпочати з аналізу виро-
блених наукою двох моделей соціальної регуляції: східної  та західної (більшість 
із реалізованих в історії цивілізацій тяжіє до однієї з них)6. Підвалиною східної 
є сакральна влада. Вона є джерелом права, але сама перебуває поза й над правом, 
логіка поведінки можновладців не підвладна жодній нормі закону. Підвалиною 
західної моделі є право як соціокультурне явище, яке в суспільній свідомості і сві-
домості кожного переживається та сакралізується як найвища соціальна цінність. 
Його джерелом є об’єктивні закони життєдіяльності суспільства як частини природи. 
Суспільство, самоорганізуючись, спирається на безумовну громадянську конвенцію 
щодо обов’язків, прав, норм і процедур існування. 

Наріжними інститутами в системі владних відносин у східній моделі соціонорма-
тивної регуляції є община, у західній – громада. Для общини характерна комунальна 
форма співжиття; влада належить главі общини; індивіди відчужені від влади і тоталь-
но підпорядковані колективному началу. Громада – це форма самоорганізації, заснова-

6 Життя етносу: соціокультурні нариси. Київ: Либідь, 1997. С. 234.
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НАРИС ЧЕТВЕРТИЙ.    
Звичаєве право в спадкоємному розвитку української державності

на на конвенціональних зв’язках1 між автономними індивідами та принципі свободи 
для кожного, за умов збереження і забезпечення свободи для колективу загалом.  

Державність в Україні еволюціонувала у межах західної моделі соціонормативної 
регуляції2. Її органічним складником, починаючи ще з часів трипільської культури 
(V–III тис. до н. е.), була громада (цю версію підтримують дослідники – Докія Гуменна, 
Михайло Відейко, Людмила Кормич, Олександр Стражний та ін.). В історичних джере-
лах відома під назвою «верв», «мир», «люди», «село», «копа», «громада», «велика громада» 
та ін. Громадівське життя трипільців підпорядковувалося вимогам звичаєвого права. 
Олександр Стражний зауважує: «…180 поколінь між українцями і трипільцями пов’я-
зані тисячами ниточок традицій, спільних цінностей, вірувань і тисячами паутинок 
ментальностей»3. На підставі звичаєвих законів трипільці витворили демократичні 
інститути урядування, характерні для воєнної демократії: племінні народні збори (чи 
збори воїнів), рада старійшин і вождь. Характерною рисою воєнної демократії є відсут-
ність тенденції до сакралізації влади вождя. Народні збори за будь-яких обставин мог-
ли висловити незгоду з його рішенням. У процесі політогенезу племінні народні збори 
трансформувалися в інститут віча головних міст окремих земель (княжінь). За оцінкою 
історика, джерелознавця білоруського походження Митрофана Довнар-Запольського 
(1867–1934 рр.), віча були справжньою формою народовладдя і на сільських теренах4.

Перші письмові згадки про існування громади науковці знаходять у «Руській Прав-
ді». За повідомленнями, зокрема, Михайла Брайчевського, Бориса Грекова, Михайла 
Грушевського, Івана Линиченка, історичні джерела свідчать про існування на теренах 
України громад ще в XV–XVI ст. як у Галичині, так і у Великому князівстві Литовсько-
му. Спільне володіння землями витворило окремий тип громади – земельну громаду. 
До неї здебільшого належали мешканці одного села, але існували й такі села, в яких 
було декілька земельних громад. Їх релікти «були засвідчені дослідниками на Буковині 
й Прикарпатті ще у XIX ст., а в Закарпатті – на початку XX ст.»5.

Автори «Історії української культури» зауважують: «Принаймні до кінця XV ст. її 
[громади] члени були особисто вільними, володіли земельними наділами, мали свої 
двори, необхідні знаряддя праці, і це позначилося на формуванні своєрідної соціальної 
психології та свідомості. <…> Ідеали селян розкриваються через ставлення громади до 
справи (у судових процесах, при виконанні господарських робіт), через взаємовідноси-
ни поколінь та статей (в копних судах, на народних зібраннях) тощо. До компетенцій 
громадівського уряду входило врегулювання стосунків, охорона честі сім’ї, всієї спіль-
ноти в межах села, соціального захисту сиріт, убогих, вдів. Традиції громадського опі-
кунства документально зафіксовані в XVI ст.»6. З XVI–XVII ст. повноваження громади 

1 Конвенціональний зв’язок – відповідний до угоди; відповідає певній традиції.
2 Мірошниченко М. І. Державність і право України. Генезис у європейському контексті (З найдавніших часів – до поч. 
XIX ст.). Київ: Атіка, 2006. С. 32–70.
3 Стражний О. Український менталітет: ілюзії, міфи, реальність. URL: http//www.astra-lit.com/ukr-ment-ukr/03_tripilla.htm
4 Довнар-Запольский М. Западнорусская сельськая община в XVI веке. Санкт-Петербург: Тип. В. С. Балашева, 1897. 56, [2] с.
5 Історія української культури. XIII – першої половини XVII ст. Київ: Наукова думка, 2001. Т. 2. С. 152, 154–155.
6 Там само.

в цій ділянці послаблюються, ініціатива переходить до домініальної влади й церкви. 
Проте важливим регулятором морально-етичних відносин і практичних дій у житті 
села і надалі залишалася громадська думка7.

Автономія громади, як вважає Митрофан Довнар-Запольський, «ґрунтувалася 
на владі віча та юридичних звичаях». Особливо ретельно нормами звичаєвого права 
регламентувалися питання збору данини та розподілу податків між дворами. Чітке 
дотримання процесуальних норм звичаєвого права демонструє громадівське судочин-
ство, зокрема діяльність копних судів8. Вимогам звичаєвого права підпорядковува-
лося громадівське управління, репрезентоване виборними особами. Назви сільських 
старшин «десятник», «соцький», «тивун», «отаман», «князь», «солтис», «крайник» свідчать 
про «збереження у свідомості і пам’яті автохтонів, попри політичні й соціальні зміни, 
традицій давньоукраїнських княжих часів»9. Серед виборних осіб важливу роль віді-
гравали окремі члени громади, названі в літописах «лучші мужі», «градські старці». Вони 
як носії народних знань і давніх звичаїв брали участь у громадських сходах, у розгляді 
найважливіших спірних питань. Їхній голос був вирішальним при виборі місцевих 
урядовців, а також у судових процесах. Нагородою за службу громаді були не привілеї 
та матеріальна вигода, а пошана і повага людей.

Ланкою одного ланцюга стали козацькі громади, де всі вважалися вільними і рівни-
ми у користуванні землею та промисловими угіддями, мали однакові права на участь 
у самоврядуванні. Автори словника-довідника «Українське державотворення» слушно 
наголо шують, що «поселенський люд виявився досить сприйнятливим до демократич-
них традицій державності предків; звичаєвого права пращурів, які ототожнювали його 
з правдою; елементів народоправства у вигляді віча; соборності, колективізму, громад-
ської солідарності, що втілювалися в общинному землеволодінні, суспільній [грома-
дівській] власності на землю, свободолюбства, потягу до рівності людей, братерства, 
справедливості в досить розвинутому общинно-громадському житті; до принципів 
виборності владних органів (десяцькі, соцькі, тисяцькі, земельні суди); до децентралі-
зації політ. влади, що виявилось у розгалуженій системі місцевого самоврядування…»10.

Вперше на законодавчому рівні правовий статус громад було закріплено Ли-
товським статутом 1529 р. Значна частина місцевих українських звичаїв, зокрема 
й процесуальних, увійшли до всіх редакцій Литовського статуту і набули сили «писа-
ного права». Термін «громада» трапляється у Конституції Пилипа Орлика, Універсалі 
Центральної Ради та Конституції Української Народної Республіки (УНР) (1918 р.) – 
офіційна назва «Статут про державний устрій, права і вільності УНР». Законом  
Австро-Угорської імперії другої половини ХІХ ст. від 14 листопада 1863 р. визначалася 
самостійність міської та сільської громад із власними самоврядними органами та пра-
вом володіння нерухомим майном, розміщеним на їхніх територіях.

7 Історія української культури. XIII – першої половини XVII ст. Київ: Наукова думка, 2001. Т. 2. С. 155–156.
8 Там само, с. 153–154.
9 Там само, с. 152, 154–155.
10 Українське державотворення. Невитребуваний потенціал: словник-довідник. Київ: Либідь, 1997. С. 232.
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Великий князь київський Ярослав Мудрий (худ. В. Слєпченко)

Нестор Літописець (худ. В. Слєпченко)
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НАРИС ЧЕТВЕРТИЙ.    
Звичаєве право в спадкоємному розвитку української державності

На особливу увагу заслуговують статті Конституції УНР про самоврядуван-
ня (ст. 26) та повноваження міністрів УНР щодо контролю та координації установ 
місцевого самоврядування (ст. 50). Норма ст. 5 «Загальні положення» закріплює 
принцип децентралізації як основи широкого самоврядування. Перелічені норми 
слід правильно читати. Вони закріплюють механізм відношення центральної і міс-
цевої влади на основі концепту, незвичного для сприйняття правовою свідомістю 
сучасників, які виховувалися у культурі етатистського мислення, та яка і досі панує 
в сучасному конституційному процесі. Суть концепту така: не державна влада віддає 
свої повноваження на місця, навпаки, самоврядні інститути влади на місцях не пере-
шкоджають органу центральної влади, у межах повноважень визначених Статутом, 
порядкувати на її території «всіма справами, які зістаються поза межами діяльности 
установ місцевої самоуправи»1. 

Як видається, такий концепт має бути наріжним у вирішенні проблеми місцевого 
самоврядування у сучасних умовах трансформації  української державності. Його 
застосування унеможливлює дублювання повноважень і конкуренцію компетенцій 
місцевих державних адміністрацій та місцевих рад, позбавлених значної частини ва-
желів управління, серйозної матеріально-фінансової основи й ефективного механізму 
правового захисту, що є причиною конфліктів повноважень, тому є прямою загрозою 
конституційному ладові. 

Отже, в історичному процесі практичної реалізації державотворення український 
народ витворив ідеал державності, органічні складники (основа основ) якої не втрати-
ли актуальності для розбудови сучасної держави:

– соціальна основа – громада як форма самоорганізації мешканців сіл, міст і міс-
течок із демократичними інститутами прямого і представницького народовладдя;

– нормативно-організаційна (правова) основа системи урядування – договір між 
громадою та владними інститутами, які покликані забезпечувати умови замиреного 
середовища відповідно до вимог звичаєвого права;

– інституційна основа в системі владних відносин – віче, що вирішує усі питання 
місцевого чи загальнодержавного значення, дотримуючись норм звичаєвого права.

Усі ці складники – суто звичаєві явища, продукт народної творчості. 
Глибина практичного досвіду неперервного в історичному часі розвитку україн-

ської державності на основі звичаєвого права вже належним чином пізнана завдяки 
зусиллям не одного покоління науковців. Настала пора оцінити його вагомість для 
вироблення конституційної стратегії державотворення на сучасному етапі розвитку 
українського суспільства, особливо у частині розроблення та запровадження ефек-
тивного правового механізму децентралізації державної влади; створення та гаран-
тування у конституційний спосіб функціонування самоврядних інститутів прямої 
демократії і народовладдя та надання цим інститутам права законодавчої ініціативи 
з чітко розробленою процедурою реалізації. 

1 Конституція Української Народньої Республіки (Статут про державний устрій, права і вільності УНР). URL:  
https://z00-akon.rada.gov.ua/laws/show/n0002318#Text

На цьому шляху важливою є реконструкція українського звичаєвого права. Ре-
гулятивний вплив звичаєвого права посилює належна йому компенсаторна функція, 
яка має на меті заповнити прогалини в правовій регламентації, тоді як загальнопра-
вова – компенсаційна функція позитивного права спрямована лише на відновленням 
соціальної справедливості.  

У політико-правовому просторі українського суспільства українське звичаєве 
право може існувати як автономна система права паралельно з системою писаного 
позитивного права (законодавства). Суттєва різниця у функціонуванні цих двох сис-
тем відповідного праворегулюючого призначення вбачається у тому, що, по-перше, 
на відміну від закритої системи позитивного права, звичаєве право – це відкрита, 
гнучка система, ефективний інструмент замиреного середовища в самоорганізованому 
суспільстві. Воно виконує комунікативну функцію в праві, позаяк його неперехідність 
забезпечується традиціями внутрішньосімейного, внутрішньородинного, внутрішньо-
кооперативного, внутрішньогромадівського спілкування. По-друге, система позитив-
ного права – результат правотворчої діяльності. 

Система звичаєвого права – природна система регулювання суспільних відносин, 
заснована на звичаєво-правових нормах і правових принципах, що сформувалися 
у процесі договірної діяльності суспільства та судової правотворчості і судового пра-
возастосування.

Автор: Марія Мірошниченко
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НАРИС П’ЯТИЙ.   
Витоки державності  в історико-географічному ареалі України  
 в прадавню добу

І сторико-географічний ареал сучасної України охоплює значну територію на схо-
ді Європи. Її заселення людьми сучасного типу і, відповідно, відлік історії су-

спільних відносин, зокрема й витоків процесів державотворення, розпочалися десятки 
тисяч років тому. 

Цілком реальними пам’ятками давнього державотворення є залишки поселень 
і міст, вали городищ і фортець, монети, карбовані давно зниклими державами, 
поховання володарів зі скарбами та символами влади, могили воїнів, хліборобів, 
ремісників. Відомості з писемних джерел охоплюють приблизно останні три тисячі 
років, однак їхній зміст настільки неповний, що призводить до появи безлічі версій 
прадавньої історії.

Фонд археологічних знахідок постійно поповнюється. Отримана інформація дає 
змогу вдосконалювати оцінку та інтерпретацію писемних джерел. Як наслідок – періо-
дичне переписування давньої історії1, зокрема історії державотворення. 

Історію державотворчих процесів доцільно розглядати в межах окремих хроно-
логічних періодів, які визначаються, з одного боку, археологічною періодизацією, 
а з другого – реальними історичними подіями та змінами, зафіксованими у тогочасних 
писемних джерелах. У межах цих періодів слід зважати на процеси, які відбувалися 
на різних територіях, а також на їхній взаємозв’язок.

Біля витоків

У період від появи людей у географічному ареалі України близько 40 тис. років 
тому до 6 тис. до н. е. кількість населення була незначною. Це зумовлено стабільністю 
економічної системи, що базувалася на таких заняттях, як спеціалізоване полювання, 
рибальство та збиральництво. Спосіб життя, пов’язаний із подібними видами діяльно-
сті, обмежував приріст населення. Тому для регулювання суспільних відносин (права 
власності на мисливські й інші угіддя) цілком достатньо було родових структур2. 
Навіть поява відтворювальних форм господарства – хліборобства і тваринництва на-
прикінці VII тис. до н. е.3 не змінила ситуацію.

Все почало змінюватися у другій половині VI тис. до н. е., коли поширення хлібо-
робства і тваринництва у Південно-Східній та Центральній Європі призвело до значно-
го зростання чисельності населення4. Наслідком стала низка змін у суспільному житті, 

1 Словник-довідник з археології України. Київ: Наукова думка, 1996. 430 с.; Давня історія України. Київ: Наукова думка, 
1997. Т. 1: Первісне суспільство. 560 с.; Давня історія України. Київ: Наукова думка, 1998. Т. 2: Скіфоантична доба. 496 с.; 
Україна: хронологія розвитку. З давніх часів до пізньої античності. Київ: Кріон, 2007. 704 с.; Залізняк Л. Стародавня 
історія України. Київ: Темпора, 2012. 542 с.; Древние культуры Северо-Западного Причерноморья. Одесса: Смил, 2013; 
Історія цивілізації. Україна. Харків: Фоліо, 2019. Т. І: Від кіммерійців до Русі. 586 с.
2 Зализняк Л. Л. Охотники на северного оленя Украинского Полесья в эпоху финального палеолита. Киев: Наукова дум-
ка, 1989. 172 с.; Залізняк Л. Л. Передісторія України Х–V тис. до н. е. Київ: Бібліотека українця, 1998. 304 с.; Залізняк Л. Л. 
Мезолітичні мисливці та рибалки Надпоріжжя за матеріалами поселення Огрінь. Археологія. 2018. № 3. С. 3–19. 
3 Котова Н. С. Неолитизация Украины. Луганськ: Шлях, 2002. 268 с.; Котова Н. С. Древнейшая керамика Украины. 
Харьков: Майдан, 2015. 153 с.
4 Müller J. Eight million Neolithic Europeans: social demography and social archaeology on the scope of change – from the 
Near East to Scandinaviа. Paradigm Change. Oxford, 2015. P. 200–214. 

яка призвела до появи раніше невідомих явищ. Відбувалося помітне на археологічному 
матеріалі (будівлі, поховання) виділення заможних осіб, причетних до управління, 
зростала цінність земельних угідь і, відповідно, потреба у захисті права власності. 
Це відбувалося на тлі протистояння з громадами, які займалися привласнювальним 
господарством і вважали ці території споконвічно своїми5. 

Кризові ситуації вирішували різним чином, зокрема силою. Цей висновок випли-
ває зі знахідок укріплених поселень, слідів бойових дій (у вигляді масових поховань), 
появи зразків спеціалізованої, вже не мисливської зброї (сокири-молоти з каменю)6. 
Саме у цей період актуальним став інститут племені, який об’єднував до кількох тисяч 
людей і був спрямований на регулювання відносин із «зовнішнім світом».

Для історико-географічного ареалу України зразком співіснування кількох пле-
мінних структур давніх хліборобів у VI тис. до н. е. є Закарпаття. Там вони представ-
лені археологічними культурами Кріш, мальованої кераміки, Б’юкк, територія поши-
рення яких виходила за межі території кількох сучасних країн (Словаччини, Угорщини, 
Румунії)7. Існувала низка відносно невеликих хліборобських поселень, мешканці яких 
мали можливість відстоювати свої інтереси лише об’єднавшись зі спорідненими ко-
лективами. Судячи зі знахідок, ситуація тут була відносно спокійною.

В умовах «масового» створення племінних структур на певних територіях альтер-
нативою їх протистоянню та війнам були міграції хліборобського населення на землі, 
де подібні суспільні організми або не існували, або були слабшими і менш численними. 
Територія на схід від Карпат виглядала особливо привабливо. Передгір’я у Прикарпатті 
були аналогом земель Закарпаття (із дещо м’якшим кліматом). Далі йшла майже неза-
селена (на думку давніх хліборобів) територія. 

Поширення відтворювальних форм господарства на ці землі виглядало надзви-
чайно перспективним і могло забезпечити учасників процесу «життєвим просто-
ром» на кілька тисячоліть. Серед них, як з’ясували генетичні дослідження, були як 
представники громад, які займалися хліборобством і тваринництвом, так і нащад-
ки давніх мисливців та рибалок8. Ідеться про населення, яке залишило пам’ятки 
культури лінійно-стрічкової кераміки, що поширені на теренах від басейну Сени 
на заході до Південного Бугу на сході. На захід від Карпат носії цієї культури у другій 
половині VI тис. до н. е. витворили не лише племінні структури, а й такі, що можуть 
бути визначені як вождівства9. Призначенням останніх було, зокрема, вирішення 
міжплемінних суперечок, забезпечення домінування груп племен над сусідами. 

5 Gronenborn D. Climate fluctuations and trajectories to complexity in the Neolithic: towards a theory .Documenta Praehis-
torica, 2009. T. XXXVI. Р. 97–110. Відейко М. Ю. Південно-Східна та Центральна Європа у VI–IV тис. до н. е. Київ; Умань: 
ФОП Жовтий О. О., 2015. С. 39–64.
6 Sticks, stones, and broken bones: Neolithic violence in a European perspective. Oxford University Press, 2012; Відейко М. Ю. 
Зброя та військова справа у давніх хліборобів Європи у VI–IV тис. до н. е. Історія зброї та військової справи. Альманах. 
Київ: Видавець Олег Філюк, 2019.
7 Котигорошко В. Верхнє потисся у давнину. Ужгород: Карпати, 2008. С. 33–49.
8 Early Farmers: the view from Archaeology and Science. Oxford: Oxford University Press for the British Academy, 2014. Chapter 5.
9 Відейко М. Ю. Південно-Східна та Центральна Європа у VI–IV тис. до н. е. Київ; Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. 
С. 58–61.
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НАРИС П’ЯТИЙ.   
Витоки державності  в історико-географічному ареалі України  
 в прадавню добу

Виразом могутності цих об’єднань стало спорудження великих укріплених селищ1 
і громадських культових центрів – «ронделів»2. 

Нині на території України відомо близько ста поселень культури лінійно-стріч-
кової кераміки, більшість із яких виявлена на західних територіях3, однак декілька 
знайдено біля Південного Бугу на межі степу та лісостепу4. Цей рух можна назва-
ти «аграрною колонізацією». Він розпочався наприкінці VI тис. до н. е. Поселення 
були невеликими, укріплені пункти та громадські споруди не виявлені. Схоже на те, 
що у цього населення не виникло потреби у відтворенні тих інститутів влади, які були 
їм відомі на захід від Карпат. Цей приклад засвідчує: за певних умов суспільство може 
відмовитися від створення механізмів регулювання, якщо у них немає потреби.

На решті території ареалу України успішно існували громади (представлені та-
кими архео логічними культурами, як буго-дністровська, сурська, дніпро-донецька, 
дніпро-азовська та ін.5), об’єднані на клановому, а часом – на племінному рівні. Однак 
їхня загальна чисельність все ще була нижче межі, за якою відбувається поява більш 
складних суспільних організмів.

Варто згадати, що на кінець VI тис. до н. е. припадають кліматичні зміни, які були 
несприятливими для давніх хліборобів і призвели до пошуку нових земель для розсе-
лення і ведення господарства. Серед них виявилися предки людей, які залишили по 
собі культурний комплекс Трипілля-Кукутень. 

«Трипільський світ» та його сусіди 

За майже півтори тисячі років спільноти, представлені пам’ятками Трипілля- 
Кукутень, пройшли шлях від племінних структур до утворення вождівств і складних 
вождівств, тобто вийшли на рівень, з якого і починається державотворення. Про це 
свідчать насамперед відомості про їхні поселення – розміри, структура, характер 
забудови. Ці ж відомості дають змогу приблизно оцінити демографічний потенціал, 
який був важливим фактором у створенні суспільних структур різного рівня6. 

Вивчаючи історію тих часів, необхідно мати на увазі, що культурна спільність 
Прекукутень – Кукутень – Трипілля не являла собою єдиного цілого у політичному 
відношенні. 

1 Furholt M., Müller-Scheeßel N., Wunderlich M.,Cheben I., Muller J. Communality and Discord in an Early Neolithic Settle-
ment Agglomeration: The LBK Site of Vráble, Southwest Slovakia. Cambridge Archaeological Journal. 2020. № 30 (3). P. 469–489.
2 Kobyliński Z., Braasch O., Herbich T., Misiewicz K., Nebelsick L., WachD. Confirmation of the first Neolithic rondel-type en-
closure in Poland. Antiquity. 2012. № 86 (334). P. 1084–1096. 
3 Ленартович О. В. Культура лінійно-стрічкової кераміки у басейні Верхнього та Середнього Дністра і Західного Бугу: 
автореф. диС. … канд. іст. наук. Київ, 2013.
4 Kiosak D. Kamyane-Zavallia, the Easternmost Linear Pottery Culture Settlement Ever Excavated. Sprawozdania Archeolo-
giczne. 2017. Vol. 69. Р. 253–269.
5 Україна: хронологія розвитку. З давніх часів до пізньої античності. Київ: Кріон, 2007. С. 88–109.
6 Відейко М. Ю. Південно-Східна та Центральна Європа у VI–IV тис. до н. е. Київ; Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. 
С. 65–182.

Економічною базою Трипілля-Кукутень були насамперед хліборобство і тваринни-
цтво при збереженні певного значення традиційних полювання і рибальства7. Відлік 
часу становлення відтворювальних форм господарства як базових форм діяльності 
населення ареалу України можливо починати саме з цих часів. Це важливо, адже тим 
самим було закладено економічний фундамент для державотворення наступних ти-
сячоліть. Їхній занепад, спричинений переважно кліматичними факторами8, неодно-
разово призводив до краху досить складних суспільних структур, але у наступні часи 
це була саме та точка відліку, яка забезпечувала їхнє відтворення. 

У період між 5000–4600 рр. до н. е. чисельність населення зросла: якщо на початку 
кількість поселень, зосереджених між Карпатами та Дніпром була у межах двох десят-
ків, то через 400 років збільшилася до сотні, так само як і територія поширення – від 
Прикарпаття до межиріччя Південного Бугу та Дніпра. Враховуючи подібність мате-
ріальної культури, можливо припустити належність їхніх мешканців до одного або 
кількох племен, які розселилися окремими групами на значній території. 

У процесі аграрної колонізації хліборобське населення, зі зростанням чисельно-
сті, почало створювати великі поселення, які були адміністративними, релігійними 
та військовими центрами племінних структур. «Центром влади» трипільського плем’я 
у басейні Південного Бугу було поселення Могильна-ІІІ площею близько 10 га, в якому 
налічувалося понад сто будівель. 

Між 4300–4200 рр. до н. е. в Європі відбулися кліматичні зміни, які позначилися 
на умовах існування хліборобів9. Залежно від району цей вплив виявився різним. Якщо 
Південно-Східна та частково Центральна Європа пережили кризу, яка призвела до 
занепаду хліборобства і, відповідно, зникнення досить високорозвинених культурних 
комплексів, зокрема Лендель, Вінча, Гумельниця, то в регіоні поширення Трипілля- 
Кукутень сформувалися умови, надзвичайно сприятливі для ведення хліборобського 
господарства частково у лісовій та лісостеповій смугах. 

Використовуючи багаті місцеві ресурси, нагромаджений демографічний потен-
ціал, семисотрічний досвід освоєння територій, населення культурного комплек-
су Трипілля- Кукутень досягло нових висот у створенні суспільних структур. Між 
4000–3600 рр. до н. е. найбільші протоміста за різними підрахунками могли мати 
6–15 000 населення. Кожне з них було вождівством, а кілька поселень-гігантів мог-
ли утворювати складне вождівство з населенням понад 20 000 осіб10. На прикла-
ді цих поселень-гігантів, протоміст, можемо спостерігати початкові стадії процесу  
урбанізації з усіма його протиріччями, позитивними й негативними наслідками. Поділ 
праці призвів до розквіту ремесел, що особливо помітно на прикладі чудових кераміч-
них виробів. Реалістичні «портретні» статуетки змушують замислитися про розвиток 

7 Пашкевич Г. О., Відейко М. Ю. Рільництво племен трипільської культури. Київ, 2006. 144 с.; Журавльов О. П. 
Тваринництво і мисливство у трипільських племен на території України. Київ: Шлях, 2008. 252 С. 
8 Weninger B. HarperT. The Geographic Corridor for Rapid Climate Change in Southeast Europe and Ukraine. Neolithic and 
Copper Age between the Carpathians and the Aegean Sea. Archäologie in Eurasien. 2015. № 31. Р. 485–515. 
9 Там само. 
10 Відейко М. Ю. Південно-Східна та Центральна Європа у VI–IV тис. до н. е. Київ; Умань: ФОП Жовтий О. О, 2015. 
С. 140–145.

«Трипільський світ» та його сусіди
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мистецтва. Була створена розгалужена і масштабна система обміну сировиною й виро-
бами з металу та кремнію. Величезне поселення з декількома тисячами жителів у разі 
потреби могло виставити для захисту від кількох сотень до тисячі і більше воїнів. 

У Північно-Західному Причорномор’ї між Дунаєм та Дністром у першій половині 
V тис. до н. е. з’явилися поселення хліборобського населення, які належали  до куль-
тури Гумельниця. Основна територія її поширення – на захід від Дунаю, вздовж його 
течії та до підніжжя Балканських гір на заході1. Поява цього населення на схід від 
Дунаю була проявом аграрної колонізації. Важливим аспектом діяльності стала тор-
говельна активність, спрямована на обмін із населенням степової смуги2. Всього в ме-
жах України відомо близько тридцяти поселень, серед яких виділялися кілька селищ 
більших розмірів3. Одне з них біля села Орловка –  Картал, поруч із переправою через 
Дунай – мало штучні укріплення у вигляді ровів4. Загальна чисельність його населен-
ня не перевищувала кількох тисяч осіб, що відповідає племінному рівню організації. 
Більші поселення могли по черзі виконувати роль племінних центрів. 

Символом влади вождів стала бойова сокира, виготовлена з міді або мармуру 
на руків’ї, прикрашеному золотом5. Подібні символи влади було запозичено і сусіда-
ми, зокрема населенням, належним до культурного комплексу Трипілля-Кукутень. 
Частина цього вождівства – племінне об’єднання у межиріччі Дунаю та Дністра, яке 
контролювало переправу через Дунай, проіснувало приблизно до 4300–4200 рр. до н. 
е. Його занепад та зникнення, як і всього культурного комплексу Гумельниця, нині 
пов’язують із кліматичними змінами, які зробили неможливим традиційне хлібороб-
ське господарство у цьому регіоні. 

Тривалий час занепад цивілізації давньої Європи пов’язували з навалою «курган-
них народів» – вторгненням войовничого населення з причорноморських степів6. Нині 
встановлено, що «степове» населення того часу було зосереджене у долинах Південного 
Бугу, Дніпра та Сіверського Дінця. Вони були південними сусідами населення куль-
турних комплексів Трипілля-Кукутень (V–IV тис. до н. е.), Гумельниця (V тис. до н. е.) 
на заході та Майкоп (IV тис. до н. е.) на сході. Будучи відносно нечисленними – архео-

1 Тодорова Х. Каменно-медната епоха в България. София: Наука и изкуство, 1986. 280 с.; Hansen S., Toderas М. Pietrele 
und de noien Dimensionen kupferzeitlicher Siedlungen in der Unteren Donau. Leben auf dem Tell als soziale Praxis. Beitrage des 
Internationalen Symposium in Berlin vom 26–27. Februar 2007. 
2  Відейко М. Ю. Південні шляхи обміну у V–IV тис. до н. е. Народы и культуры Нижнего Дуная в древности. Материалы 
Международной научно-практической конференции (г. Измаил, 23–26 августа 2018 г.). Измаил: Ирбис, С. 26–35.
3 Субботин Л. В. Памятники культуры Гумельница Юго-Запада Украины. Киев: Наукова думка, 1983. 139 с.
4 Govedarica C., Manzura I. The Cooper Age Settlement of Kartal in Orlovka (SouthwestUkraine) In: Neolithic and Cooper Age 
between the Carpathian Basin and the Aegean Sea. Chrono-logies and Technologies from the 6th to the 4th Millenium BCE. Buda-
pest: International Workshop, 2012. Archäologie in Eurasien. 2015. № 31; Манзура И. В. Очерк развития энеолитических 
культур Северного Причерноморья. Древние культуры Северо-Западного Причерноморья. Одесса: ООО РИА СМИЛ, 2013. 
С. 154–160. 
5 Ivanov I. Die Ausgrabungen des Gräberfeldes von Varna. Macht, Herrschaft und Gold. Moderne-Galerie des Saarlands-Muse-
um, Saarbrüken, Krüger, 1988. S. 49–66, 67–78.
6 Gimbutas M. Old Europe in the Fifth Millenium B. C.: The European Situation on the Arrival of Indo-Europeans. The Indo- 
Europeans in the Fourth and Third Millennia. Ann Arbor: Karoma Publishers, 1982; Anthony D. W. The Horse, the Wheel, and 
Language: How Bronze-Age Riders from the Eurasian Steppes Shaped the Modern World, Princeton University Press, 2007. 

логи налічують за весь цей період близько півтори сотні пам’яток7, не могли відіграва-
ти помітної ролі в історичних подіях. Вони створили кланові об’єднання, організовані 
у кілька племінних структур8. Їх очолювали вожді, які мали зиск від ведення обміну, 
передусім металевими виробами, із хліборобським населенням культурних комплексів 
Трипілля-Кукутень і Гумельниця. 

В останній чверті V тис. до н. е. частина місцевого населення зосередилась у ба-
сейнах річок, передусім Дніпра. Формується низка нових культурних комплексів (Де-
реївський, Постмаріупольський, Нижньомихайлівський), які відповідали невеликим 
племінним структурам. Через їхню територію проходили торговельні шляхи, що вели 
з Центральної та Південно-Східної Європи на Північний Кавказ9. 

У другій половині IV – на початку ІІІ тис. до н. е. внаслідок кліматичних змін існу-
вання хліборобства у лісостеповій та лісовій смузі між Карпатами та Дніпром стало 
проб лематичним, але виникли сприятливі умови для формування пастушого та ко-
чового тваринництва у лісовій та степовій зонах при розширенні останньої на північ. 
У ремісничому виробництві зберігали значення галузі, пов’язані з видобуванням 
і переробкою мінеральної сировини, металообробленням, виготовленням зброї. Зрос-
ла чисельність населення у лісовій смузі, а скоротилася в ареалі Кукутень-Трипілля, 
звідки відбувся відтік населення на північ і південь. Формувалися та отримали по-
дальший розвиток нові системи життєзабезпечення у формі кочового та пастушого 
тваринництва. Зазначені зміни мали вплив на переформатування суспільних струк-
тур. В ареалі Кукутень-Трипілля після 3300 р. до н. е. зникли поселення-протоміста 
та складні вождівства, замість них утворилися простіші племінні структури.

Дослідники для степової смуги ІІІ тис. до н. е. виділили кілька культурних комп-
лексів, найбільш потужними з яких були «ямний» та «катакомбний»10. Певне уявлення 
про структуру суспільних утворень, належних до різних груп ямного культурного 
комплексу, дають поховання під курганами. Трудові витрати на спорудження насипів, 
висота найбільших із яких становить до 6–7 м при наявності курганів висотою менше 
метра і поховань без насипів, засвідчують суспільну стратифікацію. Супровідний ін-
вентар – дерев’яні вози, зброя, вироби з золота, срібла і бронзи та інші престижні речі 
супрово джують саме похованих під найбільшими курганами. Зіставлення поховань 
за трудовими витратами на їх здійснення та інвентарем вказує на наявність кількох 
суспільних груп (від трьох до п’яти), зокрема воїнів, пастухів, над якими стояли вожді 
різних рангів11. 

7 Телегин Д. Я., Нечитайло А. Л., Потехина И. Д., Панченко Ю. В. Среднестоговская и новоданиловская культуры 
энеолита Азово-Черноморского региона. Луганск: Шлях, 2001. 142 с.
8 Котова Н. С. Ранний энеолит степного Поднепровья и Приазовья. Луганск: Шлях, 2006. 328 с.
9 Hansen S. Innovative Metals: Copper, Gold and Silver in the Black Sea Region and the Carpathian Basin During the 5th and 
4th Millennium BC. Metal Matters Innovative Technologies and Social Change in Prehistory and Antiquity.-Menschen – Kulturen – 
Traditionen. – Forschungs Cluster 2. Rahden; Westf.: Leidorf, 2013. Bd. 12. Р. 155–158. 
10 Україна: хронологія розвитку. З давніх часів до пізньої античності. Київ: Кріон, 2007. С. 208–221.
11 Довженко Н. Д., Рычков Н. А. К проблеме социальной стратификации племен ямной культурно-исторической 
общности. Новые памятники ямной культуры степной зоны Украины. Київ, 1988. С. 27–40. Генинг В. В. О социальной 
структуре ямного населения Нижнего Поднепровья. Проблемы первобытной археологии Северного Причерноморья: тез. 
докл. конф. Херсон, 1990. С. 44–46. 
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НАРИС П’ЯТИЙ.   
Витоки державності  в історико-географічному ареалі України  
 в прадавню добу

У межах історико-географічного ареалу України виділено кілька груп у межах 
ямного культурного комплексу, які локалізувалися у межиріччях великих річок. Най-
західнішою була буджацька група1. Племінну верхівку у похованнях супроводжували 
вози та срібні прикраси, керамічні вироби. Частина цього населення вздовж долини 
Дунаю просунулася у степові райони Центральної Європи2. 

Менш заможними були племінні угруповання між Південним Бугом і Дніпром та далі 
на схід, до Сіверського Дінця. Згодом вони, на думку деяких дослідників, були підкоре-
ні населенням, належним до катакомбного культурного комплексу, яке теж складалося 
із кількох племінних груп – донецької, інгульської та ін. У підкореного населення в певний 
період зник прошарок еліти, а владу захопили вожді завойовників3. Висловлено припу-
щення про виникнення у цього населення складної станово-кастової системи4. Таким 
чином у степовій смузі упродовж ІІІ тис. до н. е. спостерігаємо конкуренцію між кількома 
спільнотами, організованими у племінні структури, та спробу формування орга нізацій 
нового типу, де на нижчому щаблі суспільства стоять підкорені іноплемінники.

На північ від степового населення упродовж ІІІ тис. до н. е. існувало кілька груп 
населення, які належали до різних за походженням культурних комплексів – шнурової 
кераміки, кулястих амфор, середньодніпровського. За кількістю населення і терито-
рією поширення вони відповідали племінним структурам5. Способами поповнення 
ресурсів у разі їх нестачі були торгівля та війна, які сприяли концентрації влади і ба-
гатств у представників окремих сімей та кланів, що видно з поховального інвентарю6.

Наступні кліматичні зміни на межі ІІІ–ІІ тис. до н. е. поступово призвели до від-
родження хліборобського господарства у лісовій та лісостеповій смугах, а у другій 
половині ІІ тис. до н. е – навіть у степах. Саме хліборобство, поруч із торгівлею, стало 
тим фундаментом, на якому зростали політичні утворення, які за своїми параметрами 
нагадували відомі з писемних джерел давні царства на території Греції: з укріплени-
ми містами-цитаделями володарів, домінуванням військової еліти та безперервними 
військовими конфліктами.

У Закарпатті цим часом датують знахідки скарбів виробів із бронзи, що є виразним 
індикатором розвитку суспільства. Наявність у них великої кількості спеціалізованої 
зброї є свідченням того, яку роль стала відігравати війна та професійні воїни. Ця тери-
торія входила до складу великого об’єднання, представленого культурним комплексом 

1 Іванова С. В. Культурно-історичні процеси в Північно-Західному Причорномор’ї (кінець IV–ІІІ тис. до н. е.). Археологія. 
2015. № 4. С. 3–19.
2 Иванова С. В. Культурно-исторические контактынаселения Северо-Западного Причерноморья в раннем бронзовом 
веке: Запад-Восток. Stratum Plus. 2013. № 2. С. 199–256.
3 Пустолвалов С. Ж. Соціальний лад катакомбного суспільства Північного Причорномор’я. Київ: Шлях, 2005. 412 с.
4 Пустовалов С. Ж. Етносоціальна структура ямно-катакомбного суспільства Північного Причорномор’я. Київ: ФОП 
Жов тий О. О., 2015. 197 с.
5 Україна: хронологія розвитку. З давніх часів до пізньої античності. Київ: Кріон, 2007. С. 199–206; Szmyt M. Globular 
Ampho rae culture in Eastern Europe. Present state of research and possibilities for future studies. Baltic-Pontic Studies. 1996. 
№ 4; Артеменко И. И. Культуры раннего бронзового века южной полосы лесов Европейской части СССР. Эпоха бронзы 
лесной полосы СССР. Москва, 1987. С. 35–50.
6 Братченко С. Н., Клочко В. І., Солтис О. Б. Металеві сокири ямної культури Середньої Наддніпрянщини. Археологічний 
літопис Лівобережної України. 2000. № 1–2. 

Отомань, поширеного також на територіях сучасних Словаччини, Угорщини, Румунії. 
Більшість населення проживала у відкритих селищах, тоді як еліта – у сильно укріплених 
садибах7. Знахідки зброї, виробленої у Закарпатті, зроблено і на схід від Карпат. 

Після занепаду ямної та катакомбної культурних спільностей у степовій та част-
ково лісостеповій смузі від Сіверського Дінця до Дунаю утворилася нова, представлена 
культурним комплексом Бабине (багатопружкової кераміки) – ХХІІ–XVI ст. до н. е. Два 
його варіанти8 можуть відповідати східному та західному племінним об’єднанням. 
Їх очолювала войовнича еліта, у розпорядженні якої з’явився новий вид озброєння – 
бойові колісниці. Досліджені поховання воїнів-колісничих, яких супроводжували 
поховальні дари, що включали зброю, коней та колісниці9. Частина цього населення, 
можливо, мігрувала на Балкани, де долучилася до створення місцевих політичних 
утворень, зокрема Мікенського царства10.

На зміну цим політичним утворенням у степах на схід від Інгульця у XVI ст. до н. е. 
зі сходу прийшли племена, належні до зрубної культурно-історичної спільності11. Осно-
вне заняття – стойлове або відгонне скотарство, хліборобство. Частина населення за-
йнялася гірничою справою (Бахмутське родовище)12 та металургією і металообробкою, 
на якій спеціалізувалися мешканці окремих селищ13. Укріплені та великі поселення не-
відомі, структура розселення включала лише невеликі поселення та стоянки пастухів. 
Цьому відповідала ситуація, коли консолідація населення залишилася на племінному 
рівні, оскільки зовнішня загроза в цей час була відсутня. 

Лісова та лісостепова смуги на правобережжі Дніпра після зникнення Бабинського 
культурного комплексу були поділені між населенням, належним до комарівського 
та тшинецького культурних комплексів. Тут спостерігаємо виділення племінної еліти, 
яку ховали під курганами. Яскравим явищем є некрополь біля Гордіївки на Вінничині, 
датований XV–VII ст. до н. е. Тут поховано представників племінної верхівки, яка конт-
ролювала торговий шлях по Південному Бугу. Його використовували для транспорту-
вання бурштину та виробів із нього, які потрапляли до давніх країн Середземномор’я14.

У другій половині II тис. до н. е. зміна кліматичних умов призвела до поширення 
хліборобства на південь до берегів Чорного моря. Степову смугу цього часу зайняв 
сабатинівський культурний комплекс (XVI–XII ст. до н. е.), який був частиною великої 
спільності разом із Ноуа- Кослоджень (історико-географічний ареал Молдови та Руму-

7 Котигорошко В. Верхнє Потисся в давнину. 1 000 000 років тому – X сторіччя н. е. Ужгород: Карпати, 2008. 432 с.
8 Березанская С. С., Отрощенко В. В., Чередниченко Н. Н., Шарафутдинова И. Н. Культуры эпохи бронзы на территории 
Украины. Киев: Наукова думка, 1986. 164 с.
9 Котова Н. С. Культура багатопружкової кераміки. Словник-довідник з археології. Київ, 1998. С. 30.
10 Grigoriev S. Ancient Indo-Europeans. Czelabińsk, 2002. Р. 386–402.
11 Берестнев С. И. Восточноукраинская лесостепь в эпоху средней и поздней бронзы (II тыс. до н. э). Харьков: Амет, 2001. 
264 c.; Отрощенко В. В. Проблеми періодизації культур середньої та пізньої бронзи півдня Східної Європи (культурно-
стратиграфічні зіставлення). Київ: ІА НАНУ, 2001. 98 с.; Отрощенко В. В. К истории племен срубной общности. Доно-
Донецкий регион в эпоху бронзы. Воронеж, 2003. Вып. 17. 
12 Татаринов С. И. Древний металл Восточной Европы. Очерки реконструкции горного дела, металлургии и 
металлообработки в эпоху бронзы. Артемовск, 1993. 153 с.
13 Березанская С. С. Усово Озеро. Поселение срубной культуры на Северском Донце. Киев: Наукова думка, 1990. 152 с.
14 Гордіївський могильник. Вінниця, 2011. 288 с.
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нії)1. У них вбачають спадкоємців культурного комплексу Бабине, відносячи до етніч-
ної спільноти прафракійців. Відомі сотні поселень сабатинівської культури. Їх населен-
ня, крім традиційних занять, спеціалізувалося на ремеслах2. Вірогідним є існування 
розвинених племінних структур, які очолювали вожді. Комплекс озброєння – круглі 
щити, списи, дротики, короткі мечі, лук та стріли з бронзовими вістрями – на рівні 
кращих зразків того часу3. У другій половині ІІ тис. до н. е. частина цього населення, 
вірогідно, брала участь у війнах, які спустошили низку країн Середземномор’я від Трої 
до Єгипту4. Керамічні вироби сабатинівсько типу виявлені у Трої5. 

В останню чверть ІІ тис. до н. е. природні умови у степовій смузі призвели до ско-
рочення та відтоку населення як за межі історико-географічного ареалу України, так 
і його перерозподілу між природними зонами на користь лісостепу. 

Кіммерійці, таври та їхні сусіди

На сторінки давньої історії в історико-географічному ареалі України потрапили 
кіммерійці, таври та інші культури, про яких нам відомо завдяки еллінському епосу 
та творам античних авторів. Однак елліни не переймалися тим, що до складу царств 
кіммерійців або скіфів могли входити спільноти, різні за походженням – для них усі 
вони були відповідно «кіммерійцями» або ж «скіфами». Геродот, занотовуючи три 
легенди про походження скіфів6, переповів генеалогічні легенди різних народів, об’єд-
наних у різний час за певних обставин у декілька царств. Тож етнічна мапа вже на той 
час була строкатою, і з’явилися політичні об’єднання, які могли об’єднувати різні за 
походженням племена і союзи племен, які елліни іменували «царствами», де домі-
нуюче плем’я (або вождівство) давало своє ім’я об’єднанню. Такі спільноти за своїм 
характером можуть називатися ранніми державами. 

Під етнонімом «кіммерійці», якщо проаналізувати згадки античних авторів, ви-
ступало різне за походженням населення, в якому «титульним народом» у ІХ – першій 
половині VII ст. до н. е. були кочовики-кіммерійці7.

Частина кочового елементу цього об’єднання мала східне походження – деякі 
зразки матеріальної культури, насамперед елементи зброї та спорядження коня, вка-

1 Иванова С. В. Сабатиновская культура – срубная культура. Контакты на западе степного Причерноморья. Археологические 
памятники Оренбуржья. 2006. Вып. VI; Черняков И. Т. Северо-Западное Причерноморье во второй половине 
II тыс. до н. э. Киев: Наукова думка, 1985. 172 с.; Шарафутдинова И. Н. Степное Поднепровье в эпоху поздней бронзы. Киев: 
Наукова думка, 1982. 160 с.
2 Шарафутдинова И. Н., Балушкин А. М. Поселение Виноградный Сад и проблемы сабатиновской культуры. Сабати-
новская и срубная культура: проблемы взаимодействия востока и запада в эпоху поздней бронзы. Киев; Николаев; Южноу-
краинск, 1997. С. 35–36.
3 Клочко В. І. Озброєння та військова справа давнього населення України (5000–900 рр. до Р.  Х.). Київ: АртЕк, 2006. 
4 Клочко В. І. «Народи моря» та Північне Причорномор’я. Археологія. 1990. № 1. С. 10–17. 
5 Черняков И. Т. Связи сабатиновских племен Северного Причерноморья с Восточным Средиземноморьем (по керами-
ческим находкам). Северное Причерноморье. Київ, 1984. С. 34–42. 
6 Геродот. Історії в дев’яти книгах. Київ: Наукова думка, 1993. 576 с.
7 Махортих С. В. Киммерийці Северного Причерноморья. Киев: Шлях, 2005; Иванчик А. И. Киммерийцы. Древневосточ-
ные цивилизации и степные кочевники в VIII–VII веках до н. э. Москва, 1996. 379 с.

зують на сусідство з пізнім царством Чжоу (Китай). Воно з’явилося на теренах України 
у другій половині або останній чверті ІХ ст. до н. е.8. Кочове населення східного похо-
дження представлене чорногорівським і новочеркаським культурними комплексами, 
у яких дослідники вбачають два клани9. Враховуючи контрольовану ними територію, 
ідеться найімовірніше про племінні структури або вождівства. 

Саме ці «прибульці» зуміли об’єднати інші степові племена, належні до білозер-
ського культурного комплексу, а також поставити у залежність частину лісостепового 
населення, представленого чорноліським культурним комплексом10. Політичне об’єд-
нання, яке утворилося, охоплювало значну частину степу та лісостепу, і може бути ви-
значене як складне вождівство, до якого входили різні за походженням етнічні групи. 

Про рівень розвитку політичних структур кіммерійського часу у степовій частині 
свідчить укріплене поселення Дикий Сад (на території сучасного Миколаєва) площею 
близько 3 га. Його населення належало до культурного комплексу білозерської куль-
тури, з якою деякі дослідники пов’язують кіммерійців11. Воно складалося з укріпленої 
цитаделі, до якої вели два кам’яні мости через рів, передмістя та «посаду». У поселенні 
виявлено сліди святилища, яке виникло ще до його появи. Серед занять його мешкан-
ців – ремесла, зокрема металообробка й обробка кістки та рогу. Інші знахідки свідчать 
про торговельні зв’язки, які на заході сягали Південно-Східної та Центральної Європи. 
Сюди потрапляла сировина з Малої Азії та Середземномор’я12. Це поселення міського 
типу могло бути центром влади племінного об’єднання, яке контролювало важливі 
торговельні шляхи у Побужжі. Серед пам’яток білозерської культури є поселення 
із кам’яними будівлями, мешканці яких займалися хліборобством і тваринництвом13. 
Отже, ця частина населення не кочувала, а була осілою.

Соціальний ранг очільників вождівств кіммерійського часу був визначений еллі-
нами, як царський. При цьому таких «царів» було досить багато. Про це йдеться у по-
відомленні Геродота про зібрання царів та населення, яке мало вирішити питання 
спротиву вторгненню скіфів. Воно перегукується зі свідченнями еллінських авторів 
про Одриське царство фракійців, у яке входило двадцять два царства та сорок племен.

Одним із головних занять кіммерійської еліти упродовж ІХ – початку VII ст. стала 
організація грабіжницьких походів, сліди яких виявлені у Прикарпатті, Південно-Схід-
ній та Центральній Європі, Тавриці14. Їхня поява могла бути однією з причин, через 

8 Автор статті відніс пам’ятки чорногорівського типу до ранньоскіфських, в той час як інші дослідники вважають 
їх належними кіммерійцям, одна досить точно окреслив територію та час їх походження. Клочко В. И. Происхождение 
скифов. Археология и древняя история Украины. Эпоха раннего железа: сб. науч. тр. к 60-летию С. А. Скорого. Киев: ИА НАН 
Украини, 2009. С. 151–166. 
9 Історія цивілізації. Україна. Харків: Фоліо, 2019. Т. 1: Від кіммерійців до Русі. С. 14–16.
10 Там само, с. 15–16.
11 Черняков І. Т. «Дикий Сад», Гомер, Геродот, Троя, ахейці та кіммерійці (коментар одного археологічного відкриття 
в Україні). Праці центру пам’яткознавства. 2010. № 17. С. 116–122.
12 Горбенко К. Укріплене поселення (городище) епохи фінальної бронзи Дикий Сад у місті Миколаєві. Краєзнавство. 
2004. № 4. С. 5–19; Горбенко К. В., Гребенников Ю. С. «Дикий Сад» археологический памятник XIII–IX вв. до н. э. – 
ровесник Трои.  Николаев: Изд-во Ирины Гудым, 2007. 14 с.
13 Ванчугов В. П. Белозерские памятники в Северо-Западном Причерноморье. Киев: Наукова думка, 1990. 168 с.
14 Chochorowski J. Koczownicy Ukrainy. Katalog Wystawy. Katowice, 1996. S. 107–138. 
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НАРИС П’ЯТИЙ.   
Витоки державності  в історико-географічному ареалі України  
 в прадавню добу

яку хвиля біженців, зокрема зі степових територій, досягла гір Тавриди. У 20-ті роки 
VIII ст. до н. е. час тина кіммерійців кочує на Північний Кавказ, звідки здійснювала 
набіги у Закавказзя. До цих походів долучилися кочовики з причорноморських степів 
і навіть населення Лісостепу. Грабунки царства Урарту почалися з 714 р. до н. е., по 
тому – протистояння з Ассирією1. З дальніх походів воїни поверталися з багатими 
трофеями (серед них – прикраси, зброя, металевий посуд і навіть парадні меблі – 
знайдено срібні цвяхи від ассирійського палацового табурета), частина яких потра-
пила до поховань під курганами, серед яких Лита Могила на Кіровоградщині2, курган 
біля села Квітки (Черкащина)3. Останній похід із території Кіммерії за Кавказ очолив 
у 645–640 рр. до н. е. цар Тугдаме (Лігдаміс), який загинув у цьому поході. 

Близько середини VII ст., після приходу скіфів на Північний Кавказ і Понтійські 
степи, частина кіммерійців, які вирішили шукати нову батьківщину, створюють на пів-
ночі Малої Азії «царство Гамір». Там вони стали супротивниками скіфів, які прибули 
в Азію на запрошення правителів Ассирії. Останні згадки про кіммерійців в Азії на-
лежать до часів, коли проти них, вірогідно, за підтримки скіфських загонів, виступив 
лідийський цар Алліат. Це сталося вже після того, як скіфи доклали рук до розгрому 
Ассирії у 612–609 рр. до н. е.4. 

Поруч із кіммерійцями, таври є найдавнішим за згадкою народом в історико-гео-
графічному ареалі України. Вони пов’язані з Тавридою (Таврія, Таврика) – півостровом, 
до берегів якого потрапили елліни, у писемних пам’ятках яких збереглися відомості 
про місцевих мешканців. Крім таврів, згадані лестригони та їхнє місто – Телепіла. Звід-
ти ж дізнаємося, що серед занять місцевих жителів було випасання худоби5. Евріпід 
пише, зокрема, «землі таврів, де царює над варварами варвар Фоант»6. Деякі згадані 
еллінами реалії підтверджені археологічними дослідженнями: заняття тваринницт-
вом, наявність укріплених поселень, які елліни могли називати містами, а також на-
явність еліти, що керувала політичними об’єднаннями «таврів» (ім’я надане місцевому 
населенню еллінами близько V ст. до н. е.7).

Населення гірських районів Тавриди, яке контролювало і морське узбережжя на пів-
дні півострова, представлене Кизил-Кобинським археологічним комплексом, час форму-
вання якого відносять до ІХ–VIIIст. до н. е.8. У ньому вбачають риси низки культурних 
комплексів із-поза меж півострова – «фракійського гальштату», білозерської культури 

1 Дьяконов И. М. Киммерийцы и скифы на древнем Востоке. Российская археология. 1994. № 1.
2 Болтрик Ю. В. Культурна приналежність Литої Могили (інтерпретація маркерів). Мотив – стиль, образ – знак 
у контексті давніх культур і традицій: тези міжнародної конференції. Винники, 2019. URL: http:https://www.academia.
edu/41058986/ Reports_of_10th_Vynnyky_conference_2019_ 6_9th_of_November_Lviv_Vynnyky_
3 Ковпаненко Г. Т., Гупало Н. Д. Погребение воина у С. Квитки в Поросье. Вооружение скифов и сарматов. Киев, 1984. 
С. 110–122. 
4 Иванчик А. И. Киммерийцы. Древневосточные цивилизации и степные кочевники в VIII–VII веках до н. э.: Институт 
всеобщей истории, 1996. 324 с.
5 Hom., Od., X, 77–99.
6 Eurip., If., 28–41
7 Кравченко Е. Країна таврів. Історія цивілізації. Україна. Харків: Фоліо, 2019. Т. 1: Від кіммерійців до Русі. С. 55.
8 Кравченко Е. А. Кизил-кобинська культура у Західному Криму. Київ: ІА НАН України, 2010. 272 с.

тощо. Подібна ситуація могла скластися внаслідок вторгнення у степи кочовиків у цей 
час9. Основу економіки становили хліборобство і тваринництво. Їхній рівень виявився 
достатнім, аби забезпечити існування ремесел. На узбережжі існував сезонний рибний 
промисел. Високий розвиток отримали металургія та металообробка заліза10. 

Система розселення включала укріплені поселення, у яких могло проживати від ста до 
трьохсот осіб (Караул-Оба, Карли-Кая, Уч-Баш та ін.). Укріплення Уч-Баша, перебудовані 
кілька разів, включали рів, споруди з каменю – стіни та вежу11. Мешканці цього населено-
го пункту займалися виробництвом заліза та ковальством, причому кількість продукції 
перевищувала їхні власні потреби, тобто призначалася на обмін12. Подібні укріплені посе-
лення могли слугувати сховищами на час нападів, а також резиденціями племінної еліти.

Більшість населення проживала у розташованих в долинах селищах, де жило 
200–900 осіб, решта – у малих селищах – 50–80 осіб та окремих садибах – до 10 осіб. 
Відомі також стоянки пастухів, які випасали худобу у гірській місцевості13. Як бачимо, 
у населення гір Таврії існувала певна ієрархія поселень, що свідчить про досить роз-
винену суспільну структуру племінного рівня. 

Виділяють кілька груп пам’яток, які належать таврам: західну (найдавніша), цент-
ральну, південнобережну, східну14. Можливо, цей поділ відображає племінні структури. 
Вони були недостатньо потужними, аби протистояти більш організованим і численним 
сусідам – кочовикам (кіммерійцям, скіфам, сарматам) у степовій частині та еллінам 
і тим паче римлянам. У разі загострення ситуації таври могли лише відступити у гір-
ську місцевість, яка мало цікавила їхніх ворогів. 

В умовах нестачі ресурсів у гірській місцевості таври вдавалися до інших способів 
поповнення ресурсів. Це піратство та найманство до війська Понтійського царства. 
Це засвідчили знахідки з таврського святилища, на перевалі Гурзуфське сідло15. Таври 
приносили в жертву частину захопленої під час військових дій здобичі. Найдавніші 
трофеї датовані VII ст. до н. е. і здобуті у скіфів. Виявлено артефакти з обладнання 
легіонних таборів та монети римського походження часів Мітрідатових війн, які могли 
бути здобуті лише за умов участі у війнах поза межами Таврики. Інші трофеї, зокрема 
зброя, свідчили про напади таврів на римські військові кораблі біля узбережжя16. 

9 Кравченко Е. Країна таврів. Історія цивілізації. Україна. Харків: Фоліо, 2019. Т. 1: Від кіммерійців до Русі. С. 57–58.
10 Кравченко Э. А, Горбаненко С. А., Горобец Л. В., Кройтор Р. В., Разумов С. Н., Сергеева М. С., Яниш Е. Ю. От бронзы 
к железу: хозяйство жителей Инкерманской долины (по материалам исследований поселений Уч-Баш и Сахарная 
Головка). Киев: ИА НАН Украины, 2016. 318 с.
11 Кравченко Е. А. Кравченко Е. А. Кизил-кобинська культура у Західному Криму. Київ: ІА НАН України, 2010. 276 с.
12 Кравченко Э. А, Горбаненко С. А., Горобец Л. В., Кройтор Р. В., Разумов С. Н., Сергеева М. С., Яниш Е. Ю. От бронзы 
к железу: хозяйство жителей Инкерманской долины (по материалам исследований поселений Уч-Баш и Сахарная 
Головка). Киев: ИА НАН Украины, 2016. 318 с.
13 Щепинский А. А. Красные пещеры. Кизилкобинская культура. Симферополь: Таврия, 1987. 110 с.
14 Кравченко Е. Країна таврів. Історія цивілізації. Україна. Харків: Фоліо, 2019. Т. 1: Від кіммерійців до Русі. С. 57–58.
15 Новиченкова Н. Г. Святилище античного времени у перевала «Гурзуфское Седло» на главной гряде Крымских гор. 
Москва, 998.
16 Новиченкова Н. Г. Римское военное снаряжение из святилища у перевала Гурзуфское Седло. ВДИ. 1998. № 2. С. 51–66; 
Новиченкова М. В. О римской кольчуге из святилища у перевала Гурзуфское Седло в Горном Крыму. Пятая Кубанская 
археологическая конференция: материалы конференции. Краснодар, 2009. С. 283–286. 
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У Закарпатті та на схід від Карпат – у Прикарпатті, Подністров’ї та частково на По-
діллі до VII ст. до н. е. був поширений культурний комплекс Гава-Голігради, у якому 
вбачають давніх фракійців. Вони займалися хліборобством і тваринництвом, мали 
досить розвинені ремесла, пов’язані з обробкою металу (бронзи, а потім заліза і золота). 
Враховуючи археологічні відомості, можна вести мову про наявність вождівств. Ці полі-
тичні утворення давні елліни, які мали справу з фракійцями, описували як «царства».

Центром одного з них було укріплене поселення площею близько 160 га біля села 
Лисичники на Тернопільщині1. Це населення контролювало видобуток солі у Прикар-
патті, яка була цінним товаром. Про багатство володарів, належних до культурного 
комплексу Гава-Голігради, свідчить Михалківський скарб, датований VIII–VII ст. до н. е., 
який був виявлений на Тернопільщині. До нього входили вироби із золота загальною 
вагою 7 кг, серед яких – дві діадеми2.

На південь, в історико-географічних ареалах Молдови та Румунії, у цей період 
починалася територія інших політичних утворень, теж належних до кола культур, 
що їх пов’язують із давніми фракійцями. У нижній течії Дунаю, на території України, 
у VIII ст. до н. е. відоме укріплене поселення Картал (Орловка)3. Ще один укріплений 
пункт менших розмірів, Новосельське ІІ, розташований на 12 км південніше4. Ці насе-
лені пункти контролювали район важливої переправи через річку і, відповідно, давній 
торговий шлях, який виник ще у V тис. до н. е. Фортеці вірогідно були східним форпо-
стом політичного утворення, основна частина якого перебувала на правобережжі Дунаю.

Політичні утворення, населення яких залишило культурні комплекси «фракійського 
гальштату», близько середини VII ст. до н. е. зазнали нападу скіфів, які через їхні терито-
рії здійснювали походи у Південно-Східну та Центральну Європу5. Частина цих утворень 
зникла, інші перегрупувалися, утворюючи нові об’єднання. Важливим був їхній внесок 
у створення нових політичних утворень спільно з більш східними групами населення, ві-
домого пізніше як «скіфи-орачі» Геродота, значна частина яких належала до чорноліського 
культурного комплексу6. Їхні землі у різний час між ХІ – першою половиною VIII ст. до н. 
е. сягали середньої течії Дністра на заході та Сіверського Дінця на сході, на півдні – кордо-
нів між лісостепом і степом. У формуванні цього культурного комплексу взяли участь як 
місцеві племена хліборобів, які оселилися тут у попередній період, так і сусіди із заходу. 
На певному етапі долучилися і степові племена, які належали до чорногорівського культур-
ного комплексу, які спершу з’явилися як завойовники. Ця ситуація зумовила формування 
досить потужних племінних утворень, а потім і вождівств, які змогли протистояти сусідам.

1 Малеев Ю. Н. Гальштатские городища в Западной Подолии. Межплеменные связи эпохи бронзы на территории Украины. 
Київ, 1987. С. 86–101.
2 Бандрівський М., Крушельницька Л. Золоті Михалківські скарби та їх доля. Львів: Ліга-Прес, 2012. 242 с.; Przy-
bysławski W.  Dwa złote skarby w Michałkowie. Lwów, 1898; Hadaczek K. Złote skarby Michałkowskie. Kraków, 1904.
3 Бруяко И. В. Феномен Картала: динамика смысла. Материалы по археологии Северного Причерноморья. 2019. № 14. 
С. 249–251.
4 Бруяко И. В. Памятники фракийского гальштата. Древние культуры Северо-Западного Причерноморья. Одесса: СМИЛ, 
2013.  С. 353–362.
5 Chochorowski J. Koczownicy Ukrainy. Katalog Wystawy. Katowice, 1996. S. 107–138. 
6 Україна: хронологія розвитку. З давніх часів до пізньої античності. Київ: Кріон, 2007. С. 260–263.

Набували поширення укріплені поселення, які прикривали племінні території 
з боку степу і в разі небезпеки могли дати прихисток мешканцям навколишніх селищ. 
Найбільш показовою є низка відносно невеликих городищ на річці Тясмин. Найвідомі-
шим серед них є Суботівське городище, засноване у ІХ ст. до н. е.7, яке було важливим 
ремісничим осередком. Тут виявлено бронзоливарну майстерню та кілька скарбів. 
В одному з них – сталевий меч із бронзовим руків’ям карасукського типу, поширено-
го далеко на сході. Інші знахідки – кістяні вістря стріл, кинджал карасукського типу8 
свідчать про те, що мешканцям цієї фортеці довелося мати справу з кіммерійцями.

Отож не випадково саме в цей період було закладено початок спорудженню ве-
личезних укріплених поселень лісостепу – Немирівського та Більського городищ, 
які у наступні століття стали столицями великих «царств» скіфів-орачів. Ситуація 
склалася таким чином, що політичні утворення хліборобів лісостепу стали останнім 
прихистком для частини кіммерійців, яких витіснили зі степів нові володарі – скіфи. 
Періодична поява нових контингентів войовниче налаштованих кочовиків прискорила 
формування більш потужних і масштабних політичних структур, яким було під силу 
вирішити питання захисту, зокрема сконцентрувати достатньо ресурсів задля спору-
дження нових укріплень і навіть цілих укріплених ліній.

Скіфи і сармати

На сторінки історії потрапили насамперед політичні утворення, створені у VII–
ІІІ ст. до н. е. населенням, відомим еллінам під іменем «скіфи». Скіфи, як перед тим 
кіммерійці, не обмежували свою активність історико-географічним ареалом України. 
Вони воювали в Азії – про це свідчать не лише писемні джерела, а й археологічні зна-
хідки9, проникали у Південно-Східну на Центральну Європу10, періодично намагалися 
встановити та поставили під контроль узбережжя Понту Евксинського (Чорного моря) 
на захід від гирла Дунаю11.

Появу скіфів у степах на північ від Чорного моря нині відносять до VIII ст. або 
середини VII ст. до н. е. У цей період за археологічними відомостями тут з’являлися 
різні групи кочовиків, отож дискусія фактично точиться навколо питання, яку саме 
з них слід вважати скіфами12. Чергова група кочовиків мала як досвід державо-
творення, набутий народами, які вели кочовий спосіб життя, так і досвід стосовно 

7  Klochko V., Kovaliukh N., Skripkin V., Motzenbecker І. The chronology of the Subotiv setlement. Radiocarbon. 1998. Vol. 40. 
No. 2. P. 667–673. 
8 Клочко В. И. Происхождение скифов. Археология и древняя история Украины. Эпоха раннего железа: сб. науч. тр. к 
60-летию С. А. Скорого. Киев: ИА НАН Украини, 2009. С. 155.
9 Дьяконов И. М. Киммерийцы и скифы на древнем Востоке. Российская археология. 1994. № 1; Алексеев А. Ю. 
Хронография Европейской Скифии VII–IV веков до н. э. Санкт-Петербург: Изд-во ГоС. Эрмитажа, 2003. 416 с.
10 Chochorowski J. Scytowie a Europa Środkowa – historyczna interpretacja archeologicznej rzeczywistości. Materiały i Spra-
wozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. Rzeszów, 2014. T. XXXV. S. 9–58.
11 Андрух С. И. Нижнедунайская Скифия в VI – начале I в. до н. э. (Этно-политический аспект). Запорожье, 1995. 
12 Мурзин В. Ю. Скифская архаика Северного Причерноморья. Киев: Наукова думка, 1988. 134 с.; Клочко В. До проблеми 
походження скіфів. Памятки України. 2005. № 2. С. 21–28 та ін.
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НАРИС П’ЯТИЙ.   
Витоки державності  в історико-географічному ареалі України  
 в прадавню добу

особливостей спілкування з представниками різноманітних державних утворень, 
починаючи з царств на території Китаю.

Частина кочовиків взялася за підкорення степів, а слідом за тим – лісостепу, далі – 
рейдами до Південно-Східної та Центральної Європи. Повсюдно їхні сліди виявлені зав-
дяки археологічним розкопкам – це сліди руйнувань, вістря стріл, масові захоронення зі 
слідами травм від зброї1. Та обставина, що у цих регіонах укріплені поселення не лише 
продовжили існування, а й були посилені і збудовані нові, свідчить про те, що підкорити 
сусідів скіфам у цей час не вдалося. Єдиним успіхом стало захоплення степової рівнини 
у Центральній Європі, де перед тим вже оселилась якась частина кіммерійців.

Скіфи, які витіснили зі степів на північ від Кавказу кіммерійців, перетворили цей 
край на базу для походів у багаті країни Азії – Урарту, Мідію, Лідію та ін. Головною 
силою у регіоні була Ассирія, яка намагалася руками скіфів завдати шкоди ворогам 
та утримати підкорені народи. Ці події описані у різних писемних джерелах (ассирій-
ських та еллінських), в історіографії відомі як «панування скіфів в Азії»2. 

Відомо про існування у скіфів інституту царської влади, яка могла бути передана 
у спадок, а також традицію включення до складу свого державного утворення пред-
ставників інших племен, яких вважали рабами. Власне, поділ скіфів на «царських», «скі-
фів-кочовиків», «cкіфів-інших», «скіфів-хліборобів», «скіфів-орачів», описаний Геродотом, 
відображає цю обставину3. Станом на останню чверть VI ст. до н. е. скіфи не утворили 
у Понтійських степах єдиної держави, і на час походу Дарія І в ці краї про спротив 
довелося домовлятися очільникам трьох царств. 

В умовах війн і походів сформувався спосіб господарювання, який дослідники 
назвали «військово-грабіжницькою економікою»4. Він виявився ефективним і у від-
носно мирний час, тож скіфські царства практикували його упродовж свого існування 
у Понтійських степах до початку ІІІ ст. до н. е. Цьому сприяло існування на узбережжі 
еллінських полісів. Саме там можна було вигідно збути основний товар скіфів – рабів, 
отримуючи взамін вишукані ювелірні вироби (зокрема на замовлення – від пекторалі 
до гребеня з кургану Солоха), посуд із коштовних металів, вино та посуд, тканини тощо. 
Наступними джерелами прибутку були контроль над торговельними шляхами з півдня 
на північ, а також «патронат» еллінських міст. Від підкорених племен могла надходити 
данина5. Скіфська еліта отримала можливість нагромаджувати значні багатства, про 
що свідчать царські поховання, досліджені археологами, починаючи з ХІХ ст.6.

1 Chochorowski J. Koczownicy Ukrainy. Katalog Wystawy. Katowice, 1996. S. 107–138. 
2 Дьяконов И. М. Киммерийцы и скифы на древнем Востоке. Российская археология. 1994. № 1; Иванчик А. И. Киммерийцы. 
Древневосточные цивилизации и степные кочевники в VIII–VII веках до н. э. Москва:  Институт всеобщей истории, 1996. 
324 с.
3 Геродот. Історії в дев’яти книгах. Київ: Наукова думка, 1993. 576 с.
4 Історія цивілізації. Україна. Том І. Від кіммерійців до Русі (Х ст. до н. е. – ІХ ст.). Харків: Фоліо, 2019. С. 36–37.
5 Гаврилюк Н. А. История экономики Степной Скифии VI–III вв. до н. э. Киев: Институт археологии НАН Украины, 1999. 
428 с.
6 Полин С. В., Алексеев А. Ю. Скифский царский Александропольский курган IV в. до н. э. в Нижнем Поднепровье. 
Киев; Берлин: «Видавець Олег Фшюк», 2018. Т. 6 (Серия «Курганы Украины»); Тереножкин А. И., Мозолевский Б. Н., 
Мелитопольский курган. Київ: Наукова думка, 1988. 264 с.

Структура скіфського царства була реконструйована за писемними й археоло-
гічними джерелами. Її досить промовисто відобразив античний автор Лукіан Само-
сатський у творі «Скіф, або гість»: над усіма стоїть царський рід, далі йде знать – «пі-
лофори», або «ковпаконосці», за ними рядові скіфи, які мали у власності пару волів 
та візок. За порів нянням поховальних пам’яток виділено до семи страт – від царів 
і повноправних скіфів до напіврабів і рабів, при цьому відзначено певну градацію 
рангів серед еліти та розшарованість навіть нижчих верств суспільства7. Царство по-
ділялося на округи, якими управляла племінна знать – «номархи»8.

Могла існувати і певна ієрархія царств, відображена у структурі об’єднання: 
центр – головне царство (на чолі з верховним царем) – скіфи царські; праве крило – 
скіфи-кочовики, ліве – підкорені кіммерійці – скіфи-γεωργοί9. 

Із писемних джерел відомі імена близько півсотні скіфських царів. Понад двад-
цять із них особи міфічні (серед них Таргітай – син Зевса, Скіф – син Геракла, Танай, 
який мав воювати з одним із фараонів Єгипту), але решта цілком історичні персонажі, 
які правили у VII–IV ст. до н. е. Вони згадані в ассирійських (Ішпакай, Партатуа) та ел-
лінських джерелах – від напівлегендарного Аріанта до Атея10, супротивника батька 
Александра Великого.

З останнім пов’язують створення у другій половині IV ст. до н. е. об’єднаної держа-
ви – «Великої Скіфії» та спроби пересунути її кордони на захід від Дунаю. Однак із опи-
сів діяльності Атея випливають більш скромні масштаби царства, яке розміщувалося 
у Фракії і жило з контролю над еллінськими містами на узбережжі11. Елліни з міста Кал-
латіс виготовляли монети із зображенням царя і написом його імені – ΑΤΑΙΑ12. Сутичка 
з Македонською державою у 339 р. до н. е. виявилася фатальною для Атея: цар загинув, 
переможцям дісталося 20 000 полонених – жінок та дітей, а також коні й отари кочовиків. 

Друга половина IV ст. до н. е. була періодом найбільшої могутності скіфів, якщо бра-
ти до уваги багатства поховальних пам’яток13, з яких походять шедеври давньої торевти-
ки – від Солохи, Огуза і Чортомлика до Товстої та Гайманової Могил. Для цього періоду 
характерне зростання заможності військового прошарку суспільства, зокрема якості 
зброї та захисного спорядження14. У скіфів виявилося достатньо сил, аби протистояти 

7 Генинг В. Ф. Проблема социальной реконструкции общества кочевых скифов IV–III вв. до н. э. по археологическим 
данным. Ф. Энгельс и проблемы истории древних обществ. Kиев, 1984. C. 124–152.
8 Мурзін  В. Ю. Проблема визначення поховань скіфських номархів. Археологія. 2015. № 1. С. 19–29; Мурзин В. Ю. 
О золотых конусах из скифских курганов. Археологія і давня історія України. 2018. № 2 (27); Болтрик Ю. В. Соціальна 
стратифікація Скіфії періоду «золотої осені». Магістеріум. Вип. 6. Археологічні студії. Київ: Стилос, 2001. С. 76–80.
9 Мурзин В. Ю. Скифская проблема глазами автора. Киев: Видавець Олег Філюк, 2014. С. 81–82.
10 Русяева А. С., Супруненко А. Б. Исторические личности эллино-скифской эпохи. Киев; Комсомольск: Археология. 
2003. 320 с.
11 Каришковський П. Й. Скіфи на Дунаї. Український історичний журнал. 1971. № 9; Андрух С. И. Нижнедунайская 
Скифия в VI – начале I в. до н. э. (Этно-политический аспект). Запорожье: Запорожский государственный университет,  
1995. 119 с.
12 Анохин В. А. Монеты скифского царя Атея. Нумизматика и сфрагистика. Киев, 1965. Т. 2. С. 3–15. 
13 Болтрик Ю. В., Фіалко О. Є. Могили скіфських царів другої половини IV ст. до H. X. Археологія. 1995. № 2. C. 3–13. 
14 Черненко Є. В. Лицарі Великої Скіфії. Золото Степу. 1987. С. 131–135; Черненко Е. В. Скифский доспех. Киев, 1968. 
191 с.; Черненко Е. В. Скифские лучники. Киев: Наукова думка, 1981. 168 с.
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НАРИС П’ЯТИЙ.   
Витоки державності  в історико-географічному ареалі України  
 в прадавню добу

стратегічним планам Александра Македонського відправити на схід їхніми землями 
військо на чолі з Зопіріоном. Похід завершився невдачею, досягнувши мурів Ольвії. 

ІІІ ст. до н. е. стало переломним в історії степу. Занепад Скіфії та поширення 
на більшій частині її території сарматів виявилися розділеними лакуною чи не у сот-
ню років. На захід від Дону не було знайдено жодного сарматського могильника цього 
періоду. Виявилося, що у III ст. до н. е. в степу майже немає слідів самих скіфів, відтак 
причиною знелюднення степу були кліматичні зміни1.

Про савроматів, войовничих сусідів Скіфії, писав ще Геродот, згадуючи, що вони 
живуть на схід від скіфів. Близькі скіфам за походженням, культурою та способом 
життя, племена кочували на схід від Дону-Танаїсу. Сармати облаштувалися у степах 
на захід від Дону, починаючи з II ст. до н. е. Спосіб їхнього життя визначало занят-
тя кочовим скотарством, яке не могло повністю забезпечити потреби населення.  
До скотарства додавалися збір данини, грабунок, работоргівля. Під вплив сарматських 
племен потрапили деякі поліси, зокрема Ольвія.

Із писемних джерел відомо про кілька сарматських «племен», які кочували на схід 
від Дону – серед них роксолани, аорси, язиги, алани2. 

Роксолани у писемних джерел згадуються у період близько середини ІІ ст. до н. е. 
і до середини ІІІ ст. до н. е.3. Відомо також про існування у них царської влади. Згадки 
про роксоланів зазвичай пов’язані з набігами або участю у війнах. Серед найвідомі-
ших військових конфліктів – участь у війнах скіфів у Тавриці в І ст. до н. е., участь 
у Мітрідатових війнах проти Риму, підтримка дакійського царства у війнах із Римом 
у І – на початку ІІ ст. до н. е. Останній ми завдячуємо зображенням сарматських верш-
ників та їхньої зброї на колоні Траяна у Римі. 

Аорси у Північно-Західному Причорномор’ї відомі з І ст. до н. е. Об’єднання очо-
лювали царі, найвідоміші – Фарзой та Інісмей. Володіння аорсів не обмежувалися 
степами, а сягали досить далеко на північ. Про це свідчать багаті поховання на Віннич-
чині біля села Пороги, де виявлено речі з тамгою царського роду Інісмея4. Їм вдалося 
встановити протекторат над Ольвією, яка з 60-х років І ст. до н. е. карбувала монети 
спочатку з іменем Фарзоя, а потім – Інісмея5.

Язиги згадані серед союзників Понтійського царства у часи Мітрідатових війн 
проти Риму, а потім у зв’язку з нижнім Подунав’ям6. Частина язигів дісталися Пан-
нонії, де були учасниками війн проти Риму у другій половині ІІ ст. до н. е. (так звані 
Маркоманські війни). Під час набігів захоплювали велику кількість рабів – за однією 

1 Полин С. В. От Скифии к Сарматии. Киев, 1992. 200 с.
2 Симоненко О. В. Походження сарматів та їх прихід у Понтійські степи. Історія цивілізації. Україна. Харків: Фоліо, 2019. 
Т. І: Від кіммерійців до Русі (Х ст. до н. е. – ІХ ст.). С. 264–270.
3 Симоненко О. В. Роксолани (пошук археологічних відповідностей). Археологія. 1991. № 4. С. 17–28.
4 Симоненко А. В., Лобай Б. И. Сарматы Северо-Западного Причерноморья (Погребения знати у С. Пороги). Киев: 
Наукова думка, 1991. 112 с.
5 Карышковский П. О. О монетах царя Фарзоя. Археологические памятники Северо-Западного Причерноморья. Киев, 1982. 
164 с.; Анохин В. А. Монеты античных городов Северо-Западного Причерноморья. Киев: Наукова думка, 1989. 128 с.
6 Симоненко А. В. Сарматы в Среднем Поднепровье – Древности Среднего Поднепровья. Киев: Наукова думка, 1981. 
С. 52–69.

з мирних угод із Римом було повернуто 100 000 бранців. У римських джерелах згада-
но низку царів язигів, переважно часів їхнього перебування у Центральній Європі. 
Чимало сарматів пішло на службу у римське військо – крайня відома точка їхнього 
перебування на заході – це Британія, що підтверджено археологічно7. 

У І–ІІІ ст. наявні згадки про аланів у зв’язку зі спустошливими набігами у Таврику. 
У середині ІІ ст. вони брали участь у Маркоманських війнах. У IV ст., після початку на-
вали гуннів, частина їх вирушила на захід, беручи участь у війнах упродовж IV–V cт., 
завдяки чому відомі імена деяких царів. Алани потрапили у Західну Європу, на Ібе-
рійський півострів, де спільно з вестготами у 418 р. створили Regnum Visigothorum – 
Королівство Візіготів (проіснувало до арабського завоювання у VIII ст.), сучасним спад-
коємцем якого є Королівство Іспанія8. Частина аланів разом із вандалами вирушила 
на північ Африки, де в 439 р. створили Regnum Vandalorum et Alanorum – Королівство 
вандалів й аланів, яке римський полководець Велізарій знищив у 534 р.9.

«Варвари» та їхні державні утворення

Після 340 р. до н. е. на Закарпатті з’явилися поселення кельтів. Центрами їхньої 
влади були укріплені поселення: два з них, найбільші, на горах Галіш і Ловачка, ви-
явлені на околиці сучасного Мукачево. Укріплення були зведені з каменю. Їхні меш-
канці займалися ковальством – виготовляли зброю, знаряддя праці10. Це об’єднання 
карбувало власні срібні монети, використовуючи античну систему – драхми, дідрахми 
та тетрадрахми (імітації монет Македонії часів Філіпа ІІ)11. Виготовлення монет тради-
ційно вважається однією з ознак існування держави. Є припущення, що ця територія 
входила до кельтського державного утворення IV–I ст. до н. е., відомого з писемних 
джерел як «плем’я анартів» (Anartoi), володіння якого виходили за межі Верхнього 
Потисся12. У середині І ст. до н. е. воно було підкорене даками. 

Кельти відзначилися в історії інших державних утворень. Очікуваний напад гала-
тів наприкінці ІІІ або на початку IІ ст. до н. е. згаданий в ольвійському декреті на честь 
Протогена, який фінансував посилення міських укріплень13. Кельти, починаючи з ІІІ ст. 
до н. е., наймалися на службу до правителів Боспорського царства, за царя Мітріда-
та VI, який вів низку війн проти скіфів у Тавриці, а також проти Римської держави14.

7 Sulimirski T. The Sarmatians London: Thames & Hudson, 1970. 
8 Collins R. Visigothic Spain, 409–711. Oxford: Blackwell Publishing, 2004. 
9 Kim Hyin Jin. The Huns, Rome and the Birth of Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 2013; Zaroff R. The vandals 
and sarmatians in a new perspective. Collegium Medievale, 2017. P. 233–260. 
10 Котигорошко В. Верхнє Потисся в давнину. 1000000 років тому – Х сторіччя н. е. Ужгород: Карпати, 2008.
11 Kolniková E. Latenezeitlicher burgwall Gališ-Lovačka (Mukačevo) im lichte der münzfunde. Карпати в Давнину. Ужгород, 
2002. Вип. 15. C. 99–113.
12 Казакевич Г. М. Кельти на землях України. Археологічна, мовна, культурна спадщина. Київ: Сергій Наливайко, 2010. 
С. 138–141.
13 Тройстер М. Ю. Кельти в Північному Причорномор’ї. Археологія. 1992. № 2. С. 42.
14 Казакевич Г. М. Відгомін карниксів. Військові традиції давніх кельтів на землях України. IV–I ст. до н. е. Київ: Темпора, 
2008. С. 61–75.
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Частина лісової смуги у VII–I ст. до н. е. була заселена племенами, належними 
до милоградського (милоградо-підгірцівського) культурного комплексу, межі ареалу 
якого виходять за сучасну територію України на північ. Це населення ідентифікують 
із неврами Геродота. Для них характерна відносно невелика щільність населення 
та племінна організація. 

Нащадки населення, яке залишило Гава-Голігради та Чорноліський культурні комп-
лекси, продовжили традицію формування політичних утворень, які спиралися на систе-
му укріплених поселень, серед яких виділялися центри влади. Частина з них виникла 
ще у попередній час – Немирівське та Більське городища. За розташуванням центрів 
влади у лісостеповій смузі можна виокремити декілька центрів влади, які належали 
кільком політичним утворенням різних масштабів. Археологічні дослідження показали, 
що всі перелічені укріплені поселення, а також околиці, зазнавали нападів з боку скіфів1.

На наявність у цього населення царської влади вказують поховальні пам’ятки. 
Яскравим прикладом є курган Переп’ятиха на Київщині2. Тривалий час вважали, 
що він належить скіфському володарю VII ст., однак нині його розглядають як імовірне 
місце поховання місцевого володаря3.

Державне утворення із центром Більське городище було найпотужнішим державним 
утворенням у лісостепу, яке існувало у період VIII–ІІІ ст. до н. е.4. Його територія станови-
ла близько 5 000 га5. На ній у разі небезпеки могли розміститися десятки тисяч людей6. 

Привертає увагу полікультурний склад населення Більська, визначений за знахід-
ками кераміки та інших матеріалів, а також поховальними обрядами у навколишніх 
некрополях. Серед населення були представники кіммерійців7, скіфів, фракійців, 
а також населення, яке належало до інших культурних комплексів цього часу на Ліво-
бережжі. Наявність у похованнях, які відносяться до Ворсклинської групи речей і по-
ходять із території Ассирії8, може свідчити про участь цього політичного об’єднання 
у так званих «Азійських походах скіфів».

На півдні, у межиріччі Дунаю та Дністра з другої половини VIІ ст. до н. е. відновили 
свої позиції нащадки давнього фракійського населення. Поступово їхні володіння про-
стяглися до Південного Бугу на сході. Усім наступним полісам, які виникли в цьому регіо-
ні, довелося співіснувати з фракійським населенням. Співіснування було мирним через 
відсутність в останнього потужних політичних утворень у VII–VI ст. до н. е. Цій обставині 

1 Фіалко О., Болтрик Ю. Напад скіфів на Трахтемирівське городище. Київ: Ін-т археології НАН України, 2003. 150, [1] с.
2 Скорий С. А. Курган Переп’ятиха (до етнокультурної історії Дніпровського Лісостепового Правобережжя). Київ: 
Наукова думка, 1990. 124 с.
3 Кравченко Е. На північ від Скіфії, історія цивілізації. Україна. Харків, 2020. Т. 1: Від кіммерійців до Русі. С. 23–28.
4 Шрамко Б. А. Бельское городище скифской эпохи (город Гелон). Киев: Наукова думка, 1987. 185 с. Більське городище 
та його округа (до 100-річчя початку польових досліджень). Київ, 2006.
5 Rolle R., Murzin V., Boris A. Schramko В. А. The fortification wall system of Bel’sk (Ukraine). Hamburger Beiträge zur Archäol-
ogie. 1996. № 18. S. 57–84.
6 Шрамко Б. А. Бельское городище скифской эпохи (город Гелон). Киев: Наукова думка, 1987. 185 с.
7 Сергей Владимирович Махортых: Хронология Перещепинского курганного могильника близ Бельска. Stratum 
Plus. 2012. Band 3. S. 1–16. 
8 Люботинское городище. Сборник научных трудов. Харьков, 1998.

елліни мають завдячувати завоюванню Фракії Дарієм І у 516 р. та перетворенням її на 
перську сатрапію Скудра. Похід Дарія І проти скіфів пройшов також і землями фракійців 
на схід від Дунаю9. Під час цієї війни територія була спустошена персами та скіфами. 

Елліни на північному узбережжі Чорного моря

Еллада на початку І тис. до н. е. була одним із найбільш густонаселених регіонів 
Європи. Еллінські колонії поширювалися у Середземномор’ї та на узбережжі Понту 
Евксинського упродовж кількох століть10. В історико-географічному ареалі України вони 
з’явилися наприкінці VII – першій половині VI ст. до н. е. Елліни мали давні традиції 
державотворення, витоки яких сягали III–II тис. до н. е. 

Найбільш поширеним державним утворенням був поліс11 – форма політичної орга-
нізації сільських громад. Їхню кількість визначала чисельність і територіальні межі 
утворення. Основу економіки полісів становило сільське господарство, важливими 
були ремесла і торгівля, насамперед морська. 

Центром організації могло бути місто, укріплений населений пункт із громадськи-
ми спорудами, зокрема храмами на честь богів – покровителів громад. Округу імену-
вали «хорою», там розміщувалися ділянки землі, які належали громадянам, і сільські 
населені пункти. Громадянські права мали власники земельних ділянок. У деяких 
випадках поліс міг бути союзом сільських громад за відсутності міського центру.

Обов’язком громадян була військова служба з метою захисту поліса. Тому оборо-
ноздатність залежала як від кількості громадян, так і від їхньої заможності, оскільки 
все необхідне для виконання військового обов’язку вони мали забезпечувати влас-
ним коштом. Громадяни складали присягу. До наших днів дійшла присяга громадян  
Херсонеса Таврійського12.

Державний лад у полісах міг бути різним, залежно від історичних обставин і тра-
дицій – демократія, олігархія, тиранія та монархія. Все це різноманіття можемо спо-
стерігати на прикладі полісів на берегах Понту Евксинського. Найвідоміші з них – 
Ольвія, Херсонес Таврійський, Феодосія, Пантікапей. Крім них існувала низка менших 
міст-держав: Тіра, Ніконій, Керкінітіда, Калос Лімен та ін.13. Більші поліси намагалися 
розширити свою територію. 

Деякі, як Ольвія14, віддалена від решти полісів, розвивали сітку поселень навколо, 
збільшуючи сільськогосподарську округу. Ольвійський поліс, метрополією якого був 

9 Черненко Е. В. Скифо-персидская война. Киев: Наукова думка, 1984. 120 с.; Полин С. В. О походе Дария в причерно-
морскую Скифию. Древности скифов. Киев, 1984. С. 88–102.
10 Колесников М. А. Греческая колонизация Средиземноморья. Киев. 2003. 158 с.
11 Hansen M. H. Polis: An Introduction to the Ancient Greek City-State. Oxford: Oxford University Press, 2006.
12 Крисаченко В. С. Україна на сторінках святого письма та витяги з першоджерел, що засвідчують процес поширення 
християнства на теренах України від апостола Андрія до князя Володимира. Київ: Наукова думка, 2000. С. 58.
13 Історія цивілізації. Україна. Харків: Фоліо, 2019. Т. І: Від кіммерійців до Русі (Х ст. до н. е. – ІХ ст.). С. 72–99.
14 Докладніше: Ольвия. Античное государство в Северном Причерноморье. Киев, 1999. 478 с.; Русяева А. С., Русяе-
ва М.  В. Ольвия Понтийская. Город счастья и печали. Киев: Стилос, 2004. 228 С. 
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НАРИС П’ЯТИЙ.   
Витоки державності  в історико-географічному ареалі України  
 в прадавню добу

Мілет1, сформувався у VII ст. до н. е. на базі низки сільських поселень на Дніпро- 
Бузькому лимані. Основа економіки – сільське господарство, ремесло, торгівля. Від 
північних сусідів, скіфів, потім сарматів, в обмін на вино, олію, ремісничі вироби, 
твори торевтики сюди надходили різні товари, основним серед яких були раби. У часи 
розквіту кількість мешканців міста могла досягати 20 000. Воно мало зведені з каменю 
укріплення – стіни та башти2, громадські споруди – храми Зевса, Аполлона, Асклепія3. 

Державний лад може бути визначений як демократія, у певні періоди – як олі-
гархія. Вищий законодавчий орган – збори громадян міста, рада; виконавчі – колегії  
(архонтів, стратегів, агораномів та ін.)4. Місто карбувало власну монету – спочатку мід-
ну (монети-стрілки, «дельфінчики», аси), згодом – срібну. На монетах можна побачити 
назву поліса – OLBI або OLBIO5. 

У V ст. до н. е. поліси потрапили у залежність від скіфів, які прагнули контро-
лювати торгівлю у степах. Пізніше подібні відносини виникли і з сарматами. Навіть 
у такого відносно заможного і великого поліса, як Ольвія, не вистачало ресурсів 
на убезпечення хори і торгівлі на суходолі. Тому ольвіополіти змушені були прийма-
ти, залежно від обставин, патронат як сусідів – «варварів», так і потужних держав – 
спочатку Понтійського царства, а потім – Риму. У 198 р. Ольвія увійшла до складу 
римської провінції Мезія. 

Однак близько середини ІІІ ст. після виведення римського гарнізону (війська 
були перекинуті на відбиття готської навали) місто було зруйноване, згодом життя 
відновилося, а у V ст., можливо, воно стало столицею готського державного утворення 
гунського часу на чолі з королем Гезімундом6.

Там, де відстань між полісами була невеликою, могло відбуватися поглинан-
ня сусідніх утворень. Так, Херсонес Таврійський у IV ст. до н. е. підпорядкував собі 
Керкенітіду та Калос Лімен. При цьому розширення території не призвело до зміни 
політичного ладу. 

Інакше сталося у Східній Таврії, де утворення Боспорського царства починалося 
у середині VI ст. до н. е. з військового союзу незалежних полісів. Його очолив Пан-
тікапей як найпотужніша сила у регіоні. Близько середини IV ст. до н. е. утворилося 
Боспорське царство7. Між 480–437 рр. до н. е. його очолює династія Археанактидів, 
а до кінця ІІ ст. до н. е. – династія Спартокідів. До складу царства в різний час увійшли 
поліси Тавриди, серед яких Акра, Гераклій, Зенонів Херсонес, Ілурат, Кіммерік, Кітей, 

1 Метрополія – поліс, який заснував колонію і відповідно був пов’язаний з нею певними стосунками, Мілет – еллінський 
поліс на території Анатолії (сучасна Туреччина). 
2 Крыжицкий С. Д. Архитектура античных государств Северного Причерноморья. Киев: Наукова думка, 1993. 248 с.
3 Русяева А. С. Религия и культы античной Ольвии. Киев: Наукова думка, 1992. 256 с.
4 Виноградов Ю. Г. Политическая история Ольвийского полиса VII–I вв. до н. э.: Историко-эпиграфическое исследование. 
Москва: Наука, 1989. 285 с.
5 Анохин В. А. Монеты-стрелки. Ольвия и ее округа. Киев, 1986 . С. 68–89. Карышковский П. О. Монеты Ольвии. Киев: 
Наукова думка, 1988. 168 с.
6 Магомедов Б. В. Ольвія і варвари в пізньоантичний період. Археологія. 2007. № 4. С. 47–54.
7 Шевченко Т. Присягаюся Зевсом та Дівою. Історія цивілізації. Україна. Харків: Фоліо, 2019. Т. І: Від кіммерійців до Русі  
(Х ст. до н. е. – ІХ ст.). С. 86–91; Шевченко Т. Від полісів до Боспорського царства. Історія цивілізації. Україна. Харків: 
Фоліо, 2019. Т. І: Від кіммерійців до Русі (Х ст. до н. е. – ІХ ст.). С. 91–97.

Німфей, Порфімій, Парфеній, Тірітака, Феодосія, а також на східному березі Боспора 
Кіммерійського – Ахіллій, Гермонасса, Кепи, Корокондама, Фанагорія8 та ін. З часом 
розширення стало відбуватися завдяки долученню інших територій. Володіння цар-
ства на північ простяглися вздовж Меотійського болота (Азовського моря) до гирла 
Тани (Дону), де розташовувалося місто Танаїс. 

Правителі Боспору намагалися розширити свою владу на решту узбережжя Тав-
рики, підпорядкувавши Херсонес Таврійський. Метою експансії було нарощування 
чисельності населення, а відтак економічної та військової могутності у протистоянні 
з сусідами, серед яких були скіфи, які кочували у степовій частині Тавриди і створили 
там свою державу9, та іншими державними утвореннями на східному березі протоки. 
Завжди існувала реальна загроза втручання у справи Боспору елліністичних монархій, 
які виходили на береги Понту: Македонського та Понтійського царств. Ці суперники 
мали значно більші ресурси, аніж Боспор, і наприкінці ІІ ст. до н. е. він потрапляє під 
владу володаря Понтійського царства – Мітрідата VI10. Включивши до складу свого цар-
ства Херсонес Таврійський з усіма його володіннями та остаточно знищивши державу 
скіфів із центром у Неаполісі, цар Понту завершив суперечки за домінування у Тавриці 
між місцевими державними утвореннями.

Про потужність держави Мітрідата свідчить та обставина, що він кинув виклик 
наймогутнішій державі Середземномор’я – Риму. Ця боротьба тривала до 61 р. до н. 
е., коли після трьох програних Мітрідатових війн Понтійське царство, а з ним і його 
володіння у Тавриці, потрапили у залежність від Риму11. 

Римська держава у Північному Причорномор’ї

Присутність Римської держави в історико-географічному ареалі України пред-
ставлена провінцією Нижня Мезія (створена 87 р. у часи імператора Діоклетіана)12. Межі 
провінції охоплювали узбережжя на схід від гирла Дунаю, околиць Тіри та Ольвії. Тут 
було розміщено війська, споруджено укріплення та прокладено дороги13. У містах діяло 
самоврядування, яке очолювали архонти, відбувалося карбування монет. Мешканці, 
як і раніше, поділялися на «корінних громадян» та інших, які громадянських прав 
не мали. Особливою верствою були особи, які мали римське громадянство14. Встанов-
лення кордонів Риму на берегах Понту, протекторат над Таврикою мали на меті за-
побігти несподіваним нападам «варварів» з-поза меж імперії. Якийсь час ця стратегія 

8 Анохин В. А. История Боспора Киммерийского. Киев: Одигитрия, 1999. 250 с.
9 Кравченко Е. Сутінки Скіфії. Історія цивілізації. Україна. Харків: Фоліо, 2019. Т. І: Від кіммерійців до Русі (Х ст. до н. е. – 
ІХ ст.). С. 59–64; Зайцев Ю. П. Неаполь Скифский. Симферополь: Универсум, 2003. 212 с.: ил. 
10 Зубарь В. М., Зинько В. Н. Боспор Киммерийский в античную эпоху. Очерки социально-экономической истории. БИ. 
Симферополь; Керчь, 2006. Вып. XII. 304 с.
11 Анохин В. А. История Боспора Киммерийского. Киев: Одигитрия, 1999. 250 С. 
12 Зубарь В. М. Северный Понт и Римская империя. Киев: Институт археологии НАНУ, 1998. 200 с.
13 Зубарь В. М. Северный Понт и Римская империя. Киев: Институт археологии НАНУ,  1998. 200 с.; Буйских С. Б. 
Фортификация Ольвийского государства (первые века нашей эры). Киев: Наукова думка, 1991. 158 с.
14 Сон Н. А. Тира римского времени. Киев: Наукова думка, 1993. 169 с.
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НАРИС П’ЯТИЙ.   
Витоки державності  в історико-географічному ареалі України  
 в прадавню добу

успішно спрацьовувала, аж поки ворог не виявився надто сильним для ослабленої 
внутрішніми проблемами найпотужнішої держави регіону. 

Із 238 р. провінція опинилася в епіцентрі «скіфських воєн». Після поразки римлян 
у битві при Абритті, де загинули імператор Децій із сином, готських рейдів у Дакії 
та виведення римських гарнізонів, задунайську частину провінції було втрачено. 

Протекторат над Херсонесом, який формально не був включений до складу про-
вінції, зберіг самоврядування і право карбувати монети, передбачав розміщення 
римських гарнізонів у місті та його околицях, створення ліній оборони на суходолі 
та військово-морських баз на узбережжі1. Це давало змогу обороняти важливі стра-
тегічні пункти, а відповідно – контролювати місцеві племена та Боспорське царство.

Однак із появою готів та виведенням гарнізонів на Боспорі були змушені оби-
рати між лояльністю Риму і виживанням. Так завершилася історія римської при-
сутності у Тавриці, однак її естафету згодом підхопила Східна Римська імперія, 
яка успішно інтегрувала західну частину півострова до складу держави на наступні 
декілька століть. 

У першій половині ІІІ ст. в історико-географічному ареалі з’являються готи. Вони 
приходять із півночі2. На території України виявлено тисячі поселень, які належать до 
черняхівського культурного комплексу. Він сформувався у ІІІ ст. та проіснував до V ст. 
Значну роль у наявності в ньому «провінційно-римських елементів» (гончарна кера-
міка, інші вироби) відіграли війни з Римом та економічне співробітництво. Всередині 
цього комплексу дослідники виділяють низку варіантів, які пов’язують як із різними 
групами готів, так і підкореним ними населенням, серед яких були і слов’яни3.

На історичній батьківщині готи мали досвід зі створення державних утворень 
на чолі з царями. Народ-військо становив основу їхньої могутності. Відомі царські 
династії Амалів та Балтів, які вели свій родовід від богів. У писемній версії історії 
готів, яка постала у VI ст., до предків готських королів було залучено скіфських 
володарів, а заразом приписано їхню звитяжну історію, включно з війною проти 
перського царя Дарія І4. 

Готам вдалося поступово підкорити або включити у свій союз/королівство біль-
шість інших племен в історико-географічному ареалі України: серед них були сармати, 
венети (слов’яни) та ін.5. Описуючи ситуацію першої – початку другої половини IV ст., 
Йордан включив у межі держави короля Ерманаріха (Германаріха) землі від узбережжя 
Балтики на півночі до берегів Понту та Меотіди. Зверхність готів довелося визнати 
царям Боспору. У пізнішому скандинавському епосі ця країна відома під назвами 
Оюм (Oium) «Reidgothland» (Hreidgotaland), яка межує з Гуналандом – країною гунів. 

1 Сорочан С. Б., Зубарь В. М., Марченко Л. В. Жизнь и гибель Херсонеса. Харьков: Майдан, 2000. 828 с.
2 Магомедов Б. Черняховская культура. Проблема этноса. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,  
2001. 276 с.
3 Баран В. Д. Черняхівська культура. Київ: Наукова думка, 1981. 264 с.
4 Jordanes Тhe origin and deeds of the goths. Тranslated by Charles C. Mierow. URL: https://people.ucalgary.ca/~vandersp/
Courses/texts/jordgeti.html; Иордан. О происхождении и деяниях гетов. Санкт-Петербург: Алетейя, 1997. 505 с.
5 Магомедов Б. Черняховская культура. Проблема этноса. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,  
2001. 276 с.

Поява гунів у другій половині IV ст. змінила політичну ситуацію. Держава Германаріха 
припинила своє існування у 375 р. Тогочасні події докорінно змінили політичну мапу 
Європи, включно з історико-географічним ареалом України. 

Упродовж шести тисячоліть людність, яка проживала в історико-географічному 
ареалі України, здобула найрізноманітніший досвід регулювання суспільних відносин 
завдяки створенню владних інституцій. Останні виходили на високий рівень – від 
племен до вождівств і держав, однак періодичні кризи змушували кілька разів почи-
нати цей шлях спочатку.

У VI тис. до н. е. основною формою політичного утворення стали племінні струк-
тури, які у вигляді суспільних одиниць дожили до появи Руської держави. Зростання 
чисельності населення та, відповідно, кількості племінних структур у V–IV тис. до н. е. 
призвело до появи союзів племен – вождівств. Як результат урбанізації, на політичній 
мапі з’явилися спочатку племінні центри, а потім і «столиці» вождівств, величезні по-
селення трипільської культури. Вперше виникла ситуація з нерівномірним суспільним 
розвитком окремих території – могутні вождівства сусідять із нечисленними племе-
нами та кланами, які стають об’єктами підкорень. У другій половині IV тис. до н. е. 
економічна криза, викликана кліматичними змінами, призводить до деградації рівнів 
організації – до повернення на племінний рівень. 

Упродовж ІІІ тис. до н. е. цей рівень є основним близько 500 років, після чого на 
степових територіях робилися спроби утворити більш потужні об’єднання-вождівства, 
які могли включати різнокультурне населення. Поліпшення природних умов на почат-
ку ІІ тис. до н. е. призвело до підйому економіки, який супроводжувався відродженням 
потужних понадплемінних об’єднань. 

Чергові кліматичні зміни наприкінці ІІ тис. до н. е. частково нівелювали суспільні 
досягнення осілого населення, які збереглися завдяки високому рівню організації, 
створенню потужних понадплемінних об’єднань. Вперше політичні інституції стали 
успішним засобом протистояння кризовим явищам.

І тис. до н. е. – епоха виникнення і протистояння різноманітних політичних 
утворень в історико-географічному ареалі України. Серед них – царства осілого та 
кочового населення (кельти, фракійці, неври, таври, кіммерійці, скіфи-орачі, скіфи 
царські, сармати тощо), античні поліси (Ольвія, Тіра), еллінські царства (Боспор, Понт). 
Це був час суперництва та протистояння монархій і демократій, потрапляння ареалу 
в зону економічних і політичних інтересів великих та могутніх державних утворень 
давнини – Персії, Македонії, Понту, Риму. 

У вирі цих подій на історичну арену виходять слов’яни. Вони досить швидко ство-
рили вождівства, потуга яких вилилася у «велике розселення» на теренах Європи та 
появу кількох слов’янських держав вже у третій чверті І тис. 

Автор: Михайло Відейко

Римська держава у Північному Причорномор’ї
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НАРИС ШОСТИЙ.    
Протодержавні утворення на теренах України   
в добу раннього Середньовіччя

І сторія державотворення в історико-географічному ареалі України у IV–IX ст. 
тісно переплетена з історією кількох могутніх давніх держав – Римської імперії 

(Візантії), держави Аттіли, готських королівств, Тюркського та Хозарського каганатів, 
Арабського халіфату. Водночас із нашим краєм пов’язана історія становлення держав 
у слов’янських народів Європи, а також болгар, мадярів1.

Традиційно витоки власне української державності пов’язуються зі слов’янським 
політогенезом, активна фаза якого припадає на І тис. н. е. Освоєння ранньослов’ян-
ськими племенами територіальних обширів Центральної й Південно-Східної Європи 
та їхню активну включеність у торговельно-економічне й військово-політичне життя 
регіону фіксують, зокрема, твори римських авторів – Клавдія Птолемея, Плінія Старшо-
го, Корнелія Тацита та ін. Виявлені археологами у межах Волині, Прикарпаття, Поділля, 
Київщини найдавніші слов’янські старожитності засвідчують важливу історичну роль 
цього ареалу у формуванні всієї слов’янської етнічної ойкумени. 

Однак сформувати уявлення про процеси державотворення можливо лише, беручи 
до уваги всі політичні утворення, які так чи інакше стосувалися тих подій. 

Неслов’янські протодержавні утворення

Володіння римлян у Тавриці в V – на початку VI ст. входили до складу діоцезу Фракія 
і перебували у підпорядкуванні військового магістра. Римське володарювання у Таври-
ці посилилося при імператорі Юстиніані І. Під контролем Візантії перебував не лише 
Херсонес із його околицями, а й гірські місцевості, узбережжя та міста Боспору. 

У VI ст. римську адміністрацію очолювали чиновники у ранзі препозитів і дук, піз-
ніше – стратилати2. За правління Юстиніана І посилили укріплення міст і збудували 
нові фортифікації, щоб захистити кордони на узбережжі (зокрема Алустон) та у гір-
ських районах – на Мангупі, Ескі-Кермені, Чуфут-Кале, Баклі та ін. Готи, які мешкали 
тут, мали нести військову службу імперії3. 

Візантійські володіння у Тавриці мали для імперії не лише економічне значення 
(імпорт вина, риби, солі, торгівля зі Сходом через міста Боспору), а й політичне. Сюди 
в разі необхідності можна було відправити у заслання політичних супротивників – від 
позбавленого влади імператора Юстиніана ІІ до церковних діячів – Іоанна Готського. 
Зауважимо, що наявність подібних засланців та дисидентів часом ставила під загрозу 
безпеку держави. Володіння у Тавриці давали можливість мати відомості про події 
у степах, де Константинополь міг знайти союзників або своєчасно дізнатися про во-
рогів та їхні підступні наміри. 

1 Історія цивілізації. Україна. Харків: Фоліо, 2019. Т. І: Від кіммерійців ло Русі (Х ст. до н. е. – ІХ ст.). С. 330–395; 
Этнокультурная карта территории Украинской ССР в І тыс. н. э. Киев: Наукова думка, 1985. 182 с.
2 Сорочан С. Б. Византийский Херсон (вторая половина VI – первая половина Х вв.). Очерки истории и культуры. 
Харьков: Майдан, 2005. Ч. 1–2. 1644 с.; Сорочан С. Б., Зубарь В.М., Марченко Л. В. Жизнь и гибель Херсонеса. Харьков: 
Майдан, 2000. 828 с.
3 Пиоро И. С. Крымская Готия: очерки этнической истории населения Крыма в позднеримский период и раннее 
средневековье. Киев: Лыбидь, 1990. 195 с.; Айбабин А. И. Этническая история ранневизантийского Крыма. Симферополь: 
Дар, 1999. 352 с.

Вторгнення тюрків в останні десятиріччя VI ст. і хозар – у першій половині VII ст. 
змінило політичну карту півострова. Схід на певний час став хозарським, але візан-
тійські володіння у районі Херсонеса збереглися. За гірські області (Клімати) змагання 
між Візантією та Хозарським каганатом тривало впродовж VIII ст. У 838–839 рр. візан-
тійські володіння в Криму об’єднали у фему Клімати, у 860 р. перейменовану на фему 
Херсон. Хозарськими володіннями управляв намісник кагана – тудун, а інколи на пів-
острові розміщувалася і ставка кагана4.

З особою кагана хозари пов’язували своє благополуччя; всі незгоди приписували 
послабленню його божественної сили. Коли в землях хозар траплялася засуха чи вони 
отримували поразку у війні, або ж відбувалися інші негаразди, то чернь і знать йшли 
до царя-бека й заявляли йому: «…ми приписуємо свої нещастя цьому кагану, його 
існування приносить нам біду. Убий його або ж віддай його нам – ми його вб’ємо». 
Іноді цар погоджувався з цією вимогою і або видавав кагана народу, або ж вбивав його 
сам; в інших випадках ставав на його захист і відкидав звинувачення. За свідченнями 
хорезмійського посла Ібн-Фадлана, каган не міг правити більше 40 років; після цього 
строку його вбивали, оскільки, на думку  підданих, розум його слабшав, як і боже-
ственна сила, а тому він не міг приносити користі своєму народу.

Каган вибирався завжди з одного й того ж знатного роду, члени якого в Х ст. не 
вирізнялися багатством. Якщо хтось із них приймав мусульманство, то він автоматич-
но втрачав право на місце кагана: ним міг бути лише іудей. Становище хозарського 
кагана нагадувало роль, яку у багатьох народів відігравав священний цар, який зі 
згасанням своєї магічної сили повинен був померти, здебільшого від рук того, хто мав 
успадкувати його владу. Згідно з арабським твором «Худуд ал-алем» хозарські кагани 
походили із роду Ашина.

Нащадки цієї тюркської династії з часом втратили реальну силу й потрапили у 
повне підпорядкування до представників місцевої могутньої знаті, тобто кагани пе-
ретворилися лише на символ традиційної влади.

Під владою каганату опинилися кочові племена, серед яких –  булгари і хозари. 
Тюркська держава у VII ст. була поділена на племінні провінції – «стріли». Поразки 
у війнах із Китаєм призвели до розпаду каганату у другій половині VII ст.5. Цьому 
передувала боротьба окремих племінних союзів за самостійність – на сході виникли 
державні утворення булгар та хозар, які вступили в боротьбу за землі в історико-гео-
графічному ареалі України.

Просування тюрків на захід мало наслідком рух у тому ж напрямку аварів. Авари 
(літописні «обри») – група кочовиків, яка з’явилася в історико-географічному ареалі 
України у VІ ст., маючи напружені стосунки з Тюркським каганатом. Становили потужну 
військову силу, яку Візантія спочатку успішно використала проти слов’ян. Вони пройшли 
слов’янськими територіями, знищивши при цьому племінний союз дулібів. Потім авари 

4 Виноградов А. Ю., Комар  А. В. Институт тудуна и хазары в Юго-Западном Крыму VIII – начала IX в. в контексте новых 
данных эпиграфики. Сугдейский сборник. Киев, 2005. С. 38–56.
5 Кляшторный С. Г., Савинов Д. Г. Степные империи древней Евразии. Санкт-Петербург: Филологический факультет 
СПбГУ, 2005. 346 с.
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НАРИС ШОСТИЙ.    
Протодержавні утворення на теренах України   
в добу раннього Середньовіччя

обійшли з півночі Карпати і на території Паннонії створили державу – Аварський каганат, 
у якому слов’яни займали підлегле становище. Після цього почалися аваро-слов’янські 
походи на територію Візантії, апогеєм яких стала облога Константинополя у 626 р.1.

Ранньосередньовічна історія сучасної європейської країни Болгарії тісно пов’яза-
на зі степовими просторами України. Тут близько півтори тисячі років тому кочував 
численний народ, верховні правителі якого вели свій родовід від самого Аттіли, мо-
гутнього володаря гунів2. Цей народ був відомий авторам давніх хронік, насамперед 
візантійських, під ім’ям «булгари». Співвітчизники булгар на сході, близько середини 
VI ст., потрапили під владу Тюркського каганату, володіння якого часом охоплюва-
ли степи України. Упродовж VI ст. булгари неодноразово воювали на боці Римської 
імперії (Візантії)3. 

Першим правителем цієї держави став Гастун із роду Ермі. Деякі дослідники вва-
жають, що це слов’янське ім’я, і що він був намісником аварського кагана. Після нього 
до влади прийшов хан Кубрат із роду Дуло, володар уногундурів, який очолив антиа-
варське повстання. Згідно з переліком болгарських ханів він правив упродовж 60 років 
і помер за часів правління візантійського імператора Костянтина II (641–668 рр.). Його 
похованням вважається комплекс Перещепинського скарбу на Полтавщині4.

В юності хан виховувався в Константинополі і навіть був охрещений. У винагороду 
за вигнання аварів імператор Іраклій надіслав йому дари і надав сан патрикія. Візан-
тії було вигідна наявність у понтійських степах лояльного правителя, з яким можна 
порозумітися й отримати підтримку у боротьбі з іншими сусідами-варварами.

Під тиском хозарів у 681 р. частина булгар на чолі з ханом Аспарухом відступила 
на захід, а частина залишилася у степах, визнавши владу кагана. Центр нової держави 
(столиця Пліска) був за Дунаєм, вона отримала назву «Болгарія». До неї увійшло слов’ян-
ське населення – «сім родів». За хана Крума після перемог над аварами володіння ханів 
поширилися на північ за Тису, на частину Закарпаття, заселену слов’янами. Болгарія 
контролювала території на схід від Дунаю. Це населення представлене пам’ятками 
балкано-дунайського культурного комплексу (VIII–XI ст.)5. Час від часу правителі Бол-
гарії здійснювали походи, аби підтвердити свої «споконвічні права» на землі на схід від 
Дунаю. Хан Омуртаг 822 р. дійшов до Дніпра, а цар Симеон 896 р. – до Південного Бугу.

Коли у 20-ті роки VII ст. Візантія шукала союзників у боротьбі з Персією та її союз-
никами – аварами і слов’янами, вона знайшла підтримку з боку Тюркського каганату. 
Коаліція перемогла Персію, але одним із її наслідків стала експансія арабських пле-

1 Приходнюк О. М. Степове населення України та східні слов’яни (друга половина І тис. до н. е.). Київ; Чернівці: Прут, 
2001.
2 Приходнюк О. Гуни та протоболгари в Європі. Київ, 1999.
3 Комар А. В. Кочевники Восточной Европы VI–IX вв. Тюркское наследие Евразии VI–VIII вв. Астана, 2008. С. 191–210.
4 Вернер И. Погребалната находка от Малая Перешчепина и Кубрат-хан на българите. София: Издателство на Българската 
академия на науките, 1988. 56 с.; Комар А. В. Что такое «пастырская культура»? Проблеми на прабългарската история 
и култура. 2007. № 4. С. 35–52.
5 Богуславський Г. С. Деякі питання історії Білгорода на Дністрі VІІ–Х віків. Культура народов Причерноморья. 2002. 
№ 31. С. 74–79; Козлов В. И. Население степного междуречья Дуная и Днестра конца VIII – начала XI веков: балкано-
дунайская культура. Кишинев: Stratum Plus, 2015.

мен, які у VIII ст. на заході та сході досягли Європи. На заході їх успішне просування 
зупинило королівство франків, а на сході – Хозарський каганат.

Хозари звільнилися з-під влади тюркського каганату разом із булгарами. Вони вста-
новили контроль не лише над територіями, підвладними спадкоємцям хана Кубрата, а й 
наклали данину на слов’ян, а також захопили степову і східну частини Таврики, поділив-
ши її з Візантією. Цьому сприяла та обставина, що кліматичні умови другої половини 
VII ст. підходили для кочування саме у степовій частині історико-географічного ареалу 
України6. Археологічні свідчення цього перебування – воїнські поховання, поховання 
та поминальні місця еліти (відомі як Перещепинський, Глодоський та Вознесенський 
«скарби»)7. Наприкінці VII ст. данниками хозар стали сіверяни, радимичі та в’ятичі. 
На початку VIII ст. походи хозар сягають території тиверців і полян, яких теж змушують 
до сплати данини8. Але після відкочування орди на Волгу ситуація змінилася.

Хозарські походи у Закавказзя призвели до війн між хозарським каганатом 
та арабським халіфатом. Спочатку каганат вів бойові дії по той бік Кавказу, але 
у 737 р. арабський полководець Мерван9 вторгнувся у володіння каганату, де захопив 
у полон велику кількість слов’ян. 

Хозарам вдалося відстояти незалежність, однак унаслідок війн на північ рушив 
потік біженців із Північного Кавказу, більшість із яких були алани. Разом із підвлад-
ними каганату булгарами вони заселяють території на лівобережжі Дніпра, які стають 
плацдармом хозарської держави на заході. Тут виникли міста і замки з кам’яними 
укріпленнями (Салтів у районі сучасного Харкова), які були військовими, адміністра-
тивними й економічними центрами. Основу військової сили каганату в регіоні ста-
новила кіннота, яку формували з аланського та булгарського населення. Ця частина 
каганату представлена салтовським культурним комплексом, поширеним на лівому 
та частково правому березі Дніпра у лісовій і частині лісостепової смуги10.

Західні території для каганату були не лише джерелами данини та прибуткової 
работоргівлі11, а й місцем, куди можна було в разі необхідності переселити непокірні 
кочові племена. Так сталося близько 839 р. із мадярами12. У степах виникла «країна 
Етелькоз», де проживало сім племен. Кожне очолював вождь, а на чолі об’єднання 
стояв «нагфейделем» (nagyfejedelem) – «великий князь». Головнокомандувач об’єднаних 
військ країни мав титул «дьюла», йому підпорядковувався «харкі» – воєвода. Верхов-
ного духовного лідера звали «кендю». Дьюла- головнокомандувач одночасно міг бути 

6 Тортика А. А. Северо-Западная Хазария в контексте истории Восточной Европы. Харьков: ХГАК, 2006. 554 с.; 
Комар О. В. Ранні хозари у Північному Причорномор’ї. Археологія. 2000. № 1. С. 130–142.
7 Комар А.В. Перещепинский комплекс в контексте основных проблем истории и культуры кочевников Восточной 
Европы VII – начала VIII в. В: Степи Европы в эпоху средневековья. Донецк: Изд-во Дон. НУ, 2006. Т. 5.
8 Комар А. А. Исторические предпосылки возникновения легенды о полянской дани хазарам по археологическим 
данным. Хазары, евреи и славяне. 2005. № 16. С. 207–219.
9 Марван ібн Мухаммад ібн Марван (688 – 6 серпня 750), між 744–750 рр., чотирнадцятий халіф династії Омейядів.
10 Давня історія України. Київ: Наукова думка, 2000. Т. 3: Слов’яно-руська доба. С. 211–213.
11 Тортика А. А. Северо-Западная Хазария в контексте истории Восточной Европы. Харьков, ХГАК, 2006. 554 с.; 
Мишин Д. Е. Сакалиба. Славяне в исламском мире. Москва: Институт востоковедения РАН; Крафт+, 2002. 368 с.
12 Комар А.В. Древние мадьяры Етелькеза: перспективы исследований. Археологія і давня історія України. 2011. № 7. 
С. 21–78.
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НАРИС ШОСТИЙ.    
Протодержавні утворення на теренах України   
в добу раннього Середньовіччя

і духовним головою мадьяр. Наприклад, легендарний дьюла Алмош, батько Арпада, 
засновника першої династії угорських королів та головнокомандувач під час походу 
на нову «Батьківщину» – у далеку Хунгарію за Карпати1. 

Важливим джерелом ресурсів, окрім кочового тваринництва, були найманство 
та «війни на замовлення». Мадярських вершників охоче наймали князі Великої Мо-
равії, які вели війни з франками, а Візантія оплачувала напади на Болгарію. Завдяки 
цьому мадяри розвідали зручні для поселення кочовиків території у центрі Євро-
пи. Водночас вони здобули могутніх ворогів після того, як у 895 р. перетнули Дунай 
і вдерлися в Болгарію. У битві на Південному Бузі під проводом царя Симеона болгари 
спільно із союзниками-печенігами у 896 р. перемогли військо мадярів, і вони назавжди 
пішли з країни Етелькоз. У 988 р. їхній шлях проліг до стін Києва, звідки Віщий Олег 
направив переселенців землями слов’янських племінних княжінь за Карпати, у Хунга-
рію. Перемоги мадярів над слов’янами у Прикарпатті та Закарпатті створили підстави 
для уявлень про західні межі мадярських володінь2.

Формування державності у слов’ян

У першій половині І тис. до н. е. на політичній мапі з’являються об’єднання слов’ян, 
відомі під іменами «венеди» та «анти»3. Найдавніша згадка про антів є у творі Йордана 
«Про походження і діяння гетів». У ньому анти є ворогами готського короля Вінітарія, 
який у 374 р. веде проти них війну. Етнонім, або назва союзу, «анти» іраномовного 
походження. Подібні союзи створювали для ведення війни, при переселеннях. Най-
сильніший учасник союзу поширював своє ім’я на всіх учасників такої спілки4. Коли 
з півночі прибули готи, то створення потужного військового союзу між сарматами 
та слов’янами у Наддніпрянщині виглядало доречним кроком. 

З опису подій антсько-готської війни випливає, що Бож (Boz) позначений як такий, 
що «правив» (або що «управляв») – «regemque», а не «rex», «король». «Старійшини» – 
«primatibus», тобто «найперші», «кращі люди». Якщо йдеться про вождів племен, то перед 
нами достатньо значний союз, бо за кожним вождем було 3-5 тис. одноплемінників, 
всього 210–350 тис. антів. Цифра поважна, увесь «народ готів» вирушив у похід на землі 
імперії приблизно у такому ж кількісному складі. У такому випадку анти могли виста-
вити кілька десятків тисяч вояків і знищити готське королівство. Якщо старійшини – це 
голови родів, чисельність антів 20–40 тис. Досить, щоб виставити декілька тисяч воїнів 

1 Комар О. В. Давні мадяри. Україна: хронологія розвитку. Київ: Кріон, 2009. Т. 2: Давні слов’яни та Київська Русь. 544 с.: іл. 
2 Пеняк С., Пеняк П. Історія Закарпаття з найдавніших часів до приходу угорців в Карпатську улоговину: навчальний 
посібник з країнознавства. Ужгород, 1998. 55 с.: рис.; Прохненко І. Давні угри у Верхньому Потиссі. Археологічні дослі-
дження Львівського університету. 2005. № 8. С. 372–387; Балагурі Е. А. Старожитності Верхнього Потисся періоду «віднай-
дення угорцями Батьківщини» (нові аспекти і концепції). Давня і середньовічна історія України (на пошану Іона Винокура 
з нагоди його 70-річчя). Кам’янець-Подільський, 2000. С. 219–221; Історія цивілізації. Україна. Харків: Фоліо, 2019. Т. І:  
Від кіммерійців ло Русі (Х ст. до н. е. – ІХ ст.). С. 343–348, 552–558.
3 Козак Д. Венеди. Київ, 2008. 470 с.; Терпиловский Р. В. Славяне Поднепровья в первой половине І тысячелетия н. э. 
Люблин, 2004. 220 с.
4 Баран В. Д. Козак Д. Н., Терпиловський Р. В. Походження слов’ян. Київ: Наукова  думка, 1991. 139 с.; Історія цивілізації. 
Україна. Харків: Фоліо, 2019. Т. І: Від кіммерійців ло Русі (Х ст. до н. е. –  ІХ ст.). С. 355–367.

і перемогти у першій битві, але замало, аби відбитися від готів. Враховуючи відомості про 
поселення Наддніпрянщини, датовані IV тис. до н. е., кількість населення обчислювалася 
десятками, а не сотнями тисяч людей, чого замало для «могутнього антського царства». 

Наступні відомості стосовно антів, їх державності, звичаїв та військової справи 
стосуються територій у Подунав’ї, де вони здійснювали походи на територію Візантії. 
Описом тих подій ми завдячуємо відомостям про існування «Славіній» (племінних 
утворень), їх об’єднань на чолі з королями (rix Ардагаст). Серед посадових осіб – 
 архонт, екзарх, таксіарх, філарх. Так ромеї намагалися описати різні ланки керівни-
цтва, зокрема й військового. У війнах проти слов’ян, підвладних аварам, Візантія 
користувалася підтримкою антів5. 

В історико-географічному ареалі України з антами пов’язують населення, яке за-
лишило пам’ятки пеньківського культурного комплексу (V – початок VIII ст.), пам’ятки 
якого відомі у лісостеповій смузі від Прута до Сіверського Дінця. Чотири локальні гру-
пи (лівобережна, надпорозька, дніпро-дністровська та дністро-прутська) відповідали 
племінним групам. Родовим структурам відповідали гнізда з п’яти-семи селищ, у кож-
ному з яких могло налічуватися до тридцяти жител. При цьому укріплені поселення 
відсутні6. Про існування племінної еліти свідчать знахідки скарбів срібних виробів, 
у яких були деталі воїнських поясів. Ця культура запозичена у степового населення, 
де пояс відображав місце воїна у суспільній ієрархії7. 

Скарби (найвідоміший із них – Мартинівський, із його срібними платівками у ви-
гляді «танцюючих» чоловічків та фантастичних звірів) були сховані близько середини 
VII – на початку VIII ст., коли на землі антів відбулося кілька хозарських походів. Най-
більше скарбів походить із Наддніпрянщини, яка зазнала спустошень. У цей період 
пеньківський культурний комплекс припинив існування, а з ним пов’язують зникнен-
ня антського племінного союзу. 

На північ від ареалу пеньківського культурного комплексу у лісовій смузі поши-
рені пам’ятки культурного комплексу Прага-Корчак, з яким пов’язують склавинів візан-
тійських джерел8. Її поширення від Дніпра до верхів’їв Рейну відображає поширення 
іншої групи слов’янського населення в Європі. Склавини стоять біля витоків утворення 
там перших слов’янських держав – «королівства вендів» під проводом Само у VII ст., 
Великої Моравії у VIII ст. та ін.9. Частина культурного комплексу у межах України може 
бути пов’язана з вождівством дулібів, розташованим у басейнах Прип’яті та Західного 
Бугу, яке згадується у зв’язку з розгромом його аварами на початку VII ст. З цими по-
діями пов’язують знищення Зимнівського укріпленого поселення на Волині, яке могло 
бути резиденцією правителя цього об’єднання10.

5 Історія цивілізації. Україна. Харків: Фоліо, 2019. Т. І: Від кіммерійців ло Русі (Х ст. до н. е. – ІХ ст.). С. 367–374.
6 Этнокультурная карта территории Украинской ССР в І тыс. н. э. Киев: Наукова думка, 1985. 182 с.
7 Скиба А. Поясні набори слов’ян. Київ, 2016. 236 с.
8 Давня історія України. Київ: Наукова думка, 2000. Т. 3: Слов’яно-руська доба. С. 25–60; Баран В. Д. Пражская культура 
Поднестровья. Киев: Наукова думка, 1988. 160 с.
9 Історія цивілізації. Україна. Харків: Фоліо, 2019. Т. І: Від кіммерійців ло Русі (Х ст. до н. е. – ІХ ст.). С. 367–374.
10 Ауліх В. В. Зимнівське городище – слов’янська пам’ятка VI–VII ст. н. е. в Західній Волині. Київ, 1972. 124 с.
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НАРИС ШОСТИЙ.    
Протодержавні утворення на теренах України   
в добу раннього Середньовіччя

У VIII ст. на територіях, спустошених перед тим нападами кочовиків, сформувала-
ся нова система політичних союзів і виникли нові слов’янські вождівства, назви яких 
у ХІ ст. потрапили до «Повісті минулих літ»1: хорвати, древляни, волиняни, бужани, уличі, 
тиверці, поляни та інші, археологічним еквівалентом яких є культурний комплекс типу 
Луки- Райковецької, поширений у лісовій і лісостеповій смугах між Карпатами та Дніпром2. 
Продовжило існування вождівство сіверян (роменський культурний комплекс) на півно-
чі Лівобережжя3. Про характер цих утворень свідчать титули правителів – союзників 
київських князів на першої половини Х ст., згадані у літописі: «князі» та «світлі князі». 

Кожне з цих князівств могло стати осередком створення слов’янської держави, як 
це відбувалося на захід та північ від Карпат. Одним з індикаторів державотворення 
є поява укріплених поселень, зародків майбутніх міст, від яких до наших днів дійшли 
сотні городищ4. VIII–IX ст. були часом заснування на племінних територіях кількох 
сотень укріплених пунктів, із яких близько 80 за показниками можуть вважатися міс-
тами. Із них дев’ять мали розміри понад 75 га. 

Найбільші з міст – центрів слов’янських князівств розбудовували у ІХ ст. на за-
ході – це Стільське городище (250 га)5, Плісненське (до 300 га). Їх вважають центрами 
хорватів (білих хорватів). Всього з цим об’єднанням пов’язують 57 укріплених пунктів. 
Найбільше укріплених поселень мали сіверяни – понад 100 (із врахуванням територій, 
які нині за межами історико-географічного ареалу України). Це виглядає закономір-
ним, враховуючи їхні відносини з хозарами та близькість до кордонів каганату, в еко-
номіці якого работоргівля посідала важливе місце. В аналогічній ситуації перебували 
уличі на правобережжі Дніпра, які збудували близько 53 укріплень. На території, яку 
пов’язують із князівством древлян, відомо близько 20 городищ. Чотири з них стано-
вили комплекс Іскоростеня, відомого як столиця древлян. Бужани мали 21, а волиняни 
22 укріплених поселення. Найбільше місто площею 180 га розташовувалося на місці 
пізнішого Володимира-Волинського. Це князівство – спадкоємець дулібського кня-
жіння доаварських часів займало значні позиції в ареалі.

Полянам належали 20 укріплень на обох берегах Дніпра, найбільшим містом 
княжіння був Київ. Якщо вважати полянським Києвом поселення на Замковій горі 
(Киселівці), то його площа могла становити 10 га, а якщо на Старокиївській – близько 
2 га6. Засновником міста літопис називає князя Кия.

1 Літопис руський. Київ: Дніпро, 1989. XVI+591 с.
2 Михайлина Л. Слов’яни VIII–X ст. між Дніпром і Карпатами. Київ: Інститут археології НАН України, 2007. 300 с.; 
Тимощук Б. О. Слов’яни Північної Буковини V–IX ст. Київ, 1976.
3 Сухобоков О. В. Дніпровське Лісостепове Лівобережжя у VIII–IX ст. Київ: Наукова думка, 1992. 216 с.; Юренко C. П. 
Днепровское Лесостепное Левобережье в VII–VIII вв. Киев, 1993.
4 Кучера М. П. Слов’яно-руські городища VIII–IX ст. між Саном і Сіверським Дінцем. Київ, 1999. 252 с.; Тимощук Б. А. 
Восточные славяне. От общины к городам. Москва: Наука, 1995. 20 с.
5 Корчинський О. Ранньосередньовічне місто на Верхньому Дністрі. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття 
і Волині. 2008. Вип. 12. С. 267–282.
6 Кучера М. П. Слов’яно-руські городища VIII–IX ст. між Саном і Сіверським Дінцем. Київ, 1999. 252 с.; Приходнюк О. М. 
Археологічні пам’ятки Середнього Придніпров’я VI–IX ст. н. е. Київ: Наукова думка, 1980. 149, [3] c.: рис.

Ґрунтовно проаналізувавши літописну розповідь про Кия, його братів і сестру 
Либідь, а також інформацію зарубіжних джерел, дослідники, зокрема Петро Толочко, 
Борис Рибаков і Михайло Брайчевський, дійшли висновку, що в літописі згадується 
історична, а не легендарна постать. Про це свідчать конкретні факти з біографії Кия, 
які наводить літописець, топоніміка міста, що зафіксувала імена князів у назвах 
«Київ», «Щекавиця», «Хоревиця», «Либідь», а також політичні процеси у Дунайському 
регіоні та взаємини слов’янських племен із Візантією у той час. 

Михайло Брайчевський солідарний із Борисом Рибаковим, який вважав, що діяль-
ність Кия припадає на кінець VІ–VІІ ст., коли Візантія почала активно залучати на вій-
ськову службу слов’янських вождів, щоб із їхньою допомогою зупинити експансію 
варварських племен у свої володіння7. На думку дослідників, полянський князь Кий 
був одним із таких вождів, що стали на службу до Візантії. З його іменем пов’язують 
заснування Києвця на Дунаї. Після завершення служби в імператора Кий повернувся 
у Середнє Подніпров’я, де очолив полянське княжіння, заснував Київ і став родона-
чальником правлячої династії Києвичів.

У VIII–IX ст. на Верхньому Дніпрі та навколишніх землях виникають поселення 
скандинавів, які вели торгівлю з Хозарією по «Східному шляху»8. У ІХ ст. вони вздовж 
Дніпра проникають на південь в історико-географічний ареал України. Сліди їхнього пе-
ребування виявлені не лише в Києві9, а й на берегах Дніпра та Десни, у гирлі Сули10. Цим 
свідченням певною мірою відповідають літописні повідомлення про захоплення міс та 
Києва Віщим Олегом у 882 р., який прибув сюди на чолі флотилії з двохсот кораблів11.  

Автори: Михайло Відейко, Валерій Смолій

7 Рыбаков Б. А. Древние русы. Советская этнография. Москва: Наука, 1953. Т. 17. С. 23–104.
8 Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси. Санкт-Петербург: Евразия, 2005. 640 с.; Петрухин В. Я. 
Начало этнокультурной истории Руси 9–11 веков. Москва: Гнозис, 1995. 320 с.
9 Зоценко В. М. Скандинавські старожитності Київського Подолу «дружинної доби». Стародавній Іскоростень і слов’ян-
ські гради. Київ, 2007. С. 118–142.
10 Андрощук Ф. О. Нормани і слов’яни у Подесенні. Київ: Товариство археології та антропології, 1999. 140 с.; Бліфельд Д. І. 
Давньоруські пам’ятки Шестовиці. Київ: Наукова думка, 1977. 236 с.; Коваленко В., Моця О., Ситий Ю., Скороход В.  
Дослідження шестовицького подолу. Стародавній Іскоростень і слов’янські гради. Збірка наукових праць. Коростень, 2008. 
Т. І. С.178–191; Довженок В. Й., Гончаров В. К., Юра Р. О. Давньоруське місто Воїнь. Київ: Видавництво АН УРСР, 1966. 148 с.
11 Літопис руський. Київ: Дніпро, 1989. XVI+591 с.
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НАРИС СЬОМИЙ.    
Початки Русі-України

П ерші згадки про «русів» (грецькі автори називають їх «росами») на півдні 
Східної Європи з’являються у VІ ст. Зокрема, у «Церковній історії» сирійський 

письменник Захарія Ритор називає народ «рос» серед племен Північного Причорно-
мор’я. Про росомонів (буквально – «роських людей») повідомляє також Йордан у праці 
«Про походження і діяння гетів». За інформацією пізніших візантійських авторів, руси 
були відомі і до VІ ст. Так, візантійський письменник ХІV ст. Никифор Григора згадує 
про «руського князя» при дворі візантійського імператора Костянтина Великого у ІV ст.1.

Походження етноніма «русь»

Уже понад три століття в історіографії триває дискусія про походження етноніма 
«русь», від якого отримала свою назву Києво-Руська держава. З-поміж різних гіпотез 
найбільш поширеними є версії південного (слов’янського та іранського) і північного 
(шведського) походження. Шведське походження етноніма скептично сприймалося  
істориками від початку появи цієї версії у ХVІІІ ст. Її ґрунтовно проаналізували і під-
дали аргументованій критиці Михайло Ломоносов, Ганс Еверс, Юрій Венелін (Георгій 
Гуца), Степан Гедеонов, Дмитро Іловайський, Михайло Грушевський. Останній вказував, 
що походження етноніма «русь» є найслабшою ланкою норманської теорії утворення 
Русі, її Ахіллесовою п’ятою2. Переконливим аргументом проти шведської версії є від-
сутність у скандинавських середньовічних джерелах – рунах і сагах – будь-яких згадок 
про плем’я русь. Дослідники також спростовують версію походження етноніма і полі-
тоніма «русь» від фінської назви шведського узбережжя Рослаген «Ruotsi» (у перекладі 
з фінської – «краї на скель»), яка була і залишається популярною серед прихильників 
норманської теорії. 

На думку Михайла Грушевського, неправдоподібно, що шведи, маючи власне ім’я, 
прийшовши у Східну Європу, «залишають своє питоме ім’я і приймають чуже», почи-
нають іменувати себе фінською назвою3. Сучасні дослідження з’ясували, що «Ruotsi» 
фіни називали також Лівонію. У фінських джерелах ця назва фіксується не раніше 
ХVІ ст. Завдяки вивченню історичних ландшафтів Швеції встановлено, що шведи 
освоїли узбережжя Рослаген тільки у ХІІІ ст., а до того часу його майбутня територія 
ще була морським дном4. Все це спростовує і шведську (від Рослаген), і фінську версії 
походження  етноніма «русь», що з’явився на півдні Східної Європи на декілька сотень 
років раніше. Про його південне походження свідчить топоніміка Середнього Подні-
пров’я, зокрема гідроніми «Рось», «Росава», «Роставиця». Переконливим аргументом 
є й той факт, що до ХІІІ ст. літописці називають Руссю лише цей регіон, територію, 
окреслену містами Київ, Чернігів, Переяслав, що була ядром Руської держави5.

1 Тебеньков М. М. Происхождение руси. (Тбилиси): тип. «Кавказ» А. И. Петрова, 1894. С. 68.
2 Грушевський М. Історія України-Руси. Львів, 2005. Т. 1: До початку ХІ віку. С. 623.
3 Там само, с. 624.
4 Грот Л. Призвание варягов. Норманны, которых не было. Москва: Алгоритм, 2013. С. 99–115.
5 Див.: Насонов О. «Русская земля» и образование территории Древнерусского государства. Москва: Изд-во Акад. наук 
СССР, 1951. С. 28.

У середньовічних латиномовних хроніках руси згадуються під іменем «рутени». 
Про рутенів вже в І ст. повідомляє у своїх «Записках про Гальську війну» Гай Юлій 
Цезар. Він називає їх, як і венедів, серед племен, що проживали разом із кельтами 
на території римської провінції Галії (сучасної Франції). Пізніші німецькі автори знали 
русів як одне з племен південно-західної Балтії і називали їх синонімічними германі-
зованими формами «ruia», «ruya», «ruga», «rua»6. Те, що назва «руги» у середньовічних 
джерелах означала слов’ян, дослідники встановили ще у ХІХ ст.7. Окрім Балтії, серед-
ньовічні хроністи згадують про русів (росів, рутенів, ругів, рогів) і в інших регіонах: 
Подунав’ї, Тюрінгії і Саксонії, Прикаспії і навіть Передній Азії. Майже на всіх цих 
територіях античні автори свого часу фіксували венедів, а в ранньому Середньовіччі 
вони були ареалами розселення десятків слов’янських племен, що колонізували більшу 
половину континенту8. Тому припущення Петра Толочка, що «в результаті якихось по-
дій єдиний народ [руси] розсіявся по світу» не позбавлене логіки. Щоправда, дослідник 
додає, що досі ще ніхто не зумів цього довести9. 

Згадки в античних джерелах про русів (рутенів), як і згадки про венедів, спросто-
вують усталену в історіографії думку про те, що слов’яни з’явилися на історичній арені 
Центральної і Західної Європи лише у VІ–VІІ ст. Як вказує Любор Нідерле, вони заселя-
ли  межиріччя Лаби й Одри вже у І тис. до н. е., тобто ще до появи тут германців, і були 
автохтонним населенням регіону. Він вважає, що так само ще в античну епоху почалася 
слов’янська колонізація Балкан і Подунав’я10. До такого ж висновку про заселення слов’я-
нами балканських володінь Візантії ще до початку епохи Великого переселення дійшов 
Михайло Брайчевський11. Тому епоха Великого переселення народів не була початком 
розселення слов’ян на континенті, а тільки новою хвилею слов’янської колонізації, 
що прийшла зі Східної Європи у вже обжиті слов’янами ареали, а також захопила нові. 

Серед сучасних дослідників поширення етнонімів «русь» і «венеди» в різних 
європейських ареалах викликає певне сум’яття. Вони висловлюють припущення, 
що венедами і рутенами спочатку могли називатися кельтські племена, а вже пізніше 
ця назва перейшла на слов’ян12. Незважаючи на вказівку Йордана, що венедами раніше 
називали всіх слов’ян, польський історик Генрик Ловмянський припускає, що в Європі 
могли одночасно проживати слов’янські венеди і неслов’янські або кельтські венеди. 
Ця гіпотеза, окрім того, що є не дуже переконливою, по суті нівелює значення етноні-
міки як історичного джерела. 

6 Пауль А. Балтийские славяне: от Рерика до Старигарда. Москва: Книжный мир, 2016. С. 50.
7 Див.: Васильевский В. Г. Древняя торговля Києва с Регнсбургом. Журнал министерства народного просвещения. 1888. 
Ч. CCLVІІ. С. 129.
8 Див.: Кузьмин А. Г. Начало Руси. Тайны рождения русского народа. Москва: Вече, 2003. 425 с.; Щодра О. Етноге-
нез і велике розселення слов’ян у світлі джерел та історичних інтерпретацій. Проблеми слов’янознавства. Львів, 2016.  
Вип. 65. С. 9–27.
9 Толочко П. Київська Русь. Київ: Абрис, 1996. С. 32–33.
10 Нидерле Л. Славянские древности. Москва: Алетейа, 2000. С. 23, 92–93.
11 Брайчевський М. Ю. К истории расселения славян на византийских землях. Византийский временник. 1961. Т. 19. 
С. 120–137.
12 Див., наприклад: Кузьмин А. Г. Начало Руси. Тайны рождения русского народа. Москва: Вече, 2003. 425 с.
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НАРИС СЬОМИЙ.    
Початки Русі-України

Суперечливою видається також інтерпретація поширеної германізованої наз-
ви русів – «руги» (роги), згідно з якою спочатку так, нібито, називалося германське 
плем’я, а від нього етнонім пізніше перейшов на балтійських і подунавських слов’ян. 
Про ругів, як невелике германське плем’я, що, недовго пробувши в Подунав’ї, пересе-
лилося на північ сучасної Італії, згадує лише Павло Диякон у своїй «Хроніці венетів», 
написаній у ХІІІ ст. Раніші німецькі хроністи, зокрема й найавторитетніший із-поміж 
них Адам Бременський (ХІ ст.), повідомляють про ругів як про одне з наймогутніших 
і домінантних племен слов’янського балтійського Помор’я, що розселилося на острові 
Руяна (нім. Рюген)1. До кінця ХVІ ст. у європейських письменників не виникало жодних 
сумнівів у їх слов’янському походженні. Німецька версія з’явилася у західноєвропей-
ській історіографії внаслідок пізніших інтерпретацій джерел.

Перші писемні згадки про «русів» і Києво-Руську державу

Існування на теренах України в середині І тис. великих ранніх державних утворень 
антів і дулібів, правителів яких візантійські історики називали «королями», «ріксами» 
й «архонтами», дало дослідникам вагомі підстави датувати витоки української держав-
ності серединою І тис.2. Плем’я русів, перші згадки про яке з’являються приблизно тоді ж, 
імовірно, входило до одного з цих слов’янських суперсоюзів. Поет Манасія (ХІІ ст.) називає 
їх серед учасників походу на Константинополь у 626 р., організованого аварським каганом3. 
За свідченнями візантійських авторів, зокрема сучасника й учасника події Феодора Сінке-
лла, слов’янські дружини становили значну частину його сухопутного війська, а слов’ян-
ська флотилія забезпечувала наступ на столицю імперії з моря4. Сучасний дослідник 
Ярослав Боровський також вказує на участь слов’янських племен Середнього Подніпров’я, 
тобто русів, у подіях 626 р. Встановивши ідентичність поховального обряду слов’янських 
учасників походу на Константинополь у 626 р. і воїнів князя Святослава під час балканської 
кампанії 971 р., дослідник дійшов  висновку, що в поході під егідою аварського кагана бра-
ли участь подніпровські слов’яни-руси, для яких, на відміну від слов’ян степової зони, був 
характерний поховальний обряд кремації5. Версія Ярослава Боровського підкріплюється 
висновком Бориса Рибакова про приналежність росам поясів із Мартинівського і Хацко-
вого скарбів (V–VІІ ст.), на яких були знаки-тамги, подібні до тризубців київських князів6.

1 Див.: Бременский А. Деяния епископов гамбурской церкви. Адам Бременский, Гельмольд из Босау, Арнольд Любекский. 
Славянские хроники. Москва: СПСЛ; Русская панорама,  2011. С. 43; Гельмольд. Славянские хроники. Адам Бременский, 
Гельмольд из Босау, Арнольд Любекский. Славянские хроники. Москва: СПСЛ; Русская панорама, 2011. С. 74.
2 Грушевський М. Історія України-Руси. Львів, 2005. Т. 1: До початку ХІ віку. С. 367–370; Толочко П. П. Традиції державно-
політичного розвитку в Україні. Київська старовина. 1997. № 1/2; Толочко П. П.  Від Русі до України. Київ: Абрис,  1997. С. 35–36.
3 Гедеонов С. Отрывки из исследования о варяжском вопросе. Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии 
наук, 1862. С. 55–57.
4 Свод древнейших письменних источников о славянах. Москва: [Наука]. Изд. фирма «Вост. лит.»,  1995. Т. II: (VII–IX вв.). 
С. 83–90, 225–227.
5 Боровский Я. Византийские, старославянские и старогрузинские источники о походе русов в VІІ в. на Царьград. 
Древности славян и Руси. Москва: Наука, 1988. C. 116–117.
6 Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества ХІІ–ХІІІ вв. Москва: Академический Проект, 2013. С. 20.

Михайло Грушевський вважав, що руси входили до полянського племінного союзу, 
який сформувався у Середньому Подніпров’ї. Згодом, коли вони очолили його і дали 
своє ім’я, полянське княжіння переростає у Києво-Руську державу7. Підкоривши своїй 
владі східноєвропейські Славонії, а також неслов’янські племена, Русь вже на початку 
ІХ ст. являла собою велику державу, зрівнявшись за розмірами території з Візантією 
та Імперією франків8. У наступному столітті вона стає територіально найбільшою імпе-
рією середньовічної Європи. 

Поступова стабілізація етнодемографічної ситуації у Центрально-Східній Європі 
у VІІІ–ІХ ст. після завершення епохи Великого переселення народів, розвиток міжна-
родної, а саме трансконтинентальної торгівлі, і пов’язаний із нею розвиток ранньо-
середньовічних міст прискорили формування ранніх слов’янських держав, зокрема 
Києво-Руської. Її початкова історія, що логічно мала б бути продовженням історії 
полян-русів і династії києвичів, не знайшла відображення у літописних зведеннях, 
найраніші з яких датуються ХІV–ХV ст. 

Оригінальний текст «Повісті минулих літ», що входить до їхнього складу та висвіт-
лює найдавнішу історію, зазнав декількох редагувань і виправлень уже в період його 
створення у першій чверті ХІІ ст. Відомо, що кожне переписування тексту супрово-
джувалося випадковими або й свідомими помилками і правками. Пізніші редактори 
«осучаснювали» його відповідно до власних симпатій і політичної кон’юнктури свого 
часу. Наприклад, новгородський редактор включив під 862 р. легенду про прикликання 
варягів, якої не було в первісному тексті Нестора9. 

Очевидною метою цієї вставки було перенесення початкової історії Русі на північ-
ний схід, у басейн Волхова, в Ладогу та Новгород, де, за легендою, почалося правління 
Рюрика і звідки, за цією логікою, династія Рюриковичів почала експансію у Середнє 
Подніпров’я. Сучасні археологічні дослідження повністю спростовують версію первіс-
ної північної Новгородської Русі, оскільки доводять, що Новгорода на Волхові не існу-
вало не лише до кінця Х ст., а й навіть до середини ХІ ст. 

Всупереч фактам, які спростовують легенду про прикликання варягів,  російська 
офіційна історіографія і надалі бере її за основу історичної концепції Русі. Легенда 
і пов’язані з нею версії первісної Новгородської, або Ладозької Русі, є складовими нор-
манської теорії її походження, яка домінувала в російській історіографії ХVІІІ–ХІХ ст. 
і до якої  повернулася сучасна офіційна російська історіографія, намагаючись із її 
допомогою довести північні витоки Руської держави10.  

7 Грушевський М. Історія України-Руси. Львів, 2005. Т. 1: До початку ХІ віку. С. 386.
8 Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества ХІІ–ХІІІ вв. Москва: Академический Проект, 2013. С. 48.
9 Див.: Шахматов А. А. Сказание о призвании варягов. Санкт-Петербург: Тип. Имп. АН, 1904. С. 2; Костомаров Н. И. 
Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Москва: Мысль, 1991. С. 3; Вілкул Т. Л. Літопис і хронограф. 
Студії з текстології домонгольського київського літописання. Київ, 2015. С. 223–227.
10 Щодра О. Між норманізмом і антинорманізмом: проблема походження Русі у світлі писемних джерел. Наукові 
зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. 2019. № 19–20. С. 115–139; 
Щодра О. «Звідки пішла Руська земля…»: історія та сучасні дискусії про походження Русі в російській історіографії. 
Вісник Львівського університету. Серія історична. Спецвипуск до 60-річчя професора О. Сухого. 2017. С. 235–254.
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НАРИС СЬОМИЙ.    
Початки Русі-України

Враховуючи пізнє походження літописних зведень і численні редагування первіс-
ного тексту «Повісті» в процесі переписування, Михайло Грушевський наголошував 
на необхідності залучення зарубіжних джерел для дослідження початкової історії Русі1. 
Інформація, що засвідчує існування Руської держави, майже одночасно з’являється у ві-
зантійських, західноєвропейських й арабських джерелах, які датуються кінцем VІІІ – 
першою половиною ІХ ст. Це повідомлення про морські військові походи і торговельні 
експедиції русів у Чорному, Каспійському і Середземному морях. Найранішою є згадка 
в «Житії Стефана Сурозького» про похід русів на чолі з князем Бравлином на візантій-
ські та хозарські володіння в Криму. Ця пам’ятка давно привертає увагу дослідників. 

Візантія і Хозарський каганат почали сприймати Русь як серйозну загрозу для своїх 
інтересів у Чорноморському регіоні. Так, правитель Хозарії звернувся до візантійсько-
го імпе ратора за допомогою в будівництві  фортеці в пониззі Дону для контролю над 
ситуацією у Приазов’ї. Імператор Теофіл направив до Хозарії бригаду майстрів на чолі 
з братом імператриці Петроною Каматіром, що свідчило про серйозність його намірів 
допомогти укріпити хозарське лівобережжя Дону2. За спорудження Саркела Хозарія пе-
редала Візантії стратегічно важливі, з огляду міжнародної торгівлі, території в Криму 
разом із Херсонесом, що свідчить про надзвичайну важливість для неї у той час укрі-
плення західного порубіжжя з Руссю.

Першою половиною ІХ ст. датуються й найраніші повідомлення про Русь у творах 
арабських авторів, зокрема у «Книзі картин землі» ал-Хорезмі (836–837 рр.). Автор 
згадує «Руську гору», з якої витікала ріка Друс3. На думку дослідників, рікою Друс 
(Данапрус) ал-Хорезмі називає Дніпро4. Півдня Східної Європи стосувалися й інші 
гідроніми, що згадуються у творах арабських авторів, зокрема назви «Руська ріка», 
що означала Дон5 і Керченську протоку6, «море Русів» (Чорне море)7. 

Про торговельні експедиції русів у першій половині ІХ ст. по Волзі та Каспію до араб-
ських країн повідомляє «Книга шляхів і країн» державного чиновника халіфату Ібн-Хор-
дадбеха. Як управитель пошти в провінції Джебел і політичний агент, що відповідав за 
безпеку доріг та інших комунікацій, Ібн-Хордадбех мав доступ до державних архівів. Він 
жив у центрі провінції в місті Рей та був сучасником і свідком описуваних подій, зокре-
ма торговельних експедицій руських купців по маршруту Рей – Багдад, що надає його 
інформації особливо важливого значення. Ібн-Хордадбех повідомляє: «Якщо говорити 

1 Грушевський М. С. Вступний виклад з Давньої історії Русі, виголошений у Львівському університеті 30 вересня 1894 р. 
Михайло Грушевський. Твори. Львів, 2002. Т. 1. C. 66–67.
2 Артамонов М. История хазар. 2-е изд-е. Санкт-Петербург: Филол. ф-т СПбГУ, 2002. 560 с.
3 Новосельцев А. П. Восточные источники о восточных славянах и Руси VІ–ІХ векав. Древнерусское государство и его 
международное значение. Москва, 1967. С. 408.
4 Толочко П. Київська Русь. Київ: Абрис, 1996. С. 33; Кузьмин А. Г. Начало Руси. Тайны рождения русского народа. Москва: 
Вече, 2003. С. 285.
5 Новосельцев А. П. «Худуд ал-алам» как источник о странах и городах Восточной Европы. Вопросы истории. 1986. № 5. 
С. 90–103.
6 Ал-Идриси. Отрада страстно желающего пересечь землю. Древняя Русь в свете зарубежных источников. Москва, 2009. 
Т. 3. С. 130, 135.
7 Ал-Масуди. Золотые копи и россыпи самоцветов. Древняя Русь в свете зарубежных источников. Москва, 2009. Т. 3. 
С. 114.

про купців ар-Рус, то це один із різновидів слов’ян. Вони плавають морем Джурджан 
[Каспійському] і висаджуються на будь-якому його березі. Іноді вони везуть товари до 
Багдада на верблюдах. Перекладачі в них – слов’яни, слуги – євнухи. Вони стверджують, 
що є християнами»8. Перша редакція «Книги шляхів і країн» з’явилася у 846 р., однак 
описані в ній події, на думку дослідників, відбувалися кількома десятиліттями раніше, 
тобто в перші десятиліття ІХ ст.9. 

Могутність «Руського каганату» в першій половині ІХ ст. засвідчив також араб-
ський письменник ал-Якубі. Він вказує, що під час наступу арабів на Закавказзя його 
мешканці звернулися за військовою допомогою до трьох відомих тоді володарів: візан-
тійського імпе ратора, хозарського кагана і правителя слов’ян10. У той час правителем 
слов’ян, що мав можливість впливати на події у Кавказькому регіоні, міг бути тільки 
володар Русі. Отже, у першій половині ІХ ст. араби знали русів як численний слов’ян-
ський народ, а руські торговельні каравани були звичним явищем у країнах халіфату. 
Прихильники норманської теорії змушені визнати, що у працях арабських авторів 
немає жодного натяку на те, що руси були не місцевими, а прийшлими племенами. 
Наприклад, один із її творців – датський філолог Вільгельм Томсен відзначав, що по-
відомлення східних джерел погано пов’язуються з норманами11. Однак, як зауважив 
Борис Рибаков, норманісти свідомо маніпулюють арабськими джерелами: замовчуючи 
«невигідні» з них (наприклад, карту Ідрісі) і фрагментарно використовуючи інші, вони 
упускають географічні координати арабських авторів та цілеспрямовано «тягнуть» 
Русь на північ Східної Європи12.

У VІІІ–ІХ ст. торгівля з арабським сходом була пріоритетною для Русі і за масшта-
бами перевершувала торгівлю з Візантією, ослабленою втратами територій, постій-
ними війнами з арабами та внутрішніми конфліктами. Намагаючись скористатися 
труднощами імперії, Русь виходила також і на Константинопольський ринок, який 
залишався важливим центром міжнародної торгівлі. Між 820 і 842 рр. вона організовує 
новий морський похід проти Візантії, зафіксований у візантійському «Житії Георгія 
Амастридського». Він був спрямований на великий візантійський торговельний центр 
у Малій Азії – місто Амастриду – і продовжував політику військового тиску на імпе-
рію. Аналізуючи причини походу, Геннадій Литаврин зазначає, що руси «потребували 
відстояти своє місце в системі держав, найбільших і сильних, позначити свої кордони 
і свої інтереси, заявити про свої претензії на міжнародній арені. Все це в умовах того 
часу можна було зробити, але тільки продемонструвавши свій військовий потенціал. 
Щоб змусити зважати на себе, треба було першому завдати удару і виявити готовність 
повторити його. Інакше не було жодних надій на те, що такі держави, як Візантія, 
вступ лять із новим політичним утворенням у дипломатичні (включно з торговель-

8 Ибн Хордадбех. Книга путей и стран. Баку: Элм, 1986. С. 39.
9 Литаврин Г. Г. Византия, Болгария, Древняя русь (ІХ–ХІІ вв.). Санкт-Петербург: Алетейя, 2000. С. 56.
10 Цветков С. В. Поход русов на Константинополь в 860 году и начало Руси. Санкт-Петербург: Русско-Балтийский 
информационный центр «БЛИЦ», 2010. С. 74–75.
11 Томсен В. Начало русского государства. Москва: Унив. тип., 1891. С. 35.
12 Рыбаков Б. А. Мир истории. Москва: Молодая гвардия, 1984. С. 86.
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НАРИС СЬОМИЙ.    
Початки Русі-України

ними) відносини»1. Отже, Русь обрала єдино можливий у той час спосіб – військовий 
натиск, щоб спонукати Візантію зважати на її інтереси і йти на певні торговельні 
поступки.  Морські експедиції русів, зрештою, досягли своєї мети і змусили Констан-
тинополь сприймати Русь як впливову силу в Чорноморському регіоні, а імператора 
Теофіла – погодитися на візит руського посольства у 838 р.  

Автор «Житія» патріарх Ігнатій згадує русів як добре відомий народ. Він пише, що до 
Амастріди «стікаються, як на спільний ринок, скіфи – як ті, що заселяють північні береги 
Евксина, так і ті, що живуть на південь від Хозарії – руси. Вони доставляють сюди свої 
і вивозять амастрідські товари»2. Називаючи русів частиною скіфів і нащадками таврів, 
давніх мешканців Криму, про яких свого часу згадував Геродот, патріарх Ігнатій тим 
самим наголошує на їхньому місцевому походженні. За його свідченнями, руси активно 
торгували в Амастріді. Ймовірно, що у них були свої факторії на території Кримського 
півострова. Присутність русів у Херсонесі в першій половині ІХ ст. зафіксував візантій-
ський місіонер Кирило. За твердженням автора найдокладнішого життєпису просвітите-
ля – «Паннонської легенди», він знайшов у місті Євангеліє і Псалтир, написані руськими 
письменами, і чоловіка, який говорив цією мовою, та розмовляв із ним3. 

Руси разом із ясами й половцями ще у ХІІ ст. переважали серед мешканців гену-
езьких та венеційських кримських колоній, зокрема Кафи і Солхата (руська назва – 
Сурож). Арабський автор Х ст. ал-Масуді, що користувався ранішими джерелами, 
називає Чорне море «морем русів» і вказує, що «нема на ньому нікого іншого, і вони 
[руси] живуть на одному з його берегів. Вони – великий народ»4. Про силу русів і їхню 
активність у причорноморському регіоні повідомляє також на початку Х ст. хозарський 
цар Йосиф у листі до міністра Кордовського халіфату Хасдая ібн Шуфрута. Засвідчуючи, 
насамперед, власну могутність, він писав, що «не пускає русів, які прибувають на ко-
раблях, проникати до них [в арабські країни] <…>. Я веду з ними наполегливу війну. 
Якщо б я їх залишив [у спокої], вони знищили б усю країну ізмаїльтян до Багдада»5. 

Інформацію про те, що у ІХ–Х ст. руси були впливовою силою в Північному Причор-
номор’ї, підтверджують також пізніші арабські автори, зокрема сицилійський географ 
ХІІ ст. Ідрісі, на карті якого Чорне море позначене як Руське6. Проживаючи на Сицилії 
та володіючи великою бібліотекою східної літератури ІХ–ХІ ст., він добре знав Середньо-
дніпровську Русь та її топоніміку, зокрема ріки і міста, і відобразив їх на своїй карті. 
Вона також є доказом того, що навіть у ХІІ ст. арабські географи мали дуже приблизне 
уявлення про Скандинавію і скандинавів, що неможливо пояснити, якщо б руси справді 
були скандинавами і вже від VІІІ–ІХ ст. відігравали активну роль у європейсько-араб-
ській торгівлі та організовували походи в Чорному і Каспійському морях. 

1 Литаврин Г. Г. Византия, Болгария, Древняя Русь (ІХ–ХІІ вв.). Санкт-Петербург: Алетейя, 2000. С. 56.
2 Цит. за: Цветков С. В. Поход русов на Константинополь в 860 году и начало Руси. Санкт-Петербург: Русско-Балтийский 
информационный центр «БЛИЦ», 2010. С. 48.
3 Брайчевський М. Походження слов’янської писемності. 2-ге вид. Київ: Видавничий дім «КМ Академія», 2002. С. 121.
4 Цит. за: Древняя Русь в свете зарубежных источников. Москва, 2009. Т. 3: Восточные источники. С. 114.
5 Коковцев П. К. Еврейско-хазарская переписка в Х веке. Ленинград: Издательство АН СССР, 1932. С. 103.
6 Там само, с. 130, 135.

Наслідком військового тиску на Візантію в перші десятиліття ІХ ст. стала успіш-
на дипломатична місія Русі до Константинополя у 838 р. Про неї відомо з «Анна-
лів Сен-Бертен» (назва походить від абатства святого Бертина на півночі Франції), 
що є продовженням франкських королівських хронік, описують події 839–882 рр. 
Особлива цінність Бертинських анналів як джерела у тому, що вони збереглися в ори-
гінальному списку Х ст., який міститься у фондах публічної бібліотеки у французькому 
місті Сент-Омер. Автори анналів мали доступ до ширшого кола джерел, аніж інші за-
хідноєвропейські хроністи. На відміну від більшості з них, вони не обмежувалися істо-
рією окремої церкви чи регіону, а описували глобальні проблеми свого часу. На думку 
сучасного англійського історика Пітера Сойера, «своєю детальністю і компетентністю 
ці чудові аннали перевершують усі інші тексти ІХ ст.»7.

Автором другої частини анналів, у яких описується посольство Русі, був при-
дворний капелан і єпископ Труа, літописець Людовика Благочестивого Пруденцій. 
Сучасник і безпосередній свідок тих подій, він був добре поінформований у справах 
імператорського двору та європейській міжнародній політиці та скрупульозно фік-
сував усе важливе, що відбувалося у політичному житті франкської держави. У статті 
хроніки від 18 травня 839 р. Пруденцій повідомляє про прибуття до столиці франків – 
Інгельгейму посольств від візантійського імператора Теофіла і від народу рос: «Також 
прийшли посли греків, відправлені від імператора Теофіла, а саме Теодосій, єпископ 
Кальцедонської митрополії, і спатарій Теофаній, несучи з відповідними подарунками 
до імператора листа; імператор з честю прийняв їх в Інгельгеймі у п’ятнадцяті ка-
ленди червня <…>. Він також послав з ними деяких людей, які себе, тобто свій народ, 
називали Рос, яких їх король, іменований Хаканом, послав раніше заради того, щоби вони 
проголосили про дружбу до нього, просячи через  листа, так як вони змогли отримати 
прихильність імператора, можливість повернутися, а також допомогу через всю його 
владу. Він не захотів, щоби вони поверталися тими [шляхами] і потрапили б у велику 
небезпеку, через те, що шлях, яким вони йшли до нього в Константинополь, вони здійс-
нили серед варварів, дуже жорстоких і страшних народів. Дуже уважно дослідивши 
причину їхнього приходу, імператор довідався, що вони з народу свеонів (Sueonum), 
як вважається, скоріше розвідники, аніж прохачі дружби цього королівства і нашого»8.

Із тексту хроніки зрозуміло, що спочатку руське посольство відвідало Візантію, 
де його прийняв імператор Теофіл. Оскільки у той час навігація у Чорному морі була 
можлива лише влітку і в перші місяці осені, то для того, щоб приїхати до Інгельгей-
ма у травні 839 р., руські посли мали прибути до візантійської столиці влітку 838 р. 
Як вказував у листі до Людовика Благочестивого візантійський імператор, посольст 
во прибуло до Константинополя «заради дружби», що мовою середньовічної дипломатії 
означало – для укладення мирної угоди. На думку Геннадія Литаврина, воно добилося 
від візантійського імператора певних поступок, а похід Аскольда у 860 р. мав на меті 

7 Сойер П. Эпоха викингов. Санкт-Петербург: Евразия, 2006. С. 33.
8 Annales Bertinia. Prudentii Tresensis episcope, annals a 835–861. Monumenta Germaniae Historica. Leipzig, 1925. T. 1: An-
nales et chronica aevi Carolini. S. 434. 
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відновити і продовжити їхню дію1. Про певні домовленості між Руссю і Візантією свід-
чить також поява руських найманців  серед охоронців візантійського імператора.

Руські посли після прийому в імператора Теофіла через загрозу з боку варварських 
племен не змогли повернутися у Русь традиційним морським шляхом і були змушені 
зазимувати в Константинополі. Саме у той час у Дніпро-Дністровському межиріччі 
з’явилися войовничі племена угрів, які утворили тут своє державне об’єднання – Атель-
кюзу. Вони, ймовірно, і були тими небезпечними варварами, що перекрили традицій-
ний водний шлях із Візантії до Русі через Чорне море і Дніпро. Як дізнаємося з повідом-
лення Пруденція, навесні наступного 839 р. імператор Теофіл відправив руських послів 
у супроводі візантійських високопосадовців до імператора франків, якому написав 
листа з проханням дозволити послам повернутися додому через його володіння. 

Уже сам прийом руських послів імператором Візантії є свідченням високого по-
літичного статусу їх володаря і держави. А те, що Теофіл проявив неабияку турботу 
про безпеку руських послів, вказує на велику зацікавленість Візантії у відносинах 
із Руссю. Зважаючи на авторитет і прохання візантійського імператора, правитель 
франків також прийняв руських послів. Літописець Людовика Благочестивого Пруден-
цій акцентує особ ливу увагу на титулі руського володаря. Він називає його королем, 
водночас вказуючи, що він іменується хаканом (каганом). 

Відомо, що в Середньовіччі титулам правителів, у яких відображався певний полі-
тичний статус їхньої держави, надавалося особливе значення. Титул «хакан» у серед-
ньовічній тюркській титулатурі відповідав європейському імператорському й означав 
правителя могутньої та обов’язково незалежної держави. «Хакан – абсолютний володар, 
якому підкорялося багато племен, що управлялися намісниками»2. Цей титул вказував 
не лише на незалежність держави, а й на її претензії на панування в регіоні. У Серед-
ньовіччі хаканами (каганами) називалися володарі Великого тюркського каганату, 
Аварського і Хозарського каганатів, а також верховний правитель імперії Чингізидів.  
У першій половині ІХ ст. титул «хакан» міг з’явитися тільки у правителя сусідньої з Хо-
зарією держави. Він наголошував на його рівності з хозарським каганом і незалежності 
від нього. Отже, запис Бертинської хроніки під 839 р. свідчить про існування тоді силь-
ної і незалежної Руської держави, правитель якої мав імператорський титул хакана. 

Введена до наукового обігу у ХVІІІ ст. Готлібом-Зігфрідом Баєром, Бертинсь-
ка хроніка зазвичай замовчувалася прихильниками норманської теорії, оскільки 
порушувала схему утворення Русі, що базувалася на літописній легенді 862 р. про 
прикликання варягів. Не мав логічного пояснення і той факт, що володар Русі іме-
нувався «хаканом», титулом зовсім не характерним для Північної Європи, зокрема 
Скандинавії, віддаленої на тисячу кілометрів від тюркського світу. Тоді як для Серед-
ньодніпровської Русі, що межувала з Хозарським каганатом, такий титул правителя 
був зрозумілим. Київський князь називається хаканом, а також царем (європейський 
імператорський титул) і в пізніших вітчизняних та зарубіжних джерелах. Так, ми-

1 Литаврин Г. Г. Византия, Болгария, Древняя русь (ІХ–ХІІ вв.). Санкт-Петербург: Алетейя, 2000. С. 56.
2 Галкина Е. А. Тайны Русcкого каганата. Москва: Вече,  2002. С. 50.

трополит Іларіон у «Слові про закон і благодать» називає хаканами київських князів 
Володимира Великого і Ярослава Мудрого3. 

Незважаючи на вказані суперечності, Готліб-Зігфрід Баєр інтерпретував пові-
домлення Пруденція із позицій норманізму. Він наголошував на тому, що посли «від 
народу рос» назвалися свеонами (sveonum), а це, на його думку, означало, що вони були 
шведами і це підтверджувало норманську версію походження Русі. Проте інформація 
Бертинських анналів, по-суті, заперечує літописну і засновану на ній норманську 
версію утворення Русі, оскільки засвідчує існування Руської держави на кілька де-
сятиліть раніше, ніж відбулося так зване прикликання варягів. Як зазначав Дмитро 
Іловайський, «якщо допустити, що в 839 р. на півдні [Східної Європи] існував народ 
Русь, керований хаканом, то норманська теорія має  бути ліквідована»4.

Розуміючи, що свідчення про існування Русі в першій половині ІХ ст. спросто-
вують традиційну норманську теорію її утворення, сучасні історики-норманісти 
намагаються дискредитувати ранні середньовічні джерела. Вони, наприклад, дату-
ють написання творів першої половини ІХ ст. пізнішим часом або, коли датування 
не викликає жодних сумнівів, як у ситуації з Бертинськими анналами, називають їх 
інформацію сумнівною, а Руський каганат вважають «не більше ніж історіографічним 
фантомом»5. При цьому у них не виникає жодних сумнівів щодо достовірності легенди 
про прикликання варягів, яку, як вже давно довели дослідники, вставив у літописний 
текст пізніший редактор, сфальсифікувавши таким способом  історію утворення Русі. 

Проте більшість представників сучасного норманізму все ж визнають джерельну 
цінність Бертинської хроніки, однак, наслідуючи Готліба-Зігфріда Байєра,  вважають, 
що терміном «sveonum» Пруденцій позначив шведів. Але повідомлення Пруденція рад-
ше заперечує норманську (шведську) версію каганату, оскільки, вказавши, що посли 
назвалися свеонами, він тим самим наголошує, що вони не належали до народу рос, 
який представляли. Отже, якщо визнавати свеонів шведами, то треба також визна-
вати, що, за інформацією хроніки, шведи і руси – це різні народи, тобто руси не були 
шведами («sveonum»), на чому наполягають норманісти.

Підстави сумніватися у шведському походженні свеонів дає також інформація 
інших джерел. Так, римський історик Корнелій Тацит розрізняв германське плем’я све-
вів, або свебів, від яких походить назва шведів, і свеонів. За його даними, свеби жили 
на Рейні, а свеони – на островах у Балтиці6. На думку Аполлона Кузьміна, назви «свео-
ни» і «свеви» від початку означали різні етноси, однак пізніше вони часто «ніби злива-
лися під пером німецьких авторів і сприймались як ідентичні»7. Проте, як відзначають 
дослідники, у німецьких хроніках ІХ ст. свеонами називаються не лише германці, 

3 Слово о законі і благодаті київського митрополита Іларіона. Київ, 2003. С. 30, 62.
4 Иловайский Д. Начало Руси. Москва: Олимп: ACT, 1996. С. 88.
5 Петрухин В. Я. «Русский каганат», скандинавы и Южная Русь: средневековая традиция и стереотипы современной 
историографии. Древнейшие государства Восточной Европы. Москва: «Восточная литература» РАН,  2001. С. 127–142.
6 Тацит К. Сочинения. Ленінград: Наука, 1969. Т. 1. Гл. XXXVІІІ, XLІV.
7 Кузьмин А. С. Начало Руси. Тайны рождения русского народа. Москва: Вече, 2003. С. 315.
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НАРИС СЬОМИЙ.    
Початки Русі-України

зокрема шведи, а й інші племена Балтійського узбережжя, верхнього Дунаю та Рейну1. 
Німецькі хроністи називали свеонами також слов’ян з островів Волин та Узєдом. Тобто 
у той час ця назва не мала чітко визначеного етнічного характеру і могла позначати 
різні народи, що населяли балтійське узбережжя, зокрема й острівних балтійських 
слов’ян, які славилися не лише торгівлею на Балтиці, а й морським піратством2.

Михайло Грушевський, пояснюючи цей епізод хроніки Пруденція, вказував, що за-
значені свеони [незалежно від їх походження] були всього лише найманцями на службі 
у руського кагана3. Такий погляд поділяють і сучасні дослідники. Так, на думку провід-
ного німецького археолога й історика-славіста Йоахима Германа, повідомлення Бертин-
ської хроніки є лише доказом того, що «в Київській Русі скандинави вступали на службу 
до княжої дружини»4.

Прийняття руських послів візантійським імператором і на його особисте про-
хання – імпе ратором франків є не лише переконливим свідченням існування Руської 
держави, а й доказом її важливої військово-політичної та торговельної ролі, оскільки 
Візантія підтримувала дипломатичні відносини тільки з тими державами, у військово- 
політичному або торговельному союзі з якими була дуже зацікавлена.

Як вважає Андрій Сахаров, «руське посольство з’явилося у Візантії саме в той час, 
коли в Причорномор’ї зав’язується складний міжнародний вузол. Візантія прагне в цих 
умовах зміцнити свій вплив на північних берегах Чорного моря»5. Русь вирішує скорис-
татися несприятливою для Візантії ситуацією, що склалася у Чорноморському регіоні 
внаслідок посилення арабської загрози, щоб домогтися від імперії торговельних поступок. 
Вона прагнула розвивати з нею торгівлю без посередництва хозарів, угрів та візантійських 
кримських колоній. На думку дослідника, поява руського посольства в Константинополі, 
а потім і в королівстві франків вказує на новий етап розвитку руської державності6.

Титул руського правителя, про який ідеться у Бертинській хроніці, «хакан» 
спростовує ще один історіографічний міф, що базується на літописній статті, а саме: 
про залежність Русі від Хозарії в першій половині ІХ ст., оскільки цей тюркський 
титул означав незалежного володаря, який панував над багатьма іншими племена-
ми. Редактор «Повісті», який вніс до неї легенду про призвання варягів, вказівкою, 
що Аскольд нібито звільнив полян від хозарської залежності і данини, намагався по-
яснити й легітимізувати появу боярина Рюрика, як він потрактував Аскольда на київ-
ському княжому столі. Жодне інше джерело не згадує про залежність слов’янських 
племен Середнього Подніпров’я від хозар. 

1 Морошкин Ф. Историко-критическое исследование о русах и славянах. Санкт-Петербург: Типография Ильи Глазунова 
и К°, 1842. С. 112; Святный Ф. Что значит в Нестеровой летописи выражение «поидоша из немец», или несколько слов 
о Варяжской руси. Санкт-Петербург, 1844. Ч. 2. С. 22.
2 Див.: Щодра О. Епоха слов’ян на Балтиці: економічне піднесення слов’янського Помор’я у ранньому Середньовіччі. 
Проблеми слов’янознавства. 2019. Вип. 68. С. 9–28.
3 Грушевський М. Історія України-Руси. Львів, 2005. Т. 1: До початку ХІ віку. С. 397–399.
4 Херрман Й. Славяне и норманны в ранней истории Балтийского региона. Славяне и скандинавы. Москва: Прогресс, 
1986. С. 50.
5 Сахаров А. Дипломатия Древней Руси. ІХ – первая половина Х в. Москва: Мысль, 1980. С. 43.
6 Там само, с. 46.

Те, що Русь у той час була самостійною і сильною державою, підтверджує ще одне 
західноєвропейське джерело ІХ ст. – «Баварський Географ» («Опис міст і областей на пів-
ніч від Дунаю»). У ньому руси згадуються як головний незалежний народ на землях між 
хозарами й уграми7. Пам’ятка дає чітку географічну локалізацію Русі середини ІХ ст. 
у Цент рально-Східній Європі. На думку Йоахима Германа, таку інформацію автор міг от-
римати після прийому руського посольства у 839 р., під час якого Людовик Благочестивий 
докладно розпитав послів про їхню країну. Автор «Баварського Географа» називає русів 
керівними, першими людьми («Forsderen liudi», «Fresiti») – першим головним народом8.

Інформацію писемних джерел про існування Руської держави в першій половині 
ІХ ст. підтверджують також археологічні й нумізматичні джерела. Вони свідчать, що її 
володіння на початку ІХ ст. охоплювали лісостепову і степову зони Лівобережжя, на те-
риторії яких виявлені пам’ятки салтово-маяцької культури – однієї з найрозвиненіших 
у східноєвропейському ранньому Середньовіччі. 

У руському межиріччі Сіверського Дінця і Дону також виявлені численні ранні 
скарби срібла, які, крім арабських дирхемів, включають монети місцевого карбування. 
Особливо цінним є Девицький скарб, знайдений у ХІХ ст. на території Воронезької гу-
бернії. Він налічував 299 монет, із яких більше чверті (86) становили монети місцевого 
карбування. На них був рунічний напис і знак, що нагадував тризуб9. Дослідники вка-
зують, що напис зроблений не скандинавськими рунами, а знаками, що траплялися 
у цьому регіоні ще від сарматських часів. Найпізніші з монет датовані 837–838 рр. 
Карбування русами власної монети є ще одним переконливим свідченням існування 
Руської держави, оскільки грошова одиниця – важливий атрибут державності.

Вже на початку ІХ ст. Києво-Руська держава зрівнялася територією з Візантійською 
і Франкською імперіями. Свідчення візантійських, західноєвропейських й арабських 
письменників, а також археологічні та нумізматичні джерела доводять її вагому роль 
у міжнародній торгівлі та на міжнародній політичній арені.

Автор: Ольга Щодра

7 Баварский Географ (Описание городов и областей к северу от Дуная). Древняя Русь в свете зарубежных источников. 
Москва, 2010. Т. 4: Западноевропейские источники. С. 29.
8 Херрман И. Ruzzi, Forsderen liudi. Fresiti. К вопросу об исторических и этнографических основах «Баварського 
Географа» (первая половина ІХ в.). Древности славян и Руси. Москва: Наука, 1988. С. 92.
9 Галкина Е. Тайны Русcкого каганата. Москва: Вече, 2002. С. 223–224.
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НАРИС ВОСЬМИЙ.    
Києво-Руська держава (ІХ–ХІІІ ст.)

О собливе місце в історії України займає епоха могутньої Києво-Руської дер-
жави. Сповнена драматичних і звитяжних колізій її історія, духовна і мате-

ріальна культури є яскравими і самобутніми явищами українського Середньовіччя.
Організована на зламі ІХ–Х ст. військово-політична структура на берегах середнього 

Дніпра із центром у Києві дістала назву «Русь», або «Руська земля». Її первісним терито-
ріальним ядром було Київське Подніпров’я, де, за свідченням «Повісті минулих літ», меш-
кало плем’я «мудрих і тямущих» полян: «Жили вони осібно кожен із родом своїм на своїх 
місцях, володіючи кожен родом своїм. І було між них три брати: одному ім’я Кий, а другому 
Щек, а третьому Хорив і сестра їх Либідь. І сидів Кий на горі, де нині узвіз Боричів, а Щек 
сидів на горі, яка нині зветься Щековицею, а Хорив – на третій горі, од чого й прозвалася 
вона Хоревицею. Збудували вони град і на честь найстаршого брата назвали його Києвом»1. 

За інформацією польських хроністів Яна Длугоша і Мацея Стрийковського, після 
смерті Кия, Щека і Хорива в Русі багато років правили їхні нащадки, до яких належали 
також київські князі Аскольд (Оскольд) і Дір. Ян Длугош пише: «Після смерті Кия, Щека 
і Хорива, їх сини і внуки, що йшли по прямій спадковості, володіли Руссю (Ruthenos)  
багато років, аж поки успадкування не перейшло до двох рідних братів Аскольда і Діра»2. 
Мацей Стрийковський кілька разів наголошує на тому, що Аскольд і Дір представля-
ли полянську династію києвичів3. Версію їх належності до нащадків Кия свого часу  
обґрунтовував відомий дослідник літописів Олексій Шахматов4. Її підтримали Михайло 
Тихомиров, Борис Рибаков, Петро Толочко. 

Слід відзначити, що урбанізаційні процеси за Середньовіччя і справді перебували 
у тісному взаємозв’язку із розвитком інституту князівської влади, нероздільно пов’я-
заної зі своїм дружинним оточенням. Перші, нехай ще не дуже виразні, цивілізаційні 
ознаки міського життя на київських пагорбах простежуються, за археологічними да-
ними, від кінця VІ – початку VIІІ ст. На Старокиївській горі археологами досліджено 
ранньослов’янське городище, яке зазвичай пов’я        зують із градом Кия. Проте життя 
на цьому городищі завмерло наприкінці VIIІ ст. Натомість основні житлові й торгові 
квартали розміщувалися до Х ст. на Подолі, поблизу Дніпра. Тут, на схилах Лисої гори 
(літописної Хоревиці, пізніше – Юрковиці) поблизу впадіння річки Почайни у Дніпро 
і заснував свою «фортецю» Олег Віщий, який княжив у Києві при малолітньому Ігореві 
Рюриковичі в 882–912 рр. 

Розбудова держави

Утвердившись у Києві, Олег і його дружина впродовж кількох років встановили 
свою владу в племінних княжіннях. Їхні системні атаки літописець називає «приму-

1 Тут і далі цитування літописних джерел подається у перекладі українською мовою за виданням: Літопис Руський. 
Київ: Дніпро, 1989.
2  Jana Dlugosza Dziejow Polskich. Krakow, 1867. T. 1. S. 51.
3  Kronika polska, litewska, zmodska i wszystkiej Rusi Macieja Stryjkowskiego. Warszawa, 1846. Т. 1. S. 112–113, 115.
4  Шахматов А. А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. Санкт-Петербург: Тип. М. А. Александрова, 
1908. С. 322, 323.

чуванням» племінних княжінь східних слов’ян, а візантійський імператор Констан-
тин VІІ Порфірогенет (Багрянородний) – «полюддям». У складеному ним у 948–952 рр. 
творі «Про управління імперією» він повідомив про те, що полюддя здійснювалося 
взимку і тривало до весни: «Коли наступає листопад місяць, зараз же їхні архонти 
виходять зі всіма росами із Києва в полюддя, що іменується кружлянням в Славі-
нії <...>. Годуючись там впродовж всієї зими вони знову, починаючи з квітня, коли 
розтане лід на Дніпрі, повертаються до Києва»5. На підставі цієї інформації можна 
стверджувати, що відносини між Києвом і племінними княжіннями вже регулюва-
лися угодами (давньоруське «ряд», грецьке «пакт»).

Здійснюючи круговий об’їзд підвладних земель, київський князь зі своїми вій-
ськовими слугами-дружинниками перебував на повному утриманні слов’янських 
громад. Ці «кормління», хоч і завдавали населенню чимало клопоту та матеріальних 
збитків, однак сприяли встановленню і зміцненню соціально-політичних зв’язків 
між київським князем та його данниками. Подібна практика «кружляння» була ха-
рактерною рисою для середньовічної Європи6. Середньовічний володар тим самим 
підтверджував своє право на володіння підвладними землями.

Воєнно-торговельний промисел князя і дружини сприяв інституалізації князів-
ської влади. Зібрані під час зимового полюддя дари-контрибуції звозилися до Києва, 
навесні каравани човнів сплавляли їх на чорноморські, зокрема візантійські, ринки. 
Міжнародна торгівля й обмін товарами призвели до виникнення соціального прошарку 
професійних купців7. Торгівля була рушійною силою економічного розвитку Русі, тим 
імпульсом, що пробуджував до життя нові форми соціальної та суспільно-політичної 
організації спільнот. Після смерті Олега древляни спробували позбутися залежності від 
Києва. Це змусило князя Ігоря вирушити в 914 р. походом на землю древлян, в якому він 
здобув перемогу і, за свідченням літопису, «наклав на них данину, більшу від Олегової». 
Київський володар прагнув збільшити обсяги вилучення данини з підвладного насе-
лення, але зустрів рішучий спротив, і восени 944 р. під час збору данини був убитий. 
Його дружина – княгиня Ольга, яка стала регентшею при їхньому малолітньому синові 
Святославі, жорстоко помстилася за смерть свого чоловіка. Її подальші дії були розваж-
ливі та виважені: вона упорядкувала систему збирання данини, визначивши її обсяги, 
строки й місця для її зберігання та перерозподілу – фіскально-адміністративні пункти, 
управління якими відтепер зосереджувалося в руках князівських слуг-дружинників. 

Все це закріпило владу київського княжого роду і стало переломним моментом 
у зміцненні державної влади Русі. Вбивство Ігоря призвело до того, що Київ у відповідь 
почав ліквідовувати, очевидно, досить широку перед тим автономію своїх «пактіотів» 
і включати їхні землі до складу безпосередньо підвладної руським князям території. 

5 Грушевський М. С. Виїмки з жерел до історії України-Руси: до половини ХІ віку. Грушевський Михайло Сергійович. 
Твори. Львів: Світ, 2004. Т. 6. С. 9. Порівн.: Константин Багрянородный. Об управлении империей (Текст, перевод, 
комментарий). Москва: Наука, 1991. С. 50–51. 
6  Полюдье: всемирно-историческое явление. Москва: РОССПЭН, 2009. 791 с.
7  Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. Москва: Издательская группа Прогресс, Прогресс-Академия, 1992. 
С. 244.

Розбудова держави
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НАРИС ВОСЬМИЙ.    
Києво-Руська держава (ІХ–ХІІІ ст.)

Київська держава вперше за свою історію набула свого територіального змісту1. Ольга 
спробувала розширити межі державної території Русі, спрямувавши загони дружин-
ників на Новгородську північ. За свідченням літописних джерел, вона встановила свої 
погости вздовж берегів рік Мсти та Луги, стягуючи з тамтешнього населення данину 
й оброки. На сучасній українській території такі погости були облаштовані на берегах 
Дніпра та Десни. Головним із них був Ольжин-град – Вишгород. 

Для владної еліти Русі важливо було заявити про себе на міжнародній арені. Цій 
меті й були підпорядковані організовані київськими князями з певною періодичністю 
далекі збройні походи, і передусім на Візантію. Перший такий похід приписується ки-
ївським князям Аскольду і Діру, які 860 р. рушили на греків і 200 кораблями оточили 
Царгород. Хоч вони і зазнали поразки, та Русь, яка досі була для ромеїв невідомим пів-
нічним варварським народом, стала знаною у цивілізованому, тобто християнському 
світі. За словами візантійського патріарха Фотія, який був очевидцем події, до походу 
на Візантію цей народ був «не звістний – та здобув ім’я, незначний – та став славним, 
зневажений і бідний – та дійшов високого становища»2.

Наступною стала збройна виправа на Греків Олега Віщого. Розповідь про цей 
переможний для Русі похід вміщена у «Повісті минулих літ» під 907 р. Літописець 
мав до своєї диспозиції копію тексту русько-візантійської угоди, укладеної Олегом 
у Константинополі у 907 р. Ця угода «миру і любові» містила статті, що регулювали 
норми торговельних відносин між обома країнами. У ній визначалася певна кількість 
руських купців, яких мали утримувати у Візантії і яким надавалося право безмитної 
торгівлі у Константинополі. На її маргінесах літописець дописав «вимогу» Олега: «Дати 
воям на дві тисячі кораблів по дванадцять гривень на ковчег, а потім давати уклади 
на руські городи – спершу на Київ, а тоді й на Чернігів, і на Переяславль, і на Ростов, 
і на Любеч, і на інші городи, – бо по тих городах сиділи князі, під Олегом сущі». 

У 941 р. у похід на Греків рушив Ігор. «Повість минулих літ» містить розлогу, 
прикрашену різноманітними подробицями оповідь про цю многотрудну збройну 
виправу. Її метою було не тільки і не стільки воєнна здобич, скільки прагнення до-
могтися від візантійського імператора Романа І Лакапіна підтвердження більш ви-
гідної для Русі угоди. Проте кораблі Ігоря було розбито на морі, і він повернувся, щоб 
у 943 р. вирушити в новий похід, зібравши більше військо. Цього разу греки не стали 
випробовувати долю й запропонували мир. Однак договір, укладений у Царгороді 
в 944 р., не підтверджував права на безмитну торгівлю і не мав пункту про сплату 
Візантією данини. Проте проголошувалася непорушність мирних дружніх стосунків 
між Руссю і Візантією, встановлювалося право Києва безперешкодно посилати до 
Візантії будь-яку кількість кораблів із послами і купцями та регулювалися умови 
їхнього перебування там. Київський князь зобов’язувався захищати візантійські 
володіння в Криму.

1  Толочко О. П., Толочко П. П. Київська Русь. Київ: Альтернативи, 1998. С. 76.
2  Грушевський М. С. Виїмки з жерел до історії України-Руси: до половини ХІ віку. Грушевський Михайло Сергійович. 
Твори. Львів: Світ, 2004. Т. 6. С. 31.

Як зауважував Михайло Грушевський, «сі походи, що були вінцем тодішньої дру-
жинної організації, злучали в одне тіло всю дружинну верству, розкидану по цілому 
просторі держави, давали відчути одність державної організації, і тим були для неї 
дуже корисні. Не диво, що сі походи повторялися досить часто, поки не отяжіла держав-
на організація, ставши більше диференційованою, глубше розгалуженою»3. Цей пере-
ломний момент в істо рії Київської держави окреслився у часи правління княгині Ольги.

Далекоглядна княгиня відмовилася від звичної практики організації воєнних 
походів на Візантію. Натомість спорядила мирне посольство, з яким вирушила до 
Царгорода. Тут вона була удостоєна зустрічі з візантійським імператором Костян-
тином VІІ Багрянородним, який двічі запросив її на прийом до Великого імператор-
ського палацу. Результатом доволі тривалого (955–957 рр.) перебування Ольги у Кон-
стантинополі стало навернення у християнство. Ставши хрещеницею імператриці 
Олени, київська княгиня продемонструвала тим самим свою духовну спорідненість 
із візантійським імператорським домом, здобула його прихильність у своїх намірах 
спрямувати Київську державу на шлях більш широких і виразних міждержавних 
зв’язків із сусідніми культурними народами.

Проте, повернувшись до Києва, Ольга зустріла опір язичницької опозиції. Затятим 
язичником залишався і її син Святослав. Коли він виріс і змужнів, то почав, мовлячи 
словами літописця, «воїв багатьох збирати хоробрих, бо й сам був хоробрий і легкий, 
ходив як пардус і багато воював». 

«Хочу на ви іти...»

Цими шляхетними словами, за свідченням літопису, розпочиналися численні війни 
князя Святослава. Близько 964 р. він повів свої війська на Оку і Волгу й на землі Хозарсько-
го каганату. Хозарія перегороджувала Русі шляхи у багаті східні землі, була перешкодою 
здобичницьким походам на Каспійське побережжя. Військом Святослава була захоплена 
і зруйнована стародавня хозарська столиця – місто Семендер на березі Каспійського моря. 
Святослав підкорив своїй владі також північнокавказьких ясів і косогів (осетини й ади-
ги). Воєнний похід Святослава завершився на Таманському півострові. Відтоді цей шмат 
Надчорноморщини дістав руську назву – Тмуторокань і став складовою Києво-Руської 
держави. Повертаючись на Русь, Святослав у 966 р. упокорив в’ятичів, наклавши на них 
данину. Так помахом його меча були окреслені східні рубежі державної території Русі. 

Київський князь не задовольнився цим набутком і став зазіхати на Дунайське 
пониззя, плекаючи надію, мовлячи словами Михайла Грушевського, «загорнути під 
себе полудневе слов’янство й стати сильним суперником Візантії». У 967 р. військо 
Святослава рушило на Балкани й підкорило своїй владі майже всю східну Болгарію. 
Київський князь, за свідченням літопису, отаборився у городі Переяславці (Преславі) 
при впадінні Дунаю у Чорне море, «беручи данину з греків». Улітку 968 р. Святослав 

3  Грушевський М. С. Історія України-Руси. Київ: Наукова думка, 1991. Т. І: До початку ХІ віка [Репринтне видання]. 
С. 428.

«Хочу на ви іти...»
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НАРИС ВОСЬМИЙ.    
Києво-Руська держава (ІХ–ХІІІ ст.)

змушений був залишити Дунайське пониззя і поспішити з частиною своїх воїв на до-
помогу Києву, який потерпав від облоги печенігів. Київські мостиві мужі докоряли 
Святославу: «Ти, княже, чужої землі шукаєш і дбаєш про неї, а свою полишив». 

Прогнавши в Поле печенігів, Святослав зібрався в новий похід на Балкани, але 
перед тим посадив трьох своїх малолітніх синів намісниками у важливих центрах 
Київської держави. Старшого сина Ярополка – у Києві, Олега – у Древлянській землі, 
а наймолодшого – Володимира відрядив посадником до далекого Новгорода. Після 
чого розкрив свої амбітні наміри створити могутню слов’янську державу на широких 
просторах між Дунаєм і Чорним морем.

Однак зрадливе воєнне щастя відвернулося від Святослава. У жорстокій і дов-
готривалій битві з Греками та їх болгарськими союзниками, яка відбулася 24 лип-
ня 971 р. поблизу Доростолу на Дунаї, він зазнав поразки і змушений був вступити 
у переговори з візантійським імператором Іоанном Цимісхієм. Укладена між ними 
угода скасовувала претензії Русі на кримські володіння Візантії і Болгарію. «Ніколи ж 
не буду я замишляти, – йдеться в ній, – на землю вашу, ні збирати людей проти неї, 
ні приводити інший народ на землю вашу і скільки є країв під владою грецькою, ні 
на волость Корсунську і на городи її (тобто кримські володіння Візантії), скільки їх 
є, ні на землю Болгарську. А якщо інший хто-небудь замислить на землю вашу, то я 
буду противником йому і буду битися з ним». Проте по дорозі до Києва Святослав був 
заскочений печенігами на Дніпровських порогах, де й загинув навесні 972 р.

Криза і реформи

Передчасна загибель князя Святослава і значної частини його вправних, дос-
відчених дружинників не могла не призвести до подальшого ослаблення державно- 
політичної організації Русі. «Боярські правительства, що правили іменем малих кня-
зів, пильнували, зовсім природно, кожде своєї волости; політична система руських 
земель стратила почуття своєї одности й розпалася фактично на групу самостійних 
волостей»1. Невдовзі між Святославичами почалася міжусобиця. Ярополк Святославич 
у 977 р. задумав підкорити молодшого брата Олега і під приводом «провчити» його за 
вбивство на полюванні Люта, сина батькового воєводи Свенельда. Олег зазнав пораз-
ки в битві під своєю столицею Овручем і поспішив зачинитися за його мурами. Так 
Ярополк, узявши братову волость, став єдиновладним правителем Дніпровської Русі.

Та тріумф Ярополка був недовгим. Довідавшись про це, Володимир подався «за 
море», до Скандинавії. Невдовзі він повернувся до Новгорода з добірними військови-
ми загонами варязьких найманців і прогнав звідти Ярополкового посадника. Статків 
у нього вистачило й на те, щоб загони варягів поповнити рекрутами від новгородських 
словен, чуді і кривичів. На чолі цього добірного війська він рушив спочатку на Полоцьк, 
поклавши край полоцькій автономії. 

1  Грушевський М. С. Історія України-Руси. Київ, 1991. Т. І: До початку ХІ віка [Репринтне видання]. С. 478.

Підступивши влітку 978 р. до Києва, де зачинився Ярополк, Володимир не став 
брати місто штурмом, а вступив у таємні зносини з Ярополковим воєводою Блудом 
і зумів схилити того на свій бік. Блуд порадив Ярополкові залишити Київ й отабори-
тися у місті Родні, що при впадінні річки Рось у Дніпро. Після втечі Ярополка до Родні, 
Володимир безперешкодно увійшов у Київ. 

Утвердившись 11 червня 879 р. на великокнязівському престолі, Володимир енер-
гійно приступив до наведення порядку в країні. Не надто довіряючи місцевим урядов-
цям, він відібрав із-поміж своїх варязьких найманців «мужів добрих, і тямущих, і хо-
робрих», яких посадовив управлінцями у довколишніх градах. Вони мали пильнувати 
південне прикордоння Русі від натиску печеніжських орд. Реформування внутрішньо-
го життя в державі Володимир розпочав зі зміцнення системи оподаткування, що дало 
змогу суттєво збільшити надходження коштів до державної скарбниці. 

У 981 р. Володимир рушив у похід і зайняв, за свідченням літопису, Перемишль, 
Червен та «інші городи, які є й до сьогодні, під Руссю». По ходу йому вдалося повер-
нути до складу Русі залюднені дулібами і хорватами східнослов’янські землі. Захід-
ною брамою держави Володимира стало збудоване ним на правому березі річки Луги 
(притоки Західного Бугу) місто Володимир (тепер – Володимир-Волинський). У 982 р. 
він відновив зверхність Києва над в’ятичами. Межі Київської держави простягалися 
від Карпатських гір на заході й аж до Волги на сході. Зрозуміло, новгородська північ 
із Ладогою та виходами до Балтійського моря включно також стали надбанням Києва. 
У 984 р. він упокорив радимичів, а в 985 р. пішов на волзьких булгар, адже Волзька 
Булгарія була могутнім територіально-політичним утворенням, з яким Володимиру 
потрібно було встановити паритетні взаємини. Похід закінчився укладенням «вічного 
миру» й одруженням Володимира на доньці булгарського кагана.

Він виявив себе добрим полководцем, дипломатом і талановитим державним  
діячем. За його правління в основних рисах завершилося об’єднання східного 
слов’янства, помітно посилилися процеси політичної консолідації давньоруських 
спільнот. Цьому сприяла зведена ним розгалужена мережа міст, які він почав спору-
джувати, як засвідчують літописи, «по Десні, і по Остру, і по Трубежу, і по Сулі, і по 
Стугні», залюднюючи їх «мужами ліпшими зі словен, і з кривичів, і з чуді, і з в’яти-
чів». Збудований Володимиром на березі річки Трубіж неподалік впадіння її у Дніпро 
Переяслав став третім, після Києва і Чернігова, центром Дніпровської Русі-України – 
серцевини Києво-Руської держави.

Володимир розвинув розпочату княгинею Ольгою та її сином Святославом 
реформу державного управління, замінивши місцевих племінних вождів своїми 
посадниками- управлінцями. У найголовніших містах Київської держави утверди-
лися призначені ним довірені бояри та рідні діти великого князя. Старшого свого 
сина – Вишеслава Володимир посадовив на княжіння в Новгороді, де донедавна 
урядував його дядько («вуй») Добриня, Ізяслава – у Полоцьку, Святополка – у Турові, 
а Ярослава – у Ростові. По смерті Вишеслава до Новгорода було переведено Ярослава, 
Борис утвердився в Ростові, Гліб – у Муромі, Святослав – у головному граді Древлян-
ської землі – Іскоростені, Всеволод – у Володимирі на Волині, а Мстислав отримав 
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НАРИС ВОСЬМИЙ.    
Києво-Руська держава (ІХ–ХІІІ ст.)

далеку, завойовану його дідом Святославом Тмуторокань на Таманському півострові 
біля Таманської (Керченської) протоки. 

Ця державна будова була поліетнічною за своїм складом, через що потребувала 
цементу, міцнішого ніж зброя та інші інструменти примусу. Тому Володимир взявся 
за реорганізацію й удосконалення системи язичницьких культів і вірувань. 

За свідченням літопису, близько 980 р., коли він став княжити у Києві один, «по-
ставив він кумири на пагорбі, поза двором теремним: Перуна дерев’яного, – а голова 
його була срібна, а вус – золотий, – і Хорса, і Дажбога, і Стрибога, і Сімаргла, і Мокош. 
І приносили їм люди жертви, називаючи їх богами, і приводили синів своїх і жертву-
вали їх цим бісам, і оскверняли землю требами своїми». Встановлення культу верхов-
ного язичницького божества Перуна покликано було слугувати ідеологічною опорою 
єдиновладдю Володимира. Однак язичництво, нехай і реформоване в політеїзм, вже 
не відповідало цивілізаційним викликам часу. Збереження традиційного, примітив-
ного і вбогого язичництва перешкоджало подальшому поступу молодої східнослов’ян-
ської держави, її інтеграції у співтоваристві європейських народів.

Цивілізаційний вибір Володимира Великого.  
Хрещення Русі-України

Інтенсивні пошуки релігійних структур, які б найбільш вдало відповідали інте-
ресам Київської держави, засвідчує літописна оповідь про «вибір» (випробування) віру-
вань. Під 986 р. «Повість минулих літ» сповіщає про відвідини Києва булгарами «віри 
магометанської», «німцями з Риму», «жидами хозарськими» та «філософом грецьким». 
Попри те, що ця оповідь старокиївського книжника початку ХІІ ст. є пам’яткою літера-
тури, все ж вона допомагає скласти уявлення про міжнародний контекст, у якому Русь 
зробила свій цивілізаційний вибір.

Як відомо, Володимир обрав християнство у його візантійському варіанті. 
Спонукою до хрещення самого Володимира і всієї країни, крім релігійних мотивів, 

була політична та культурологічна доцільність такого кроку, адже християнство в то-
гочасному цивілізованому просторі відігравало ключову роль. Це піднімало престиж 
князя Володимира і його держави, ставило її на один рівень серед інших країн і змі-
нювало ставлення їхніх правителів до Русі. 

За збігом обставин саме в цей час за військовою допомогою до Володимира звер-
нувся візантійський імператор Василій ІІ. У вересні 987 р. у Києві була укладена русько- 
візантійська угода, яка передбачала надання Володимиром військової допомоги 
візантійському імператору Василію ІІ для боротьби із заколотниками і містила статті 
про одруження київ ського князя з сестрою імператора – принцесою Анною. Шлюб 
із порфірородною (наро дженою, коли батько був імператором) Анною ще більше по-
силював авторитет Володимира. 

Умова Константинополя не була для Володимира обтяжливою, адже він і сам 
прагнув долучити Київську державу до християнської сім’ї народів тогочасного світу, 
безперечним сувереном якої був візантійський імператор. Для молодих варварських 

народів не було іншого шляху вступити в цю сім’ю цивілізованих народів, аніж зректи-
ся свого язичницького минулого. Візантійське християнство – і було суттю цивілізації1. 

Володимирове військо перемогло в бою сили заколотника Варди Фоки, роз-
громивши його на азійському березі Босфору під Константинополем у 988 р. Але 
імператор не поспішав присилати до Володимира Анну і князь рушив у Крим на ві-
зантійське міс то Корсунь (античний Херсонес), щоб змусити його виконати угоду. 
Після взяття міста Василій ІІ негайно прислав туди доньку. Там, у Корсуні, відбулося 
хрещення київського князя Володимира та його вінчання з візантійською принцесою 
Анною Порфірородною. Потому Володимир разом зі своєю дружиною та церковним 
почтом повернувся до Києва.

Із прийняттям християнства Київська держава стала повноправним членом сві-
тової християнської співдружності. Християнізація Русі за Володимира Святославича 
означала її визнання на міжнародній арені, входження до християнської спільноти.

Хрещення Русі дало потужний імпульс розвитку культури і мистецтв. У містах 
і селах зводилися церкви, ширилося письменство. У Києві, на пагорбі, де раніше розмі-
щувався пантеон язичницьких божеств, була збудована церква святого Василія, названа 
так на честь християнського покровителя київського князя. 

У 989 р. за наказом князя на території Київського дитинця було закладено, 
а в 996 р. освячено перший кам’яний київський храм, присвячений Успінню Пресвя-
тої Богородиці (Десятинна церква). На її побудову й утримання князь виділив десяту 
частину своїх прибутків, звідки й назва церкви. Храм був прикрашений мозаїками 
і фресками, іконами візантійського письма та іншими християнськими реліквіями, 
вивезеними з Корсуня. Дерев’яні церкви споруджували на своїх дворах і заможні го-
родяни. Це унаочнювало пророцтво апостола Андрія про те, що «на сих горах возсіяє 
благодать Божа, і буде город великий, і церков багато воздвигне Бог». 

Церковна організація, що формувалася, була включена за Володимира Святослави-
ча у структуру державної влади й управління. Крім матеріального забезпечення, київ-
ський князь надав Церкві право творити суд у питаннях, що підлягали її юрисдикції. 

Первісне ядро так званого «Уставу Володимира про суди церковні», що відомий у ба-
гатьох списках ХІІ–ХVІІ ст., становив грецький номоканон. Церковне право взяло під свій 
контроль шлюбні відносини, регулювало норми поведінки білого і чорного духовенства 
й декларувало судовий імунітет відносно всього християнізованого населення країни. 
Виступаючи захисником соціальних низів, церква не тільки засуджувала найбільш гру-
бі форми гноблення людності Русі, а й намагалася доступними їй методами впливати 
на соціальну практику. Вона взяла під свою опіку холопів, а також людей, що мали фі-
зичні вади, жебраків, юродивих та інші, найбільш обездолені групи населення.

Володимир спробував також пристосувати до реалій давньоруської дійсності 
й головні норми візантійського цивільного права. Як сповіщає «Повість минулих літ» 
під 996 р., одкинувши вири2, князь став карати розбійників смертю. Це рішення мало 

1  Шевченко І. Візантія і слов’яни. Шевченко І. Україна між Сходом і Заходом. Нариси з історії культури до початку XVIII сто 
ліття. Львів: Інститут історії Церкви ЛБА, 2001. С. 13.
2  Вира – грошовий штраф, що стягувався князівським службовцем (вирником) за вбивство чи покалічення дружинника 
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Володимир Великий (худ. В. Слєпченко)

Золотий вік (худ. В. Слєпченко)
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Києво-Руська держава (ІХ–ХІІІ ст.)

згубні наслідки для стану князівської скарбниці. Через що Володимир невдовзі був 
змушений повернутися до старого порядку стягнення штрафів. 

Місце Київської церкви у структурі єпархіальної організації Візантії, юрисдикція 
якої поширювалася на Русь від часу заснування там митрополії, визначалося спеціаль-
ним документом  – «Notitia episcopatuum» (візантійським переліком кафедр). Київська 
митрополія вперше згадується у списку кінця ХІ ст. на 60-му місці, що дає змогу від-
носити її заснування до часу перед 997 р.1. Вищий духовний клір становили переважно 
греки, які прибували до Києва з-над берегів Босфору. 

На початку ХІ ст. князь Володимир розпочав будівництво головного храму Київ-
ської митрополії – величного собору Святої Софії – Премудрості Божої, закладання 
якого відбулося у 1011 р., а завершення будівельних робіт і перша Свята Літургія при-
пали вже на правління князя Ярослава Мудрого, на 1018 р.2. То була, кажучи словами 
митрополита Іларіона, «подиву гідна й славна церква серед усіх навколишніх країн, 
що іншої такої не найти в цій північній половині землі від сходу й до заходу».  

Фрескові розписи і художнє оздоблення Софійського собору3 відбивають засад-
ничу для тогочасної еліти систему політико-ідеологічних уявлень про сутність світо-
будови, про значущість і верховенство великокнязівської влади, а отже, і главенство 
Києва як її природного вмістилища. У Візантії вже від часів володарювання Юстиніана 
(527–565 рр.) ідеї софійності відводилася головна роль в обґрунтуванні теократичної 
концепції імператорської влади як імітації втілення влади Бога на Землі. 

Константинополь задумувався як місто, створене з ініціативи самого Бога, який 
дарує йому свій вічний захист. Отож невипадково щодо київських будівель, спорудже-
них на початку ХІ ст. «місто Володимира», можна провести прозорі аналогії в архітек-
турі столиці східного християнства. 

Ідеологія священної держави, розкриваючи символ її столиці через ідею священного 
міста (Києва) і храму (святої Софії) моделювала образ Небесного Єрусалима. Недарма цей 
образ знайшов якнайповніше втілення у монументальному комплексі митрополичого 
Софійського собору – його архітектурі, мозаїках і фресках4. Відповідно до візантійської 
традиції, у якій Богородиця є заступницею Царгорода-Константинополя, староруські 
книжники обґрунтовували ідею патронату Богородиці над Києвом. Так, митрополит 
Іларіон у «Слові про Закон і Благодать» прямо вказує на те, що Ярослав, увінчавши міс-
то церковними спорудами, передав його разом із городянами в дарунок Богородиці. 

чи когось із двірських слуг, згадується у законодавчому кодексі, укладеному за Ярослава Мудрого, що дістав назву 
«Руська Правда» (дав.-рус. «Правда Роуськая»).
1  Щапов Я. Н. Государство и Церковь Древней Руси Х–ХІІІ вв. Москва: Наука,  1989. С. 25–26.
2  Питання заснування Софійського собору за правління Володимира обґрунтовується у працях докторки історичних 
наук, професорки Надії Нікітенко. Більш детально з аргументацією можна ознайомитися за такими виданнями: 
Никитенко Н. Н. София Киевская и ее создатели: тайны истории. Каменец-Подольский: Медобори-2006, 2014. 248 с.; 
Никитенко Н. Н., Корниенко В. В. Древнейшие граффити Софии Киевской и время ее создания. Киев: Мошак М. І., 2012. 
3  Докладніше про програму розписів Софійського собору див.: Никитенко Н. Н. Русь и Византия в монументальном 
комплексе Софии Киевской: историческая проблематика. Киев, 1999. 294 с.; Нікітенко Н. Мозаїки і фрески Софії 
Київської. Київ: Горобець, 2018. 396 с.
4  Никитенко Н. Н. София Киевская как образ новообращенной Руси (концепция «Нового Ерусалима» в монументальном 
комплексе собора). Византийский временник. 1994. Т. 55 (80). Ч. 1. С. 169–174.

Богоматір, як оповідається в одній із новел Києво-Печерського патерика, мала намір 
«переселитися» до Києва: «Хочу церкву собі спорудити на Русі, в Києві. Прийду сама  
її побачити і в ній хочу жити». Унаочненою паралеллю цим рядкам є монументальна 
постать Пречистої Діви Марії, що гордо й величаво здіймається у молитві над зобра-
женням сцени причастя апостолів у Софійському соборі. Вона мислилась як піклу-
вальниця про стольний град, ототожнюючись з ідеєю божественної чистоти і святості. 
Вшанування Богородиці Заступниці, що поширилося у Києві з середини ХІ ст., через 
те, що більшість київських храмів була присвячена Божій Матері, столиця Русі-України 
перетворювалася на богообраний і богохранимий град. Невипадково старокиївські 
літописці називали Київ «матір’ю градам руським». Насправді ж маємо перед собою 
біблійну алюзію, запозичену старокиївським літописцем із грецьких хронік, у яких 
цим словосполученням називається Єрусалим5. 

Ось чому у пам’яті нащадків Володимир залишився хрестителем Русі, поширюва-
чем грамотності серед населення, володарем, який перетворив родовий знак – тризуб 
на символ державності, карбуючи його на монетах. 

«Побіда і труд великий» Ярослава Мудрого

 Володимир Великий відійшов у вічність 15 липня 1015 р. Його смерть стала серйоз-
ним викликом для його великої родини і всієї країни. Київська держава, до розбудови 
якої стільки сил та енергії доклав Володимир Святославич, нерозважливими діями його 
синів була втягнута у вир братовбивчої війни, відомої як усобиця Володимировичів. 
Частково вона була спровокована намірами Володимира залишити спадкоємцем по 
собі наймолодшого сина – Бориса. Призвідцем неспокою літописець називає всинов-
леного Володимиром небіжа – Святополка Ярополчича. Довгих чотири роки тривало 
протистояння Святополка, прозваного «Окаянним», із Ярославом, поставленим княжити 
у Новгороді. Подібно до свого батька і діда він найняв «за морем» варягів, із допомогою 
яких виграв у Святополка низку битв. Остаточно Святополк був розгромлений вій-
ськами князя Ярослава в 1019 р. після чого, мовлячи словами літописця, «утерши поту 
з дружиною своєю, показавши побіду і труд великий», остаточно утвердився в Києві.

Проте серйозною загрозою для єдиновладдя в державі був брат Ярослава Мстислав 
Тмутороканський. Тривожна ситуація склалася й на західних рубежах Київської держа-
ви, де напосідали війська польського короля. Попри ці загрози, Ярослав був сповнений 
непохитної рішучості будь-що втримати за собою право на великокнязівський вінець. 
У його кволому тілі (сучасники відзначали його непоказну статуру й кульгавість) жив мо-
гутній дух і воля до перемоги. Після чотирирічної боротьби, шальки якої коливалися по 
черзі на користь одного й другого, брати уклали у 1026 р. мирну угоду, за якою поділили 
Руську землю по Дніпру: Ярослав став княжити у Києві й на Правобережжі, а Мстислав, 
який ще в 1022 р. осів у Чернігові, – на Лівобережжі. Порозумівшись між собою, брати 

5  Ричка В. «Київ – Другий Єрусалим» (З історії політичної думки та ідеології середньовічної Русі). Київ: Інститут історії 
України, 2005. С. 121–125.
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НАРИС ВОСЬМИЙ.    
Києво-Руська держава (ІХ–ХІІІ ст.)

об’єднали свої бойові дружини і спільними зусиллями вигнали поляків із Перемишля, 
Червена, Белза та інших руських градів понад Західним Бугом і Сяном. Так жили вони 
у «братолюбстві» до смерті Мстислава у 1036 р., який не залишив спадкоємців. Поховав-
ши брата, Ярослав став самовладним правителем Києво-Руської держави.

Найперше він усмирив своїх неспокійних південних сусідів – печенігів. Гене-
ральна битва з ними сталася у 1036 р. поблизу Києва. Вздовж Дніпра і на березі річки 
Рось, яка була межею державної території Русі, князь Ярослав збудував низку добре 
укріплених міст-фортець: Корсунь, Богуславль, Юр’їв, Треполь, Халеп. Зокрема, Кор-
сунь був на званий у пам’ять про кримський похід його батька і став топонімічним 
спогадом про джерело прилучення Русі до християнства. Ярослав увічнив і своє ім’я, 
назвавши ним південний форпост Русі – місто Юр’їв1 на Росі (тепер – місто Біла Церква 
на Київщині). Ще один Юр’їв постав на півночі Києво-Руської держави (тепер – місто 
Тарту в Естонії). Східні та західні кордони Києво-Руської держави за його правління 
також маркували міста з промовистою назвою: Ярославль/Ярослав – один на Волзі, 
а другий – біля підніжжя Карпатських гір на території сучасної Польщі.

Улюбленим проєктом Ярослава Мудрого стало широкомасштабне будівництво, 
розгорнуте ним у Києві як продовження справи батька Володимира. У «Слові про 
Закон і Благодать» Ярослав постає виконавцем призначеної Володимиром місії: «Він 
докінчив це, що було недокінчене, як Соломон діла Давидові. Він збудував великий дім 
Божий Святої Премудрості Його – на святість і освячення города, прикрасивши його 
всякою красотою: золотом і сріблом та дорогим камінням, і священною утвар’ю». Київ-
ська Софія уподібнюється храму Соломона в Єрусалимі. «Повість минулих літ» також 
порівнює Ярослава до Соломона. Будівничий Єрусалимського храму був зразком для 
середньовічного державця, «наймудрішим із царів». Порівнюючи Ярослава Володими-
ровича із Соломоном, Іларіон тим самим «підкреслював, що Ярослав зробив у Києві те, 
що Соломон – в Єрусалимі: побудував нові кріпосні стіни з чотирма воротами і в центрі 
граду – величний храм. Отже, Золоті ворота в Києві в свідомості їх будівельників мали 
своїм прототипом не тільки Константинополь, а й Єрусалим. Звідси зрозуміло, чому 
вони були не тільки і не просто головними, парадними, але й святими (іноді так і нази-
валися сучасниками). А через святі Золоті ворота, очікувалося, Ісус Христос увійде до 
Києва – як Він входив колись до Єрусалиму – в кінці часів і благословить стольний град 
і землю Руську»2. Він значно розширив територію міста, укріпивши його потужними 
оборонними спорудами з кількома пишно прикрашеними брамами – «місто Яросла-
ва». Це грандіозне будівництво було не буденним явищем, а являло собою складову 
широкомасштабної, задуманої та розпочатої ще Володимиром, програми побудови 
священної християнської держави з її богообраним стольним градом.

Також великий київський князь Ярослав узгодив церковний устав, яким визна-
чалися права церкви і духівництва. Церква за його князювання користувалася всіма 
правами автономії. Водночас у час перебування на престолі князя Ярослава було при-

1  Юрій, Георгій – імена, дані Ярославу при хрещенні.
2 Данилевский И. Н. Мог ли Киев быть Новым Иерусалимом? Одиссей. Человек в истории. 1998. Москва, 1999. С. 136.

значено Іларіона, першого київського митрополита-русина, автора «Слова про Закон 
і Благодать». Тривала подальша християнізація Русі, у Києві з’явилися монастирі Свя-
того Георгія і Святої Ірини, славетний Києво-Печерський монастир, при Софійському 
соборі утворено книгозбірню і скрипторій. 

Великий князь Ярослав Мудрий, вибудовуючи міцну централізовану державу, 
продовжив розроблення світського права Києво-Руської держави. Укладений за його 
правління збірник законів, так звану «Правду Ярослава» (слово «правда» означало «за-
кон») – письмову фіксацію звичаєвого права – пізніше було розширено його синами, 
а також онуком Володимиром Мономахом. Просторова редакція «Руської Правди» 
збереглася у понад трьохстах різних списків і налічує від 100 до 135 артикулів. 

Своєю зовнішньою політикою Ярослав Мудрий підтвердив зроблений його батьком 
цивілізаційний вибір Київської держави, яка за його правління сягнула піку своєї мо-
гутності й здобула широке визнання у тогочасному світі. Родина була поєднана узами 
матрим оніального споріднення з багатьма королівськими домами Європи. Одна з його 
доньок – Анна Ярославна була королевою Франції, а дві інші – дружинами королів Нор-
вегії та Угорщини. Сам великий князь  Ярослав був одружений зі шведською принцесою 
Іриною-Інгігердою, донькою шведського короля Олафа Шетконунга. Народжені у по-
дружжі діти також уклали шлюб із представницями іноземних династій. Подібні pacta 
matrimonialia визначали відповідні політичні стратегії, європейське партнерство Русі. 
У зворотній перспективі неоціненим залишається те, що іноземні принцеси привно-
сили у повсякденне життя королівського двору культурні традиції своєї країни, мову 
і звичаї. Отже, визначальною для двірцевої культури Русі, стилю життя її політичної 
й церковної еліти була відкритість зовнішнім культурним впливам у їх творчому син-
тезі на підґрунті києво-руської (східнослов’янської) самобутності. 

Від єдиновладдя до сеньйорату: тріумвірат Ярославичів

Ярослав Мудрий помер 19 лютого 1054 р. у Вишгороді, звідки його тіло було переве-
зено до Києва й поховане в усипальниці Софійського собору. Напередодні він встановив 
систему наслідування (майорату), названу в літописах «Ряд Ярослава»: «А коли ще він 
був живий, наставив він синів своїх, сказавши їм: “Осе я одхожу зі світу сього. А ви, 
сини мої, майте межи собою любов, бо ви єсте брати від одного отця і одної матері. 
І якщо будете ви в любові межи собою, то й Бог буде в вас, і покорить він вам против-
ників під вас, і будете ви мирно жити. Якщо ж будете ви в ненависті жити, у роздорах 
сварячись, то й самі погибните, і землю отців своїх і дідів погубите, що її надбали вони 
трудом великим. Тож слухайтесь брат брата, пробувайте мирно. Тепер же поручаю 
я, – замість себе, – стіл свій, Київ, найстаршому синові своєму, брату вашому Ізяславу. 
Слухайтесь його, як ото слухались ви мене, нехай він вам буде замість мене. А Святос-
лаву даю я Чернігів, а Всеволоду – Переяславль, а Ігорю – Володимир, а Вячеславу – 
Смоленськ”. І так розділив він городи, заповівши їм не переступати братнього уділу, 
ні згонити брата свого зі стола, і сказавши Ізяславу: “Якщо хто схоче зобидити свого 
брата, так ти помагай тому, кого скривдять”. І так наставив він синів своїх пробувати 
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НАРИС ВОСЬМИЙ.    
Києво-Руська держава (ІХ–ХІІІ ст.)

в любові». Встановлено, що «заповіт» Ярослава текстологічно ґрунтується на біблійних 
зразках і літературних запозиченнях із візантійських джерел1. 

Метою цього перерозподілу було збереження сімейного союзу між Ярославичами 
заради внутрішнього миру та єдності у боротьбі з ворогами. Його політичний зміст 
полягав у спробі узгодити сімейний розподіл із потребами державної єдності, що, 
зрозуміло, призвело до змін в організації політичної системи Києво-Руської держави2. 

Водночас проголошення «Ряда Ярослава» не означало розділення держави між на-
щадками, як довгий час стверджувалося в російській історичній літературі ХІХ – початку 
ХХ ст. Адже старший син Ізяслав Ярославич одержував за заповітом той же самий обсяг 
влади, що й батько, тобто Київ із великокнязівським доменом. Однак через те, що він 
не мав авто ритету й сили Ярослава Мудрого, йому довелося піти на компроміс із брата-
ми, внаслідок чого в державі установився тріумвірат трьох старших Ярославичів3, який 
правив Руссю з 1054 до 1073 рр. Разом вони розпоряджалися розподілом земель між 
іншими князями, організовували спільні походи, впроваджували законодавчі норми. 

Ярославичі спільно взялися за перерозподіл володінь. Спільні дії учасників тріум-
вірату поступово створювали в очах інших Рюриковичів, що сиділи у великих містах 
і незначних містечках, уявлення про рівність кожного з його членів. 

Тріумвірат Ярославичів був недосконалою владною інституцією. Першим поштов-
хом до його зруйнування стала поразка Ярославичів у битві з половцями на річці 
Альті поблизу Переяслава влітку 1068 р. і втеча з поля битви. Відмовивши київським 
ополченцям, які хотіли ще битися з половцями, у видачі їм зброї та коней, Ізяслав 
викликав роздратування киян. У місті почалося повстання, що змусило Ізяслава ті-
кати «у Ляхи». Кияни визволили із «поруба» (в’язниці) Всеслава і проголосили його 
своїм князем. Та тріумф останнього був недовгим. Коли весною 1069 р. Ізяслав Ярос-
лавич разом із польським королем Болеславом ІІ Сміливим наблизився до Києва, 
той не став випробовувати долю і вночі втік із табору готових до битви киян. Ран-
ком, коли люди дізналися про втечу Всеслава, повернулися до Києва і скликали віче.  
Порадившись, вони «послали послів до Святослава і до Всеволода, говорячи: “Зло ми 
ото вчинили єсмо, князя свойого прогнавши, а тепер веде він на нас землю лядську. 
Підіть-но удвох у город отця свойого”». На що Святослав відповів: «Ми пошлемо до 
брата свойого, що коли він піде на вас із ляхами погубити вас, то ми удвох підемо 
проти нього раттю. Не дамо ми погубити город отця свойого. Якщо ж він хоче прийти 
з миром, то хай прийде з невеликою дружиною». Дослухавшись до цих слів, Ізяс-
лав залишив основні збройні сили поляків, і разом із Болеславом рушив до Києва. 
Проте Ізяслав зневажив братів. Поперед себе він відправив свого сина Мстислава, 
який, увійшовши до міста, вчинив криваву розправу над прихильниками Всеслава.  
Ізяслав помстився і Всеславу, відібравши у нього Полоцьк, у якому посадовив свого 

1  Див.: Franklin S. Some Apocryphal sources of Kievan Russian Historiography. Oxford Slavonic papers: New series. 1982.  
Vol. 15. P. 6–15. Порівняйте: Франклин С., Шепард Д. Начало Руси 750–1200. Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2009. 
С. 358.
2  Пресняков А. Е. Княжое право в древней Руси. Лекции по русской истории. Киевская Русь. Москва: Наука, 1993. С. 36.
3  Котляр М. Ф. Ряд Ярослава. Енциклопедія історії України. Київ: Наукова думка, 2012. Т. 9: Прил. С. 411.

сина Мстислава, а після наглої смерті останнього – його брата Святополка. Та Всеславу 
вдалося вигнати того із Полоцька і втримати князівство у своїй владі. 

Так Ізяслав залишився і без Полоцька, і без Новгорода, яким раніше поступився 
брату Святославу. Це порушення, мовлячи словами Михайла Грушевського, «рівноваги 
паїв» змусило Ізяслава стати на шлях компромісу із Всеславом: «Ізяслав, не можучи 
переболіти утрати Новгорода, хотів використати поміч полоцького волхва проти Свя-
тослава, аби відібрати у нього назад змінений на Полоцьк Новгород»4. Таке загравання 
Ізяслава з Всеславом не могло не викликати спротиву амбітного Святослава, який 
намовив Всеволода виступити проти старшого брата. Востаннє Ярославичі продемон-
стрували народові свою братню любов 20 травня 1072 р. під час церемоніалу перене-
сення мощей святих князів-страстотерпців Бориса і Гліба в нову церкву у Вишгороді. 
А вже навесні 1073 р. брати змусили Ізяслава знову тікати до Польщі разом зі своєю 
польською дружиною Ґертрудою Олісавою: «І вийшов Ізяслав із Києва, а Святослав 
і Всеволод увійшли в Київ місяця березня у двадцять і другий день, і сіли обидва 
на столі, на селі Берестовім, переступивши заповідь отчу». Невдовзі відбувся переділ 
земель: Святослав вокняжився в Києві, а Всеволод перебрався до Чернігова. 

Болеслав ІІ відмовив Ізяславу вдруге йти на Київ, а, навпаки, уклав мир зі Святос-
лавом. Ізяслав попросив допомоги у німецького імператора Генріха IV. Проте спроби 
імператора помирити його зі Святославом не дали результату. Не мало реального 
успіху й звернення Ізяслава до Папи Григорія VII, хоча князівське подружжя й отри-
мало його прихильність. Коли князівська родина знайшла політичний притулок у Ре-
генсбурзі, син Ярополк вірогідно прийняв (чи мав намір прийняти) католицьку віру 
і прибрав ім’я Петро. Про це згадує Ґертруда у своїх молитвах. 

У 1075 р. під час візиту Ярополка-Петра до Рима, Папа Григорій VІІ вступився за 
Ізяслава і надіслав дві булли (послання), одну – великому князю і його дружині з під-
тримкою, а другу – польському королю з проханням допомогти Ізяславу повернути 
престол5. Той відгукнувся на папське послання, проте не зміг допомогти Ізяславу 
повернутися до Киє ва. Така нагода випала Ізяславу лише після раптової смерті Свя-
тослава, що трапилася у грудні 1076 р. 

Всеволод, успадкувавши на початку 1077 р. київський престол, поспішив посадови-
ти у Чернігові свого сина Володимира Мономаха. Та повернення Ізяслава навесні того ж 
року змусило його поступитися й повернутися до Чернігова. Проте свої права на Чер-
нігів оголосив й Олег Святославич, якого Ізяслав, повернувши собі київський княжий 
стіл, вигнав з Володимира і Волинської землі. Олег, не дочекавшись нових земель, всту-
пив у союз зі своїм двоюрідним братом, також князем-ізгоєм Борисом В’ячеславовичем. 
Вони привели в руську землю половців, аби ті допомогли повернути Олегові Чернігів,  
а Борису – Смоленськ. Після того, як 25 серпня 1078 р. спільне русько-половецьке 
військо розбило дружину князя Всеволода, той попросив допомоги у брата. Ізяслав 
організував похід на Чернігів, у якому взяли участь Ярополк і Володимир (Мономах). 

4  Грушевський М. С. Історія України-Руси. Київ: Наукова думка, 1993. Т. 2: ХІ–ХІІІ вік. С. 61.
5  Arrignon J.-P. A propos de la lettre du Pape Gregoire VII aux prince de Kiev Izjaslav. Russia Mediaevalis. München, 1977.  
T. III. P. 5–18.
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НАРИС ВОСЬМИЙ.    
Києво-Руська держава (ІХ–ХІІІ ст.)

3 жовтня 1078 р. у битві на Нежатиній ниві поблизу Чернігова заколотників було роз-
бито, проте Ізяслав отримав смертельне поранення й помер на полі бою. 

Після загибелі Ізяслава київський домен успадкував Всеволод, єдиний із живих 
синів Ярослава. Ярополк Ізяславич натомість отримав Володимир і Туров. 

Проте єдиновладного правління у Києві Всеволода Ярославича (1078–1093 рр.) 
і реставрації одноосібної монархії не сталося. Князівський Ярославів рід розрісся 
і став вельми численним. Виросло ціле плем’я молодих і завзятих княжат, що жадали 
від нього земель: «Стали вони дозоляти йому, хотячи волостей – той сеї, а той другої». 
Особливу непокору виявляли Волинська, Туровська, Муромська землі й Тмуторокань. 
Таке внут рішнє становище вимагало неабиякої уваги, тому Всеволод створив родин-
ний дуумвірат зі своїм сином Володимиром Мономахом, формально залишаючись 
самостійним правителем. Упродовж п’ятнадцяти років Володимир від імені батька 
влаштовував переміщення князів з одного місця на інше, карав непокірних і навіть 
займався зовнішньою політикою. Разом їм вдалося зберегти відносну єдність Києво- 
Руської держави. Всеволод значну увагу приділяв розвитку освіти, підтримці церкви, 
розбудові міста Києва. Він заснував Видубицький Святомихайлівський монастир 
та Андріївський (Янчин) монастир у Києві. 

Після смерті Всеволода Володимир Мономах не став займати вакантний київський 
престол, добровільно поступившись владою за принципом родового старійшинства 
синові Ізяслава Ярославича Святополку. Володимир залишився княжити в Чернігові, 
а його брат Ростислав – у Переяславі. 24 квітня 1093 р. на Великдень на великокнязів-
ському престолі утвердився Святополк Ізяславич. 

У цей період Русь стала об’єктом постійних жорстоких нападів половців. Їхні 
наскоки руйнували не лише південні землі Київщини, Переяславщини, самого Киє-
ва, а й сягали Чернігівщини, Сіверщини. Разом із синами Всеволода Святополк став 
на боротьбу з половцями й намагався покласти край політичній нестабільності Русі.

У 1094 р. Володимир був вимушений залишити Чернігівське князівство, на яке 
заявив претензії двоюрідний брат Олег Святославич. Його претензії на Чернігів були 
підкріплені половецькою ордою, яку він привів із собою. Тож не бажаючи розпочинати мі-
жусобицю, Володимир перебрався до рідного Переяслава й став на захист кордону Русі від 
кочівників. Це додало йому ще більшого авторитету, який він отримав, коли був вірним 
помічником свого батька в управлінні великою державою. За словами історика Миколи 
Костомарова, «Володимир став, так би мовити, душею всієї Руської землі; навколо нього 
оберталися усі її політичні події»1. Тоді ж Святополк Ізяславич запропонував Володими-
ру новий дуумвірат в управлінні державою, який протримався близько двадцяти років.

Олег Святославич, вокняжившись у Чернігові, не брав участі в боротьбі з кочівни-
ками, не приїжджав на князівські зібрання до Києва. Навіть давши в травні 1096 р. обі-
цянку прибути на з’їзд, Олег не збирався її виконувати. Навпаки, він пішов із військом 
на Муром, який вважав своєю вотчиною. У бою за місто був убитий син Володимира 
Мономаха Ізяслав, князь ростовський, якому було доручено управління Муромом. Олег 

1  Костомаров Н. И. Исторические произведения. Автобиография. Киев: Изд-во при Киев. ун-те, 1989. С. 218.

також захопив Суздаль, а Ростов, що залишився без князя, здався без бою. Його пла-
ни взяти й Новгород були зламані новгородцями, які любили свого князя Мстислава, 
іншого сина Володимира. Мстислав запропонував йому вибачитися перед братами 
й припинити ворожнечу. Володимир також зробив Олегові пропозицію до примирення.

З цією метою в 1097 р. у Любечі зібралися найвпливовіші князі – Святополк, Во-
лодимир Мономах, Олег, Давид і Ярослав Святославичі, Давид Ігоревич, Володар і Ва-
силько Ростиславичі. Князі, як сповіщають літописні джерела, умовилися припинити 
міжусобиці, захистити руські землі від половців і непорушно дотримуватися прав 
на вотчини: «Відтепер з’єднаймося в одне серце і збережімо Руськую землю. Кожен хай 
держить отчину свою; Святополк – Київ Ізяславів; Володимир – Всеволодів уділ: Пере-
яслав, Суздаль і Ростов; іншим хай будуть городи, які їм роздав Всеволод: Давидові – 
Володимир; двом Ростиславичам: Перемишль – Володареві, а Теребовль – Василькові». 
За Святославичами залишався уділ їхнього батька, Сіверська земля і Рязанська. І на цім 
вони цілували хрест: «А якщо відтепер хто на кого встане, то проти нього будемо ми всі 
і чесний хрест». Рішення Любецького з’їзду доповнили принцип князівського старій-
шинства вотчинним правом. Проте юридичний зміст вотчини як довічного спадкового 
володіння окремої князівської гілки залишався розмитим. Хоча задекларовані в Любечі 
принципи й не усунули протиріччя у міжкнязівських відносинах, вони заклали основи 
для подальшої трансформації моделі державно-політичної системи Русі. 

Спроби закінчити міжусобицю, були здійснені й на наступних князівських з’їз-
дах – у Витичеві (1100 р.), на Золочі (1101 р.). У той час, коли Святополк будував інтриги, 
намагаючись захопити якнайбільше земель, зокрема й Новгород, Володимир пере-
ймався захистом руських земель від половців. Навесні 1103 р. у Долобську, що на лі-
вому березі Дніпра під Києвом, йому вдалося домовитися зі Святополком здійснити 
перший за багато років наступальний похід з’єднаного руського війська проти полов-
ців, який виявився переможним. Найбільшу славу руське військо здобуло у березні 
1111 р. у битві на річці Сальниці біля Дону. Половецькі орди були відкинуті далеко від 
її рубежів, вони довго не наважувалися тривожити Руську землю. 

Київське княжіння Володимира Мономаха

По смерті київського князя Святополка Ізяславича у квітні 1113 р., кияни, скли-
кавши віче, вирішили запросити Володимира Мономаха посісти великокнязівський 
престол. Володимир Мономах відхилив пропозицію, бо розумів, що немає легітимно-
го права посісти його в обхід старших князів. У Києві тим часом зчинився заколот. 
Київ ські «мужі» стали наполягати, аби Мономах таки прийшов до Києва, кажучи: 
«… Бо якщо ти не підеш, то знай, що багато зла підніметься, і тоді будуть не Путятин 
двір, ні соцьких, але й жидів грабувати, а далі й підуть на ятрівку твою (Святополко-
ву удову), і на бояр, і на монастирі. І будеш ти отвіт мати, княже, якщо ото монастирі 
розграбують». Лише після цього Володимир Мономах прибув до Києва й відновив у мі-
сті спокій. Кияни були невдоволені володарюванням Святополка. Той, за свідченням 
«Києво-Печерського патерика»: «Багато насильства людям вчинив – доми заможних 

Київське княжіння Володимира Мономаха
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НАРИС ВОСЬМИЙ.    
Києво-Руська держава (ІХ–ХІІІ ст.)

городян без вини розорив й статки їхні повіднімав. Через що попустив Господь пога-
ним одержати верх над ним, і чинили половці численні війни, а ще й усобиці точилися 
у ті часи, голод сильний і бідність велика повстали по всій Руській землі»1. 

За безпосередньої участі Володимира Мономаха були переглянуті деякі законо-
давчі норми «Руської Правди». Зокрема, обмежувалися лихварські проценти, а також 
частково полегшувалося становище залежних селян-смердів. Михайло Грушевський 
вважав правдоподібним, що Мономаху належали також закони про банкрутів і заку-
пів (людей, які відробляли позичені гроші тяжкою працею)2. Затверджений на раді 
у заміській великокнязівській резиденції – селі Берестово близько 1115 р. «Устав Во-
лодимира Всеволодича» став своєчасним і корисним заходом для народу й самого Мо-
номаха. Не випадково старокиївські літописці послідовно змальовують Мономаха як 
ревного піклувальника за долю Руської землі, її оборонця від зовнішніх ворогів і вну-
трішніх міжкнязівських чвар. У літописному некролозі на смерть князя, між іншим, за-
значається, що він «просвітив Руську землю, наче сонце, і слава його розійшлася по всіх 
землях. А найбільше страшним він був для поганих  [тобто кочовиків], цей братолюбець 
і нищелюбець, і добрий дбайливець за Руськую землю». Ідеал християнського володаря 
підказала давньоруським книжникам біблійна спадщина, яка була універсальним дже-
релом формування політичної культури та ідеології для всього середньовічного світу.  
Добрим пастухом і дбайливим садівником називає Мономаха і київський митрополит 
Никифор. Народжений від «цесариці Грекині», Володимир Всеволодович звеличується 
в устах митрополита як «доблесна глава наша і глава всієї христоволюбивої землі»3. 
Володимир пишався своїм походженням, що давало йому право, як він вважав, брати 
участь у візантійських справах. 

Його донька Мариця була одружена з візантійським царевичем Левом Діогеном. 
У них народився син Василько Леонович (Василько Маричинич). 

Внучка Мономаха, донька його старшого сина Мстислава, стала дружиною одного 
із членів імператорської родини. Сам Мстислав був одружений зі шведською принцесою 
Христиною. Народжені у цьому шлюбі Мальфрідь та Інґеборга були віддані заміж, від-
повідно, за норвежського короля Сіґурда та данського принца, герцога Готландії Кнута.

Епоха правління у Києві Володимира Мономаха (1113–1125 рр.) ознаменувалася 
стабілізацією політичної ситуації в країні, йому вдалося віднайти прийнятний modus 
vivendi – умови мирного співіснування князівських кланів. 

«Володимирове плем’я» стало політичним символом Русі. Образ ідеального во-
лодаря, витворений аж ніяк небезстороннім сімейству Мономахів ігуменом їхнього 
родового Михайлівського Видубицького монастиря у Києві – Сильвестром залишався 
взірцем для прийдешніх поколінь староруських книжників. Йому складали шану ав-
тори таких по пулярних за середньовіччя літературних пам’яток, як «Слово про Ігорів 

1  Києво-Печерський патерик Київ: з друк. Всеукр. АН, 1931 [Пам’ятки мови та письменства давньої України. Т. IV]. 
С. 149.
2  Грушевський М. С. Історія України-Руси. Київ: Наукова думка, 1993. Т. 2: ХІ–ХІІІ вік. С. 119.
3  Послания митрополита Никифора. Москва: ИФ РАН, 2000. С. 59. 

похід», «Слово про погибель Руської землі» та славнозвісної легенди про євшан-зілля, 
вміщеній у «Галицько- Волинському літописі» під 1201 р. 
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У другій половині ХІІ ст. Русь вступила в нову стадію свого історичного розвитку. 
Цей період її історії прийнято називати «удільною роздробленістю». Причини такого 
порядку вбачали у появі великого «феодального» землеволодіння і пов’язували з про-
гресуючою соціально-економічною еволюцією давньоруського суспільства. Порушен-
ня державної і територіальної єдності Русі було зумовлено, насамперед, посиленням 
процесів зростання кількості волостей-вотчин, що об’єктивно випливало з самої 
«сімейної» природи відносин між представниками розгалуженого князівського 
роду4. У міру того, як дробилися уділи й локалізувався у них князівсько-дружинний 
устрій, «із династії Володимира Великого витворюється ряд місцевих, “земських” 
династій, що тримаються в своїх землях не силою і страхом київського кулака, 
а зв’язані певними внутрішніми зв’язками, симпатіями з своєю землею, опирають-
ся на місцеві елементи, а ті уважають сю династію за свою питоменну і готові стати 
в її обороні»5. Володимир Мономах і його син Мстислав були останніми київськими 
князями, що зуміли утримати доцентровий вплив Києва і протидіяти спробам міс-
цевої земельної знаті відокремитися від влади київського центру.

Одночасно з економічним і політичним піднесенням місцевих, земельних ди-
настій зміцнювалася їхня автономія, вивищувалася роль місцевих органів державного 
управління. Опираючись на підтримку земства, правителі земель-князівств проводи-
ли суверенну внутрішню політику. У компетенції князівської влади було адміністра-
тивне управління і судочинство на місцях. Князі також розв’язували питання війни 
і миру, укладали політичні угоди з правителями сусідніх земель та зарубіжних країн 
тощо. Внутрішнє життя удільних князівств не перебувало у сфері прямої компетенції 
глави князівської конфедерації. Ця сфера була значно вужчою за всевладдя візантій-
ського василевса у будь-якій із провінцій імперії. У Києво-Руській державі «наділений 
старійшинством князь знаходив юридично визнане обмеження свого волевиявлення 
у традиційних правах боярства і дружини, в привілеях самоврядування міст, в не-
обхідності дотримуватися міжкнязівських угод, у розвинутому імунітеті магнатів, 
у своїх зобов’язаннях сюзерена щодо васалів і т. д.»6. Управління окремими містами 
з прилеглими до них волостями у межах руських земель-князівств зазвичай здійсню-
валося князівськими посадниками, ними були переважно місцеві бояри.

Разом із князівським продовжувало існувати й земське, общинне управління. 
Діяльність останньої мала адміністративний, а не політичний характер, через що кня-
зівська влада не ставала на шлях боротьби з общиною.

4  Tolochko O. «All the happy Families…» The Rurikids in the eleventh century. Neighbours of Poland in the 11th Century. 
Warsaw, 2002. P. 155–168.
5  Грушевський М. С. Історія України-Руси. Київ: Наукова думка, 1993. Т. 2: ХІ–ХІІІ вік. С. 50.
6  Литаврин Г. Г. Византия и славяне. Санкт-Петербург: Алетейя, 1999. С. 474.
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НАРИС ВОСЬМИЙ.    
Києво-Руська держава (ІХ–ХІІІ ст.)

Характер політичної системи та державної влади Русі періоду удільної роздроб-
леності визначали такі політичні інститути, як князівська рада, віче, ряд, снем, собор. 
Дума при князі в домонгольській Русі так і не стала станово-представницьким  
органом князівської управи («установою постійною, що діяла щоденно»). У цей пе-
ріод дума є лише «однією із назв ради, що складалася із довірених обраних осіб, яких 
князь скликає для обговорення складних державних питань. Але рішення по них 
ухвалює сам князь, як особа наділена верховною владою»1. На нарадах князя з дру-
жиною обговорювалися питання внутрішньої політики, відносин з іншими князів-
ськими кланами, організації воєнних походів на половців та оборони торговельних 
шляхів, урегулювання законодавчих норм тощо. 

Так само і віче не мало постійних спеціальних функцій. У давньоруських дже-
релах цим терміном називаються народні збори міського населення. Цей інститут 
міського самоврядування виріс із племінних зборів давніх слов’ян. Візантійський 
автор VI ст. Прокопій Кесарійський, змальовуючи побут і звичаї слов’ян, із-поміж 
іншого, зокрема, зазначає: «Сими народами <...> не править один муж, але з давніх 
часів живуть так, що порядкує громада, і для того всі справи чи щасливі, чи лихі, до 
громади йдуть»2. Як засвідчують матеріали сучасних досліджень, віче було зібранням 
соціальної верхівки, а його склад зазвичай збігався із дружинним оточенням князя3. 
Його політичні функції були ширшими у республіканському Новгороді, де князівську 
владу відсунули на другий план. 

Як уже зазначалося, наприкінці ХІ–ХІІ ст. помітною у політичному житті країни 
була роль князівських з’їздів. На цих «снемах» князів обговорювалися і вирішувалися 
питання, що мали актуальне значення для багатьох давньоруських земель і князівств. 
Там, зокрема, обговорювалися нові законодавчі акти, вироблялися норми міжкнязів-
ських відносин, стратегія боротьби із зовнішнім ворогом тощо. Наприклад, про пере-
розподіл князівських волостей ішлося на з’їздах у Любечі (1097 р.), Витачеві (1100 р.) 
і Києві (1195 р.). Обговорення законодавчих проєктів відбувалося на снемах у Вишгоро-
ді (1072 р.) і Берестовім поблизу Києва (1113 р.). Найчастіше з’їзди скликалися з приводу 
урегулювання конфліктів із половцями. Питання війни і миру з ними обговорювалися, 
зокрема, на снемах 1101 р. (на річці Золотчі/Золочі), 1103 р. (на Долобському озері) і в 
1170, 1123 рр. (у Києві). Ці з’їзди князів скликалися зазвичай з ініціативи київського 
князя і відбувалися на території Київської землі. Снеми не перетворилися у постійну 
політичну інституцію з виробленою формою і компетенціями, тому було б помилково 
наділяти їх функцією вищого колективного органу середньовічної Русі. 

Попри державну деструкцію Русі, її головним, загальновизнаним політичним 
і духовним центром залишався Київ. У період удільної роздробленості київський стіл 

1  Свердлов М. Б. Домонгольская Русь: Князь и княжеская власть на Руси VI – первой трети ХІІІ в. Санкт-Петербург: 
Академический проект, 2003. С. 587.
2  Грушевський М. Виїмки з жерел до історії України-Руси: до половини ХІ віку. Грушевський Михайло Сергійович. Твори. 
Львів: Світ, 2004. Т. 6. С. 19.
3  Вилкул Т. Люди и князь в древнерусских летописях середины ХІ–ХІІІ вв. Москва: Квадрига, 2009. С. 226–324.

був об’єктом притягання для багатьох князів, які розглядали його як спільну загаль-
нодинастичну спадщину.

Київщина в цей час виокремлюється в об’єкт колективного сюзеренітету. За право 
володіти Києвом і прилеглими до нього землями в різний час сперечалися, вступаючи 
у запеклу боротьбу між собою, і князі ростово-суздальські, і галицькі, і смоленські, і пере-
яславські, і волинські. Претендентів на київський стіл вабили не тільки і не стільки багаті 
володіння великокнязівського домену, скільки перспективи встановлення сюзеренітету 
над усією територією Києво-Руської держави й визнання старійшинства з боку удільних 
князів4. Політичне суперництво князівських кланів за участь в управлінні Київщиною 
нерідко призводило до того, що на київському столі стверджувалося одразу два князя.

Не стояла осторонь цієї політичної боротьби і київська громада. Наприклад, коли 
у 1024 р. до Києва, у якому в цей час великокнязівський престол був вакантним, підій-
шов зі своєю дружиною князь Мстислав Тмутороканський, а кияни не визнали його 
своїм князем, то він змушений був відмовитися від своїх претензій на Київ й осісти 
в рідному йому Чернігові. Після смерті у квітні 1132 р. київського князя Мстислава Ве-
ликого, «сів по ньому брат його Ярополк, князюючи в Києві». Вірні заповідям Мстисла-
ва, кияни самі ініціювали вокняжіння останнього: «Люди бо Кияни послали по нього». 
Незважаючи на те що у 1146 р. кияни під тиском двічі присягалися визнати своїм кня-
зем Ігоря Ольговича, він так і не став «годним» для киян, оскільки вони не хотіли, щоб 
ними розпоряджались, як частиною князівської спадщини. Натомість вони послали 
гінця до Ізяслава в Переяслав, кажучи: «Ходи, княже, до нас, хочемо тебе». Не почував 
себе впевнено на київському престолі й князь Ростислав Ізяславич, коли після смерті 
свого співправителя В’ячеслава Володимировича в 1154 р. зайняв великокнязівський 
Ярославів двір. Він щосили прагнув заручитися симпатією киян, роздаючи багаті по-
дарунки, але цього було замало. Мужі і дружина напучували свого князя такими сло-
вами: «Осе Бог узяв стрия твойого Вячеслава, а ти іще з людьми в Києві не договорився 
єси. Поїдь-но ліпше в Київ та з людьми договорися». Отже, важливим для претендента 
на князівський престол було урядитися з міською громадою.

Постійне суперництво князівських кланів у їхній боротьбі за Київ об’єктивно 
урівноважувало боротьбу відцентрових і доцентрових політичних сил у країні. Сама 
Київська земля так і не перетворилася у спадкову вотчину якогось одного князівського 
роду й не виділилася в окреме незалежне князівство. До ординського нашестя 40-х років 
ХІІІ ст. київський великокнязівський престол залишався об’єктом колективного сюзе-
ренітету найбільш сильних князів, їхньою загальнодинастичною спадщиною. У куль-
турній пам’яті й політичній практиці українського державотворення золотоверхий 
Київ залишається головним осердям і вічним символом суверенної держави Україна.

Автор: Валерій Смолій

4  Котляр Н. Ф. Удельная раздробленность Руси. Киев: Институт истории Украины, 2013. С. 152–172.
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ПостатіПостаті--символисимволи
українськоїукраїнської
державностідержавності

Мозаїка головного вівтаря собору Святої Софії (Київ, ХІ ст.)

Богоматір ОрантаБогоматір Оранта
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АскольдАскольд

Перший князь Київської держави,  
здобув їй міжнародне визнання 

та прийняв хрещення (860) 
(худ. А. Орльонов)

р. н. невід. – 882р. н. невід. – 882

Святі брати  Святі брати  
Кирило і МефодійКирило і Мефодій

Святі покровителі Європи.  
Творці слов’янської азбуки,  

перші перекладачі богослужбових 
книг на слов’янську мову 

(худ. невід.)

бл. 827–869 і бл. 815–885бл. 827–869 і бл. 815–885

Брати Кий, Щек,  Брати Кий, Щек,  
Хорив і сестра ЛибідьХорив і сестра Либідь

Перші легендарні київські князі  
та засновники Києва 

(худ. О. Мельник)

V ст.V ст.

Олег ВіщийОлег Віщий

Київський князь. Об’єднав  
руські землі в єдину державу   

(худ. невід.)

бл. 845–912бл. 845–912

княгиня Ольгакнягиня Ольга

Свята, рівноапостольна київська княгиня. Упорядкувала збирання данини 
та запровадила осередки центральної влади - погости, 957 р. прийняла хрещення 

(худ. М. Нестеров)

бл. 910–969бл. 910–969
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Володимир ВеликийВолодимир Великий

Святий, рівноапостольний Великий київський князь.  
Запровадив християнство, збудував Десятинну церкву та розпочав  

карбування монет з особистим знаком – тризубом  
(худ. В. Васнєцов)

бл. 960–1015бл. 960–1015

Ярослав МудрийЯрослав Мудрий

Святий, блаженний Великий київський князь. Розширив територію 
Київської держави, встановив дипломатичні відносини з багатьма  
державами Європи. Уклав звід звичаєвого права – «Руську Правду»  

(худ. А. Орльонов)

978/983–1054978/983–1054
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Святослав  Святослав  
ХоробрийХоробрий

Великий київський князь. Здійснював 
завойовницькі походи, розширив 
територію Київської держави  

(худ. невід.)

бл. 935–972бл. 935–972

Святі Антоній  Святі Антоній  
та Феодосій Печерськіта Феодосій Печерські

Основоположники києво-руського 
чернецтва та засновники  

Києво-Печерського монастиря  
(худ. невід.)

бл. 982–1073 та бл. 1009–1074бл. 982–1073 та бл. 1009–1074

Святитель  Святитель  
ІларіонІларіон

Перший митрополит Київський  
та всієї Руси, обраний Собором руських 
архиєреїв 1051 р. за поданням великого 

київського князя Ярослава Мудрого 
(худ. А. Орльонов)

990–1088990–1088

Нестор  Нестор  
ЛітописецьЛітописець

Київський літописець, чернець  
Києво-Печерського монастиря  

та упорядник «Повісті минулих літ» 
(худ. В. Васнєцов)

бл. 1056 – бл. 1114бл. 1056 – бл. 1114

Володимир МономахВолодимир Мономах

Великий київський князь. Відновив єдність  
держави після тривалої міжусобиці, вдало обороняв  

кордони та вдосконалив руське законодавство  
(худ. І. Білібін)

1053–11251053–1125

200 201



Графіті із записом про поховання у Софійському соборі  
великого київського князя Ярослава Мудрого (Київ, 20 лютого 1054 р.)

«У 6562-ге (1054) місяця лютого  
20-го успіння царя нашого в неділю  

у тиждень мученика Феодора»

Графіті з молитовним зверненням, імовірно,  
Володимира-Василя Мономаха (Київ, 1120-ті рр.)

«Господи, поможи рабу своєму 
Володимиру на многая літа 
і прощення гріхів на суді»
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НАРИС ДЕВ’ЯТИЙ. 
Галицько- Волинська держава.  Королівство Русь  (ХІІ-ХІV ст.)

Н априкінці ХІІ ст. Галицьке та Волинське князівства Києво-Руської держави 
об’єдналися в єдину потужну державу на заході України, яка майже півтора 

століття впливала на міжнародну ситуацію у Східній Європі. Їх об’єднанню сприяла 
низка політичних, геополітичних, економічних і демографічних причин. Серед них, 
насамперед: географічне розташування та віддаленість від Києва; зміцнення оборо-
ноздатності задля оборони від зазіхань сусідніх держав; економічна самодостатність; 
густа заселеність краю та етнічна спорідненість його жителів; і з 1241 р. на консоліда-
цію впливала завойовницька політика Золотої Орди. 

Об’єднання земель і розвиток держави

Засновником об’єднаної Галицько-Волинської держави у 1199 р. став праправнук 
Володимира Мономаха князь Роман Мстиславич, якого вітчизняні літописці називали 
не інакше, як «самодержцем всія Русі»1. Навіть тогочасні польські хроністи, зокрема 
краківський магістр Вінцентій Кадлубек, зазначав, що цей галицький князь «за ко-
роткий час досяг настільки багато, що став повновладним володарем майже над усіма 
руськими землями і князями»2. У 1202 р. правитель Галицько-Волинського князівства 
переміг у міжусобній боротьбі свого колишнього тестя – великого київського князя 
Рюрика Ростиславича і зай няв зі своїм військом Київ. Київське віче визнало галиць-
кого князя та вирішило надати йому великокнязівський престол: «І отвориша йому 
Кияни ворота Подольські в Копириві конци, і в’їхав [він] в Поділля і послав на Гору к 
Рюрикові і до Ольговичам <…> і пустив Рюрика во Вручій, а Ольговичі за Дніпро [до] 
Чернігова»3. Однак на початку 1203 р. Роман Мстиславич випустив із полону Рюрика 
та знову «посадовив» його на київський престол. 

До цього часу слід віднести запис у літописі під назвою «Добрий порядок», який 
історики охарактеризували політичною програмою Романа Мстиславича. У ньому 
містився заклик до об’єднання Русі, як перед викликами усередині країни, так і у 
зв’язку з зовнішньою загрозою: «Якщо хтось з князів почне війну і напад здійснить 
на область іншого, то великий князь хай судить з місцевими князями і змирить. Якщо 
на кого прийдуть війною половці, угорці, поляки чи інший народ і сам той князь оборо-
нятися не може, тоді князю великому [київському] домовитися з місцевими князями, 
послати допомогу всієї держави, скільки потрібно»4. 

У 1203 р. Роман Мстиславич відвідав німецький Ерфурт, де зустрівся із королем 
Філіпом Швабським та уклав із ним угоду про спільні дії проти його політичного про-
тивника – імператора Оттона IV. У 1204 р. князь Роман прийняв у себе візантійського 
імператора Алексія ІІІ Ангела, який був змушений тікати з Константинополя від хрес-

1 Ипатьевская летопись. Полное собрание русских летописей, изданное императорскою археографическою комиссией.  
Санкт-Петербург: Тип. М. А. Александрова, 1908. Т. 2. С. 479.
2 Magistri Vincentii Chronicon Polonorum. T. 2. L.IV, 24.
3 Суздальская летопись. Полное собрание русских летописей. Ленинград, 1926–1928. Т. 1. Вып. 2. С. 417.
4 Ипатьевская летопись. Полное собрание русских летописей, изданное императорскою археографическою комиссией.  
Санкт-Петербург: Тип. М. А. Александрова, 1908. Т. 2. С. 479–480.

тоносців, і на прохання якого раніше ходив на половців (1200 р.). На жаль, загибель 
Романа Мстиславича у битві з військами малопольського князя Лєшка Білого (Краків-
ського) влітку 1205 р. перекреслила не тільки далекосяжні князівські плани щодо зміц-
нення Русі, а й засвідчила недосконалість державного апарату влади в Галицько-Во-
линському князівстві. Творця Галицько-Волинської держави поховали з почестями 
в головному соборі Володимира (Волинського) – величному храмі Успіння Богородиці. 

Галицько-Волинське князівство розпалося на дрібні удільні князівства. На Волині 
найактивнішу політику проводив небіж Романа Мстиславича – белзький князь Олек-
сандр Всеволодович. З 1206 р. на прохання галицьких бояр у Галичі почав правити 
сіверський князь Володимир Ігорович. Разом із ним прибули його брати Роман Ігоро-
вич, який вокняжився у Звенигороді, і Святослав Ігорович (отримав Перемишль після 
недовготривалого перебування на Володимирському престолі). Звідти, за підтримки 
тестя – краківського князя Лєшка Білого, його наступного року прогнав белзький князь 
Олександр Всеволодович, який і утвердився на Волині. Завдяки активній позиції вдови 
Романа Мстиславича – княгині Анни у 1209 р. віче міста Берестя запросило княжити 
Василька, а в 1210 р. Олександр Всеволодович віддав Романовичам Белз. 

На деякий час Галич зайняли угорські війська на чолі з воєводою Бенедиктом 
Бором, однак невдоволене ним галицьке боярство вдруге закликало на князівський 
престол Володимира Ігоровича. Повернувшись на престол, Володимир із братами ви-
рішили розправитися з боярами, які видавалися їм небезпечними. 

Взимку 1210–1211 рр. угорські війська штурмували Перемишль, обложили Звени-
город. Разом з угорцями проти Ігоровичів виступили й руські підрозділи, які вів мо-
лодий княжич Данило Романович. Володимир Ігорович зумів втекти з Галича, а його 
брати – Святослав і Роман – були схоплені, засуджені народним судом і повішені. 

З вересня 1211 р. до 1213 р. галицький престол займав Данило Романович, однак 
боярська опозиція, намагаючись зберегти контроль над неповнолітнім Данилом, щоб 
запобігти посиленню князівської влади, спочатку вигнала його матір, а потім змусила 
тікати і його. Після цього бояри покликали на князівство Мстислава з Пересопниці. 

В інтригах місцевих бояр та на тлі втручання угорських і польських військ у міжу-
собну боротьбу на західних землях Русі, галицьким князем у 1213 р. проголосив себе 
впливовий місцевий боярин Володислав Кормильчич, який свого часу був ініціатором 
закликання Ігоровичів. Він правив у Галичі до 1214 р., поки не був скинутий із князів-
ства волинськими боярами та угорськими військами.

Вигнаний із Галича князь Данило повернувся в Угорщину. Після угоди Андраша ІІ 
(Ендре ІІ) з Лєшком Білим, підписаної 1214 р. у Спіші, що передбачала поділ Галицької 
землі (було домовлено про шлюб їхніх малолітніх дітей Коломана і Соломонії та пере-
дачу їм Галичини), угорські війська заволоділи Галичем.

До 1219 р. у Галицькому князівстві правив малолітній син угорського короля 
Коломан. Місцеве боярство, яке в той час було фактичною владою у Галичі, підтри-
мало угорського королевича. За виразом Михайла Грушевського, «боярство завзяло-
ся не дати ніякому князеві закорінитися в Галичині й умисно почало перекидатися 
князями: кликало одного й помогало йому засісти на столі княжім, а потім кликало 

Об’єднання земель і розвиток держави
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НАРИС ДЕВ’ЯТИЙ. 
Галицько- Волинська держава.  Королівство Русь  (ХІІ-ХІV ст.)

іньшого, переходило на його сторону й змушувало попереднього забиратися. Граючи 
так князями, бояре хотіли держати землю в своїх руках і нею правити всевладно»1. 

Князю Лєшку Білому за угодою дістався Перемишль, разом з яким він захопив 
і час тину Волині, але мусив віддати Данилові та Василькові Тихомль і Перемиль (на 
Волині). У 1214–1215 рр. вони осіли у Володимирі. 

Після п’ятирічного правління у Галичі угорського королевича Коломана тут із 1219 р. 
до 1228 р. став князювати новгородський князь Мстислав Удатний, онук Ярослава 
Осмомисла. Він прийшов сюди на запрошення польського князя Лєшка задля протидії 
Угорському королівству. Данило Романович, який у цей час переймався проблемою «зби-
рання» волинських земель, не став боротися із Мстиславом за Галицький стіл, а вирішив 
укласти з ним союз й одружився з його донькою Анною. У 1219 р. та 1221 р. князь двічі був 
витіснений із Галича угорським військом, але спромігся відвоювати місто, закликавши 
на допомогу зятя Данила. Попри те, що князь Данило взяв участь на заклик Мстисла-
ва у битві з монголами на річці Калці, а вже в 1224 р. той пішов війною проти нього за 
право володіти землями Волинського князівства. Однак повернув назад, дізнавшись, 
що на захист Данила став Лєшек Білий, а наступного року уклав із Романовичами мир. 

За князювання Мстислава, який за воєнними походами приділяв недостатньо 
уваги внутрішнім справам, у Галичі значно посилилося боярство. У 1226 р. князь 
розбив угорців під Звенигородом, але вже у 1227 р. бояри змусили його поступитися 
князівським столом своєму зятеві – угорському королевичу Андрію. Мстислав закли-
кав до Галича на допомогу в боротьбі з угорською агресією Данила Романовича. Про-
те у 1228 р. все ж таки змушений був капітулювати під тиском місцевого боярства і, 
заповівши Галич королевичу Андрію, відбув до пожалуваного йому колись київським 
князем містечка Торчеська на Київщині, де того ж року помер.

Найбільш відомим правителем Галицько-Волинської держави став князь Данило 
Романович. У дитинстві, коли малий Данило виховувався своєю матір’ю Анною при 
дворі короля Угорщини, він товаришував із сином Андраша ІІ (Ендре ІІ) – майбутнім 
угорським монархом Белою IV та досконало знав угорську мову. Літописна згадка за 
20-ті роки ХІІІ ст. свідчить: «Данилу, же князю воювавшому з Ляхи землю Галичьку 
і коло Любачева, і полонив всю землю Галичьку і Червенську»2. Близько 1222 р. син 
Романа Мстиславича вигнав поляків із західної Волині й уклав мир із Лєшком Білим. 
Упродовж 1227–1228 рр. Данило і Василько Романовичі оволоділи Луцьком, Пересопни-
цею і Чарторийськом, які Данило віддав разом із Берестям Василькові. Наступні роки 
Данило Романович майже не вилізав із сідла, намагаючись повернути собі батьківську 
спадщину й боронити її від нападників. 

У 1230 р. разом із союзницькими військами мазовецького князя Конрада і поло-
вецьким ханом Хотяном (Котяном) Данило, якого галицьке віче закликало на престол, 
відбив столичний Галич у проугорськи налаштованих місцевих бояр, а королевича 
Андрія, в пам’ять про милість його батька, відпустив і сам вивів його з міста. Однак 

1 Грушевський М. Ілюстрована історія України. Репринтне відтворення видання 1913 року. Київ, 1990. С. 115.
2 Ипатьевская летопись. Полное собрание русских летописей, изданное императорскою археографическою комиссией.  
Санкт-Петербург: Тип. М. А. Александрова, 1908. Т. 2. С. 498.

король Анд раш ІІ (Ендре ІІ) спорядив свого сина Белу відбивати Галич. Цей похід за-
кінчився для угорців погано, як і в 1234 р. – поразкою. 

У 1235 р. князь Данило надав допомогу великому київському князеві Володимиро-
ві Рюриковичу в боротьбі з чернігівським князем Михайлом Всеволодовичем. Коли ж 
його військо, стомлене чотиримісячним походом на Чернігівщину, поверталося до-
дому, Данило довідався, що чернігівський князь навів половців на Київську землю.  
Данило повернув військо, однак у кровопролитній битві під Торчеськом зазнав по-
разки. Цим скористалися галицькі бояри й запросили на престол його ворога – черні-
гівського князя Михайла Всеволодовича. Проте й він недовго протримався і покинув 
Галич, залишивши на князівстві свого сина Ростислава. Тим часом Данило, який сидів 
у новозбудованому ним Холмі, сміливо вступив у місто, вигнав Ростислава і вокня-
жився в Галичі й відновив Галицько- Волинське князівство свого батька. 

У березні 1237 р. війська Данила Романовича не тільки відвоювали Перемиське 
князівство, а й розгромили німецьких лицарів і повернули Дорогочин з округою до 
складу Волинського князівства. Влітку 1240 р. Данило Романович на правах старшого 
серед князів Мономаховичів переміг військо київського князя Романа Мстиславича 
й захопив Київ. Отже, галицький князь стає ще й великим князем Русі, але ненадов-
го – руські землі разом із Києвом, Черніговом, Переяславом, Галичем і Володимиром 
були завойовані Монгольською імперією. 

Під час монгольської навали 1240–1241 рр. Данило Романович перебував в Угор-
щині, ще не знаючи про нашестя. Проїхавши розореними ордою Батия землями 
Галицько-Волинського князівства, він знайшов свою сім’ю живою в Польщі, і разом 
із братом Васильком повернувся у своє князівство.

У 1245 р. разом із військом брата Василька Романовича штурмував Люблін і зму-
сив городян присягнути йому на вірність. Проте це стало для князя Данила Романови-
ча лише епізодом серед його незліченних походів порівняно з історичною перемогою 
під Ярославом у тому ж 1245 р. над своїм супротивником Ростиславом Михайловичем, 
якого він вигнав із Галича років десять до того. Перебуваючи в Угорщині, Ростислав 
одружився на дочці угорського короля Бели IV й хотів знову оволодіти Галичем. Йому 
допомагали війська тестя, а також польського князя Болеслава. На боці Романовичів 
воював давній союзник Данила – польський князь Конрад, литовці, а також кілька 
руських князів, які стали на службу в Данила. Перемога під Ярославом поклала край 
сорокарічній боротьбі Романовичів за спадщину. І хоча вона була поділена між бра-
тами – Галицька земля за Данилом, а Волинь – за Васильком, цього поділу не було 
видно, брати завжди підтримували один одного, а Галицько-Волинське князівство 
було цілісною державою. Убезпечивши свої землі як від угорців, так і від руських 
князів, придушивши повстання боярської опозиції, Данило Галицький став одним 
із найсильніших володарів на слов’янських землях. 

Проте невдовзі монголи надіслали Данилові вимогу віддати Галич. Це означало 
знищення всієї держави, тому, не маючи виходу, князь здійснив у 1246 р. подорож до 
берегів Волги й отримав від хана ярлик на все князівство, включно з Галичем. Ціною 
стало визнання себе «мирником» – союзником завойовників. 
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НАРИС ДЕВ’ЯТИЙ. 
Галицько- Волинська держава.  Королівство Русь  (ХІІ-ХІV ст.)

Князь Данило вважав таку вимогу образою, тому одразу почав будувати плани 
щодо звільнення з-під ординського ярма, зокрема й за участю Ватикану та прийняття 
корони у 1253 р. від Папи Римського Іннокентія IV.

«Світлійший король Русі» – саме таким поважним титулом нагородив Данила Романо-
вича Папа Римський Іннокентій IV у 1253 р. Польський хроніст Ян Длугош після ознайом-
лення з багатьма середньовічними джерелами, які були на території Польщі, стверджував: 
«Данило, князь Русі, Києва і Дорогочина, бажаючи королівського титулу і відповідних, 
пов’язаних з ним переваг, був коронований папським легатом Опізо, який пожадав пе-
реходу до правдивої віри латинської. Польські єпископи, а власне краківський Прандота 
були проти, бо вважали Данила облудним і підступним. Але легат настояв на своєму і ко-
ронував Данила у його столиці Дорогочині. А Данило обіцяв з усіма руськими землями 
і князями дотримуватися підлеглості папі і церемоніалу костела римського»1. 

Історики по-різному оцінюють цю подію. По-перше, прийняття корони галицько- 
волинським князем і перетворення середньовічного українського князівства на Ко-
ролівство Русь стало визначною подією в історії Східної Європи; по-друге, надання 
корони главою тогочасної Римської католицької церкви мало на меті включити Руську 
церкву до сфери впливу Апостольської столиці й по-суті відкривало можливості для 
унійних процесів; по-третє, Папа Римський Іннокентій IV, оголосивши загальноєв-
ропейський похід проти Монгольської імперії, цим об’єктивно міг сприяти новому 
християнському королівству визволитися з-під зверхності Золотої Орди. 

Данило Романович, отримавши корону й обіцяючи Апостольській столиці унію, 
здійснював дипломатичну політику між Заходом, Сходом і Північчю. Зокрема, взяв 
участь у боротьбі за австрійський престол 1252–1253 рр. і посадив герцогом у Відні свого 
сина Романа Даниловича, якому, однак, не вдалося там закріпитися. У 1254 р. руський 
король підписав угоду з мазовецьким князем Земовитом і віцемагістром Тевтонського 
ордену фон Хонхаузеном про визнання належності до Королівства Руського третини 
ятвязьких земель. Також король Данило не раз був арбітром польських і литовських кня-
зів, залишаючись до своєї смерті (1264 р). авторитетним правителем і в Русі, і в Європі. 

Не дочекавшись декларованого хрестового походу на Золоту Орду, Данило Га-
лицький не впустив до свого королівства римських місіонерів, після чого стосунки 
з папською ку рією розірвалися. Однак сил одного Галицько-Волинського князівства 
було недостатньо для повного звільнення з-під монголів. З цією метою він, як наща-
док Володимира Мономаха, намагався поширити свою владу на всю Русь, уклав союз 
із володимиро-суздальським князем Андрієм Ярославичем і навіть видав у 1250 р. за 
нього свою дочку. Проте на шляху його боротьби з монголами став другий син Яросла-
ва – Олександр (у російських джерелах – Олександр Невський). На відміну від Данила 
Галицького, який орієнтувався на захід, Олександр безоглядно визнав владу монголів 
й отримав від них київський стіл. Як влучно зазначає Наталія Полонська-Василенко, 
«стали один проти одного два світи»2.

1 Jana Dlugosza Roczniki czyli Kroniki slawnego krolestwa Polskiego. Warszawa, 1974. S. 70–71.
2 Полонська-Василенко Н. Король Данило на тлі історичної доби. Визвольний Шлях. 1954. № 9. С. 82.

На вимогу монголів, підкріплену величезним військом Бурундая, присланого 
з Орди замість Куремси, довелося зруйнувати укріплення галицько-волинських міст. 
Наступники Данила Романовича на престолі (королівство було поділене між його си-
нами і братом) вже не мали ні сили Данила, ні його харизми. 

Після смерті князя старшим у королівстві залишився Василько Романович, який 
продовжував сидіти у Володимирі, а Данилові сини – у Галичині. Однак між ними вже 
не було такої братньої підтримки, як між Романовичами. Другий син Данила Романо-
вича – Лев успадкував Галицьку і Перемиську землі. Мстислав Данилович сидів у Те-
ребовлі. За молодшим – Шварном була Східна Галичина і Забужжя, а у 1267 р. він став 
ще й великим князем Литовським, проте у 1269 р. помер, а всі його володіння перейшли 
до Лева. Амбітний і властолюбний князь Лев теж був вимушений визнати зверхність  
ординського хана Ногая. Завдяки родинним зв’язкам Лева Даниловича з королівським 
двором Угорщини зберігалися союзницькі відносини з цією країною. Волинь, після смер-
ті у 1269 р. Василька, залишилася за його сином Володимиром, «книжником великим 
і філософом». У походи, до яких примушували ординці руських князів, він ходив неохоче. 

Наприкінці 1275 – на початку 1276 рр. об’єднані війська князів Лева Даниловича, 
Мстислава Даниловича та Володимира Васильковича разом із пінським, туровським 
і брянським князями й ординцями виступили проти Литви. У 1281 р. Лев Данилович 
відвоював в Угорщини велику частину Закарпаття разом із Мукачевим. А в 1285 р. 
організував похід на Польщу за союзницької участі Литви. Метою галицько-волин-
ського князя був краківський престол. Стати краківським князем йому не вдалося, 
однак невдовзі у Польщі було відвойоване місто Люблін разом із Люблінською землею, 
які залишалися під руською владою до 1302 р. 

Ще за життя Володимир Василькович передав Волинське князівство, але не Лево-
ві, а Мстиславові, який об’єднав центральну та східну Волинь. Нове об’єднання всієї 
Галицько-Волинської держави відбулося після смерті Мстислава, спочатку під владою 
Лева, а потім його спадкоємця – сина Юрія.

Від початку XIV ст. Галицько-Волинське князівство поступово відходить від зверх-
ності Золотої Орди, що було засвідчено коронацією Юрія І Львовича. Син князя Лева 
Даниловича й угорської принцеси Констанції Юрій почав титулуватись як «король Русі 
і князь Володимирський» («Regis Russie, principis Ladimеrie»). За його правління столицю 
Галицько- Волинської держави було перенесено з Галича до Володимира, а Волинь пе-
ребрала на себе основні адміністративно-управлінські функції в королівстві. 

У 1303 р. новий король Русі добився утворення окремої Галицької митрополії. 
За його правління відбувся розквіт економіки і торгівлі. Юрій І Львович налагодив 
українсько- польські відносини, завдяки його другому шлюбу з Євфимією (Офкою) – 
сестрою куявського князя Владислава Локетка. Він також уклав союз із Тевтонським 
орденом. Однак правління Юрія І було недовгим: із 1301 до 1308 рр.

По ньому в Руському королівстві почав княжити своєрідний дуумвірат, що складався 
з його синів – Андрія І та Лева ІІ Юрійовичів. У грамотах вони іменували себе «князями всієї 
Руси». Брати підтримували дипломатичні відносини з Тевтонським орденом та укладали 
з ним союзи, спрямовані, головним чином, проти експансії Литви. У 1324 р. вони неспо-
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дівано померли, і разом із їхньою смертю згасла князівська династія Романовичів. Аби 
Галицько-Волинська держава не стала здобиччю сусідів, бояри покликали на престол 
сина сестри померлих князів Марії Юріївни і мазовецького князя Тройдена – Болеслава. 

Болеслав Тройденович перейшов із католицької на православну віру, прийняв ім’я 
Юрій, і близько 1325 р. вступив на галицько-волинський престол як Юрій ІІ. У 1334 р. 
він титулувався як «З Божої ласки природжений князь всієї Малої Русі» («Dei gratia natus 
dux totius Russae Minoris»). При цьому терміном «Мала Русь» маркувалася територія, 
яка була вільною від ординського панування. У результаті політичної кризи та змови 
галицьких бояр у 1340 р. Юрія ІІ Болеслава було отруєно. 

Бояри закликали на княжіння литовського князя Любарта Гедиміновича, який 
перейшов у православну віру та перехрестився на Дмитра. Його стіл був у Володи-
мирі, а в Галичині утворилося боярське правління під проводом впливового галиць-
кого боярина Дмитра Дєдька, яке правило від імені Любарта. Дізнавшись про смерть 
Юрія ІІ, на землі Галицько- Волинської держави за договором 1339 р. між угорським 
королем Каролем і польським королем Казимиром у тому ж році рушило об’єднане 
угорсько-польське військо за безпосередньої участі польського короля Казимира ІІІ, 
що захопило Львів та інші руські міста. 

Між Дєдьком і Казимиром ІІІ було укладено угоду, за якою останній заприсягнув 
не чіпати Галичини, а Дєдько – не надсилати монголів на Польщу. З 1349 р. розпоча-
лося тривале суперництво за спадщину Руського королівства між Польщею, Литвою 
та Угорщиною, яке у 1380-х роках завершилося перемогою Польського Королівства, до 
складу якого увійшли більшість земель Галицько-Волинської держави. 

Королівство Русь, або Галицько-Волинська держава, за більш ніж півтори сотні 
років існування змогло довести свою спроможність як повноправний суб’єкт між-
народних відносин, а також країна, що значно вплинула на процеси українського 
державотворення. Адже у той час, коли головні землі Русі з князівською столицею 
Києвом із 1241 р. були завойовані Монгольською імперією, на території Галичини 
і Волині продовжувала існувати Руська держава з усіма її ознаками: владою, адміні-
стративно-територіальним устроєм, кордонами, військом, фінансовою і податковою 
системою, міжнародними відносинами, власною церквою.

Адміністративно-територіальний устрій

Королівство Русь мало свій адміністративно-територіальний устрій. Воно складалося 
із великих володінь князів – Галицького і Володимирського (Волинського), а також менших – 
Червенського, Белзького, Перемиського, Луцького, Дорогочинського і Городенського князівств, 
а також Болохівської та деяких інших земель. На території князівств (земель) активно фор-
мувалися міста. За часів Києво-Руської держави тут було вже шістнадцять міст-замків. 

Галицьке князівство  розвивалося на основі перемиських, звенигородських, теребов-
лянських володінь князів Ростиславичів. Прикордонною річкою Галицького князівства 
з Польським і частково Угорським королівствами була річка Сян. На півночі воно межу-
вало з Волинським князівством. Найдавнішими містами цього князівства, окрім Галича, 

були Микулин, Голі Гори, Тясминиця, Ушиця, Сянок, Болшево, Ярослав та ін. Після смерті 
князя Володимира Ярославича у 1199 р. стало можливе об’єднання Галицького і Волин-
ського князівств. Як засвідчував польський сучасник: «У цей час помер князь Галіції Во-
лодимир, який не залишив по собі спадкоємців. Тому руські князі, хто за допомогою сили, 
а іноді завдяки хитрощам, а деякі обома засобами прагнуть зайняти вільне князівство»1.

Перша літописна згадка про головне місто Галицького князівства – Галич, дату-
ється 1140 р. Однак археологічні дослідження засвідчують, що воно виникло на основі 
слов’янського поселення VII–VIII ст. У 1199 р. після об’єднання Галицького і Волинського 
князівств Галич стає столицею Галицько-Волинського князівства. До 1241 р., допоки 
Галич не був зруйнований монгольськими військами, його площа разом із передміс-
тям становила 50 км2, мав княжий і боярський двори з палацовими спорудами, а також 
кілька десятків храмів. 

Волинське (Володимирське) князівство утворилося на основі Волинської землі, яка 
з XII ст. перебувала у спадковій власності нащадків князя Володимира Мономаха – 
Мономаховичів. У 1154 р. воно розділилося на два державно-політичні утворення як, 
власне, Володимирське князівство з центром у місті Володимирі та Луцьке князівство 
з центром у місті Луцьку. Володимирське князівство стало основою для творення 
у першій половині XIII ст. Галицько-Волинської держави. Найбільшими містами істо-
ричної Волині були Володимир, Луцьк, Холм, Данилів, Дорогочин, Орельськ, Кам’янець 
(Волинський), Кременець, Колодяжин, Шумськ, Влодава, Грубешів, Мельник та ін.

Володимир (Володимир-Волинський) – старовинне українське місто, засноване вели-
ким київським князем Володимиром Святославичем і назване на його честь. У 988 р. 
його надали у володіння Всеволоду Володимировичу – сину великого князя. Навколо 
міста почала формуватися Володимирська (Волинська) земля, що згодом перетворилася 
на князівство. Від часу, коли Володимир став однією зі столиць Галицько-Волинської дер-
жави, тут було споруджено потужні фортечні укріплення. Мало близько десятка кам’яних 
храмів, а одним із перших став Успенський собор, зведений ще у 1157–1160 рр. Місто було 
спалене монголами у 1241 р. і невдовзі відбудоване, а у 1259 р. за наказом монгольського 
намісника Бурундая тут зруйнували міські фортифікації. У 1283 р. Володимир знову 
зазнав нападу ординців під проводом Телебуги. Після 1340-х років за право володіння 
містом боролися Польща та Литва, зрештою, литовські князі встановили свою зверхність.

Холм було закладено у 1237–1238 рр. князем Данилом Романовичем як прикор-
донна фортеця Волинського князівства на рубежі з Польщею. Літописний запис за 
1241 р. засвідчував, що «створив [Данило] градець малий, і бачачи, що Бог помічник 
йому і Іоанн супутник йому є, і створив град новий, йо ж татари не змогли прийняти, 
коли Батий всю землю Руську поімав»2. Згідно з законами тогочасної фортифікації 
у Холмі було споруджено величезну башту-«донжон». Місто обносили міцні мури 
з заборолами, а місцевий гарнізон мав на озброєнні спеціальні метальні машини. 
У 1256 р. Холм охопила велика пожежа. 

1 Magistri Vincentii Chronicon Polonorum. Monumenta Poloniae Historica. Lwow, 1872. T. 2. L. IV, 24.
2 Ипатьевская летопись. Полное собрание русских летописей, изданное императорскою археографическою комиссией.  
Санкт-Петербург: Тип. М. А. Александрова, 1908. Т. 2. С. 558.
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НАРИС ДЕВ’ЯТИЙ. 
Галицько- Волинська держава.  Королівство Русь  (ХІІ-ХІV ст.)

Червенське князівство виникло з однойменної землі, і вже в ХІ ст. займало терито-
рію зі східним кордоном по річці Західний Буг, північний кордон досягав міст Угро-
веськ, Верещин і Комів, західний – пролягав до річки Вепр, а південний –  межував 
із кордоном Белзького князівства. Із давніх часів навколо міста утворилися різні 
племінні поселення, що спричинило до вживання літописцями такого словосполу-
чення, як «Червенські городи». 

Столицею князівства було місто Червен (Червень), яке розташовувалося при впа-
дінні річки Синюхи в річку Гучву, що є лівою притокою Західного Бугу. Це поселення 
давніх слов’ян виникло ще в ІХ ст. і було укріплене мурами та ровами (тобто перетво-
рилося на місто-замок) вже за часів князювання Володимира Святославича. Неподалік 
Червена було місто-замок під назвою Волинь, від якого, очевидно, й походила одно-
йменна історико-географічна назва краю.

Белзьке князівство утворилось як окрема територіально-політична одиниця 
ще в ХІ ст. Воно відігравало роль своєрідного економічного та політичного містка між 
двома сусідніми землями – Перемиською і Червенською. Белзькими князями почерго-
во були Василько Романович, Всеволод, Олександр Всеволодович, Данило Романович, 
Лев Данилович, Юрій Львович, Юрій Наримунтович і Владислав Опольчик. 

Центром князівства до кінця ХІІІ ст. було однойменне місто Белз. Вперше про 
нього згадується у літописних записах під 1030 р., коли «Ярослав Белз взяв»1. Місто 
було зведене у межиріччі Солокії та Річиці і розташовувалося, по суті, на півострові 
посеред боліт. У 1241 р. Белз зруйнували монгольські війська хана Батия, але невдовзі 
воно було відбудоване як міцна фортеця з оборонними мурами, баштами та валами. 
На початку ХІІІ ст. тут правив волинський князь Василько Романович. У 1349 р. Белз 
був завойований військами польського короля Казимира ІІІ. З 1366 р. тут правив 
литовський князь Юрій Наримунтович, а в 1377 р. місто хотіли відвоювати угорські 
війська короля Людовіка.

Перемиське князівство літописець називає «гірською країною»2. Кордони князів-
ства: на півдні – карпатські гори (Бойківський і Лемківський бескиди), на заході – 
карпатські ліси між Вислоком і Дунайцем та Сандомирська пуща від Нижнього Сяна 
до Вісли, на південному сході – річка Стрий, на північному сході – Червенські і Белзькі 
землі. «У рік 6489 [981] пішов Володимир до ляхів і зайняв городи їх – Перемишль, 
Червен та інші городи, які є до сьогодні під Руссю»3.

Місто Перемишль, яке спочатку належало чеським князям, у 981 р. потрапило під 
владу великих київських князів Русі. Це місто лежало на давньому торговельному 
шляху з Регенсбурга через Прагу і Краків на Русь. У 1070–1090 рр. у місті та окрузі кня-
жив Рюрик – один зі старших братів Ростиславичів. Перемишль був другим за полі-
тичним значенням у Галицькому князівстві, власне, після самого Галича. Час від часу 
в Пере мишлі зосереджувалося опозиційне до центральної влади Руського королівства 

1 Повесть временных лет. Санкт-Петербург, 1999. С. 101.
2 Там само, с. 58.
3 Літопис Руський. Київ: Дніпро, 1989. С. 49.

боярство. Зокрема, літописні записи за кінець 1230 – початок 1231 р. засвідчують, 
що белзький князь Олександр Всеволодович після невдалого наступу на королівський 
Галич «побіг у Перемишль до радників своїх»4. 

Ще в 1288 р. Перемишль був центром удільного князівства. У документі за 1359 р. 
згадується «пан війт перемишлянський», а отже, хтось із правителів Галицько-Волин-
ської держави надав містові магдебурзьке право. Власне, польський король Владислав 
ІІ лише підтвердив це давнє міське право на початку ХV ст. своєю грамотою: «Запев-
нюємо згаданого війта Михайла, його спадкоємців і законних наступників та назване 
місто Перемишль ласкаво зберігати при всіх разом і зокрема взятих правах, привілеях 
на згадане війтівство, які були надані і підтверджені нашими попередниками»5.

Луцьке князівство сформувалося навколо міста Луцьк (Лучеськ) у другій половині 
ХІІ ст. До середини другого десятиліття ХІІІ ст. тут правив князь Інґвар, потім луцьким 
князем короткий час був союзник Романовичів, князь Мстислав Ярославич Німий. 
Після його смерті у 1224 р. до влади у князівстві прийшов Ярослав Інґварович. Ще 
одну частину Луцького князівства, місто Чорторийськ з округою, захопили сусідні пін-
ські князі. Та невдовзі Данило Романович відвоював усю територію цього князівства 
у Ярослава Інґваровича та пінських князів і підкорив їх собі, а владарювати доручив 
своєму братові Васильку Романовичу: «Да Василькові Лучеськ і Пересопницю, Берестій 
же йому як колись передав»6.

Городенське князівство постало на основі Городенської волості й існувало на пів-
ночі історичної Волині. Як володіння волинських князів воно сформувалося протягом  
1112–1141 рр. у результаті боротьби з племенами ятвягів. Із початком ХІІІ ст. Горо-
денське князівство почало роздроблюватися, а його найбільш північна частина ра-
зом із містами Гродном і Новогрудком стала підкорятися литовським князям, хоча 
у 1274–1276 рр. тут знову вже княжив галицько-волинський правитель Лев Данилович.

Дорогочинське князівство сформувалося на основі однойменної землі протягом дру-
гої половини ХІІ – початку ХІІІ ст. Займало вигідне політико-економічне становище, 
адже через нього проходили не тільки торговельні шляхи з Балтії до Чорного моря, 
а й із Галичі і Волині до Польщі, Мазовії і Тевтонського ордену. Саме у столиці цього 
князівства у 1253 р. було короновано Данила Романовича. 

Болохівське князівство (земля) розташовувалося на межі басейнів річок Прип’яті, 
Дніп ра, Південного Бугу і Дністра та межувало на півдні з половецьким Степом. Цент-
ром цієї землі було місто Болохів, а її основними населеними пунктами – Котельнич, 
Меджибож, Мунарев, Полоний, Микулин, Колодяжин, Кудин, Губин, Кобуд, Дядьков 
та ін. Протягом Х–ХІІ ст. Болохівською землею володіли київські князі, а від початку 
ХІІІ ст. вона переходить до спадкових володінь волинських князів. Місцеві болохівські 
князі часто не хотіли підпорядковуватися центральній владі, а тому, наприклад, князь 

4 Ипатьевская летопись. Полное собрание русских летописей, изданное императорскою археографическою комиссией.  
Санкт-Петербург: Тип. М. А. Александрова, 1908. Т. 2. С. 509.
5 Akta grodzkie i ziemskie z czasow Rzeczypospolitej Polskiej. T. V. S. 24.
6 Ипатьевская летопись. Полное собрание русских летописей, изданное императорскою археографическою комиссией.  
Санкт-Петербург: Тип. М. А. Александрова, 1908. Т. 2. С. 479.
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НАРИС ДЕВ’ЯТИЙ. 
Галицько- Волинська держава.  Королівство Русь  (ХІІ-ХІV ст.)

Лев Данилович протягом 1254–1257 рр. вів справжню війну проти них та зруйнував 
низку болохівських міст.

Окремо слід відзначити місто Львів, побудоване як прикордонний замок-форте-
ця уділу Лева Даниловича на межі Перемиського, Белзького та Галицького князівств. 
У багатьох середньовічних літописах і хроніках місто згадується як «столиця Русі», 
«головне місто Русі», «голова всієї Русі», що засвідчувало перенесення резиденції галиць-
ко-волинських королів у 80-х роках ХІІІ ст. Перша літописна згадка про  місто дату-
ється 1256 р. Латинський напис на Галицькій брамі новозаснованого міста промовляв: 
«Князь Лев поклав мені підвалини. Нащадки дали ім’я Леонтополіс». Однак історики 
й до сьогодні дискутують, чи Львів заснований за вказівкою Данила Романовича, чи 
місто заклав його син Лев Данилович. 

Надзвичайно строкатою була етнічна структура Львова. Тут поряд із русинами 
(україн цями) проживали німці, поляки, вірмени, євреї, угорці, литвини, чехи, «сара-
цини», караї ми тощо. Місто мало своє самоврядування, підтверджене королівською 
грамотою Казимира ІІІ у 1356 р. Війт і рада міста виносили ухвали щодо міського жит-
тя, які заносилися до спеціальної актової книги. Будівельні роботи міщан у судовій 
книзі Львівського магістрату за 1382–1388 рр. регламентувалися так: «Той, хто захоче 
мурувати, повинен покликати до цього свого сусіда й вони мають поставити мур 
між своїми володіннями. А якщо сусід не хоче й не має наміру мурувати, то повинен 
[дозволити] тому, хто мурує, поставити весь мур на володінні сусіда. А якщо сусід 
цього не дозволив, тоді той, хто будує мур, повинен поставити його посередині обох 
володінь, а сусід, якщо не має чим і не може заплатити за будівництво муру на своїй 
частині володіння, повинен тому, хто мурує, за будівництво муру платити від десяти 
гривен грошей одну гривну чиншу щороку»1.

Державний та суспільний устрій

Володарем і головним джерелом влади Галицько-Волинського князівства був 
князь. Хоча вже фундатора Галицько-Волинської держави Романа Мстиславича інозем-
ні та віт чизняні сучасники називають «королем» або ж «царем». Відомо, що ще у 1074 р. 
Папа Римський Григорій VII йменував сина великого київського князя-вигнанця Ізяс-
лава – Ярополка Ізяславича на західний манер – «королем Русі» («Rex Rusiae»). «Королем 
Галичини» («Rex Galiciae») титулувався ще король Угорщини Бела ІІІ з династії Арпадів 
із 1189 р., а потім його нащадок – принц Андраш ІІ (Ендре ІІ), який короткий час після 
1206 р. правив у Галицькій землі. Саме так титулувався і галицький правитель, син 
Андраша ІІ (Енд ре ІІ) – Коломан, який володів галицьким престолом із 1215 р. Однак 
лише з 1253 р., коли галицько-волинського князя Данила Романовича коронував Папа 
Римський Інокентій IV, можемо говорити про перетворення князівства на Королівство 
Русь. Титул «король Русі» означав, що Данило Романович будував плани звільнення від 
монгольської влади всієї території Русі у межах володінь великих київських князів. 

1 Історія Львова у документах і матеріалах. Київ: Наукова думка, 1986. С. 19–20.

Приймаючи такий титул, він, згідно з середньовічною практикою, ставав сюзереном 
щодо інших князів, які мали свої удільні володіння у межах Русі. 

Правителі Галицько-Волинського князівства мали право надавати у спадок волості 
і князівства, що закріплювалося спеціальними грамотами. Також вони могли надавати 
право власності на окремі землі, міста і села. Князі видавали дарчі акти, відповідно до 
яких за новими власниками закріплювалося нерухоме майно, феодальна рента й суд над 
усіма їхніми підданими. Як володарі спадкових земель, князі мали повне право карати 
своїх підданих за провини, а також запроваджувати для міського і сільського населення 
відповідний податок. Як Галицьке, так і Волинське князівства могли передаватися у спа-
док, як це, наприклад, було зроблено володимирсько-берестейським князем Володими-
ром Васильковичем у 1288 р. Тоді він написав заповіт про передачу у спадок після своєї 
смерті Володимирського (Волинського) князівства на користь луцького і дубенського 
князя Мстислава Даниловича.

Галицько-волинські князі (королі) мали право здійснювати суд над своїми підда-
ними. Вони також затверджували своїми грамотами міських війтів і надавали дозволи 
іноземним купцям торгувати на підвладній їм території. Однак князівська влада все 
ж таки певним чином обмежувалася боярською радою.

У Галицько-Волинському князівстві час від часу відбувалися з’їзди місцевих уділь-
них князів («собори», «снеми»). На цих зібраннях вирішували важливі державні справи, 
міжусобні суперечки, домовлялися про спільне ведення військових дій, узгоджували 
різноманітні правові норми тощо. Інколи на них запрошували навіть іноземних воло-
дарів. Зокрема, у 1262 р. у місті Тернаві вирішили з’їхатися князі Данило Романович 
із синами Левом і Шварном та Василько Романович із сином Володимиром за учас-
тю «лядського князя» Болеслава. А у квітні 1268 р. галицький князь Лев Данилович 
просив володимирського князя Василька Романовича провести такий з’їзд за участю 
литовського князя Войшелка Міндовговича.

Відомо про існування у князівській столиці Галичі вічевого зібрання. Віче як колек-
тивний орган місцевого самоуправління було зібранням вільних людей. Воно відоме 
в Русі з кінця Х ст., однак уже з ХІІ ст. цей важливий державний інститут почав контро-
люватися впливовими і багатими боярами. У 1230 р. після від’їзду галицько-волинського 
князя Мстислава Удатного в Галичі мав правити угорський королевич Андрій, однак 
галицькі міщани зібралися на віче й закликали на престол молодого Данила Романови-
ча. Як свідчить літописець, саме на віче у 1231 р. у Галичі міщани заявили про вірність 
князеві: «Вірні є Богові і тобі гос подину нашому, зійди [на князівський престол] з Божою 
допомогою»2. Очевидно, що з часом функції віча перебрала на себе боярська рада. Відо-
мо, що у 1340-х ро  ках саме вічевий інститут обирає правителем Галицько-Волинського 
князівства за відсутності спадкового князя з роду Романовичів впливового боярина 
Дмитра Дедька, який правив тут до 1349 р. і мав титул «управитель, або староста землі 
Русі» («provisor seu capitaneus Terrae Russiae»).

2 Ипатьевская летопись. Полное собрание русских летописей, изданное императорскою археографическою комиссией.  
Санкт-Петербург: Тип. М. А. Александрова, 1908. Т. 2. С. 763.
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НАРИС ДЕВ’ЯТИЙ. 
Галицько- Волинська держава.  Королівство Русь  (ХІІ-ХІV ст.)

Осердям влади Галицько-Волинської держави був князівський (королівський) двір, 
де й формувався апарат управління. Основу двору князівської родини становили 
бояри, різні чини й посадовці. Їх очолював дворський або тисяцький. Наприклад, доку-
менти засвідчують, що у 1334 р. при дворі Юрія ІІ Болеслава були: Ходор – галицький 
єпископ, Дмитро Дєдько – боярин, Хотко – двірський суддя, Васко Кудинович – двір-
ський суддя, Михайло Єлизарович – белзький воєвода, Грицько Коссачович – пере-
мишльський воєвода, Бориско Кракула – львівський воєвода, Ходор Отек – луцький 
воєвода. В окремих землях Галицько-Волинського князівства існували староства, 
на які князь призначав своїх урядників – старост. 

Від початку ХІІІ ст. князівський двір був мандрівним, адже переміщувався до 
різних міст і країн разом зі своїм володарем – із Галича до Володимира, потім до 
Белза, а пізніше – Кам’янця, Тихомля і Перемиля на Волині. Певний час двір на чолі 
з княгинею Анною, вдовою Романа Мстиславича, перебував у Польщі та Угорщині. 
Однак галицькі бояри були осілими, а не мандрували за своїми князями. З огляду 
на це вони перетворили свої земельні бенефіції у класичні феоди і навіть утримува-
ли власні військові дружини. Місцеві бояри (у літописах щодо них траплялася і назва 
«дворяни») також активно займалися торгівлею, зокрема виставляли на продаж сіль, 
якої було достатньо в краї. 

Князі й бояри осаджували на своїх землях людей, які за отриману землю мали 
виконувати їм певну службу. Це були так звані «служилі люди». Тогочасні літописи 
називають таких посадовців княжого двору: посадників, тіунів, митників, стольни-
ків, ключників, ловчих, сідельників, мечників, мостників, паробків тощо. До служебників, 
які обслуговували князів та багатих бояр у Галицько-Волинській державі, потрібно 
зарахувати палацових слуг, а також пекарів, кухарів, медоварів, сокольників, псарів, 
зброярів та ін. З огляду на це виокремилися такі вищі соціальні групи, як «князі», «слу-
жилі князі», «служиле боярство» та «дружинники», «мала дружина». На службі у князів 
були як місцеві воїни-дружинники («вої», «оружники», «рать»), так й іноземці, яких 
іменували «воями» – вихідцями. Старші дружинники з часом переходили у соціальну 
групу боярства і ставали радниками великого князя. Молодші та середні дружинники 
становили основу «малого війська» князя, забезпечували охорону свого патрона, його 
родини та маєтностей. Досить часто дружинники виконували різні особисті доручення 
князя. У княжому війську служили не тільки бояри та представники багатого міського 
патриціату, а й «прості люди» – селяни-смерди та бідні городяни. 

Головною складовою князівського війська була постійна кінна дружина, основу якої 
становили важкоозброєні кінні лицарі. Дружинники навчалися військової справи 
з дитинства («з отроків») і їхня служба була спадковою. Князівське військо поділя-
лося на «малу» та «велику» дружини. Менше військо, по суті, виступало охоронним 
підрозділом князя, й у різні часи нараховувало від кількох десятків до кількох сотень 
воїнів. Велике, основне, військо поділялося на «списи» (війська васалів), а також «стяги» 
(хорогви) та полки. У XIII ст. полк міг нараховувати до 7 тис. вояків. Існувало ще й зем-
ське ополчення, яке передбачало набір до військових підрозділів вільного сільського 
населення, що, вочевидь, виконувало функції легкої кінноти та допоміжні військові 

функції – будівництво оборонних таборів, налагодження переправ тощо. Окрім кін-
ноти існувало й піше воїнство – «стрільці».

Якщо «мале військо» князя Данила Романовича у різні часи налічувало до 3 тис. 
воїнів (разом зі «списами» васалів), то його «велика армія» – до 30 тис. осіб. Відомо, 
що король Данило проводив військову реформу, яка полягала у покращенні тогочасного 
захисного обладунку та модернізації озброєння. Окрім того, переймалися кращі зразки 
монгольського воєнного мистецтва. Під час швидких маршів монголи використовували 
два-три коня для вершника. Це запровадив і Данило Романович у своєму війську. Поряд 
із кіннотою у галицько-волинських підрозділах почали з’являтися піші стрільці, удо-
сконалювалася й модифікувалася метальна артилерія та нарощувалася кількість камне-
метальних машин. У зв’язку з цим польський літописець Бартоломей Зіморович навіть 
називав князя Лева Даниловича «винахідником машин для здобування фортець».

Протягом другої половини XIV ст., за часів присутності у Галицько-Волинській 
державі влади польського короля Казимира ІІІ та проугорського князя Владислава 
Опольчика, тут почав існувати Львівський монетний двір. Якщо до того місцеве населення 
розраховувалося переважно гривнами київського типу, а потім так званими празькими 
грошами, то від 1350-х років почала карбуватися власна монета з гербом Русі. «Бажа-
ючи крім того назване місто Львів обдарувати особливою милістю, ми передаємо цьому 
місту для поліпшення його 70 франконських ланів у вигляді лісів, луків, і пасовиськ, 
відповідно до того, як вони можуть бути перелічені і виміряні, при цьому ми бажаємо, 
щоб з 60 цих ланів щорічно сплачували податок у свято св. Мартіна, з кожного лану 
як податок нам слід платити 24 гро ші, відлічуючи руськими грошима»1, – відзначалося 
у грамоті Казимира ІІІ на підтвердження магдебурзького права місту Львову у 1356 р.

Важливою складовою соціальної структури краю були селяни. Вони поділялися 
на вільних, напіввільних і залежних. Особисто вільних селян називали «смердами». 
Вони мешкали в князівських селах і мали власні землю та господарство, однак мусили 
сплачувати данину князеві. Напіввільних селян називали «закупами», адже вони брали 
у багатих бояр-землевласників певну позику («купу») і за це мали відробляти повиннос-
ті на користь пана. Селяни-закупи отримували від свого кредитора коня та знаряддя 
праці, щоб мати змогу працювати на його землях. Цікаво, що цій категорії селян дозво-
лялося піти від свого кредитора, щоб заробити гроші та віддати борг. І тільки повна 
сплата боргу робила їх вільними. 

Жителі міст поділялися на багатих (патриціат, бюргерство), середніх і бідних 
городян. Ось як літописець описував перші роки існування міста Холм, одразу після 
його зведення Данилом Романовичем: «Почав призивати прихожих Німців і Русь, 
іноязичні і Ляхи. Ідуть день по дню, підмайстри і майстри всілякі, втікаючі від 
Татар, сідельники і лучники, і тульниці, і ковалі заліза, і міді, і срібла. І так життя 
і наповнило двори обабіч града поле і села»2. Переважну більшість міщан становили 
ремісники. Наприклад, у Львові у 1380-х ро ках нараховувалося двадцять три реміс-

1 Akta grodzkie і ziemskie z czasow Rzeczypospolitej Polskiej. Lwow, 1875. T. V. S. 17.
2 Галицько-Волинський літопис: дослідження. Текст. Коментар. Київ: Наукова думка, 2002. С. 122.
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НАРИС ДЕВ’ЯТИЙ. 
Галицько- Волинська держава.  Королівство Русь  (ХІІ-ХІV ст.)

ничі професії – кравці, кушніри, слюсарі, мечники, ювеліри, ножовники, вуздечники, 
столяри, колісники, бондарі, солевари, гребінечники, рукавичники, гончарі, муляри, 
цеглярі, монетники, ткачі та ін. 

Культура

Галицько-Волинська держава зберігала та продовжувала церковні і культурні 
традиції доби Києво-Руської держави. У 1303 р. візантійський імператор Андронік ІІ 
Палеолог (1282–1328 рр.) і константинопольський патріарх Атанасій І (1303–1311 рр.) 
утворили православну митрополію в Галичі. Вона була виділена з давньої Київської 
митрополії та поділена на Галицьку, Володимирську, Перемиську, Луцьку, Турівську 
і Холмську архиєпархії. Природньо, що Галицька митрополія продовжила духовну 
й ієрархічну тяглість київської християнської традиції. Галицька митрополія була 
заборонена у 1347 р. на вимогу московського князя Симеона Гордого візантійським 
імператором Йоанном VI Каннтакузином, але у 1371 р. відновлена на вимогу галиць-
ких і волинських бояр, які звернулися з відповідним проханням до короля Казими-
ра ІІІ. На той час до відновленої патріархом Філотеєм мит рополії входили Галицька, 
Холмська, Перемиська і Володимирська архиєпархії. У 1415 р. Галицька митрополія 
об’єдналася з незалежною від Москви Київською митрополією, а її вищі ієрархи почали 
іменуватись як «митрополити Київські і Галицькі». 

За правління короля Данила Романовича та князя Лева Даниловича було збудо-
вано більше десятка нових православних монастирів і церков. З огляду на ведення 
протягом ХІІ–ХІІІ ст. великого монументального будівництва у Галицько-Волинській 
державі історики архітектури виокремили галицьку архітектурну школу того часу. 
Лише у княжому Галичі до 1241 р. було зведено кілька десятків дерев’яних і мурованих 
церков, які були створені на основі синтезу візантійських і романських будівельних 
традицій. Серед них – церкви Різдва Христового, святого Спаса, святого Пантелеймо-
на, святого Іоанна, святого Кирила, святого Іллі, святого Миколая та ін. Однією з най-
більших споруд галицької столиці був собор Пресвятої Богородиці – трохи менший 
за Софію Київську. Храм у романському білокам’яному стилі з багатим різьбленим 
оздобленням. Це була канонічна чотиристопна хрестово-банна релігійна споруда, 
оточена з трьох боків двоярусними галереями.

У Холмі, який довгий час був столицею Руського королівства, князь Данило Рома-
нович побудував такі дерев’яні й муровані храми, як церкви Святої Трійці, Пресвятої 
Богородиці, святого Івана Золотоустого, святих Козьми і Данила. 

Очевидно, що перші храми Львова також були дерев’яними, а однією з перших 
мурованих церков стала збудована за князювання Лева Даниловича церква святого 
Миколая. Невдовзі тут було зведено церкви святого Онуфрія та святого Юрія, а потім –  
П’ятницьку церкву. 

У 1363 р. у Львові було завершено будівництво Вірменського храму, який спору-
джувався будівничим на ім’я Дорінг. А першим латинським храмом міста став збудо-
ваний у 1350-х роках костел Марії Сніжної. Він зводився німецькими колоністами і від 

початку свого існування був дерев’яним. У 1360-х роках у Львові з’явився монастир 
ордену Францисканців, а через декілька десятиліть – парафіяльний Латинський собор. 

Масове будівництво церковних храмів у Галицько-Волинській державі стало по-
штовхом для розвитку іконописання. Однією з найдавніших вважається чудотворна 
ікона Холмської Богородиці, яка датується ХІІ ст. Вона певний час перебувала в Києві 
і була привезена до холмської церкви святого Іоанна Золотоустого князем Данилом 
Романовичем. «І прикрасив же ікони, принесені із Києва, камінням дорогим і бісером 
золотим. І Спаса, Пречисту Богородицю, що йому сестра Феодора дала із [київського] 
монастиря; приніс він також ікону Стрітення з [города] Вручного от отця його. Диву 
подібні [були образи ці], що погоріли в церкві святого Іоанна»1, – так описував літопи-
сець події, пов’язані з пожежею у Холмі в 1259 р. Однак Холмська Богородиця вціліла. 

Визначними культурними осередками Галицько-Волинської держави були кня-
жі двори у Галичі, Володимирі, Холмі та Львові. Саме у Холмі літописцем Кирилом 
та єпископом Іваном була написана важлива частина Галицько-Волинського літопису. 
У Холмському зводі 1246 р., як відзначали історики, «привертає увагу міжнародний 
його характер: велич Руської землі поставлено у зв’язок з подіями угорськими, поль-
ськими, литовськими, чеськими, австрійськими, татарськими»2. 

Галицько-Волинський літопис став не лише основним джерелом знань про минуле 
Руського королівства на Галичині та Волині, а й видатною пам’яткою історичної дум-
ки та літератури давньої України. Він описує період із 1201 до 1292 рр. Текст літопису 
існував у семи списках – Іпатіївському, Хлєбніковському, Погодінському, Краківсько-
му, Єрмолаївському, Перемиському та списку Марка Бондура. Одним із джерел цього 
літопису були візантійські хроніки Георгія Амартола та Іоанна Малали. Сьогодні відомі 
декілька авторів цього твору – київський книжник Тимофій, священник Кирил (зго-
дом – митрополит київський), холмський єпископ Іоанн та боярин Діонісій Павлович. 
Багато лексичних і фонетичних особливостей тексту мають виразні особливості роз-
мовної давньоукраїнської мови.

Галицько-Волинська держава примножила державотворчі та культурні традиції 
Киє во- Руської держави. Вона зуміла вистояти протягом майже двох століть не тільки 
у жорстокій міжусобній боротьбі, а й дати гідну відсіч зазіханням на її територію. 
Насичена різними героїчними і трагічними подіями історія Королівства Русь стала 
невід’ємною частиною української та європейської історії. 

Автор: Валерій Смолій

1 Цит. за: Романюк О. Чудотворна ікона Холмської Богородиці. Повернення з небуття. Доба короля Данила в науці, 
мистецтві, літературі. Львів, 2008. С. 423–424. 
2 Полонська-Василенко Н. Історія України. Київ: Либідь, 1992. Т. І: До половини XVII ст. С. 204.
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ПостатіПостаті--символисимволи
українськоїукраїнської
державностідержавності

Князь галицький, волинський, великий київський князь.  
Відновив і розбудував Галицько-Волинську державу 

(худ. Б. Буряк)

Король ДанилоКороль Данило

1201–12641201–1264

222 223



Князь Володимирко Князь Володимирко 
ВолодаровичВолодарович

Князь звенигородський, перемиський, 
галицький. Засновник першої галицької 

князівської династії, перший князь 
об’єднаного Галицького князівства 

(худ. невід.)

1104–11521104–1152

Князь  Князь  
Роман МстиславичРоман Мстиславич

Князь новгородський, галицький 
та волинський, великий князь київський. 

Засновник Галицько-Волинського 
князівства та династії Романовичів 

(худ. невід.)

р. н. невід. – 1205р. н. невід. – 1205

Король  Король  
Данило РомановичДанило Романович

Князь галицький, волинський,  
великий князь київський. 

Правитель Галицько-Волинської  
держави, посилив її могутність  

і чинив опір монгольській експансії 
(худ. невід.)

1201–12641201–1264

Князь Ярослав  Князь Ярослав  
ОсмомислОсмомисл

Князь галицький. За його правління 
Галицьке князівство переживало  
розквіт. Опікувався розбудовою  

міст та укріплень, спорудив  
у Галичі Успенський собор 

(худ. невід.)

р. н. невід. – 1187р. н. невід. – 1187

Князь новгородський, галицький та волинський,
великий князь київський. Засновник Галицько-Волинського  

князівства та династії Романовичів  
(худ. В. Штець)

Князь Роман МстиславичКнязь Роман Мстиславич

р. н. невід. – 1205р. н. невід. – 1205
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НАРИС ДЕСЯТИЙ.    
Литовсько-Руська  держава (др. пол. ХІV –  др. пол. ХVІ ст.)

Вагомий внесок у збереження і розвиток української державності зробило Велике 
князівство Литовське, що у XІІІ – на початку XІV ст. активно нарощувало свій 

державний потенціал, розширювало межі, зупиняючи поступ монгольської навали 
на україн ські землі. Потреба централізації княжої влади на місцях стала для руських 
князівств захистом від Золотої Орди, а взяття за основу правової системи Києво-Руської 
держави  залучило український народ до спільної державницької справи. Тому виправ-
даною є друга назва Великого князівства Литовського – «Литовсько-Руська держава». 

Литовська знать в удільних князівствах та при дворі великого князя литовського 
переймала не лише відпрацьовану владно-правову модель і традиції державного жит-
тя києво-руських князівств, а й місцеву руську мову. Водночас у середовищі правителів 
(ще язичників) Великого князівства Литовського поширення набуло і православне 
віросповідання. За відомостями пом’яника Києво-Печерської лаври, християнство 
прийняв і сам великий литовський князь Ольґерд, який прагнув піднести значення 
Київської митрополії та повернути Києву роль церковної столиці руських земель1.

За своєю суттю Вeлике князівство Литовське було толерантним поліeтнічним 
державним утворенням, в якому левова частка належала населенню українських 
і білоруських земель, а відсоток титульного литовського етносу сягав 0,1 від загаль-
ної кількості жителів країни. Стосовно територіального аспекту, то співвідношення, 
власне, литовських, з одного боку, та українсько-білоруських земель – з другого, було 
1:2,5 – у 1341 р. та 1:12 – у 1430 р.2.

 «Збирання» києво-руських земель.  
Боротьба за спадок Галицько-Волинської держави 

Початок політиці «збирання» українських земель було покладено ще в 1340 р., 
коли після смерті останнього володаря Гaлицько-Волинської держави князя Юрія ІІ 
(Юрія- Болеслaва Тройденовича), волинське боярство, за попередньою змовою з ве-
ликим князем литовським Ґедиміном, запросило його сина Любарта до себе на прав-
ління. Новий князь, який прийняв у православ’ї ім’я Дмитро і був одружений на доч-
ці останнього волинського князя Андрія Юрійовича, зумів вдало поширити свою 
владу над Волинським князівством і домігся визнання своєї зверхності в Галичині, 
що фактично означало приєднання цих земель до Великого князівства Литовського 
і втягнення у тривалу боротьбу з Польщею та Угорщиною за галицько-волинську спад-
щину Романовичів. Своєю тривалою боротьбою за Волинь Любaрт суттєво затримав 
просування Корони Польської на схід3.

Власне з активною політикою великого князя Ольґерда Ґeдиміновича, який про-
голосив aнтиординську програму звільнення/збирання руських земель, пов’язане 

1  Климовський С., Сварник І., Войтович Л., Ващук Д., Блануца А., Черкас Б. Україна: литовська доба 1320–1569. Київ: 
ТОВ «Балтія-Друк», 2017. С. 10–11.
2  Русина О. В. Велике князівство Литовське. Енциклопедія історії України. Київ: Наукова думка, 2003. Т. 1: А–В. С. 460.
3  Войтович Л. Польща, Мазовія, Литва та Угорщина у боротьбі за спадщину Романовичів. Проблеми слов’янства. Львів, 
2010. Вип. 59. С. 52–66; Шабульдо Ф. Любарт. Енциклопедія історії України. Київ: Наукова думка, 2009. Т. 6: Ла–Мі. С. 372.

входження основних українських земель до складу Великого князівства Литовського. 
Впродовж 1350-х ро ків Ольґерд «дозбирав» білоруські терени з центрами в Бобруйську, 
Рeчиці, Пропойську, Мстислaві, Брянську, а на початку 1360-х років взявся за Україну. 
У 1362 р. зайняв Київ (де осів його син Володимир Ольґeрдович), а також значну части-
ну Чернігово-Сіверщини та Переяславщини. У другій половині 1362 р. об’єднані сили 
Великого князівства Литовського і практично всіх українських земель під командуван-
ням Ольґeрда розгромили у битві на Синіх Водах військо трьох татарських орд, що ра-
ніше відокремилися від улусу Ногая. Так литовські володіння сягнули Дніпровських 
порогів та пониззя Дністра, а на Поділлі закріпилися племінники Ольґeрда – брати 
Коріятовичі. Отже, на першу половину 1360-х років Велике князівство Литовське ін-
корпорувало переважну більшість українських територій, а на західних українських 
землях утвердилася влада угорських і польських правителів4. Загалом на піку своєї 
могутності Велике князівство Литовське на півночі сягало Балтики, на півдні – Чор-
ного моря, на Заході – Західного Бугу, а на сході – верхів’їв Оки.

Водночас у приєднаних землях спостерігалося злиття основних династичних 
ліній: попередньої – Рюрикoвичів і нової – Ґедиміновичів. Загалом упродовж XІV ст. 
Велике князівство Литовське за формою державно-політичного устрою стало феде-
рацією земель-князівств, де останніми управляли представники правлячої династії 
Ґедиміновичів: на Чeрнігово-Сіверщині та в Києві – князі Ольґeрдовичі – Володимир 
і Дмитро-Кoрибут; на Волині – князь Любaрт, а згодом його син Федір; на Поділлі – пле-
мінники Ольґeрда – чотири брати Коріятовичі. Удільні князі українських земель мали 
значну автономію як у внутрішніх справах своїх володінь, так і в зовнішніх відносинах5.

Однак після правління Ольґeрда в правовому статусі Великого князівства Литов-
ського сталися зміни, обумовлені укладенням Крeвської унії між Литвoю та Пoльщею 
у 1385 р., що мала примирити їхні протиріччя у боротьбі за галицько-волинські землі 
та згуртувати сили для опору хрестоносцям у Балтії. Проте унія кардинально звузила 
становище руського компоненту в цій об’єднаній державі й призвела до його поступо-
вого витіснення через активні польські впливи. Адже литовський правитель Яґaйло, 
взявши шлюб із польською королевою Ядвіґою, водночас ставав і королем польським, 
приймав католицьку віру та мав активно поширювати католицизм у Великому кня-
зівстві Литовському, зокрема й на українських землях. 

Такий кардинальний поворот і загроза втрати литовського суверенітету викликали 
активний спротив значної частини литовсько-руського нобілітету, яка згуртувалася 
довкола князя Вітовтa Кeйстутовича – лідера антиунійної коаліції. Вітовт був двоюрід-
ним братом короля польського Яґайла (коронувався в 1386 р.), який став засновником 
впливової в XІV–XVІ ст. королівської династії Яґeллонів. Згодом Вітовт таки домігся 
поступок із польського боку та політичної автономії для Великого князівства Литов-

4  Климовський С., Сварник І., Войтович Л., Ващук Д., Блануца А., Черкас Б. Україна: литовська доба 1320–1569. Київ: 
ТОВ «Балтія-Друк», 2017. С. 40–42; Україна і Литва в XIV–XVI століттях. Політико-правові та соціально-економічні 
аспекти. Луцьк: ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2011. С. 11–78.
5  Україна крізь віки. Київ: Альтернативи, 1999. Т. 6: Русина О. В. Україна під татарами і Литвою. С. 41–106; Климовський 
С., Сварник І., Войтович Л., Ващук Д., Блануца А., Черкас Б. Україна: литовська доба 1320–1569. Київ: ТОВ «Балтія-Друк», 
2017. С. 11–18.
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НАРИС ДЕСЯТИЙ.    
Литовсько-Руська  держава (др. пол. ХІV –  др. пол. ХVІ ст.)

ського, а для себе – визнання довічним правителем Литовсько-Руської держави і титул 
Вeликого князя Литoвського (з укладенням компромісної Острівськї угоди 1392 р.)1. 

Вітовт на чолі Великого князівства Литовського проявив себе як талановитий, хоч 
і авторитарний, керманич та здібний реформатор. Він домігся значної централізації 
державного управління князівства та, власне, Литви, яка перетворилася на основне 
державне ядро. Крім того, князь посилив залежність українських і білоруських земель 
та еліт від центральної влади Великого князівства Литовського, використав династичні 
протистоян ня й ослаблення влади ординців, посиливши у такий спосіб позиції кня-
зівства у підвладних Золотоординській державі землях Півдeнної Укрaїни та Криму. 
Зокрема, у 1398 р. Вітовт здійснив успішні південні військові походи до гирла Півдeнно-
го Бугу, Дніпра та чорноморського узбережжя. Цього ж року отримав особливий ярлик 
хана Тохтaмиша, за яким українські землі формально виходили з-під влади Золотої 
Орди й переходили до Великого князівства Литовського. 

За деякими відомостями, у 1398 р., під час переговорів поважного посольства 
литовсько-руських земель із німецькими лицарями стосовно Сaлінської угоди, відбу-
лося проголошення Вітовта королем Литви. Подальша спроба допомогти Тохтaмишу 
утвердитися на ханському троні та поразка Вітовта від татарського війська на Ворсклі 
(1399 р.) ослабила позиції литовського князя, і він змушений був іти на поступки й ком-
проміс із Яґaйлом. Тому згодом (1401 р.) у Вільно було укладено унію, відповідно до 
якої Велике князівство Литовське визнало свою васальну залежність від Королівства 
Польського, а землі князівства після смерті Вітовта мали відійти до короля польського. 
Це викликало несприйняття Яґaйлового брата Свидриґайла Ольґердовича, який був 
наступним реальним претендентом на великокнязівський престол2. 

На початку XV ст., попри ослаблення позицій Великого князівства Литовського, 
литовські правителі продовжили свою експансію на Схід, вели війни з Москoвською 
державою (1406–1408 рр.) та знову втрутилися у династичне протистояння в Зoлотій 
Орді (1409 р.), посприявши перемозі там Тохтaмиша. За це ординський правитель 
не лише зрікся давніх прав на руські землі, а й надіслав свої війська на допомогу Литві 
та Польщі для участі у переможній для них Ґрюнвaльдській битві (1410 р.). Перемога 
над Тевтонським орденом значно зміцнила становище князя Вітовта, а наступна Го-
родeльська унія (1413 р.) підтвердила суверенність великокнязівської влади. Унією 
було запроваджено спільні польсько-литовські сейми та розширено привілеї католиків 
на території Великого князівства Литовського. 

27 жовтня 1430 р. князь Вітoвт помер. Литoвсько-руська знать, порушивши по-
ложення Горoдельської унії про необхідність узгодження кандидатури кожного но-
вого великого князя з Яґaйлом, самовільно обрала наступним великим литовським 
князем Свидриґaйла Ольґердовича, який до опанування великокнязівського столу, 
починаючи з 1419 р., князював на Сівeрщині і мав у підпорядкуванні Чeрнігів, Нов-
город-Сіверський, Трубчевськ. Стрімке вокняжіння Свидриґайла автоматично при-

1  Шабульдо Ф. М. Вітовт (Вітаутас). Енциклопедія історії України. Київ: Наукова думка, 2003. Т. 1: А–В. С. 580–581.
2  Україна крізь віки. Київ: Альтернативи, 1999. Т. 6: Русина О. В. Україна під татарами і Литвою. С. 41–106.

звело до воєнного литовсько-польського протистояння, під час якого новоявлений 
литовський князь зазнав поразки (1431 р.) і змушений був поступитися Зaхідним По-
діллям на користь Польщі. Через те, що Свидриґайло, підтримуваний православною 
укрaїнсько-білоруською знаттю, продовжував свою боротьбу, проти нього виступили 
змовники, які в 1432 р. привели до влади князя Сиґізмунда Кейстутовича. Однак під 
владу останнього підпали лише Берестейщина, Підляшшя та етнічні литовські землі. 
Натомість решта земель Великого князівства Литовського, зокрема й усі українські, 
залишилися під владою Свидриґайла3. Так відбувся розкол Великого князівства Ли-
товського на два тимчасові державні утворення – Литву й Вeлике князівство Руське, 
які розпочали міжусобну війну. У вирішальній Вількомирській битві 1435 р. (Віль-
комир нині – Укмерге, Литва) війська Сиґізмунда здобули перемогу, а за три роки, 
у 1438 р., йому таки вдалося підкорити собі всі землі Великого князівства Литовського. 
За Свидриґайлом було залишене Східне Пoділля, але він вирішив покинути терени 
князівства. Проте боротьба за верховну владу на цьому не завершилася, й у 1440 р. 
магнати (зокрема й проукраїнські) організували змову й убили Сиґізмунда, намага-
ючись знову возвести на великокнязівський стіл Свидриґaйла, який повернувся до 
Великого князівства Литовського. Однак литовський нобілітет не бажав посилення 
проукраїнського крила, і в 1440 р. на великокнязівський стіл возвели молодшого сина 
короля Яґaйла, малолітнього Кaзими ра ІV Яґeллончика, який був великим князем ли-
товським понад півстоліття (а з 1447 р. став ще й королем польським). Намагаючись 
стабілізувати ситуацію в країні, залагодити протиборства еліт і заспокоїти регіональні 
партії, Казимир ІV видав «Вілeнський привілей», яким розширив права православних 
зокрема і шляхти загалом. Також пожиттєво повернув Свидриґайлу номінальний ти-
тул великого князя та надав йому заново відновлене Волинське князівство. Водночас 
українським князям Олeльковичам було повернене засноване ще їхнім предком Воло-
димиром Ольґeрдовичем і теж відновлене Київське князівство. А задля розширення 
феодального імунітету в межах Великого князівства Литовського Казимир IV видав 
Привілей 1447 р. і Судeбник 1468 р.4.

Згодом, після певного заспокоєння ситуації, та скориставшись смертю князя 
Свидриґайла, Казимир ІV остаточно обмежив автономність українських регіонів 
і ліквідував Волинське (1452 р.), а після смерті Семена Олeльковича, – й Київське 
(1471 р.) князівства. Натомість на українських землях було запроваджено воєводський 
державний устрій. Це знову викликало спротив знаті українських земель, а онуки 
Володимира Ольґeрдовича навіть організували так звану «змову руських князів», щоб 
замість Казимира ІV Яґeллончика посадити на великокнязівський стіл одного з онуків 
Михайла Олeльковича. Але змовників виявили. Однією з останніх спроб українського 
й білоруського нобілітету максимально унезалежнитися від Литви було, знову ж не-
вдале, повстання Михайла Глинського 1508 р. Відтоді рухи за набуття максимальної 
суверенності Великого князівства Литовського помітно згасають, а князівсько-бояр-

3  Русина О. В. Свидригайло Ольгердович. Енциклопедія історії України. Київ: Наукова думка, 2012. Т. 9: Прил–С. С. 472.
4  Україна крізь віки. Київ: Альтернативи, 1999. Т. 6: Русина О. В. Україна під татарами і Литвою. С. 41–106.

«Збирання» києво-руських земель.  
Боротьба за спадок Галицько-Волинської держави
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НАРИС ДЕСЯТИЙ.    
Литовсько-Руська  держава (др. пол. ХІV –  др. пол. ХVІ ст.)

ська верства українських земель все більше усувається від політичних справ і перестає 
бути виразником національних інтересів. 

Наприкінці ХV ст. українські землі Великого князівства Литовського стали об’єк-
том домагань із боку князівства Московського, правителі якого обґрунтовували свої 
претензії спільною давньоруською спадщиною та генеалогічним зв’язком із давніми 
київськими князями Рюрикoвичами. Iдеологічні змагання у першій третині ХVІ ст. 
переросли в низку виснажливих війн, наслідком чого став перехід Сівeрщини від 
Великого князівства Литовського під владу Мoскви (1503 р.), юридично оформлений 
у 1508 р. На противагу московським територіальним претензіям, настійливо вису-
валися польські ідеологеми про законне право Пoльщі на володіння українськими 
землями. В історичній перспективі до Кoрони Польської було приєднано Підляшшя, 
Вoлинь, Київщину і Брaцлавщину (1569 р.)1.

Узагальнено слід відзначити, що навіть за єдиного володаря практично до Люблін-
ського сейму 1569 р. і Королівство Польське, і Вeлике князівство Литовське були відо-
кремленими державно-політичними утвореннями. А укладення Люблiнської унії 1569 р. 
означало утворення спільної і єдиної держави – Рeчі Посполитої. Згідно з Люблінським 
актом від 1 липня 1569 р. Корона Польська й Велике князівство Литовське остаточно 
зливалися воєдино й надалі управлялися одним загально обраним володарем – королем 
польським і великим князем литовським, коронація якого відбувалася в Кракові2.

Державний устрій та управління києво-руськими князівствами

Велике князівство Литовське постало як конгломерат володінь фактично само-
стійних правителів – литовських князів, пов’язаних між собою родинними зв’язками. 
Протягом ХІІІ – кінця XIV ст. верховною владою колективно володів увесь княжий рід. 
Поступово з цього розмаїття підноситься найбільш впливовий князь Міндовґ, який 
близько 1240 р. набув статусу великого князя литовського. У 1251 р. він навернувся в ка-
толицтво й у 1253 р. був коронований із благословення Папи Римського Інокентія IV 
на короля Литви. 

На ранніх етапах історії Великого князівства Литовського повнота влади належа-
ла великому князеві лише у його власній вотчині – Вілeнському князівстві, а в решті 
земель і князівств – членам так званих «старих дум», тобто удільним князям3. Найак-
туальніші внут рішньо- та зовнішньополітичні питання вирішувалися зазвичай на за-
гальнокнязівських зібраннях – снемах.

З XV ст. влада вeликого князя зміцнилася та поширилася на всю територію дер-
жави. Адже було ліквідовано удільні князівства, а на зміну місцевим князям прийшли 
призначені зі столиці намісники. 

1  Климовський С., Сварник І., Войтович Л., Ващук Д., Блануца А., Черкас Б. Україна: литовська доба 1320–1569. Київ: 
ТОВ «Балтія-Друк», 2017. С. 8–18; Україна крізь віки. Київ: Альтернативи, 1999. Т. 6: Русина О. В. Україна під татарами 
і Литвою. С. 41–106.
2  Україна крізь віки. Київ: Альтернативи, 1999. Т. 6: Русина О. В. Україна під татарами і Литвою. С. 41–106.
3  Історія держави і права України. Академічний курс. Київ: Ін Юре, 2000. Т. 1. С. 128–202.

У виконанні своїх державних функцій великий князь спирався на держaвну рaду, 
згодом вона отримала назву «пани-рада». Пaни-рада була дорадчим державним органом 
із широкими повноваженнями в царині державного управління і законодавства. З’яви-
лася формула: «Ми, порадившееся с нашим князем и паны, с нашею верною радою»4. 

Із кінця XV ст. і до Люблінської унії 1569 р., відповідно до норм Привiлею 1492 р. 
великого князя Олександра Яґеллoнчика, пани-рада стала постійно діючим виконав-
чо-розпорядчим, контрольним і судовим органом. Її правовий статус як найвищого 
(після князя) органу державної влади було закріплено привілеєм 1506 р. Сиґізмунда І. 
Відтоді великий князь видавав закони, розпорядження, ухвалював вироки лише за зго-
дою пани-ради. Найважливіші державні справи пани-рада вирішувала спільно з князем, 
а за його відсутності – самостійно5. Орган став фактором обмеження великокнязівської 
влади та сприяв розвиткові парламентаризму, виступивши як зародок вальних сеймів. 

Пaни-рада збиралася у двох форматах – у вужчому таємно засідала «передня рада» 
(воєвода, біскуп і каштелян віленські, а також каштелян і воєвода троцькі), та в ши-
рокому, коли збиралися повним складом ради. До неї входило близько 80 осіб, серед 
них на постійній основі були радними панами чотири кaтолицькі єпископи, а також 
різноманітні представники центральної влади та місцевих адміністрацій. Розширений 
склад пани-ради, або сейми, до 1448 р. не мали представницького характеру. Лише 
з набранням чинності Другого Стaт уту Великого князівства Литовського (1566 р.) від 
великого князя до компетенції вального (загального) сейму перейшла значна частина 
владних повноважень. Таким чином, влaдно-політична модель князівства максималь-
но набула ознак станово- представницької монархії. 

Ініціатива скликання засідань сейму Великого князівства Литовського визначала-
ся окремим артикулом Статуту: «За радою рад наших <…> або за прозбою рыцарства, 
складаты сеймы вальные <…> завжды, коли колько того будеть потреба». Про час, 
місце скликання і порядок денний сейму передбачалося «за порадою рад наших того 
ж панства складати листи» від імені великого князя6. Структурно загальний сейм поді-
лявся на дві палати – панів-радних і шляхти. Означені палати засідали роздільно, але 
всі голосування палати панів-радних обов’язково відбувалися у присутності великого 
князя. Остаточні рішення ухвалювалися за одностайної підтримки на спільних засі-
даннях обох палат сейму. Лише ті рішення сейму набирали законної сили, під якими 
ставив підпис великий князь литовський. 

На початку існування Великого князівства Литовського базовою владною інсти-
туцією, за допомогою якої князь здійснював управління підданими, була військова 

4  Русина О. В. Пани-рада. Енциклопедія історії України. Київ: Наукова думка, 2009. Т. 8: Па–Прик. С. 48; Історія 
держави і права України. Академічний курс. Київ: Ін Юре, 2000. Т. 1. С. 128–202; Ковальова С. Г. Пани-рада в державному 
механізмі Великого князівства Литовського: еволюція правового статусу. Ольвійський форум-2014: стратегії країн 
Причорноморського регіону в геополітичному просторі: Випуск «Сучасна юриспруденція». Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра 
Могили, 2014. С. 22–23.  
5  Єрмолаєв В. М. З досвіду сеймового представництва у Великому князівстві Литовському й Речі Посполитій. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/iz-opyta-seymovogo-predstavitelstva-v-velikom-knyazhestve-litovskom-i-rechi-pospoli-
toy-1/viewer
6  Там само.
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НАРИС ДЕСЯТИЙ.    
Литовсько-Руська  держава (др. пол. ХІV –  др. пол. ХVІ ст.)

дружина. До її складу входила земельна аристократія, яка фактично визнавала владу 
великого князя над собою і своїми підданими. У процесі розширення території Вели-
кого князівства Литовського і входження до його складу відмінних за своїми етнічним, 
культурним і соціaльно-економічним устроєм земель, еволюціонувала й дружинна 
знать. Вона поступово трансформувалася у структурований великoкнязівський двір, 
що ставав важливою державною інституцією, з якої почав формуватися центральний 
апарат Великого князівства Литовського. 

Упродовж XІV ст. державний апарат загалом не виходив за межі великокнязів-
ського двору, тому що держава базувалася на системі досить автономних удільних 
князівств і васальних відносинах центральної влади з місцевими правителями. Вод-
ночас була наявна практика постійних виїздів великокнязівського двору по території 
Великого князівства Литовського задля урядування, військових справ і поповнення 
державної казни1. 

З активізацією діловодства, а також через регулярні поїздки князя з двором 
територією держави, постала необхідність у веденні поточних справ, збереженні до-
кументації. Для цього ще на ранньому етапі історії Великого князівства Литовського 
(у межах великокнязівського двору) виникла великокнязівська кaнцелярія, яка остаточно 
оформилась як конкретний орган у другій половині XV ст. Посада очільника цього ор-
гану – канцлера, як звичайного особистого секретаря при правителі, згадувалася вже 
за князювання Вітoвта Кeйстутовича. 

Якщо в першій третині XІV ст. чисельність двору великого князя литовського ся-
гала кількох сотень осіб, то вже через століття чисельність «дворян» зросла до півтори 
тисячі, а ще за наступні сто років – до двох із половиною тисяч управителів із від-
повідним урізноманітненням їхньої спеціалізації. Такі зміни обумовила політика 
централізації влади князя на місцях та запровадження замість удільних князів своїх 
намісників, воєвод. Загалом у центральному апараті Великого князівства Литовського 
вже налічувалося близько трьох із половиною десятків інститутів урядовців. Умовно 
останніх можна розподілити на три групи: вeликокнязівська кaнцелярія, військове 
керівництво і двірські посади. 

З 1458 р. значна кількість повноважень великокнязівського канцлера перейшли 
до великокнязівського писаря. Починаючи з 1566 р., посада називалася «писар великий 
литовський» та для статусності поєднувалася з одночасним призначенням писаря 
ще й підскарбієм. У службовій ієрархії великокнязівської канцелярії писарі підпо-
рядковувалися кaнцлеру й підканцлеру. Писар мав кваліфіковано вести діловодство, 
готувати листи й докумeнти, видавати документацію адресатам. Також писарі мали 
право вирішального голосу в асесорському суді та вели там діловодство, а також залу-
чалися до посольських місій Великого князівства Литовського2. 

1  Любавский М. Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно. Москва, 1915. 
С. 85.
2  Черкас Б. В. Політико-адміністративний устрій Великого князівства Литовського й українських васальних князівств. 
Історія державної служби в Україні. Київ: Ніка-Центр, 2009. Т. 1. С. 77–80.

Стосовно ж інституту канцлера, то останній згодом був виокремлений, підвищений 
у статусі, об’єднаний із високою посадою вілeнського воєводи і надавався найвпливо-
вішим представникам знаті Великого князівства Литовського. Необхідність у таких 
високопосадовцях була спричинена тривалими періодами відсутності великого князя, 
який за правління династії Яґеллончиків одночасно був і королем Пoльщі. Найвищого 
статусу інститут великого канцлера набув у першій третині XVІ ст., коли Ольбрaхт 
Гаштольд у 1522 р. став одночасно і віленським воєводою, і великим канцлером Вели-
кого князівства Литовського3. 

Окрім канцлера і великого писаря, до великокнязівської канцелярії входили різ-
номанітні за статусом і спеціалізацією писaрі. Наступним після писаря «найвищого» 
(великого) йшов писар «стaрійший». Його посада виокремилася наприкінці XV ст. 
Фактично він заступав «найвищого» при його від’їздах за кордон і був його довіре-
ною особою. Враховуючи те, що вказані писарі приймали звіти митників, ключників 
і вaсковичників, то «старійший» писар водночас обіймав і посаду земського підскарбія, 
здійснюючи належні посаді фінансові операції. Зокрема, у 1523 р. «старійший» писар 
і водночас земський підскарбій Богуш Боговитинович за скарбові державні кошти про-
вадив закупівлю жита на Волині для київського військового гарнізону. Водночас писарі 
нерідко виконували роль гінців і послів, а тому, залежно від знання мов і спеціалізації 
у джерелах, згадувалися писарі руські, латинські, татарські. Відповідно, згадуваний 
на початок 30-х років XVІ ст. «писар татaрський» – князь Кузулман переважно спеціалі-
зувався на поїздках до Орди. А згодом його повноваження й посада перейшли у спадок 
до його сина «Кузулмaна-молодшого». Аналогічні відомості стосуються і руського пи-
саря Михайла Василевича. Вважається, що одночасно у великокнязівській канцелярії 
перебувало не більше п’яти подібних писарів. Писaр скaрбовий/підскарбовий з’явився 
на початку XVІ ст. як помічник підскарбія. У 1557 р., під час чергового реформування 
великокнязівської канцелярії належні до посади підскарбія писарі були виокремлені 
в цілком самостійні три посади: двоє з них обліковували доходи, а ще один – видатки4. 

Під час проведення Сиґізмундом Яґеллoнчиком економіко-правових реформ у 
1528–1529 рр. була введена посада писаря дворів і вoлостей великокнязівських, що пе-
ребували у різних частинах Великого князівства Литовського, задля забезпечення 
їхнього ефективного функціонування. До назви основної посади такого писаря лише 
додавалася приставка, що означала/конкретизувала певну територію, якою він опі-
кувався. До прикладу, «писар повіту Віленського», «писар подніпровських волостей», 
«писар замків і волостей окраїнних [українних]», «писар волостей руських» тощо. 
Означена посада протрималася у службовій ієрархії Великого князівства Литовського 
не далі другої половини XVІ ст.5.

3  Там само, с. 77–78.
4  Груша А. Службовы склад і структура канцылярыі Вялікага Княства Літовскага 40-х гадов XV – першай паловы XVІ ст. 
Metrіcіana. Т. І. С. 16–28; Urzędnicy centralni i dostojnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVIII wieku. Kórnik, 1994. S. 118.
5  Гурбик А. Економічне життя українських земель у ХІІІ–ХVІ ст. Економічна історія України. Історико-економічне 
дослідження. Київ, 2011. Т. 1. С. 323–372.
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НАРИС ДЕСЯТИЙ.    
Литовсько-Руська  держава (др. пол. ХІV –  др. пол. ХVІ ст.)

Нижчу ланку після писарів займали дяки. Вони долучалися і в писарських, і в 
скарбових справах.

Іншою інституцією, яка постала внаслідок частої й тривалої відсутності вели-
кого князя/короля на території Великого князівства Литовського, була, згадувана 
ще з часів Казимира IV Яґеллoнчика, посада скaрбничого литoвського або госпoдарчого. 
До кола його повноважень входив контроль за загальнодержавним скарбом, а також 
заміщення підскарбія за його відсутності. Канцелярськими також вважалися посади 
підскaрбія зeмського/великого (відомі з першої половини XV ст.), і підскарбія двірного. 
Тривалий період функції підскарбія земського дублювалися з повноваженнями пи-
саря господарського. 

Спостерігалися випадки, коли окремі важливі посади загальнодержавного рівня 
поставали як запозичення з регіональних українських князівських адміністрацій. 
Зокрема, з волинського двору великого князя Свидриґайла Ольґердовича були запо-
зичені підкaнцлер і крaйчий. Уряд крайчого доволі швидко набув поширення при ве-
ликокнязівському дворі князя Казимира ІV Яґеллончика й сприймався придворними 
аристократами як трамплін для успішної державної служби1. 

Князі-полководці особисто очолювали військо в поході й командували ним під час 
битви. І коли у похід вирушав сам великий князь, то разом із ним виступала не лише 
армія, а й князівський двір як військовий підрозділ, яким керували ті ж маршалки, 
хорунжі тощо. Однак, починаючи з правління Казимира IV Яґеллoнчика, литов-
ські правителі здебільшого покладали військову справу на своїх полководців-воєвод, 
які проявляли свій талант у численних походах. Найвищу посаду у військових спра-
вах Великого князівства Литовського займав гетьман вeликий литoвський, який був 
головнокомандувачем збройних сил, йому належала вся повнота влади у війську під 
час походів та ведення воєнних дій. Перші згадки про гетьмана великого литовського 
датуються 90-ми роками XV ст. 

Першим великим гетьманом став український князь Костянтин Іванович Остроз-
ький. Він обіймав цей найвищий військовий уряд, зважаючи на його військовий талант, 
двічі: у 1497–1500 рр. і 1507–1530 рр. Перерва у сім років була викликана московським 
полоном, куди український князь потрапив під час литовсько-московської війни 
1500–1503 рр. Він неодноразово брав участь у військовому протистоянні з Кримським 
ханством і Московським князівством, а також в успішному поході великого князя 
Олександра на перекопських татар у 1497 р., під час якого було завдано поразки та-
тарському війську й захоплено в полон Мeхмед-Ґeрея (Мехмед-Ґерая, Мехмед-Ґірая). 
За свої ратні успіхи й таланти у тому ж році князь Острoзький був призначений вели-
ким гетьманом литовським, а також посів високі уряди брацлавського, вінницького 
й звенигородського старости в Україні2. За проявлену вірність Сиґiзмунд І, який після 
смерті Олексaндра став великим князем литовським (20 жовтня 1506 р.) і королем 

1  Черкас Б. В. Політико-адміністративний устрій Великого князівства Литовського й українських васальних князівств. 
Історія державної служби в Україні. Київ: Ніка-Центр, 2009. Т. 1. С. 78–80.
2  Ворончук І. О. Острозький Костянтин Іванович. Енциклопедія історії України. Київ: Наукова думка, 2010. Т. 7: Мі–О.  
С. 691–693.

польським (8 грудня 1506 р.), пожалував Костянтину Острозькому додатково посаду 
луцького старости та маршалка (воєначальника) Волинської землі. Таким чином під 
владою гетьмана зосередилася більшість українських земель, що входили до складу 
Великого князівства Литовського. Виконуючи повноваження великого гетьмана ли-
товського, князь спрямував основні зусилля на відсіч татарським нападам і боротьбу 
з Московською державою. Блискучу перемогу Костянтину Острoзькому вдалося здобу-
ти над татарами у Вишнiвецькій битві 1512 р., а також повернути зібраний ясир (16 тис. 
бранців та 10 тис. коней). У 1514 р. очолюване ним 20-тисячне українсько- білорусько-
литовське військо вщент розгромило під Оршею 80-тисячне військо Московії. У по-
дальшому були й інші перемоги, такі як битва над річкою Ольшaницею на Київщині 
(1527 р.), під час якої було звільнено, за різними даними, від 40 до 80 тис. бранців. 
Ратні подвиги великого гетьмана литовського Костянтина Острозького піднесли 
українського князя до найвищих сходинок у державній ієрархії Великого князівства 
Литовського. Тому на ознаменування цих заслуг великий князь литовський і король 
польський Сиґiзмунд I порушив заведений порядок місць у сенаті і надав Костянтину 
Острoзькому як троцькому воєводі перше місце серед світських сенаторів, а в 1522 р. 
дозволив йому запечатувати свої листи і грамоти печатками з червоним воском, на що 
мали право лише короновані особи3.

З першої третини XVІ ст. литовські правителі для запобігання татарським набігам 
почали практикувати довготривале утримання на порубіжжі різноманітних військо-
вих контингентів. І, як показала практика, найзручнішим виявилися для таких цілей 
підрозділи служителів двору – «дворян» кількістю 1–4 тис. вояків. Тому постала необ-
хідність під час бойових дій у призначенні окремого посадовця, який би здійснював 
винятково військове керівництво такими військами. Так була започаткована інституція 
гетьмaна двірського. Військові підрозділи дворян дислокувалися переважно на Київщині 
й Волині. Тож логічно, що в багатьох випадках гетьманом двірським призначався один 
із прикордонних намісників. З часом двірського гетьмана почали титулувати пoльним 
гетьмaном литовським – заступником великого гетьмaна литoвського4. Одним із пер-
ших відомих польних гетьманів литовських у 1521–1531 рр. був представник знатного 
князівського роду Юрій Рaдзивілл, який добре знав безпекову ситуацію на південних 
рубежах Великого князівства Литовського, займаючи в 1511–1514 рр. посаду воєводи ки-
ївського. Наступний київський воєвода Андрій Нeмирович досить успішно поєднував по-
сади воєводи київського у 1514–1541 рр. і пoльного гетьмана литoвського у 1536–1541 рр. 
і підсилив центральні підрозділи дворян своїми київськими військами та ресурсами. 
Додаткові витрати йому компенсували згодом із державної казни, а також через систему 
пільг. Певний час така модель давала непогані результати. Зокрема, Андрій Немирович 
у 1530 р. на чолі дворянських військ розгромив татарські підрозділи на річці Голтва. 

3  Starоwоlskіj S. Wоjоwnіcy sarmaccy. Warshawa, 1978. S. 184; Ульяновський В. «Славний для всіх часів чоловік»: князь 
Костянтин Іванович Острозький. Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2009. 168 с.; 
Ворончук І. О. Острозький Костянтин Іванович. Енциклопедія історії України. Київ: Наукова думка, 2010. Т. 7: Мі–О. 
С. 691–693.
4  Черкас Б. В. Політико-адміністративний устрій Великого князівства Литовського й українських васальних князівств. 
Історія державної служби в Україні. Київ: Ніка-Центр, 2009. Т. 1. С. 77–80. 
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НАРИС ДЕСЯТИЙ.    
Литовсько-Руська  держава (др. пол. ХІV –  др. пол. ХVІ ст.)

Іншими повноважними урядовцями були придворні посадовці: чашник, кухмістер, 
ловчий, стольник, які, окрім виконання своїх безпосередніх функцій, нерідко виступали 
в ролі посланців чи представників великого князя у різних регіонах Великoго князiв-
ства Литoвського або за його межами1. Ці посади були дуже почесними. Їх посідали 
лише представники знатних родів. 

Вокняжіння литовських правителів на місцях відбувалося за згоди місцевих еліт 
і населення та проводилося фактично під гаслом: «Ми стaровини не рушимо і новини 
не вводимо», тобто за максимального збереження попереднього державного устрою. 
Великі князі литовські або особисто очолювали захоплені князівства, або передавали 
членам своєї династії, або ж залишали правити спадкоємців місцевих князів, перетво-
ривши їх на своїх васалів. Нові очільники києво-руських (укрaїнських) удільних кня-
зівств – Ґeдиміновичі входили в тісні (зокрема й родинні) зв’язки з місцевою знаттю, пе-
реймали правничу культуру та традиції, а тому не сприймалися на українських землях 
різко негативно як чужинці й завойовники, а литовська зверхність на перших етапах 
не була обтяжливою для України2. На підвладних Великому князівству Литовському 
укрaїнських землях залишалися чинними попередні руські правові норми та досить 
розвинене місцеве звичаєве право, які згодом набули підтвердження у договорах («ря-
дах») великого князя з місцевою земельною аристократією. Очільники таких удільних 
князівств лише дещо урізноманітнили свої титули: «з Божої милості дідичі й господарі 
Подільської землі», а на Волині і Київщині князі нерідко додавали до свого титулу «ве-
ликий»: «Се ясь князь великий...», «князь... великого князства своего Киeвскаго» тощо.

В усіх руських князівствах продовжував діяти достатньо відпрацьований у попе-
редній період державницький механізм і політико-адміністративний апарат. Щораз біль-
ші надходження до державної казни з удільних князівств яскраво свідчили про ефектив-
ність місцевої владно-адміністративної системи, організованої, власне, на давньоруських 
засадах. Київські та подільські князі налагодили навіть карбування власних монет. 

В останній третині XІV ст. на укрaїнських землях згадувався також інститут ста-
рости: «староста Подільський», «стaроста Луцький» тощо3. Староста очолював повіт і 
був наділений широкими адміністративними та судовими повноваженнями.

На початку ХVІ ст. у Великому князівстві литовському було проведено 
адміністративно- територіальну реформу, за якою основною територіальною одиницею 
стало воєводство, що поділялося на повіти і волості. Поступово ця модель поширилася 
і на українські землі (Вoлинське й Київське князівства були ліквідовані після смерті 
їхніх князів). Прикметно, що Вoлинь дістала адміністративну назву «земля» з луцьким 
старостою на чолі місцевого уряду та маршалком – полководцем волинського війська4. 

1  Черкас Б. В. Політико-адміністративний устрій Великого князівства Литовського й українських васальних князівств. 
Історія державної служби в Україні. Київ: Ніка-Центр, 2009. Т. 1. С. 77–80. 
2  Україна і Литва в XIV–XVI століттях. Політико-правові та соціально-економічні аспекти. Луцьк: ПрАТ «Волинська 
обласна друкарня», 2011. С 124–139.
3  Черкас Б. В. Політико-адміністративний устрій Великого князівства Литовського й українських васальних князівств. 
Історія державної служби в Україні. Київ: Ніка-Центр, 2009. Т. 1. С. 73–94.
4  Климовський С., Сварник І., Войтович Л., Ващук Д., Блануца А., Черкас Б. Україна: литовська доба 1320–1569. Київ: 
ТОВ «Балтія-Друк», 2017. С. 19–74.

Відтоді головною фігурою в системі місцевого управління став воєвода, який при-
значався великим князем практично на необмежений термін. Залежність українських 
земель від центру полягала, головним чином, у тому, що вони платили великому кня-
зеві данину – «поданщину» і брали участь у військових походах. 

Місцеве самоуправління 

Вагоме місце в системі державного устрою належало самоуправлінню, зокрема 
сільським громадам. На чолі територіальних громад стояли сільські старости, які в до-
кументальних матеріалах іменувалися «старцями», «отаманами», «війтами», «тивуна-
ми», а також «сотниками», «десятниками». Інститут сільських старців був зафіксований 
на Волині, Київщині. Тивуни в ролі представників громадської адміністрації пере-
важно траплялися у селах Волoдимирського та Луцького повіту Волині, фрагментарно 
на Київщині. Інститут отаманства побутував у цей період практично в усіх українських 
землях – на Пoділлі, Київщині, Вoлині та Гaличині5.

Очільники грoмад обиралися головами дворогосподарств (служб, дворищ, димів) 
щорічно на загальних зборах. На загал сільські старости за своїм майновим станови-
щем практично не відрізнялися від членів громади і нарівні з усіма відбували пови-
нності. З метою їх заохочення до добросовісного виконання своїх обов’язків представ-
ники влади Великого князівства Литовського починали звільняти сільських старост 
від сплати податків. Це було своєрідною формою оплати праці кeрівників сільських 
громад і водночас робило їх залежними від них. 

На території сільської громади старости відали практично всіма внутрішніми спра-
вами та представляли громаду і в її зовнішніх зносинах із великокнязівськими представ-
никами, шляхтою, а також організовували виплату всіх податків та виконання відробітків. 
У своїй діяльності вони передусім керувалися інтересами громади і розв’язували різно-
манітні питання сільського життя згідно з нормами звичаєвого права. Незначні поточні 
справи сільські старости вирішували самостійно. Вони розв’язували дрібні конфлікти між 
господарями, розслідували прості правопорушення, виправляли межі спірних індиві-
дуальних земельних наділів, контролювали дотримання загальнообов’язкової сівозміни. 

Для вирішення складних справ і розслідування кримінальних злочинів сільські ста-
рости організовували збори (що й у XVI ст. називалися давніми термінами «віче»/«копa») 
громади і всіх зацікавлених сторін. Згодом ініціативу скликання віча також отримали 
керівники урядів гродських і шляхти. Протягом XVI ст. поряд із терміном «вічe» для 
означення зборів громади все ширше застосовувалися терміни «копa», «купа», які набули 
значного поширення не лише на теренах практично всієї України, а й на сусідніх біло-
руських і литовських землях, і використовувалися аж до XVІII ст.6. Велелюдні зібрання 

5  Гурбик А. Соціально-територіальні спільноти. Україна і Литва в XIV–XVI століттях. Політико-правові та соціально-
економічні аспекти. Луцьк: ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2011. С. 168–179.
6  Гурбик А. Соціально-територіальні спільноти. Україна і Литва в XIV–XVI століттях. Політико-правові та соціально-
економічні аспекти. Луцьк: ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2011. С. 168–179; Гурбик А. Еволюція сільського 
самоврядування на українських землях в XVI ст.: інституційні перетворення та судова практика. Україна в Центрально-
Східній Європі. 2017. Вип. 17. С. 491–506. 

Місцеве самоуправління 

240 241

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 ДЕСЯТИЙ.    
Литовсько-Руська  держава (др. пол. ХІV –  др. пол. ХVІ ст.)

жителів судових околиць (що включали декілька сусідніх сіл) траплялися у джерелах 
під різними назвами: «віче», «право», «копa», «купа», «сок», «слід», «заклич» і позначали 
як цілісну судову інституцію, так і її окремі слідчі функції та дії (починаючи від оголо-
шення про початок громадського судочинства й до виконання судового вироку)1.

Учасники копи традиційно ставали громадою в «коло копне». Коли на копу зби-
ралося кілька громад, то для ведення суду обирали представників від кожного села. 
Кількість копних суддів не була чітко визначеною і могла коливатися від трьох до по-
над 20 осіб. Громадськими суддями обирали високодостойних та aвторитетних осіб. 
Вони вели розслідування, опитували свідків, проводили обшук, але не мали права 
без правового або прецедентного обґрунтування і згоди більшості ухвалювати свій 
остаточний вирок. Процесуальні дії під час громадського судочинства базувалися 
на українському звичаєвому праві. 

З посиленням залежності сільських громад від магнатів та шляхти відбувалися та-
кож і процеси підпорядкування їх адміністрацій. З другої половини XV ст. сільські ста-
рости ще відстоювали інтереси своєї громади, але водночас набирали ознак посадовців 
великокнязівського адміністративного апарату як його найнижчої ланки з функціями 
контролю і примусу. Юридичне оформлення вказаного процесу знайшло своє відобра-
ження в «Уставі на волоки» 1557 p. За цим документом запроваджувалися розширені 
територіальні громади – війтівства, які включали кілька сусідніх сільських громад. 
Їх очолювали війти, призначені за формальної згоди місцевих громад. Війти в таких 
випадках займали проміжне становище між керівництвом окремих громад (отамани, 
тівуни, старці, сотники, десятники) та урядом гродським. Важливо відзначити, що поз-
бавити війта його посади могли лише великoкнязівські ревізори. Місцеві ж правителі, 
князівські старости, повітові органи влади такого права над війтом не мали, а могли 
лише притягнути його до суду2. «Уставою на волоки» 1557 р. чітко регламентувалися 
права та обов’язки війтівсько-лавничих урядів, і війтам дозволялося користуватися 
наділом землі (одна-дві волоки) без сплати податків3. 

Укладення Кревської унії (1385 р.) сприяло поширенню маґдебурзького права 
на землях Великого князівства Литовського. Першим мaґдебурґію дістало столичне 
місто Вiльно (1387 р.), міський устрій якого було організовано за взірцем тодішньої 
столиці Корoни Пoльської – Кракова, пізніше – Берeстя (1390 р., повторно – 1408 р.), 
Кoвно (1408 р.), Трoки (близько 1409 р.). Поміж українських міст, які отримали привілеї 
на мaґдебурзьке право в XV – на початку XVI ст., були: Луцьк (1432 р., підтверджене 

1  Гурбик А. Правовий інститут «гоніння сліду» в копному судочинстві українських земель Великого князівства 
Литовського. Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського. Київ, 2013. Т. 2. С. 96–111.  
2  Гурбик А. Аграрна реформа в Україні XVI ст. Київ: Інститут історії України НАН України, 1997. С. 9–54; Гурбик А. 
Основні причини й поетапність запровадження аграрної реформи на українських та білоруських землях Великого 
князівства Литовського у XVI ст. Україна і Велике князівство Литовське в XIV–XVIII ст.: політичні, економічні, 
міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі: ІІІ Міжнародна наукова конференція (16–19 
жовтня 2013 р., м. Кам’янець-Подільський). Київ, 2013. С. 31–34. 
3  Гурбик А. Аграрна реформа в Україні XVI ст. Київ: Інститут історії України НАН України, 1997. С. 9–54; Гурбик А. 
Основні етапи впровадження та соціально-економічні наслідки аграрної реформи на українських та білоруських землях 
у XVI ст. Соціально-економічні трансформації в Україні та Білорусі в XVI–XVIІІ ст.: фактор реформ. Київ: Інститут історії 
України НАН України, 2016. С. 45–84.

1497 р., 1503 р.), Крeменець (1438 р., підтверджене 1442 р. і 1536 р.), Володимир (1490-
ті роки, підтверджене 1509 р. і 1532 р.), Київ (1498 р., підтверджене 1514 р. і 1516 р.), 
а також кілька приватних містечок на прохання їхніх власників. Характерною ри-
сою розвитку міської мережі у Великому князівстві Литовському було, по-перше, 
те, що привілеї на маґдебурзьке право надавалися здебільшого вже наявним місь-
ким осередкам і тим, які мали бути відновлені й заселені на городищах, де існу-
вали поселення, спустошені в попередній період; по-друге, на відміну від західної 
частини держави, де зосередилася більшість міст на «німецькому праві», у східній 
лише невелика кількість міст отримала маґдебурзькі привілеї, та й то досить пізно. 
Наступна велика хвиля надання привілеїв на мaґдебурзьке право українським мі-
стам відбулася після інкорпорації українських земель до складу Кoрони Пoльської за  
Люблiнською унією (1569 р.). На початок 1640-х років ним користувалася більшість міст 
Правoбережної Укрaїни, а на Лівoбережжі такі привілеї отримали Стaродуб (1620 р.), 
Чeрнігів (1623 р.), Нiжин (1625 р.), Мглин (1626 р.), Миргoрод (1631 р.) та ін.4.

Право

До найважливіших джерел литoвсько-руськoго права, яке було в основі держaв-
но-прaвової системи Великого князівства Литовського, слід віднести традиційне 
звичаєве право, «Руську Прaвду», Статути Великого князівства Литовського, устави, 
а також грамоти, листи, привілеї великих князів литовських. 

Привілеї були двох категорій – загально-земські та обласні. Зміст загально-зем-
ських привілеїв полягав у наданні великими князями литовськими певних пільг-прі-
оритетів окремим суспільним станам, містам, церквам, монастирям тощо. Правові 
джерела цієї групи визначали правове становище окремої адміністративної території 
в політичній системі всієї держави, а також регулювали статус і відносини місцево-
го населення з орга нами державної влади. Серед них виділяються: привілей Яґaйла 
1387 р., що забороняв католикам одружуватися з православними доти, доки ті не пе-
рейдуть у лоно римської церкви; Горoдельський привілей 1413 p., який забороняв 
православній шляхті обіймати вищі посади в державі, брати участь у засіданнях па-
ни-ради, шляхетських з’їздах чи сеймиках; Грoдненський 1432 р. і Трoкський приві-
лей 1434 р., зміст яких полягав у поверненні політичних і майнових прав українській 
та білоруській аристократії в разі прийняття ними католицизму; Вілeнський привілей 
1447 p., що урівнював литовську, а з нею й українську шляхту, у правах із польською, 
незалежно від віросповідання. 

Водночас у зeмських уставах (грамотах) було зафіксовано права та обов’язки різних 
станів суспільства (шляхетського стану, духівництва, міщан тощо). На той час це були 
своєрідні регіональні конституції/автономні статути цілих земель (зокрема й україн-
ських). На відміну від привілейних грамот, що продукували й запроваджували нове 
право, земські уставні грамоти враховували регіональну специфіку й ґрунтувалися 

4  Гошко Т. Д. Нариси з історії магдебурзького права в Україні (XVI – початок XVII ст.). Львів: Афіша, 2002. 255 с.
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НАРИС ДЕСЯТИЙ.    
Литовсько-Руська  держава (др. пол. ХІV –  др. пол. ХVІ ст.)

на давньому трaдиційному праві відповідної землі1. У них також відобразилися того-
часні норми кримінального, цивільного, фінансового та процесуального права. Загалом 
нині відомо вісім земських уставних грамот, наданих українським землям: шість із них 
стосувалися адміністративних утворень, що входили до складу Великого князівства 
Литовського, а дві надані західноукраїн ським землям, підпорядкованим Корoлівству 
Пoльському. Однією з найдавніших серед них була грамота короля польського і вели-
кого князя литовського Влaдислава II Яґaйла від 1427 р. (за деякими даними від 1432 р.) 
для Луцької землі та грамота Кaзимира IV Яґеллoнчика 1456 р. для Гaлицької землі. 
У ХVI ст. були видані: уставна грамота Дорoгичинській землі (Пiдляшшя) 1516 р.; гра-
мота для Більськoго повіту на Пiдляшші 1501 р.; дві уставні грамоти Вoлинській землі 
1501 р. і 1509 р.; а також дві грамоти Київськiй землі 1507 р. і 1529 р. Деякі із вказаних 
земських грамот містять посилання на ще старші попередні їм грамоти, які не дійшли 
до нашого часу. Особливістю більш пізніх грамот є те, що вони містять чимало норм, 
які стосуються не всіх жителів тієї чи іншої землі, а лише окремих страт (прошарків 
населення конкретного повіту, землі, воєвoдства)2.

Першою спробою кодифікації литовсько-руського права став Судeбник 1468 р. 
Кaзими ра IV Яґeллончика. Він діяв на переважній більшості українських земель. Вміще-
на у заголовку автентична назва цього правового збірника була «Лист», хоча здебіль-
шого в літературі його називали «Судeбником» і «Стaтутом». Судeбник Кaзимира IV 
Яґeллончика 1468 р. включав 25 (28) статей/«артикулів» окремих положень цивільного, 
aдміністративного, кримінaльного, процесуального права. Його джерелами були ве-
ликокнязівські привілеї, земські, обласні устави, ухвали і звичаєве право українських, 
білоруських і литовських земель. Про тісний зв’язок Судeбника 1468 p. із нормами 
«Руськoї Правди» свідчили детально прописані правові положення про крадіжку/«тать-
бу», вину, «муку»/тортури, солідарну відпoвідальність родичів злочинця, порядок 
встановлення співучасників злочинних діянь тощо. Особливістю Судeбника 1468 р. 
було те, що він передбачав не лише систему штрафів, а й смертну кару для злодіїв за 
доведені значні або повторні крадіжки. У ньому було задекларовано поняття рівної 
відповідальності різних верств тогочасного соціуму за скоєні кримінальні правопору-
шення. Також Судебник узаконив обов’язковий публічний розгляд усіх кримінальних 
справ, унормував поняття «судових околиць», процедуру розслідування та розгляду 
в доменіальному суді майнових і кримінальних справ, настання кримінальної від-
повідальності осіб із 7-річного віку. Ініціатива провадження слідчих дій надавалася 
потерпілій стороні. Було кваліфіковано правопорушення та визначено міру покарання 
залежно від тяжкості злочину й нанесених збитків. Чимало положень кримінального 
права Судeбника 1468 р. (зокрема про «татьбу»/злочини) в подальшому були кодифі-

1  Україна і Литва в XIV–XVI століттях. Політико-правові та соціально-економічні аспекти. Луцьк: ПрАТ «Волинська 
обласна друкарня», 2011. С. 80–139; Ковальова С. Г. Інститут обласних привілеїв у науковій спадщині М. М. Ясинського. 
Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених: збірник матеріалів І 
Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 27 листопада 2015 року. Київ: Талком, 2015. С. 219–223.
2  Ващук Д. «Абыхмо держали ихъ подле права их земли» (населення Київщини та Волині і великокнязівська влада в XV–
XVI ст.). Київ, 2009. 320 с.; Чехович В. А. Земські уставні грамоти. Енциклопедія історії України. Київ: Наукова думка, 2005.  
Т. 3: Е–Й. С. 351.

ковані Першим Стaтутом Великого князівства Литовського 1529 р. А ті правові норми, 
які не потрапили до Стaтутів князівства, продовжували зберігати свою чинність3.

Найважливішою пам’яткою литовсько-руського права у ХVІ ст. були Стaтути Вели-
кого князівства Литовського 1529 р., 1566 р., 1588 р., які засвідчили не лише поступальний 
розвиток владно-державних інституцій, а й розквіт правничої думки й теорії. Упродовж 
шести десятиліть великокнязівський уряд тричі здійснював узагальнену кодифікацію 
права, результатом якої стали три великих Стaтути: Статут 1529 р. («Старий»), Стaтут 
1566 р. («Волинський») і Стaтут 1588 р. («Новий»). Були насамперед на основі місцевого ли-
товського, руського права та судової практики. Джерeлами Стaтутів також були положен-
ня «Руської Прaвди», тогочасних німецьких і польських судебників та навіть певні норми 
римського права. Вони вaжаються найпрогресивнішими й найдосконалішими зводами 
законів ХVІ ст., оскільки, на відміну від судебників Європи та Московії (що переважно 
узаконювали норми лише кримінального права), об’єднували воєдино основні положення 
державного, цивільного, кримінального, сімейного, земельного, процесуального й вій-
ськового права і проголошували чинність уніфікованих правових норм на всій державній 
території Великого князівства Литовського. Декларували невідворотність юридичної 
відповідальності за правопорушення як шляхті, так і всьому поспільству та їхнім підда-
ним, якого б стану і походження вони не були. Гарaнтували шляхті всі попередні права 
і церковні привілеї, як для осіб католицького, так і православного віросповідання. Стaтути 
Великого князівства Литовського були першими в Європі цілком світськими зводами 
законів, які не включали канонів церковного права. Це своєрідні феодальні конституції, 
що обстоювали передусім особисті, майнові та політичні права можновладців (князів 
і шляхти Великого князівства Литовського). Водночас Статути були і кодексами станового 
суспільства та містили такі прогресивні правові й політичні ідеї епохи Відродження, як 
відповідальність судів перед законом, право особи на адвокатський захист, персональну 
відповідальність правопорушника (а не його родини), захист особистості та майнових 
прав жінок тощо. Проте рівні права надавалися лише християнам, для іновірців були 
значні обмеження, а рівність встановлювалася тільки всередині соціальних груп4.

Стaтути були написані, як зазначають дослідники, староукраїнською або узагаль-
нено – руською мовою. Перші два з них не публікувалися і поширювалися в рукописах, 
а Третій Статут було видрукувано під наглядом канцлера Великого князівства Литов-
ського Лева Сaпіги у Вільнюсі в листопаді 1588 р.

Зокрема, Пeрший «Старий» Статут був укладений комісією на чолі з канцлером Вели-
кого князівства Литовського Альбрехтом Гaштольдом і набув чинності 29 вересня 1529 р. 
Невдовзі з’явилися переклади Стaтуту латиною (1530 р.) та польською мовою (1532 р.). 
Офіційно Статут 1529 р. у заголовку не називався «Статутом», а визначався як «Права 
писані надані державі Великому князівству Литовскому, Руському, Жомойтському  
й іншим…» і включав 13 розділів, 244 артикули/статті (у подальшому кількість ар-

3  Ковальова С. Г. Судебник великого князя Казимира Ягайловича. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. 112 
с.; Гурбик А. О. Судебник Казимира IV 1468. Енциклопедія історії України. Київ: Наукова думка, 2012. Т. 9. Прил–С. С. 888.
4  Гурбик А. О. Статути Великого князівства Литовського 1529, 1566, 1588. Енциклопедія історії України. Київ: Наукова 
думка, 2012. Т. 9: Прил–С. С. 834–836.
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тикулів було збільшено до 283). До нашого часу збереглося сім примірників/списків 
Першого Статуту Великого князівства Литовського 1529 р. Із-поміж них дослідники 
пов’язують із Украї ною Фiрлейський список (складений у 30-х роках ХVІ ст. у Володи-
мирі, який іменувався «Стaтут Старий, по-руську писаний»). 

Роботу над удосконаленням Старого Статуту 1529 р. і створенням нового Статуту 
у Великому князівстві Литовському планувалося розпочати у 1551 р. Але через не-
узгодженість позицій законодавців Великого князівства Литовського щодо окремих його 
положень Другий Статут набув чинності лише 1 березня 1566 р. Вказаний законодавчий 
звід вже іменувався, власне, «Статутом» – «Статут Великого князівства Литoвського 1566 
року» і містив 14 розділів і 367 артикулів/статей. З огляду на політичну роль шляхти 
Волинської землі при його укладенні Другий Стaтут названо «Волинським». Загалом 
дослідникам відомо близько шести десятків рукописних списків Другого Стaтуту, зна-
чна частина яких пов’язана своїм походженням з Україною. Перша видрукована версія 
Стaтуту 1566 р. побачила світ у Мoскві в 1855 р.1. Другий Стaтут 1566 р. вирізняється тим, 
що він чітко визначав основні повноваження верховного правителя держави – великого 
князя литовського і фактично здійснив адміністративну реформу у Великому князівстві 
Литовському, розпочав виокремлення судової гілки влади через функціонування ок-
ремих повітових судів. Стaтут 1566 р. також урівняв у правах князів-магнатів і шляхту, 
утвердив ідею станової шляхетської держави, уніфікував розрізнену правничу терміно-
логію та надав абсолютний пріоритет писаному праву порівняно зі звичаєвим/усним2. 

Поступальний розвиток Великого князівства Литовського та законодавчо-правове 
забезпечення вказаних процесів покликали й подальше вдосконалення нещодавно 
прий нятого Другого Статуту. Фахова кодифікаційна праця найкращих правників того 
часу під керівництвом канцлера Остафія Воловича та підканцлера Лева Сапіги дала 
свої результати. Третій («Новий») «Статут Великoго князівства Литoвського… 1588 
року» було затверджено 28 січня 1588 р. королем польським і великим князем литов-
ським Сиґізмундом ІІІ Вазою. Статут 1588 р. складався із 14 розділів і 488 артикулів/
статей (на 120 статей більше ніж у Другому Статуті 1566 р.). У ньому відобразилися 
прогресивні ідеї гуманізму й віротерпимості до представників різних віросповідань. 
Унормував повноваження великокнязівської влади та інших владних інститутів Вели-
кого князівства Литовського. Значно розширив положення карного, кримінально-про-
цесуального, цивільного, шлюбно-сімейного та земельного права, остаточно закріпив 
привілеї шляхти, унормував становище соціальних станів та етнічних категорій люд-
ності, а також юридично оформив закріпачення селян3. 

1  Ковалева С. Г. Статут Великого Княжества Литовского 1566 года сквозь призму концепта раннемодерного права.  
Статут Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1566 г.: да 450-годдзя выдання: матэрыялы Рэспуліканскага 
навукова-практычнага круглага стала, 1 красавіка 2016 г., г. Мінск. Мінск: БДУ, 2016. C. 72–76.
2  Ковальова С. Г. Злочини проти станової честі за Статутами Великого князівства Литовського. Всеукраїнська науково-
практична конференція «Могилянські читання-2016»: досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, 
національний та регіональний аспекти». Миколаїв: Вид-во ЧНУ імені Петра Могили, 2016. Т. 4. С. 111–113.
3  Гурбик А. О. Статути Великого князівства Литовського 1529, 1566, 1588. Енциклопедія історії України. Київ: Наукова 
думка, 2012. Т. 9: Прил–С. С. 834–836. 

У судово-правничій практиці застосовувався як опублікований Стaтут 1588 р., так 
і подальші його переклади-редакції польською мовою – 1614, 1619, 1648 рр.4. 

Попри наявність загальнодержавних зводів законів, у Великому князівстві Литовсько-
му також спостерігалася правова неврегульованість окремих сфер суспільних відносин, 
які вимагали невідкладного правового регулювання. Під цим кутом слід розглядати ви 
дання литовськими князями спеціалізованих «уставів»/«ухвал» для впорядкування 
окремих фінансових та економічних сфер. 

Із-поміж цієї групи правових пам’яток найбільше значення мала «Устaва на воло-
ки», ухвалена Сиґiзмундом ІІ Августом у квітні 1557 р. «Устaва» складалася з 48 арти-
кулів/статей. Її завданням було проведення глибоких перетворень і правового регулю-
вання у сфері аграрних відносин. Вони передбачали використання разом із сільською 
челяддю і волосних селян для роботи у фільварках, які повсюдно мали створюватися 
на родючих ґрунтах, також вводилася дводенна панщина. Челядь осаджували на не-
великі земельні наділи з фіксованою одноденною панщиною. 

«Устaва» передбачала перемірювання землі уніфікованими земельними одиниця-
ми – волоками з відповідним оподаткуванням відповідно до кадастру. Трипілля стало 
основною землеробською системою, змінювалася просторова локація селянських посе-
лень, регламентувалася діяльність місцевої сільської адміністрації тощо5. Окрім того, 
ще задовго до «Устaви» 1557 р., за принципом волочної поміри, були реорганізовані 
землі в селах Руськoго воєводства, де запроваджувалися інші уніфіковані стандарти – 
фрaнконські лани. У подальшому протягом другої половини XVI ст., як свідчать актові 
матеріали, волочна поміра торкнулася селян майже 50 сіл Ковельського, Ратненського 
й Любомльського староств, а також окремих поселень Луцького та Володимирського 
повітів Волині. Реформа зачепила не лише селян, а й міщан, для яких встановлювалися 
чіткі розміри та види податків, за межі яких уряд не мав права виходити6.

Важливим джерелом для вивчення права є пам’ятка державного діловодства Ве-
ликого князівства Литовського – Литовська метрика (латиною «metrica» – інвентар, 
книга записів) – документи й матеріали великокнязівської канцелярії (XV–XVIІІ ст.). 
У понад 550 книгах містяться законодавчі акти, судові вироки, декрети, що вносилися 
до книг і видавалися від імені великого князя литовського, пани-ради і сейму Великого 
князівства Литовського. Залежно від змісту книги поділялися на посольські, судових 

4  Ковальова С. Г. Концепт суверенітету господаря: спроба реконструкції за Статутами Великого князівства Литовського. 
Державний суверенітет, національна безпека і світовий правопорядок в історико-правовому вимірі: матеріали XXХI 
Міжнародної історико-правової конференції, 27–30. ХІ. 2014., м. Берегове. Київ; Ужгород: Говерла, 2014. С. 268–273; Гурбик 
А. О. Статути Великого князівства Литовського 1529, 1566, 1588. Енциклопедія історії України. Київ: Наукова думка, 2012. 
Т. 9. Прил–С. С. 834–836.
5  Гурбик А. Аграрна реформа. Україна: Хронологія розвитку. Київ: Інститут історії України НАН України, 2008. Т. 3. 
С. 424–425; Гурбик А. Впровадження аграрної реформи на українських та білоруських землях у XVI ст.: регіональний 
та територіальний аспекти проблеми. Славутчина та Правобережна Україна в історії України: збірник статей за 
матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (18–19 вересня 2014 р., м. Славута). Хмельницький, 2014. 
С. 211–220. 
6  Гурбик А. Основні етапи впровадження  та соціально-економічні наслідки аграрної реформи на українських 
та білоруських землях у XVI ст. Соціально-економічні трансформації в Україні та Білорусі в XVI–XVIІІ ст.: фактор реформ. 
Київ: Інститут історії України НАН України, 2016. С. 45–84; Гурбик А. Аграрна реформа в Україні XVI ст. Київ : Інститут 
історії України НАН України, 1997. С. 9–54.
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НАРИС ДЕСЯТИЙ.    
Литовсько-Руська  держава (др. пол. ХІV –  др. пол. ХVІ ст.)

справ, оренд тощо, хоча їхні назви не завжди відповідали характеру записаних до них 
документів. Широка дипломатична діяльність Великого князівства Литовського також 
відклалася у міжнародних договорах великих князів литовських із Тевтoнським oрде-
ном, Польщею тощо. Документування переважно велося латиною, староукрaїнською 
(руською) та старoпольською мовами1.

Культура

Культура українських земель Великого князівства Литовського у другій полови-
ні XIV – першій половині XVI ст. розвивалася у суперечливих умовах. Несприятливі 
політичні, ідео логічні та соціально-економічні чинники (війни, феодальні чвари, 
нестабільна релігійна політика влади, епідемії, неврожаї тощо) зумовлювали нерівно-
мірність і переривчастість її розвитку. За змістом і спрямованістю вона розвивалась 
як частина європейської культури і разом із нею еволюціонувала від середньовічної 
до ранньомодерної. 

Українська культура впродовж другої половини XIV – початку XV ст. задавала 
вектор культурного розвитку Литви. Навіть незважаючи на те, що остання з середини 
XV ст., із утвердженням на престолі династії Яґеллонів, підпала під значний польський 
вплив, руські/українські традиції продовжували живити її, багато в чому визначаючи 
загальне культурне тло держави. 

Насамперед це відбилося на мовному розвитку Великого князівства Литовського. 
Руською (староукраїнською/старобілоруською) мовою послуговувалися в управлінні 
державою, судочинстві, правотворчості, нею велася вся державна документація, зо-
крема й Литовська Метрика. У віршику XVІ ст. читаємо:

Польска квітнеть лаціною, 
Литва квітнеть русчизною: 
Без той в Польщі не пробудеш, 
Без сей в Литві блазень будеш2.
Руська мова була мовою спілкування при великокнязівському дворі; господарі до Си-

ґізмунда ІІ Августа вправніше володіли руською, аніж польською. У складеному в 1510 р. 
описі господарської бібліотеки вказано 33 книги руською мовою й одна польською3. 

Актова мова не лише зазнавала впливу живої народної мови, а й сама впливала 
на неї, і, за висловом Івана Огієнка, ставала провідником живої нашої мови до мови 
літературної4. Розвиток тогочасної української живої народної мови відображений 

1 Ващук Д. Матеріали Литовської Метрики: український сегмент дослідження. Литовська Метрика в комплексі 
пізньосередньовічних джерел з історії України: проблеми вивчення та публікації: матеріали круглого столу (Київ, Інститут 
історії України НАН України, 21 березня 2012 р.). Київ: Інститут історії України НАН України, 2012. С. 22–24; Ващук Д. 
Матеріали Литовської Метрики до вивчення інститутів «старини» та «новини» у Великому князівстві Литовському. 
Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.). Київ, 2011. Вип. 11. С. 207–216.
2  Цит. за: Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови. Київ: Наша культура і наука, 2004. 
С. 140.
3  Там само, с. 139.
4  Там само, с. 140.

у фольклорі другої половини XIV – першої половини XVI ст. – у календарно-обрядовій 
(колядках, щедрівках, веснянках, гаївках, жнивних та обжинкових піснях) та обрядовій 
поезії (весільних піснях, поховальних голосіннях), героїчному епосі (думах, історичних 
піснях), баладах. Розвивалися й інші, прозові жанри фольклору: перекази, легенди, 
притчі, казки, прислів’я, приказки, загадки. Вони побутували у широких колах укра-
їнського соціуму XIV–XVI ст. 

Поряд із народною «низькою» культурою на українських землях Великого кня-
зівства Литовського існувала «висока» книжна культура, яка творилася зусиллями 
освічених верств. Як і в інших середньовічних країнах, її основними осередками 
у ХIV–XV ст. були монастирі, оскільки поширення письменності відбувалося переваж-
но серед духовенства. Українському православному духовенству того періоду доводи-
лося діяти у складних політичних та ідеологічних умовах, проте воно, продовжуючи 
давні традиції, опікувалося шкільництвом, книгописанням, перекладами релігійної 
літератури, літописанням. 

Початкову освіту давали школи при багатьох міських і містечкових церквах. 
У XV ст. школа існувала при церкві Успіння Богородиці Пирогощої у Києві5. Зусиллями 
місцевих церков у першій половині XVI ст. утримувалася школа у Ковелі; на платню 
вчителям йшов «третій грош» від міських церковних треб. До 1550 р. відноситься 
згадка про школу при церкві у Красноставі6. Церковні школи навчали дітей читанню, 
письму, Закону Божому. Основним підручником був Псалтир, тож недарма Франциск 
Скорина у своєму друкованому Псалтирі спеціально зазначив, що книга становитиме 
«детям малым початок всякоє доброє наукы, дорослым помноженіє в науке»7. Церковні 
школи давали обмежені знання, які зводилися лише до основ православного віровчен-
ня та моральних настанов; не йшлося про широту, систематичність і науковість цих 
знань (за середньовічними переконаннями, вся необхідна людині інформація місти-
лася у Святому Писанні, тож його вивчення було достатньо для побожного та добро-
чесного вірянина). Але діяльність цих шкіл не дала перерватися традиції навчання, 
закладеної в руському/українському суспільстві ще у часи Ярослава Мудрого. 

З XV ст. поширилася практика майнових надань та пожертв монастирям і церквам 
із боку магнатів та шляхти (за нормами канонічного права, такі пожертви на користь 
церкви мали забезпечити дарувальнику спасіння душі). Відтак протягом ХV–ХVІ ст. 
найбагатші та найвпливовіші князівські родини займалися меценатством, своїм ко-
штом створювали навчальні заклади та друкарні. І хоча просвітницька та меценатська 
діяльність не набули масового характеру, внесок навіть невеликої кількості аристокра-
тів у культурний розвиток українських земель важко переоцінити. 

Значного культурного розвитку в ХV ст. зазнав Київ, який залишався центром 
удільно го князівства. У ХV ст. у місті за розпорядженням Володимира Ольгердовича 
на Замковій горі було побудовано Литовський замок, що став постійною резиденцією 

5  Білоус Н. Київ наприкінці XV – у першій половині XVII ст. Міська влада і самоврядування. Київ: Видавничий дім 
«Києво-Могилянська академія», 2008. С. 84.
6  Грушевський М. Історія України-Руси. Київ: Наукова думка, 1995. Т. 6. С. 333.
7  Там само, с. 335.
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київських удільних князів. Нащадок Володимира Ольгердовича, останній київський 
князь Симеон (Семен) Олелькович опікувався перекладацькою діяльністю гуртка 
книжників – освічених інтелектуалів при Софійському соборі. Доробок книжників – 
це переклади текстів релігійного, філософського, науково-природничого змісту з ла-
тини, арабської та староєврейської мов. Найбільш відомі з них – «Аристотелеві врата» 
(до книги увійшли частини медичного трактату перського лікаря Х ст. Аль-Разі і праці 
арабського медика Маймоніда, думки Авіценни, Ібн-Рушда (Аверроеса), Аристотеля, 
Галена, Гіппократа з медицини, фізики, географії, астрономії, філософії, етики), «Ло-
гіка Авіасафа» (є першою частиною трактату «Логіка» арабського філософа-містика 
кінця ХІ – початку ХІІ ст. Аль-Газалі; містить викладення основ формальної логіки 
Аристотеля), «Про сферу» (астрономічний трактат Йоана Сакробоско – англійського 
математика й астронома ХІІ–ХІІІ ст. Джона Голлівуда), «Шестокрил» (астрономічні 
таблиці єврейського математика та астронома Іммануїла бен Яакова Бонфіса). Коло 
наукових інтересів членів гуртка свідчить, що для інтелектуальної частини україн-
ського суспільства XV ст. вже було замало візантійської книжної вченості, вона активно 
зверталася до найрізноманітніших галузей знань – від філософських до природничих, 
напрацьованих давньогрецькими, арабськими, єврейськими, європейськими автора-
ми. Зрозуміло, що гурток налічував порівняно незначну кількість членів, його діяль-
ність обмежувалася вивченням та адаптуванням чужоземного доробку без створення 
оригінальних творів, тож не могла сприяти виведенню української культури на євро-
пейський ренесансний рівень. Водночас діяльність гуртка книжників свідчить про 
поступове вивільнення думки з релігійно-догматичних пут, відхід від середньовічного 
способу мислення інтелектуальної частини українського соціуму1. Вплив доробку 
київського гуртка відчувався далеко за межами Великого князівства Литовського (зо-
крема, у Новгороді, Москві), викликаючи нерідко протилежну, але емоційну реакцію 
православного освіченого загалу. 

Основною віссю, навколо якої оберталася «висока» українська культура другої по-
ловини ХІV – першої половини ХVІ ст., залишалося православ’я. Церква бачила своїм 
завданням збереження та удосконалення старих зразків, форм, жанрів. Тож книжній 
культурі того періоду властивий консерватизм, скептичне, а то й вороже ставлення до 
спроб вийти за межі догми, канону, зразка.

Із ліквідацією київського удільного князівства (1470 р.), зростанням інтенсивності 
турецько-татарських набігів, що спустошували порубіжні міста, містечка та села, полі-
тична і культурна роль Києва зменшилась. У ХVІ ст. центром культурного життя стала 
Волинь, де, як і в удільні часи, концентрувалася значна кількість потужних і впливових 
магнатських родів. Осередками «високої» книжної культури продовжували залишати-
ся церкви і монастирі, які мали бібліотеки. Однак політика покатоличення давала свої 
результати: руська (українська та білоруська) суспільна еліта поступово відходила від 
православ’я, приймаючи католицьку або протестантську віру. Водночас ті представ-
ники українського князівсько-магнатського загалу, що залишалися вірними релігії 

1  Філософія Відродження на Україні. Київ: Наукова думка, 1991. С. 63.

предків, продовжували меценатську діяльність, жертвуючи значні суми на потреби 
православних монастирів і церков.

Побожною справою вважалося книгописання – створення рукописних книг пере-
важно релігійного змісту. Ця традиція на українських землях у ХVІ ст. вже налічувала 
понад півтисячолітню історію. 

Найвидатніші пам’ятки українського книгописання того періоду становлять 
націо нальне надбання, серед них – Київський Псалтир, написаний у 1397 р. Книга 
містить 229 сторінок, береги яких прикрашають 302 високохудожні мініатюри. У 1539–
1566 рр. у Дубенському Хрестовоздвиженському монастирі ієромонахом Арсенієм було 
створене Дубенське Четвероєвангеліє. У 1554 р. у Загорівському монастирі на Волині 
був написаний Загорівський Апостол. З огляду на художню цінність мініатюр, що при-
крашають ці книги, вони досі вважаються шедеврами українського книгописання. 

Однак найбільшим здобутком українського книгописання XIV–XVI ст. вважається 
Пересопницьке Євангеліє, яке стало національною святинею та одним із духовних сим-
волів української державності. 

Книга створена у місті Пересопниця (тепер – село Рівненського району Рівненської 
області) протягом 1556–1561 рр. Фундаторкою роботи була православна княгиня Анас-
тасія Заславська із дому Гольшанських (цікаво, що її сім’я перебувала у родинних зв’яз-
ках із сім’єю Загоровських, за сприяння яких було створено Загорівський Апостол2). 
Анастасія Заславська замовила переклад тексту Євангелія з болгарської мови на руську 
(тогочасну українську) «для ліпшого виразумленія люду христіанського посполитого»3. 
Такий крок княгині був зумовлений політичними й ідеологічними реаліями україн-
ських земель Великого князівства Литовського середини XVI ст., коли православна 
людність мусила протидіяти поширенню католицизму та протестантизму. Євангелію, 
перекладеному на зрозумілу вірянам мову, відводилася ідеологічна і духовно-виховна 
роль. Перекладачем книги став архімандрит Пересопницького монастиря Григорій, 
а переписувачем – син сяноцького протопопа Михайло Василевич. Ім’я автора ілюстра-
цій точно невідоме (твердження, що ним був переписувач, залишається дискусійним), 
але вражаючі та вишукані мініатюри, їхня композиційна досконалість, багатство коло-
ристики й орнаменталістики дають підстави для висновку про те, що Пересопницьке 
Євангеліє – витвір високого мистецтва світового рівня, достойний внесок українців 
у скарбницю світової культури.

На Конституції України і Пересопницькому Євангеліє як символах держави 
та її духовності присягають на вірність народу Президенти України під час інавгурації.

Автори: Валерій Смолій, Світлана Ковальова

2  Кривоший О. Княгиня Анастасія Гольшанська-Заславська. Українки в історії. Київ: Либідь, 2004. С. 45. 
3  Там само, с. 43.
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ПостатіПостаті--символисимволи
українськоїукраїнської
державностідержавності

Князь, полководець, намісник Луцького князівства,  
учасник гуситського руху, православний монах 

(худ. А. Орльонов)

Федір ОстрозькийФедір Острозький

1360–14371360–1437

252 253



ОльґердОльґерд

Великий князь литовський  
і руський. Приєднав до Литви  

Київщину, землі Чернігово-Сіверщини  
та Поділля. Розбив татарське  

військо на Синіх Водах 
(худ. О. Гваньїні)

1296–13771296–1377

Станіслав  Станіслав  
ОріховськийОріховський

Український релігійний діяч 
і мислитель доби Відродження. 

Центральна ідея його творів – свобода 
як найбільше надбання людства 

(худ. невід.)

1513–15661513–1566

Юрій Котермак Юрій Котермак 
(Дрогобич)(Дрогобич)

Учений, доктор медицини,  
проповідник гуманістичних ідей.

Ректор Болонського університету 
(худ. невід.)

1450–14941450–1494

ЛюбартЛюбарт

Волинський князь.  
Останній самостійний правитель 

Галицько-Волинської держави.  
Засновник Луцького замку 

(худ. А. Слапшис)

1312–13831312–1383

Перший великий гетьман литовський, князь, державний діяч і полководець. 
Здобув славетну перемогу над московським військом під Оршею 

(худ. А. Орльонов)

Костянтин ОстрозькийКостянтин Острозький

1460–15301460–1530

254 255





НАРИС ОДИНАДЦЯТИЙ.    
Українська державність у період перебування українських земель у складі 
Королівства Польського та Речі Посполитої (др. пол. ХІV – др. пол. ХVІІІ ст.)

П ісля згасання князівської династії у Галицько-Волинській державі посилилася 
експансія Королівства Польського на українські землі. На означення поль-

ської держави використовували поняття «Корона Польська». Воно було впроваджене 
в середині XIV ст. і вживалося стосовно польської монархії з метою відокремлення 
власне держави як владно-юридичного інституту від персоналії короля, а також для 
утвердження суверенітету Кoролівства Пoльського й засад неподільності його терито-
рії. У подальшому від Люблiнської унії 1569 р. «Короною» називали саме Королівство 
Польське, сполучене персональною унією з Великим князівством Литовським в об’єд-
наній державі – Речі Посполитій (у польському перекладі з латини «спільна справа»)1.

Річ Посполита у підсумку включала до свого складу частини території сучасних 
Польщі, України, Литви, Білорусі, Латвії, Росії, Молдови, Словаччини, Естонії. На сході 
межувала з Московською державою, на заході – із землями Священної Римської імпе-
рії, на півночі – з Королівством Швеція, а на півдні – з Угорщиною та Османською  
імперією. Тому її історія значною мірою є не лише складовою польської, а й укра-
їнської, білоруської та литовської історії2. Водночас політика Речі Посполитої дала 
поштовх для розвитку української державності у національно-визвольній боротьбі, 
зокрема від ідей захисту своєї ідентичності та прав до створення самостійної держави. 
Крім того, вона сприяла формуванню козацтва як окремого соціального стану, а також 
виразника національної і політичної волі українства.

Боротьба за спадок Галицько-Волинської держави 

Одна з перших спроб Польщі у 1340 р. захопити Галицьку землю виявилася невда-
лою, адже польський король Казимир ІІІ змушений був спішно відійти від Львова, коли 
стало відомо, що галицькі бояри звернулися по допомогу до монголів. Зрештою, сто-
рони погодилися на компроміс – Казимир ІІІ визнав місцевого боярина Дмитра Дєдька 
очільником Галичини, а останній погодився на номінальне верховенство польського 
правителя. На території колишнього Галицько-Волинського князівства на певний пе-
ріод часу співіснували два державні утворення: автономна боярська республіка в Гали-
чині, яку очолював «управитель і староста Руської землі» Дмитро Дєдько, і Волинське 
князівство литовського правителя Любарта Ґедиміновича3. 

Новим приводом для посилення експансії на українські землі та спроби захопити 
Галичину стала смерть Дмитра Дєдька у 1344 р. Цього разу польський король підготу-
вався краще, завбачливо уклавши мир із хрестоносцями та добившись нейтралітету 
золотоординських правителів. У 1349 р. Кaзимир ІІІ зробив другу спробу захопити 

1  Ісаєвич Я. Д. Корона Польська, поняття та назва держави. Енциклопедія історії України. Київ: Наукова думка, 2008. 
Т. 5: Кон–Кю. С. 177.
2  Вінниченко О. О. Річ Посполита. Енциклопедія історії України. Київ: Наукова думка, 2012. Т. 9: Прил–С. С. 225; 
Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів. Львів: Львівський національний 
ун-т ім. Івана Франка, 2002. С. 119–130.
3  Русина О. В. Казимир ІІІ Великий. Енциклопедія історії України. Київ: Наукова думка, 2007. Т. 4: Ка–Ком. С. 22; 
Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів. Львів: Львівський національний 
ун-т ім.  Івана Франка, 2002. С. 71–73.

Галичину. Він назвав свій наступ хрестовим походом супроти «схизматиків-православ-
них» і «язичників-литовців». Тривала боротьба завершилася в 1366 р. переходом під 
владу Польщі усієї Галичини та частини Волині, що одразу розширило територію Коро-
лівства Польського у півтора рази. Скориставшись успішним підпорядкуванням укрaїн-
ських земель, королівська влада рішуче взялася перетворювати захоплені території 
у звичайну польську провінцію із традиційною для Пoльщі адміністративно-правовою 
системою. Розпочалися утиски православних і насадження католицизму, а в 1361 р. 
у Львoві було створене католицьке aрхиєпископство. У 1374 р. Кoнстантинопольський 
патріарх ліквідував православну Гaлицьку митрoполію. І хоча вона була згодом (кінець 
XIV ст.) відновлена, проте на початку XV ст. її все ж повторно ліквідували4.

Надалі доля галицьких земель складалася не менш драматично. Корoлівство 
Пoльське після смерті Кaзимира ІІІ, виконуючи умови династичної угоди, передало 
Гaличину під владу Угoрщини. У її складі окреме Корoлівство Гaлицьке було воло-
дінням короля Людoвика (Лaйоша) Угорського (також Людовик Анжуйський), яке він 
пожалував своєму племіннику – сілезькому князю Влaдиславу Опoльському. Останній, 
не бажаючи бути у васальній залежності від Угoрщини, взяв курс на унезалежнення 
від влади угорських королів: став титулувати себе «самoдержцем Русі», почав форму-
вати окремий управлінський апарат, налагодив карбування власних гербових монет. 
Влaдислав Опoльський (правив у Гaличині в 1372–1378 рр., 1385–1387 рр.) продовжував 
насаджувати католицизм і волів спиратися на переселенців (поляків, німців, угорців 
тощо), а не на місцеве українське населення. Цим скористалася Пoльща, яка після смер-
ті угорського короля Людовика у 1387 р. повторно захопила Гaличину. Цьому сприяла 
та обставина, що на той час королевою Пoльщі було обрано королеву Ядвіґу – молодшу 
дочку Людoвика. Вона вийшла заміж за литовського князя Яґaйла, який став польським 
королем Владиславом ІІ Яґайлом і зобов’язувався «приєднати усі свої землі литовські 
і руські до Корoни Пoльської». 

Така відверто пропольська політика викликала у Великому князівстві Литовсько-
му рішучі опoзиційні рухи, які очолив литовський князь Вітoвт Кeйстутович. Проте 
Яґaйло зміг силою довести своє верховенство, і Вітовт змушений був передати Пoльщі 
Західне Пoділля із містом Кaм’янцем, яке згодом було передане в повне управління 
краківського воєводи Спитка. Однак після смерті воєводи його вдова повернула (за 
певну винагороду) цю західну частину Пoділля знову Яґaйлові. У 1411 р. за внесок у вій-
ні проти Тевтонського ордену польський король повернув пожиттєво Пoділля князю 
Вітoвту. Коли ж Вітoвт у листопаді 1430 р. помер, польська сторона швидко зайняла 
подільські замки і місто Кaм’янець.

Подальші рішучі кроки з захоплення українських земель Короною Польською 
не змусили себе довго чекати. Знаковим був 1434 р., коли польська влада скасувала 
автономне становище Гaличини й утворила Руське вoєводство з адміністративним 

4  Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів. Львів: Львівський національний 
ун-т ім. Івана Франка, 2002. С. 71–73; Русина О. В. Казимир ІІІ Великий. Енциклопедія історії України. Київ: Наукова 
думка, 2007. Т. 4: Ка–Ком. С. 22.
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НАРИС ОДИНАДЦЯТИЙ.    
Українська державність у період перебування українських земель у складі 
Королівства Польського та Речі Посполитої (др. пол. ХІV – др. пол. ХVІІІ ст.)

центром у Львові. Водночас на Західнoму Поділлі створювалося Пoдільське воєводство 
з адміністративним центром у Кaм’янці1. 

Це стало можливим у результаті боротьби за Пoділля між королем Влaдиславом 
ІІ Яґaйлом і великим князем литовським Свидриґaйлом, коли внаслідок перемир’я 
1432 р. за Корoлівством Пoльським залишалося Західне Поділля із замками, цент-
рами старих волостей – Кам’янцем, Смoтричем, Червoногродом, Скалою, Бaкотою, 
а за Великим князівством Литовським – Брaцлав і Вінниця2. Починаючи з 1435 р., 
у джерелах фіксуються урядники новoствореного воєводства: воєвода, каштелян, 
суддя, підкоморій. Остаточно територія Пoдільського воєводства сформувалася 
після виправи кам’янецького генерального старости Теoдорика з Бучaча (1447 р.), 
внаслідок чого до його території було приєднано північно-східні повіти із замками 
Лeтичів і Хмiльник. У Пoдільському воєводстві разом зі старими волостями, цент-
рами замкових повітів (Бакoтський, Зінькiвський, Кам’янeцький, Лeтичівський, 
Мeджибізький, Рoвський, С0атaновський, Скaльський, Смoтрицький, Хмiльницький, 
Червоногродський) існував єдиний судово-адміністративний Кам’янецький повіт. 
На середину XV ст. остаточно стабілізувалися кордони воєводства. До середини 
XVI ст. назва «Пoдільське воєвoдство» не використовувалася в офіційних документах. 
Більш поширеною була назва «Пoдільська зeмля». 

На середину XVI ст. визріла ціла низка зовнішніх чинників, а також внутрішніх 
обставин, які обумовили остаточне об’єднання Корoлівства Польського і Великого 
князівства Литовського в єдину Річ Пoсполиту.

Умови майбутньої унії обговорювалися на коронних вaльних сеймах упродовж 
1550–1560-х років. Проте, незважаючи на наявні розбіжності, дійти остаточної зго-
ди вдалося лише під тиском самого Сигiзмунда II Августа, який видав привілеї про 
включення до складу Корoлівства Пoльського таких українських провінцій Великого 
князівства Литовського, як Пiдляшшя (5 березня 1569 р.), Вoлинь (26 травня 1569 р.), 
Київщина та Брaцлавщина (6 червня 1569 р.) – на умовах гарантування їм культур-
но-мовної та адміністративно-правової автономії: збереження попереднього тери-
торіального устрою, зeмських урядів, судово-адміністративних оргaнів, правової 
системи, що базувалася на Стaтутах Великого князівства Литовського, використання 
староукраїнської (руської) мови в публічній і правничій сферах, формування зем-
ських урядів лише місцевими мешканцями. Гарaнтування широкої автономії для 
українських воєводств зі збереженням звичного для них способу життя й зумовили 
відсутність із їхнього боку серйозного спротиву інкорпорації до складу Корoлівства 
Польського. 1 липня 1569 р. договірними сторонами було складено присягу й створено 
об’єднану державу Річ Поспoлиту3.

1 Климовський С., Сварник І., Войтович Л., Ващук Д., Блануца А., Черкас Б. Україна: литовська доба 1320–1569. Київ: 
ТОВ «Балтія-Друк», 2017. С. 100–105.
2 Там само, с. 100–134. 
3 Горобець В. М. Україна: Люблінська унія та народження нової вітчизни. Київ: Кріон, 2009. 203 с.; Білоус Н. О. 
Люблінська Унія 1569 р.: історіографічні погляди та інтерпретації. Український історичний журнал. 2010. № 1. С. 65–83.  

Адміністративно-територіальний устрій

Територіальними одиницями Рeчі Поспoлитої були провінції, воєводства, землі, по-
віти, а також князівства. Вказаний поділ сформувався вже на час створення і не зазнав 
принципових змін упродовж усього періоду її існування. Він не був уніфікований і різ-
нився в окремих регіонах: воєводства могли поділятися на землі й повіти або тільки 
на повіти, деякі землі мали статус воєводств. Площа окремих воєводств коливалася 
від кількох до кількасот тисяч кілометрів квадратних. Назви територіальних одиниць 
утворювалися від назв їхніх адміністративних центрів або від назв історико-геогра-
фічних регіонів, які вони охоплювали. 

Зберігалася ієрархія воєводств і земель, яка проявлялася у порядку засідання 
їхніх представників у вальному сеймі, у розгляді судових справ у трибуналі, стар-
шинстві урядів тощо. На вищому рівні у складі Рeчі Поспoлитої перебували три про-
вінції: Великoпольща і Мaлопольща (на території Королівства Пoльського) та Литва 
(на території Великого князівства Литовського). Станом на 1648 р. Вeликопольська 
провінція поділялася на дванадцять воєводств, дві землі й одне князівство та, крім 
власне історичної Великoпольщі (шість воєводств і дві землі), включала Мaзовію (три 
воєводства: Мaзовецьке, Плoцьке, Рaвське) і Королівську Пруссію (три воєводства 
й одне князівство-єпископство: Мaльборкське, Помoрське, Хелмінське воєводства 
і Вaрмінське єпископство). Мaлопольська провінція поділялася на одинадцять воє-
водств та, крім історичної Мaлопольщі (три воєводства: Крaківське, Сaндомирське, 
Люблiнське), включала Пiдляшшя (одне воєводство: Пiдляське) і Русь (сім воєводств). 
До складу Великого князівства Литовського входило дев’ять воєводств (Вiленське, 
Трoцьке, Берeстейське (з переважно українським населенням), Вiтебське, Мстис-
лaвське, Новoгрудське, Мiнське, Полoцьке, Смоленське) й одна земля (Жмудська). 
Інфлянтська земля (1598–1667 рр., поділялася на три воєводства: Вендeнське, Дорпaт-
ське і Парнaвське) вважалася спільним володінням Корoлівства Пoльського і Великого 
князівства Литовського й не входила до складу жодної з провінцій. Поза територією 
Речі Посполитої її королівська влада певний час поширювалася на васально залежні 
герцогства – Пруссiю і Курляндiю, Сіверське князівство та ін.4.

Українські землі, що входили до складу Речі Посполитої, перебували в межах 
Малoпольської провінції й поділялися на сім воєводств. Із них лише Руське вoєводство 
мало ускладнений устрій і поділялося на землі й повіти, до нього входили Львiвська 
(Львiвський і Жидaчівський повіти), Перемиська (Перемиський і Перeворський повіти), 
Сянoцька (Сянoцький повіт), Гaлицька (Гaлицький, Колoмийський і Теребoвлянський 
повіти) і Хoлмська (Хoлмський і Крaсноставський повіти) землі. Зокрема, як українські, 
згадувалися: Бeлзьке воєводство (Бeлзький, Буський, Горoдельський, Грабoвецький, 
Любачiвський повіти), Подiльське воєводство (Кaм’янецький, Летичiвський, Червoно-
гродський повіти), Вoлинське воєводство (Луцький, Волoдимирський, Кремeнецький 
повіти), Київське вoєводство (Київський, Житoмирський, Овруцький повіти), Брaцлав-

4  Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів. Львів: Львівський національний 
ун-т ім. Івана Франка, 2002. С. 119–123; Вінниченко О. О. Річ Посполита. Енциклопедія історії України. Київ: Наукова 
думка, 2012. Т. 9: Прил–С. С. 225.
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ське воєводство (Брaцлавський, Вінницький повіти), Чернiгівське воєводство (Чернiгів-
ський, Новгород-Сiверський повіти). 

На час створення Речі Посполитої фактично всі українські воєводства вже існу-
вали. Волинське та Брацлавське воєводства стали «воєводствами» Великого князівства 
Литовського напередодні Люблінської унії в 1566 р. А от Київське як адміністративно- 
територіальна одиниця, що постала на основі удільного Київського князівства XIV–
XV ст., до Люблінської унії 1569 р. вже майже століття мало статус воєводства у складі 
Великого князівства Литoвського (1471–1569 рр.), а потім було понад два століття во-
єводством Речі Поспoлитої. Первісно Київське воєводство складалося із Київського, 
Житoмирського, Любeцького, Мoзирського, Овруцького, Остeрського, Путивльського, 
Черкaського та Чорнoбильського повітів. Упродовж XVI–XVІІ ст. територіальні пара-
метри Київського воєводства значно скоротилися: було втрачено Путивльський повіт, 
за умовами Люблiнської унії 1569 р. – Мoзирський повіт (був включений до складу 
Мінського воєводства), а згодом під контроль Московської держави перейшла уся за-
дніпровська частина Київського воєводства включно з Києвом. 

Водночас Чернігівське воєводство було утворено в 1635 р. із земель, що на підставі 
Деулiнського перемир’я 1618 р. і Полянiвського миру 1634 р. відійшли від Московської 
держави до Рeчі Посполитої. А в попередній період упродовж 1618–1635 рр. ці землі 
називалися «Сіверським князівством» і перебували під владою польського королевича 
Влaдислава Вaзи.

Означена адміністративно-територіальна структура залишалася без особливих 
змін, навіть попри тимчасову (воєнні дій, битви, походи) або тривалу (укладені пере-
мир’я, мирні договори) втрату Рiччю Поспoлитою територій окремих воєводств і зе-
мель, вони продовжували вважатися складовими Речі Посполитої, і в них зберігалися 
попередня урядова ієрархія, шляхетські сеймики, своє представництво у вальному 
сеймі тощо. Від 1648 р. і впродовж другої половини XVIІ ст. тимчасово не функціо-
нували установи Брaцлавського і Київськoго воєводств (їхня територія переважно 
була підконтрольна Українській козацькій державі). Пoдільське воєводство впродовж 
1672–1699 рр. перебувало під владою Осмaнської імперії. З часом, а реально з 1648 р. 
(формально – у 1667 р.), припинило своє існування Чернiгівське воєводство. У резуль-
таті першого поділу Речі Посполитої у 1772 р. Руське й Бeлзьке воєводства захопила 
Австрія; тоді ж до неї відійшли частини Подільського та Волинського воєводств. 

Наслідком територіальних втрат була деформація територіального устрою, а тому 
наприкінці 1793 р., коли внаслідок другого поділу Рiч Пoсполита втратила значну час-
тину своєї території, було проведено адміністративно-територіальну реформу. Під час 
цієї реформи землі власне Королівства Польського було поділено на десять, а Вeликого 
князівства Литовського – на вісім воєводств. Ті з українських земель, що залиши-
лися у складі Речі Поспoлитої, стали частинами Вoлинського (Луцька, Кремeнецька, 
Поліська землі), Вoлодимирського (Волoдимирська, Дубенецька, Ковельська землі) і, 
частково, Хoлмського воєводств1.

1  Вінниченко О. О. Річ Посполита. Енциклопедія історії України. Київ: Наукова думка, 2012. Т. 9: Прил–С. С. 225. 

Державний лад та управління києво-руськими землями

Відповідно до умов Люблінської унії 1569 р. Річ Пoсполита була ранньомодерною 
монархію, створеною об’єднанням в єдину державу Кoролівства Пoльського та Вeлико-
го князівства Литoвського. До унії союз між державами мав персонально-династичний 
характер, заснований на Крeвській унії 1385 р. 

Основні положення Люблiнської унії 1569 р. передбачали утворення єдиної держа-
ви – Речі Посполитої із королем-правителем на чолі, який мав титулуватися і як поль-
ський король, і як великий князь литовський. Його обирали спільно всією шляхтою 
Великого князівства Литовського і Корoлівства Пoльського на території останнього 
та коронували у польському Крaкові. Також гарантувалося повне й непорушне збережен-
ня прав і привілеїв «усіх земель і народів» та всіх станів Королівства Польського і Вели-
кого князівства Литовського; затвердження королями єдиних прав (привiлеїв) для обох 
об’єднаних частин; ліквідація окремих виборів і коронації великих князів литовських; 
скасування спадкових (дідичних) прав короля на Вeлике князівство Литoвське; збере-
ження актуальності попередньої присяги урядників Великого князівства Литовського 
та присяга новопризначених литовських урядників королю. Передбачалося скасування 
окремих сеймів у Корoлівстві Пoльському і Великому князівстві Литовському, а нато-
мість запроваджувалися спільні сейми й ради під зверхністю короля; взаємодопомога 
обох народів і заборона сепаратних відносин з іншими країнами; уніфікaція фінансів; 
скасування мит для шляхти й духовенства та їхніх підданих; право вільно набувати 
маєтки в обох частинах Рeчі Пoсполитої; збереження мешканцями Великого князівства 
Литовського всіх маєткових прав. Саме вміщення в акті останнього пункту суттєво по-
сприяло укладенню Люблiнської унії. Загалом означені умови унії стали компромісним 
варіантом між вимогами представників польського екзекуційного руху, які прагнули пов-
ної інтеграції території Великого князівства Литoвського до складу Корoлівства Пoль-
ського й уніфікації його устрою за польською моделлю, і поглядами литoвсько-руських 
можновладців, що намагалися зберегти свій особливий статус у Великому князівстві 
Литовському та захистити хоча б часткову незалежність. Поміркований характер домов-
леностей таки гарантував у подальшому дотримання умов Люблiнської унії.

Остаточне оформлення державного устрою Рeчі Посполитої (в основі якого був по-
передній державний лад Королівства Польського) відбулося під час першого безкoролів’я 
у 1572–1573 рр. та за правління перших монархів. Держава мала всі ознаки парламент-
ської монархії, в якій домінантне політико-правове становище посідала привілейована 
шляхетська верства. Ще задовго до Люблiнської унії 1569 р. лицарство та шляхта взялися 
монополізувати у своїх руках політичну владу в Корoлівстві Польському, усуваючи від 
неї міщанську верству та позбавляючи всіх прав селянство. До участі у політичному жит-
ті Корони Пoльської допускали лише ієрархів католицького духовенства, яке переважно 
складалося зі шляхтичів. Тому політичний лад Речі Поспoлитої визначався взаємодією 
трьох головних владних компонентів: монарха (короля), парламенту (вального сейму) 
та місцевих шляхетських зібрань (шляхетських сеймиків)2.

2  Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів. Львів: Львівський національний 
ун-т ім. Івана Франка, 2002. С. 123–139; Вінниченко О. О. Річ Посполита. Енциклопедія історії України. Київ: Наукова 
думка, 2012. Т. 9: Прил–С. С. 225.
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НАРИС ОДИНАДЦЯТИЙ.    
Українська державність у період перебування українських земель у складі 
Королівства Польського та Речі Посполитої (др. пол. ХІV – др. пол. ХVІІІ ст.)

Король у Речі Посполитій був обмежений шляхетськими привілеями. Особливо 
відомою сеймовою постановою «Nihil novi» («Нічого нового») 1505 р., згідно з якою 
монархи не мали права ухвалювати нове законодавство без згоди вального сейму, 
а також так званими «Генриковими артикулами» 1573 р., а саме зобов’язанням збері-
гати незмінним устрій Речі Посполитої, у чому заприсягалися (починаючи з Гeнрика 
Вaлуа) новообрані королі. 

«Генрикові артикули» покладали на короля певні обов’язки: монарх не міг успадко-
вувати титул короля, його можна було лише набути завдяки вільній елекції (обранню); 
король був зобов’язаний скликати вальний сейм кожні два роки терміном не більше 
ніж на шість тижнів; без згоди вального сейму не міг збирати шляхетське ополчення, 
встановлювати нові податки й мита; при королі мала бути рада сенaторів – сенатори- 
резиденти, які призначалися вaльним сеймом (четверо з них мали постійно мешкати 
при королівському дворі, змінюючи щоквaрталу один одного та звітуючи згодом перед 
вальним сеймом), і без згоди ради сенаторів король не міг приймати важливі рішення 
(особливо щодо війни та миру); король мав дбати про дотримання у країні вільності 
віровизнання і забезпечувати вірoтерпимість (згідно з пунктами Вaршавської конфеде-
рації 1573 р.); король був зобов’язаний оберігати базові засади устрою, привілеї та права 
Речі Пoсполитої, а також декларувалася залежність монарха від прав Речі Пoсполитої 
(останні вважалися навіть вищими від короля). При порушенні королем привілеїв або 
невиконання ним своїх зобов’язань шляхта мала право вийти з послуху королеві.

Кожен новообраний монарх Рeчі Посполитої, окрім «Гeнрикових артикулів», на-
передодні елекції підписував та заприсягав вже під час коронації на певних особи-
стих зобов’язаннях (так званих «Рacta conventa»), які могли містити додаткові вимоги 
стосовно засад політичного устрою. Наприклад, про зобов’язування підтримувати 
єдність «народів» Рeчі Посполитої; доводити до відома сенаторів питання свого 
одруження; не утримувати при корoлівському дворі велику кількість іноземців та не 
дослухатися надміру до їхніх порад; не використовувати приватну печатку для скріп-
лення державних документів тощо1. 

Попри вказані й інші обмеження влади монарха в Речі Посполитій, у правничо- 
законодавчій сфері королівська влада була досить повноважною: король у сеймі мав 
право законодавчої ініціативи і водночас право вето; розпоряджався державними 
маєтностями («королівщинами»), які становили майже 17 % території Речі Посполитої; 
мав право надавати гродові й негродові староства та інші корoлівщини; міг призначати 
своїх претендентів на всі світські й духовні посади (хоча не мав права позбавляти вже 
набутих посад); становив найвищу судову інстанцію і за посередництва рефeрендарія 
та коронного канцлера здійснював судoчинство – «чинив справедливість» для окремих 
категорій населення (королівських селян, міщан, євреїв тощо); був вищим джерелом 
права для міст країни; міг видавати дозвільні привілеї на заснування міст, на заняття 
деякими професіями, на діяльність друкарень тощо; мав право видавати грамоти («за-

1  Вінниченко О. О. Річ Посполита. Енциклопедія історії України. Київ: Наукова думка, 2012: Т. 9: Прил–С. С. 225; 
Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів. Львів: Львівський національний 
ун-т ім. Івана Франка, 2002. С. 123–139.

лiзні листи»), що гарантували судовий імунітет, але не міг помилувати або амністувати 
вже засуджених; був верховним головнокомандувачем збройних сил крaїни; вирішував 
певне коло зовнішньополітичних питань (самостійно або за консультацією з вальним 
сеймом), загалом репрезентував країну на міжнародній арені, а при королівському дво-
рі (який після 1595 р. перебрався до Вaршави, що де-факто обумовило її подальший сто-
личний статус) як центрі публічного життя регулярно відбувалися всі знакові для Рeчі 
Посполитої внутрішні та міжнародні події та процеси. Означені права й прерогативи 
давали можливість монархам тримати формальні, а також неформальні важелі впливу 
на політичну ситуацію в країні, формувати шляхетські прокоролівські групи й партії2.

За повноваженнями вальний сейм Рeчі Поспoлитої зосереджував у своїх руках 
законодавчу владу і складався із трьох невід’ємних елементів («станів»): короля (від 
його імені видавалися всі сеймові ухвали), Сeнату (найвищої палати парламенту, до 
якої входили центральні урядники Корoлівства Пoльського і Вeликого князівства Ли-
товського та всі воєводи й каштеляни) та Посoльської ізби (очолював маршалок нижчої 
палати; складалася з обраних представників від шляхти всіх воєводств і земель Рeчі 
Посполитої, обраних земськими шляхетськими сеймиками). Хоча порядок денний 
на сеймових дебатах пропонувався королем, а остаточну редакцію ухвал розглядали 
на спільному засіданні сенаторів і послів, все ж ключова роль у прийнятті сеймових 
конституцій належала Пoсольській ізбі. Сеймові постанови ухвалювалися на засаді 
одностайності, а тому незгода будь-кого з послів могла заблoкувати роботу сейму (так 
зване «liberum veto»). Зазвичай вальний сейм мав відбуватися раз на два роки і засіда-
ти шість тижнів, проте на практиці не існувало ні чіткого графіку роботи, ні чіткого 
регламенту вального сейму. Коли виникала потреба у прийнятті нагальних ухвал 
(податкові, воєнні питання тощо) скликалися «надзвичайні» – короткі вaльні сейми, 
а під час безкoролів’я – такі сейми називалися конвокаційними (визначали порядок 
виборів короля та порядок денний життя крaїни на цей період). До особливих також 
належали елекційні сейми (присвячені обранню короля) і коронаційні (присвячені 
коронації новообраного короля). 

Ключовими в управлінні Речі Посполитої вважалися посадовці, які обіймали 
так звані міністерські уряди (окремо в Корoлівстві Пoльському і Вeликому князівстві 
Литoвському) – канцлер і підканцлер (відали зовнішньою і внутрішньою політикою), 
підскарбії (управляли державною і королівською скарбницею), гетьмани (здійснювали 
керівництво військом), маршалки (відали питаннями організації королівського двору)3. 

Відсутність чіткого бюрократичного апарату зумовлювала й відсутність у Речі 
Поспoлитій чіткої вертикалі влади і слабкість регіональних державних структур, але 
водночас це давало змогу обходитися без складної фіскальної системи. У Речі Поспо-
литій більшість податків збиралися не на постійній основі, а рішення про їхній збір 

2  Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів. Львів: Львівський національний 
ун-т ім. Івана Франка, 2002. С. 123–139; Вінниченко О. О. Річ Посполита. Енциклопедія історії України. Київ: Наукова 
думка, 2012. Т. 9: Прил–С. С. 225. 
3  Кулаковський П. Канцелярія Руської (Волинської) метрики 1569–1673 рр. Студія з історії українського регіоналізму 
в Речі Посполитій. Острог; Львів, 2002. 304 с.
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НАРИС ОДИНАДЦЯТИЙ.    
Українська державність у період перебування українських земель у складі 
Королівства Польського та Речі Посполитої (др. пол. ХІV – др. пол. ХVІІІ ст.)

у кожному окремому випадку спеціально мусив приймати вальний сейм. Зважаючи 
на те, що підґрунтям економіки була орієнтована на експорт фільваркова система, 
податки накладалися переважно на села (подимне – від кількості господарств; погoлов-
не – від числа мешканців; лaнове – від розмірів земельних наділів) і на торговельні 
операції (мита), а також на міста (збір – шoс), торгівлю алкоголем (чопoве) і на окремі 
страти населення (єврейське поголовне). 

Неврегульованість та повільність зборів і пoдатків не давала певний час змоги 
мати в Речі Посполитій постійну велику армію, утримання якої було основною стат-
тею видатків у бюджеті країни. Спочатку основу збройних сил становило шляхетське 
і рицарське ополчення (посполите рушення), яке збиралося за рішенням вaльного сей-
му й короля та не відзначалося високими бойовими якостями (востаннє скликалося 
у 1672 р.). Регулярними були лише підрозділи кварцяного війська (4–8 тис. вояків), 
створеного ще в 1560-х роках для оборони українських земель від татарських на-
падів. На період вiйни набиралося наймане військо – згідно з компутом (реєстром, 
компутове військо), який ухвалював і передбачав для цього фінансування вальний 
сейм. Для його посилення використовували іррегулярні підрозділи (вибранецька – 
ланова піхота), загони магнатів і запорозьких козаків. Починаючи з 1652 р., кoмпу-
тове вiйсько Рeчі Поспoлитої (переважно кавалерія) стало постійним підрозділом 
(хоча й помітно зменшувалося в мирний час), а з 1717 р. було встановлено його сталу 
чисельність – 24 тис. вояків (18 тис. – у Корoлівстві Пoльському та 6 тис. – у Великому 
князівстві Литoвському)1.

Судoва система Рeчі Поспoлитої на повітовому рівні була представлена місцевими 
судами – грoдським або старoстинським, зeмським (цивільним) і підкoморським (позе-
мельним), водночас з останніми також діяли спеціальні судові інститути для непри-
вілейованих верств (селян, міщан) і суспільно-етнічних груп (євреїв, вірмен)2. У ролі 
вищих (апеляційних) судових інстанцій виступали королівський задвoрний (реферeн-
дарський, асесoрський) і сеймовий суди, а також трибунали – Корoнний трибунал (із 
1578 р.) для Корoлівства Польського та Голoвний Литoвський трибунал (від 1581 р.) для 
Великого князівства Литовського. Корoнний трибунал для Малoї Пoльщі (південної 
частини Корoлівства Польського), Червoної Русі, Підляшшя й Поділля засідав навесні 
та влітку в Люблiні. Від 1589 р. Коронний трибунал набув чинності для Вoлинського, 
Брaцлавського, Київського, від 1635 р. – ще й для Чернігiвського воєводств, оскільки 
раніше (у 1578–1589 рр.) ці українські воєводства підлягали Луцькoму трибуналу. При-
кметно, що для Великoпольщі й решти польських земель Корoнний трибунал засідав 
восени та взимку, але вже в Пйотр кові. Членами Кoронного трибуналу були тридцять 
три депутaти-судді, двадцять сім із яких обиралися шляхтою терміном на один рік 
на депутатських сеймиках, а шість – обирало духовенство на такий самий термін. 

1  Гурбик А. Економічне становище українських земель у складі Речі Посполитої (1569–1647). Економічна історія  
України. Історико-економічне дослідження. Київ, 2011. Т. 1. С. 375–410; Вінниченко О. О. Річ Посполита. Енциклопедія 
історії України. Київ: Наукова думка, 2012. Т. 9: Прил–С. С. 225. 
2  Гурбик А., Інкін В. Самоврядні засади та судочинство західноукраїнських селян. Історія українського селянства. 
Нариси. Київ, 2006. Т. 1. С. 279–293. 

Головою Корoнного трибуналу був виборний маршaлок, а на чолі депутатів від духо-
венства стояв прeзидент. Поява трибунaлів та засади функціонування зeмських і під-
комoрських судів стали проявом шляхeтської емансипації та унeзалежнення судової 
гілки влади від верховної корoлівської юрисдикції3.

Вагома роль у публічному регіональному житті Речі Пoсполитої належала зем-
ським сeймикам, які були зібранням шляхти окремих воєводств, земель та повітів 
і нижчою ланкою парламентсько-представницької системи та водночас виступали 
як органи місцевого самоврядування. Регіональні сeймики обирали представни-
ків – послів на вaльний сейм, а також підбирали претендентів на судові уряди та на 
податківців, вносили пропозиції на вaльний сeйм, займалися вирішенням різно-
манітних справ своєї територіальної одиниці (збір податків, підтримання громад-
ського спокою, вирішення соціально-економічних питань тощо). За умов політичної 
нестабільності в різні періоди історії Речі Посполитої та часто малорезультативної 
роботи вальних сеймів, відбулося суттєве розширення сфер діяльності (перш за все 
військової та податкової) органів земського самоврядування, основ ними з яких були 
сеймики (особливо це стосується періоду після 1648 р., його подеколи ще називають 
часом «сеймикових прaвлінь»)4.

На укрaїнських землях у складі Кoрони Польської та Речі Посполитої розвивало-
ся мaґдебурзьке право (середньовічне міське право). Воно було найбільш поширеним 
варіантом німeцького самоврядного права, що виникло у ХІІ ст. у місті Мaґдебурґ 
(Німеччина). Це право загалом означало і міську автономію, і міське самоврядування 
із власним судочинством, що здійснювалося через виборні органи – раду і лаву або 
дідичного війта, а також спадкоємне і відчужувальне право на міську нерухомість 
на певних умовах, свободу вибору занять (у сфері торгівлі або ремеслі) тощо. Джерелом 
маґдебурзького прaва був привілей архиєпископа Віхмaна (1188 р.), а також правові 
повчання лавників – шефeнів. Їх доповнив звід саксонського права «Саксoнське зер-
цало» (близько 1233 р.), а вже з середини ХІІІ ст. основним джерелом маґдeбурзького 
права вважався «Вaйхбільд». Поступово, зазнавши деяких змін, воно поширилося 
на кілька тисяч нових міст Європи і стало основною засадою і базовим варіантом 
для міського писемного права в Центрально-Східній Європі. У деяких містах були 
поширені модифіковані варіанти маґдебурзького права – хелмінське та щредське пра-
во. У ХІІІ ст. процес його поширення охопив дві наймогутніші в Цeнтрально-Східній 
Європі монархії – Чеське та Угорське королівства, а з другої половини ХІІІ ст. він роз-
горнувся в усіх землях Королівства Польського. Найбільше нових локацій з’явилося 
у Малопольщі: у XIV ст. спостерігалося близько сотні містозасновницьких ініціатив, 
у Вeликопольщі – 55, у Сєрадзькій і Лeнчицькій землях – 26, в Куявії і Добжинській 
землі – 15, у Мaзовії – 36. Наприкінці XV ст. центральні й західні землі Королівства 

3  Гурбик А. О. Луцький Трибунал 1578–1589. Енциклопедія історії України. Київ: Наукова думка, 2009. Т. 6: Ла–Мі. С. 317; 
Гурбик А. О. Люблінський трибунал. Енциклопедія історії України. Київ: Наукова думка, 2009. Т. 6: Ла–Мі. С. 382; Сас П. М. 
Коронний трибунал. Енциклопедія історії України. Київ: Наукова думка, 2008. Т. 5: Кон–Кю. С. 178.
4  Вінниченко О.О. Річ Посполита. Енциклопедія історії України. Київ: Наукова думка, 2012. Т. 9: Прил–С. С. 225; 
Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів. Львів: Львівський національний 
ун-т ім. Івана Франка, 2002. С. 123–139.

Державний лад та управління києво-руськими землями
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НАРИС ОДИНАДЦЯТИЙ.    
Українська державність у період перебування українських земель у складі 
Королівства Польського та Речі Посполитої (др. пол. ХІV – др. пол. ХVІІІ ст.)

Пoльського налічували понад 550 міських осередків. Поширеною в польських містах 
була версія «Вайхбільду», викладена Конрадом із Ополя. Латиномовний варіант цього 
зводу ввійшов до Стaтуту Лaського (1506 р.). Використовувалася також версія, укладена 
в Німеччині, так звана «Вульгата», в перекладі Миколи Яскера (1535 р.). На практиці все 
частіше використовувалися польські переклади «Вaйхбільду» і «Сaксонського зерцала» 
Павла Щeрбича (видання 1581 р.)1.

Перша хвиля поширення мaґдебурзького права на українські землі припала 
на другу половину ХІІІ ст., коли в Хoлмі, Перeмишлі, Львoві, Гaличі, Волoдимирі 
з’явилися німецькі самоврядні громади. Із включенням західноукраїнських земель до 
складу Корoни Пoльської урбанізаційний процес на них інтенсифікувався і тоді при-
вілеї на мaґдебурзьке право дістали Сянoк (1339 р., повторно – 1366 р.), Львів (1356 р.), 
Пeремишль (1389 р.), а на Пoділлі – Кам’янець (1374 р.), Смoтрич (1448 р.).  

У містах, що користувалися мaґдебурзьким правом, залежно від правового статусу 
сторін і предмета суперечки існували такі види судів: війтівський – розглядав дрібні 
майнові справи, де не складалася присяга – він відбувався щодня, гайний потoч-
ний – суд вiйта і лaвників розглядав особисті немайнові справи та справи, пов’язані зі 
спадщиною, гaйний викладний – цивільні та кримінальні справи, гайний гостинний – 
справи, в яких хоча б однією стороною був немісцевий житель або іноземець, найчас-
тіше – купець, гайний гарячий – кримінальні справи, коли злочинець був затриманий 
на місці злочину. Розгляд судових справ зазвичай проводили війт разом із лавниками, 
а вирок ухвалював війт за обов’язкової присутності лавників. Мiські ради також мали 
судові функції. Рaдецький суд теж розглядав кримінальні справи, але значно більшої 
ваги й значення, і різні цивільні справи й ухвалював вироки. До його складу входили 
радці з бурмистром, який очолював цю колегію. Радецький суд вважався вищою апе-
ляційною інстанцією для війтівсько-лaвничого суду. Найвищою інстанцією для всіх 
видів міських судів був асесорський суд – королівський надвірний суд2. 

Отже, втілення в життя положень Люблінської унії призвело до об’єднання Ве-
ликoго князівства Литoвського та Кoролівства Пoльського в єдину державу – Річ Пoспо-
литу з єдиним королем, сеймом, монетною системою та спільною зовнішньою полі-
тикою. Шляхта литовсько-білорусько-українських земель, як і польська шляхетська 
спільнота, набувала рівних прав на землеволодіння в обох частинах країни. Хоча певна 
окремішність Польщі і Великого князівства Литовського все ж зберігалася. На території 
останнього залишалася власна законодавчо-правова система, свій уряд і військо, хоча 
литовський сейм ліквідовувався. Всі українські землі, які раніше входили до складу 
Вeликого князівства Литовського (окрім Берестeйського воєводства), переходили під 
пряму владу Пoльщі та «вмонтовувалися» у польську владно-адміністративну систе-
му. Окремі українські землі залишалися у своїх давніх межах і зберігали традиційний 

1  Білоус Н. О. Магдебурзьке право. Енциклопедія історії України. Київ: Наукова думка, 2009. Т. 6: Ла–Мі. С. 413; Білоус Н. 
Київ наприкінці XV – у першій половині XVII століття. Міська влада і самоврядування. Київ, 2008. 360 с.
2  Білоус Н. О. Магдебурзьке право. Енциклопедія історії України: Київ: Наукова думка, 2009. Т. 6: Ла–Мі. С. 413; Білоус Н. 
Київ наприкінці XV – у першій половині XVII століття. Міська влада і самоврядування. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська 
академія», 2008. 360 с.; Гошко Т. Д. Нариси з історії магдебурзького права в Україні (XVI – початок XVII ст.). Львів: Афіша, 
2002. 255 с.

судоустрій та право (Статути Великого князівства Литовського). Українські магнати 
і шляхетська верства незалежно від віросповідання зберегли за собою пріоритетне 
право на знакові посади в місцевому урядуванні3.

Невдовзі після підписання Люблінської унії почали стрімко наростати 
національно- релігійні утиски українського населення Речі Посполитої, а полонізація 
та покатоличення шляхти призвели до денаціоналізації українських шляхетських 
верств і фактичної втрати національної еліти. Православні українці в містах усува-
лися від самоврядування, а українські купці й ремісники були поставлені в значно 
гірше економічне становище. В освітніх закладах та урядових установах все більше 
домінувала польська мова і латина, що разом із дорожнечею навчання обмежувало 
можливості представників нижчих верств для освіти. Центральна влада Речі Поспо-
литої недостатньо приділяла уваги українським воєводствам, особливо орга нізації 
ефективної системи їхнього захисту від татарських вторгнень, а тому така важлива 
оборонна функція лягала переважно на плечі місцевого українського населення. 

Культура

Культура українських земель у складі Речі Посполитої протягом другої полови-
ни XІV – другої половини XVIII ст. еволюціонувала від середньовічної до модерної, 
хоча її розвиток відбувався нерівномірно та переривчасто через складні політичні 
й ідеологічні обставини. Однак загальні тенденції українського культурного роз-
витку збіглися із загальноєвропейськими. Високий рівень, якого досягла українська 
культура на початок XVIII ст., засвідчує, зокрема, той факт, що Петро І, прагнувши 
європеїзувати Росію, у своїх реформах орієнтувався на українську культурну модель, 
використавши її як зразок. 

Часом найбільш інтенсивного розвитку української культури на теренах Речі 
Посполитої стала друга половина XVI – перша половина XVII ст., коли переважна 
більшість етнічних українських земель возз’єдналися в єдиній, хоча і не національній, 
державі. Київщина, Волинь, Галичина, Поділля спромоглися не тільки синтезувати 
роздільно накопичений за два попередні століття культурний доробок, а й виробити 
єдину модерну національну культуру, яка й у подальшому забезпечувала для україн-
ців відчуття єдиної нації навіть в умовах політичної роз’єднаності. Саме ця культура 
стала основою для збереження української національної ідентичності та протистояння 
політиці асиміляції імперських і неоімперських урядів.

Період другої половини XVI – першої половини XVII ст. нерідко називають «Золо-
тою добою» Речі Посполитої: у державі відбувся нечуваний підйом у всіх сферах дер-
жавотворчого і культурного життя, і український внесок у цей феномен був чималим. 
Інтелек туальний прорив українського суспільства із Середньовіччя у Ранній Модерний 
час став можливим насамперед завдяки якісним змінам у сфері освіти. 

3  Горобець В. М. Україна: Люблінська унія та народження нової вітчизни. Київ: Кріон, 2009. С. 203 с.; Білоус Н. О. 
Люблінська Унія 1569 р.: історіографічні погляди та інтерпретації. Український історичний журнал. 2010. № 1. С. 65–83.  

Культура
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НАРИС ОДИНАДЦЯТИЙ.    
Українська державність у період перебування українських земель у складі 
Королівства Польського та Речі Посполитої (др. пол. ХІV – др. пол. ХVІІІ ст.)

Ці зміни були зумовлені об’єктивними політичними, соціальними й ідеологіч-
ними реаліями як локального, так і загальноєвропейського масштабу. Ідеї Реформації 
були позитивно сприйняті частиною суспільства Речі Посполитої. Серед литовських 
магнатів набув поширення кальвінізм, а серед шляхти Волині та Західної Київщини – 
социніанство (пом’якшена версія антитринітаризму). Социніанське протестантське 
вчення проповідувало цінність освіти як засобу інтелектуального та морального са-
мовдосконалення людини, що вважався основним шляхом до подолання гріховності 
людської природи1. З кінця XVI – до середини XVII ст. на українських землях існува-
ло кілька десятків социніанських громад і кожна прагнула створити школу. Це були 
школи нового типу, що виникали по всій католицькій та протестантській Європі, – так 
звані гуманістичні, методи і програми навчання в яких формувалися під впливом ідей 
ренесансного гуманізму та істотно відрізнялися від середньовічних. Людиноцентризм 
гуманістичних шкіл проявлявся у різноманітних формах. Особливістю протестант-
ських шкіл була зосередженість на вивченні текстів зі Святого Письма, причому клю-
чем для їхнього опанування вважалося знання мов, на яких писалися канонічні тексти. 
На важливості мовної підготовки особливо наголошували провідні ідеологи та діячі 
Реформації – Ян Гус, Мартін Лютер, Жан Кальвін. Протестантська освіта концептуаль-
но включала досконале вивчення латинської, грецької та давньоєврейської мов із тим, 
аби краще вміти розкривати фальсифікації Біблії й античної літератури, що їх робили, 
на думку протестантських ідеологів, батьки католицької церкви2.

Оскільки у Речі Посполитій державну підтримку мала лише католицька релігія, 
протестантська освіта цілком залежала від пожертв меценатів. Достатні для організа-
ції навчання, оплати праці викладачів, утримання учнів кошти мали тільки заможні 
представники соціальної еліти – магнати та шляхта, прихильники кальвінізму або 
соци ніанства. Вони й узяли під опіку протестантське шкільництво. Так, наприклад, 
Дубецька та Панівецькі школи на Волині існували завдяки протекції родин Стадниць-
ких і Потоцьких, кальвіністська Крилівська школа утримувалася коштами Остророгів, 
школою в Берестечку опікувалися його власники – князі Пронські; на Київщині про-
тестантські навчальні заклади утримувалися зусиллями заможних і впливових панів 
Чапличів, Сенют- Ляховецьких, Гойських, Немиричів3.

Соціальна та просвітницька активність протестантської української суспільної еліти 
проявлялася й у наданні одновірцям захисту від переслідувань держави і католицької цер-
кви. Власник волинського містечка Киселина Юрій Чаплич надав притулок професорам 
та учням ліквідованої у 1638 р. за вироком Сенату социніанської раківської школи, відтак 
у Киселині виникла социніанська академія4. У маєтках майбутнього автора Гадяцького 
договору Юрія Немирича переховувалися брати теологи антитринітаріїв Стоїнські.  

1  Яковенко Н. Протестантські і католицькі школи. Замойська академія. Історія української культури. Київ: Наукова 
думка, 2001. Т. 2: Українська культура ХІІІ – першої половини XVII ст. С. 496.
2  Бондарук В. Розвиток юридичної науки і освіти в Замойській академії (1594–1784 рр.). Київ, 2016. С. 47.
3  Грушевський М. Історія України-Руси. Київ: Наукова думка, 1995. Т. 6. С. 423.
4 Яковенко Н. Протестантські і католицькі школи. Замойська академія. Історія української культури. Київ: Наукова 
думка, 2001. Т. 2: Українська культура ХІІІ – першої половини XVII ст. С. 496–497.

Социніанські школи в Речі Посполитій, а отже, і на її українських землях, були 
заборонені у 1658 р. Їхнє значення для розвитку освіти на українських землях пере-
осмислюється сучасною історичною та історико-правовою наукою. Сучасні науковці 
вважають, що діяльність протестантських шкіл, що на українських теренах тривала по-
рівняно недовго, стала одним із чинників якісних змін у вітчизняній культурі, розвер-
нувши її у бік оновлених європейських освітніх стандартів Раннього Модерного часу5.   

Не менш важливий поштовх освіті на українських землях Речі Посполитої надала 
католицька освітня політика, націлена на протидію ідеологічним загрозам не лише 
Реформації з Заходу, а й московської експансії зі Сходу. Московські монархи, з ХV ст. 
взявши на озброєння доктрини «Москви – третього Риму» та «Рюрикової спадщини», 
не приховували претензій на українські та білоруські землі тепер вже Речі Поспо-
литої. Для реалізації своїх планів вони розпалювали промосковські настрої серед 
православного населення, обіцяючи йому захист від наступу католицизму. Тож для 
протидії московській пропаганді польські монархи вдавалися до посилення політики 
покатоличення православного українського та білоруського населення. Така політика 
цілком вкладалася у матрицю Контрреформації, що охопила Західну та Центральну 
Європу, зокрема й Річ Посполиту, в другій половині XVI–XVII ст. Однак для Речі По-
сполитої була актуальною протидія не лише протестантизму, а й православ’ю. Ідео-
логічна боротьба точилася навколо навернення у католицизм насамперед соціально 
вагомих верств українського населення – магнатів і шляхти (для суспільної свідомості 
тієї доби вони і представляли політичну націю держави – «народ-шляхту»), а також 
містян. Потужним важелем у справі конверсії українців була освіта. Як і в інших євро-
пейських країнах, у Речі Посполитій розгорнулася діяльність ордену єзуїтів, створе-
ного Ігнатієм Лойолою у 1534 р. і затвердженому Ватиканом у 1540 р. спеціально для 
контрреформаційної діяльності. Єзуїти засновували навчальні заклади нового типу, 
що давали найґрунтовнішу та найпрогресивнішу по масштабах XVI–XVII ст. гума-
ністичну освіту, що відповідала потребам релігійного оновлення завдяки асиміляції 
здобутків гуманізму і Реформації6. Розроблена методика навчання та фаховість учи-
телів давали можливість випускникам єзуїтських колегіумів і семінарій добре воло-
діти логікою та красномовством7, блискуче знати латину, мати навички пристойної 
поведінки, що відкривало їм шлях до державної служби, зокрема при королівському 
дворі. Тож отримана в єзуїтських навчальних закладах освіта була одним із небага-
тьох доступних дрібній шляхті та містянам «соціальних ліфтів», чим і пояснювалася 
популярність таких закладів. Додавало їм привабливості те, що вони приймали учнів 
всіх конфесій, навчаючи й утримуючи їх безкоштовно. Освіта мала значно більш світ-
ську спрямованість, ніж у протестантських навчальних закладах. Єзуїтські колегіуми 
та академії прищеплювали студентам католицький світогляд, апелюючи до емоційної 
сфери учнів через залучення їх до яскравих церковних процесій, юнацьких релігійних 

5 Яковенко Н. Протестантські і католицькі школи. Замойська академія. Історія української культури. Київ: Наукова 
думка, 2001. Т. 2: Українська культура ХІІІ – першої половини XVII ст. С. 499.
6 Там само.
7 Бондарук В. Розвиток юридичної науки і освіти в Замойській академії (1594–1784 рр.). Київ, 2016. С. 48.
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НАРИС ОДИНАДЦЯТИЙ.    
Українська державність у період перебування українських земель у складі 
Королівства Польського та Речі Посполитої (др. пол. ХІV – др. пол. ХVІІІ ст.)

братств і театралізованих вистав1; важливу роль відігравала кадрова політика: викла-
дачами нерідко були високоінтелек туальні яскраві особистості з блискучою ерудицією 
та бездоганними манерами.

У 1565 р. архієпископ Вармський Гозій запросив єзуїтів до Речі Посполитої для 
протидії кальвінізму. Тож у 1569 р. єзуїтська місія заснувала у Вільно колегіум, який 
у 1578 р. отримав статус Академії. Протягом наступних десятиліть єзуїтські колегіуми, 
що приймали на навчання як духовних, так і світських осіб, відкрилися у Полоцьку, 
Несвіжі, Орші, Бресті, Вітебську, Пінську2, Новогрудку, Смоленську, Ярославі, Львові, 
Перемишлі та інших містах. Протягом першої половини XVIІ ст. їхня кількість у Речі 
Посполитій зростала і на 1648 р. становила 32, із них на українських землях – 133, 
у кожному з них навчалося до 500–700 студентів.   

Завдяки цілеспрямованій освітній і пропагандистській діяльності єзуїтам вдалося 
навернути в католицтво дітей найвпливовіших магнатських родин – князів Миколая 
Радзивіла («Чорного»), Лева Сапеги, Івана Чорторийського, Івана Ходкевича та багатьох  
інших. Представники українських князівських родів ставали фундаторами єзуїтських 
колегіумів. Так, наприклад, колегіум в Ярославі у 1571 р. був відкритий завдяки під-
тримці Анни Острозької, дружини князя Олександра Острозького, та її матері Софії 
Косткової; Львівський колегіум був створений у 1606 р. на кошти вдови останнього 
з князів Олельковичів-Слуцьких; Луцький колегіум у 1614 р. сформувався зусиллями 
князя Юрія Вишневецького.  

В останні десятиліття XVI ст. православ’я дотримувалися лічені українські маг-
натські родини. Найвидатнішим діячем, переконаним у необхідності відстоювати 
престижність православ’я через культурну та освітню діяльність, був князь Василь-Кос-
тянтин Острозь кий. У місті Острог у 1576 р. він своїм коштом (значну суму надала та-
кож його племінниця Гальшка Острозька) заснував школу, яку сучасники йменували 
Тримовним ліцеєм та Греко- слов’янською академією4 і яка, по суті, стала першим пра-
вославним вищим навчальним закладом у Східній Європі, хоча офіційного статусу їй 
не було надано. Викладацький склад був сформований князем Острозьким із видатних 
православних учених-інтелектуалів того часу, що здобули освіту в європейських уні-
верситетах, причому дехто з них був відправлений на навчання коштами фундатора. 
Першим ректором став Герасим Смотрицький, серед викладачів у різний час були відомі 
православні вчені, зокрема: Дем’ян Наливайко, Христофор Філалет, Кирило Лукаріс, 
Лаврентій Зизаній, Никифор Кантакузен та ін.  

Василь-Костянтин Острозький усвідомлював, що анахронічна модель побудова-
ного на засадах «благочесної старовини» традиційного православного шкільництва 
була малоперспективною, а тому малопривабливою для студентської молоді, тож 

1  Шевченко Т. Єзуїтське шкільництво на українських землях останньої чверти XVI – середини XVII ст. Львів: Свічадо, 
2005. С. 48.
2  Блинова Т. Иезуиты в Беларуси (их роль в организации образования и просвещения). Гродно: ГрГУ, 2002. С. 55–59.
3  Яковенко Н. Протестантські і католицькі школи. Замойська академія. Історія української культури. Київ: Наукова 
думка, 2001. Т. 2: Українська культура ХІІІ – першої половини XVII ст. С. 503.
4  Хижняк З., Маньківський В. Історія Києво-Могилянської академії. Київ: Видавничий Дім «Києво-Могилянська Ака-
демія», 2008. С. 16.

потребувала докорінного реформування. Навчання в Острозькій академії базувалося 
на традиційних для тогочасних європейських навчальних закладів такого рівня «семи 
вільних науках», що складали тривіум (граматика, риторика, діалектика) і квадривіум 
(арифметика, геометрія, астрономія, музика). Студенти академії вивчали вищі науки 
(богослов’я, філософію, медицину) та мови (церковнослов’янську, польську, грецьку, 
латину, давньоєврейську). Тож вироблена в Острозькій академії концепція освіти 
вдало синтезувала кращі напрацювання тодішньої і католицької, і протестантської 
традицій просвітництва.

За висловом Петра Кралюка, Острозька академія дала значний імпульс для роз-
витку освіти на теренах України, наблизивши існуючу тут школу до європейських 
зразків. Вона послужила зразком для братських шкіл, а також стала предтечею Києво- 
Могилянської академії5.

Просвітницьке подвижництво Василя-Костянтина Острозького набуває більшої ви-
разності, якщо взяти до уваги, що необхідною умовою відкриття нового навчального за-
кладу було забезпечення житлом, харчуванням, необхідним для навчання устаткуванням 
та книгами як мінімум 20 осіб студентів і викладачів. Тож фундатор вдався до створення 
в Острозі власної друкарні, зокрема для забезпечення навчального процесу в академії, 
а також папірні. Друкарями в Острозі були запрошені видатні фахівці, керував роботою 
Іван Федорович. За сприянням Острозького друкарня видала понад 20 книг. Серед них 
цент ральне місце належить знаменитій «Острозькій Біблії» – першому повному друко-
ваному виданню Святого Письма церковнослов’янською мовою. Перші переклади Біблії 
на живі національні мови почали з’являтися лише у XVI ст., після того, як було видано 
німецькомовний переклад, здійснений Мартіном Лютером. У 1563 р. зусиллями про-
тестантів Речі Посполитої було надруковано польськомовну Берестейську Біблію. Освітні 
потреби Острозької академії вимагали повного тексту Біблії церковнослов’янською мо-
вою. До того ж видання мало нести величезне ідеологічне та аксіологічне навантаження 
як святиня-символ православної духовності і свідчення цінності слов’янської мови.

Для підготовки перекладу по церквах і монастирях усіх православних країн було 
зібрано рукописні тексти Біблії та її частин грецькою і церковнослов’янською мовами. 
Кращі православні вчені-богослови, запрошені князем до Острога, працювали над 
зіставленням зібраних текстів, аналізом вже існуючих перекладів та виконанням ква-
ліфікованих нових перекладів фрагментів, які цього потребували. Тож текст «Остроз-
ької Біблії» має не тільки історичне, а й богословське значення для всіх православних 
народів. Він був передрукований у Москві у 1663 р. і покладений в основу «Синодальної 
редакції» 1751 і 1756 рр., яка досі є зразком для всіх наступних видань Біблії церков-
нослов’янською мовою в Україні, Росії, Білорусі. 

Книга виходила друком у два етапи: 12 липня 1580 р. і 12 серпня 1581 р. Це гран-
діозне видання у 628 аркушів (1256 сторінок), виконаних у майстерному художньому 
оформленні. Острозька Біблія є однією з духовних святинь українського народу.   

5  Кралюк П. Роль Острозької та Замойської академій в українській культурі. Інтернетархів Wayback Machine. 13.01.2012. 
URL: https://web.archive.org/web/20120113151819/http://anvsu.org.ua/index.files/Articles/Kraluk13.htm 
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НАРИС ОДИНАДЦЯТИЙ.    
Українська державність у період перебування українських земель у складі 
Королівства Польського та Речі Посполитої (др. пол. ХІV – др. пол. ХVІІІ ст.)

У тогочасній панегіричній літературі Василя-Костянтина Острозького йменували 
«стовпом православної віри», «опорою православної церкви», однак загальна тенденція 
переходу соціальної еліти у католицтво не оминула і його нащадків. Тож на початку 
XVIІ ст. магнатство та впливова шляхта відпали від православ’я. Острозька академія 
припинила свою діяльність. 

Роль носія православної культури та свідомості перебрали дрібна шляхта, містяни, 
а з 20-х років XVIІ ст. – козаки. Корпораціями українського православного населення 
стали братства, що виникали в містах з середини ХVI ст. Документи свідчать про існу-
вання братства кушнірів у Вільні (1538 р.), братств Благовіщенської парафії (1542 р.), 
церкви при парафії Миколая (1544 р.), при Успенській церкві на Руській вулиці (1544 р.) 
у Львові1. Сплеск братського руху, що спостерігався з 80-х років XVI ст. і упродовж 
першої половини XVIІ ст., свідчить про зростання національної та релігійної самоі-
дентичності серед широких верств українського православного міського населення; 
додатковим поштовхом для зростання активності братського руху було запровадження 
Берестейської унії у 1596 р. У 1586 р. антіохійський патріарх Йоаким ІV Доу затвердив 
статут Львівського Свято-Успенського братства, яке домоглося права ставропігії. Про-
тягом наступних десятиліть братства виникли у більшості міст Галичини, Холмщи-
ни, Підляшшя2; з 1615 р. діяло Київське Богоявленське братство (на правах ставропігії 
з 1620 р.), з 1617 р. – Луцьке Хресто-Воздвиженське братство (отримало право ставропігії 
у 1623 р.). Соціальну базу братського руху складали шляхта і міщани, а відколи у 1620 р. 
до Київського братства вступив гетьман Петро Сагайдачний разом із усім козацьким 
військом, важливу роль у діяльності братств стали відігравати козаки. 

Основним завданням та метою братств проголошувалася благодійна діяльність 
для захисту економічних, соціальних, релігійних, культурних прав і забезпечення від-
повідних потреб православних міщан-братчиків. Братства засновували шпиталі, цер-
кви, друкарні, школи та опікувалися їхньою діяльністю. З діяльністю братств пов’язана 
нова сторінка у розвитку освіти на українських теренах. Дослідники стверджують, 
що наприкінці XVI – на початку XVIІ ст. на українських землях функціонувало близь-
ко 30 братських шкіл3. Найпотужнішими з них були Київська та Львівська, які взяли 
за основу стандарти освіти єзуїтів. Освітній процес у цих школах мав православне 
ідеологічне забарвлення, але базувався на тому ж фундаменті, що й у гуманістичних 
школах європейського зразка, – на грецькій філософії, християнських етичних цін-
ностях та традиціях римського права. Освіта була спрямована на виховання «людини 
активної»4, тож вона відповідала вимогам та викликам часу. Значним досягненням 

1  Ісаєвич Я. Найстаріші документи про діяльність братств на Україні. Історичні джерела та їх використання. 1966. 
Вип. 2. С. 12–22.
2  Ісаєвич Я. Братства та їхні школи. Шкільництво уніатів. Історія української культури. Київ: Наукова думка, 2001. Т. 2: 
Українська культура ХІІІ – першої половини XVII ст. С. 473.
3  Дзюба Е. Просвещение на Украине и его роль в укреплении связей украинского народа с русским и белорусским. 
Вторая половина XVI – первая половина XVII в. Київ: Наукова думка, 1987. С. 28–29.  
4  Бондарук В. Розвиток юридичної науки і освіти в Замойській академії (1594–1784 рр.). Київ, 2016. С. 49. 

було те, що освіта у братських школах призначалася «для научення дітем вшелякаго 
стану <…> убогих за простибог, а багатих за ровним датком»5. 

Початок XVIІ ст. для українських земель позначився загостренням відно-
син між православними та уніатами. Кризу вдалося вгасити завдяки зусил-
лям Петра Могили, який у 1632 р. був призначений Київським митрополитом. 
Однією із найважливіших його заслуг стало створення у тому ж році на базі об’єд-
наних Лаврської та Київської братської шкіл колегіуму (у 1659 р. отримав ста-
тус академії), що згодом став іменуватися «Києво- Могилянським». Колегіум мав 
філії у Вінниці та Крем’янці. Метою Петра Могили було забезпечити для право-
славного населення Речі Посполитої рівень освіти, який би не поступався європей-
ському. Шляхом до реалізації цілей, на його переконання, була підготовка викла-
дацьких кадрів та видання якісної навчальної літератури. Тож Петро Могила своїм  
коштом відправляв на навчання в університети Європи здібних інтелектуалів, зав-
дяки чому в колегіумі вдалося зібрати сузір’я видатних учених, серед яких були Іов 
Борецький, Мелетій Смотрицький, Касіян Сакович, Інокентій Гізель, Сильвестр Косов та ін.6. 
Києво- Могилянська колегія на тривалий час визначила європейські тенденції розвитку 
освіти та культури в Україні.

Автори: Валерій Смолій, Світлана Ковальова

5  Цит. за: Ісаєвич Я. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI–XVIII століття. Київ: Наукова думка, 1966. 
С. 130.
6  Губар К. Внесок Києво-Могилянської академії та Київської духовної академії у вітчизняну юридичну освіту, науку 
і практику (1615–1920 рр.). Київ: Центр учбової літератури, 2016. С. 37–38. 
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ПостатіПостаті--символисимволи
українськоїукраїнської
державностідержавності

Сенатор Речі Посполитої, київський воєвода, князь, 
засновник Острозької академії (школи), меценат  

(фрагмент картини, худ. невід.)

ВасильВасиль--Костянтин ОстрозькийКостянтин Острозький

1526/1527–16081526/1527–1608
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Іван та Юрій  Іван та Юрій  
РогатинціРогатинці

Засновники та перші старійшини 
Львівського Успенського братства

1530-ті – 1603 та 1555–16091530-ті – 1603 та 1555–1609

Гальшка  Гальшка  
ГулевичівнаГулевичівна

Меценатка, фундаторка Київського 
Братського Богоявленського монастиря 

та Київської братської школи 
(худ. невід.)

1577–16421577–1642

Анастасія  Анастасія  
ЗаславськаЗаславська

Волинська княгиня,  
фундаторка та меценатка 

«Пересопницького Євангелія» 
(пам’ят. у місті Дубровиця,  

худ. невід.)

1510-ті – 15611510-ті – 1561

Іван Федоров Іван Федоров 
(Федорович)(Федорович)

Друкар, основоположник  
друкарської справи в українських 

землях. Видав перші в Україні книги 
«Апостол», «Буквар» та шедевр 

першодруків – «Острозьку Біблію» 
(худ. А. Орльонов)

бл. 1510–1583бл. 1510–1583

Гетьман, видатний полководець, кошовий отаман, меценат 
(фрагмент картини, худ. невід.)

Петро КонашевичПетро Конашевич--СагайдачнийСагайдачний

бл. 1582–1622бл. 1582–1622

278 279



Герасим  Герасим  
СмотрицькийСмотрицький

Перший ректор Острозької  
школи (академії). Один із видавців 

«Острозької Біблії» (худ. невід.)

р. н. невід. – 1594р. н. невід. – 1594

Мелетій  Мелетій  
СмотрицькийСмотрицький

Церковний діяч, мовознавець 
(худ. невід.)

1577–16331577–1633

Йов БорецькийЙов Борецький

Митрополит Київський,  
Галицький і всієї Русі. Перший ректор 

Київської братської школи
(худ. невід.)

р. н. невід. – 1631р. н. невід. – 1631

Арсеній  Арсеній  
Еласонський (Грек)Еласонський (Грек)

Єпископ, перший ректор  
Львівської братської школи 

(худ. невід.)

1549–16261549–1626

Митрополит Київський, Галицький і всієї Русі. Засновник  
Києво-Могилянської академії, архимандрит Києво-Печерської лаври  

(худ. А. Орльонов)

Петро МогилаПетро Могила

1597–16471597–1647

280 281





НАРИС ДВАНАДЦЯТИЙ. Традиції української державності 
на українських землях у складі Угорського королівства, Молдавського 
князівства, Османської імперії. Кримське ханство (ХІ–ХVIII ст.)

О слаблені тривалою боротьбою із Золотою Ордою та внутрішніми династич-
ними конфліктами українські землі перетворилися на легку і давно омріяну 

здобич для сусідніх держав. Одночасно з Королівством Польським і Великим князів-
ством Литовським задовольнити свої геополітичні інтереси спробували Угорське коро-
лівство, Молдавське князівство, Османська імперія та Московська держава. Відповідно, 
поперемінна зверхність тієї чи іншої сусідньої країни над певним історико-етнічним 
українським регіоном позначалася трансформаціями у його адміністративно-тери-
торіальному устрої, руйнуванням традиційних соціально-господарських моделей, 
деформаціями в усталених національних формах державності, чим змінювала весь 
культурний простір українських регіональних спільнот.

Закарпаття та Буковина

Поступове підкорення Закарпаття Угорським королівством розпочалося з 30-х pо- 
   ків XI ст. У XII ст. експансіоністські зазіхання угорських правителів поширилися 
на увесь закарпатський край. На початок ХІІІ ст. вже всі землі регіону опинилися під 
владою Угорщини. З цього історичного періоду її правителі почали титулуватися також 
і «князями русинів». Як наслідок, «встановилося цілковите панування угорців у по-
літичній, економічній, адміністративній царинах життя на закарпатських землях»1.

Відповідно, на Закарпаття було поширено і традиційну для королівства адміні-
стративну систему. Від початку ХІІ ст., після проведення угорським королем Стефаном 
І адмі ністративної реформи, територія регіону була поділена на традиційні для Угор-
ського королівства комітати (жупи), які очолювали ішпани (жупани) – призначені коро-
лем намісники. У їхніх руках зосереджувались як адміністративні, так і судові функції. 
Більшість україн ського населення мешкала у південно-східній частині Угорщини, у ко-
мітатах Шариш, Земпін, Угоч. У межах Закарпаття були утворені жупани Ужа з адміні-
стративним центром в Ужгороді та Берег – у Берегові. У 1303 р. засновано Марамороський 
комітат. Як правило, кожна така адміністративно-територіальна одиниця мала власну 
збройну дружину, основний склад якої формувався з вільного сільського населення2.

Край належав до ойкумени східного християнства. На жаль, відомостей про релігій-
не життя закарпатців, особливо щодо раніших часів його історії, збереглося небагато3. 
Водночас у XIV ст. особливою активністю на території краю виділялися два монастиря: 
святого Миколая на Чернечій горі біля Мукачева і святого Михаїла в Грушові на Марамо-
рощині, причому останній з 1391 р. мав ставропігію. Втім, у 1646 р. прийняттям Ужгород-
ської церковної унії було відкрито шлях для поширення на західну частину Закарпаття 
греко-католицизму, що призвело до зменшення тут кількості вірян православної церкви. 

1  Горбань Т. Ю. Етнополітичні відносини на українських землях в XIV–XVI століттях: історико-науковий погляд 
на проблему. Історія науки і біографістика: Електронне наукове фахове видання: міжвідомчий тематичний збірник. 2012. 
Вип. 1. URL: http://www.nbuv.gov. ua/e-journals/INB/2012–1/12_gorban_t.pdf
2  Віднянський С. В. Закарпатська Україна, Закарпаття. Енциклопедія історії України. Київ: Наукова думка, 2005. Т. 3: 
Е–Й. С. 201; Нариси історії. Ужгород: Закарпаття, 1993. Т. 1: З найдавніших часів до 1918 року. 436 c.
3  Докладніше про це див.: Пап С. Початки християнства на Закарпатті. Філадельфія, 1983. 220 с.

Саме за часів угорської влади були започатковані складні процеси, які зумовили 
регіо нальну етнополітичну специфіку. Вже починаючи з другої половини XIII ст., За-
карпаття стало центром перетину двох потужних колонізаційних потоків, один із яких 
походив зі сходу – від сусідньої Волощини, а другий мав західний, німецько-сло-
вацький вектор. Зокрема, гірські долини краю стали місцем осілості населення, яке 
прийшло з волоських теренів. Зі свого боку німецько-словацькі колоністи виступили 
засновниками низки міських поселень, згодом із маґдебурзьким правом, серед яких 
найбільш помітними стали Пряшів, Бардіїв, Берегове, Севлюш, Хуст. У господарському 
освоєнні краю помітну роль відігравали також переселенці із Франції, Італії, Балкан. 
На Закарпатті збільшилась і частка неосілого населення, переважно ромські громади.

Сучасні дослідження наводять таку схему угорської колонізації: «Пан, який мав 
вільні землі, запрошував гостей, але робив це через посередника, котрий відповідав за 
залюднення земель. <…> Феодал визначав посередникові місця заселення, величину 
парцел, а також, яких саме “гостей” пан хотів би мати. Нових поселенців пан звільняв від 
усіх податків і повинностей на час від 5 до 20 років. Ці умови вносилися до договору…»4. 

Угорські правителі щедро роздавали землі краю угорським дворянам, католиць-
ким храмам, а також русинській знаті, яка мадяризувалася (переймала угорську мову, 
культуру і переходила в католицтво). Угорці-землевласники переселяли в новопри-
дбані маєтки угорських селян, а русинів витісняли в гірські райони з неродючими 
ґрунтами. Загалом поглиблювався процес феодалізації, утворювалися магнатські 
землеволодіння, причому панівна верства населення в Закарпатті складалася з угор-
ців. Найбільш знаними магнатськими кланами стали роди Перені та Павловціїв. На Ма-
раморощині великі земельні угіддя були зосереджені у руках воєводи Балиця та його 
брата Драга. Натомість кріпаками тут переважно були русини (українці). 

Помітне полегшення становища українців в Угорщині пов’язано з правлінням 
короля Матяша (1458–1490 рр.). Його було визнано «як на ту добу виїмково свободо-
любним королем»5. Король відзначився своєю активною політично-адміністративною 
та законотворчою діяльністю. Позитивно відбилася на становищі українського насе-
лення королівства його податкова реформа (1467 р.), за якою з-під підпорядкування 
шляхті виводилася частина українського селянства та набувала статусу напіввільного 
прошарку6. Водночас королівські реформи ставили певні перепони на шляху мадяри-
зації українців, сприяли посиленню позицій православної церкви.

Поразка угорсько-чеської армії у битві з турками під Могачем у 1526 р. спричинила 
розподіл території Угорщини між Туреччиною, Трансильванією та Австрією. Східну 
час тину Закарпаття отримала Трансильванія, а західну – Австрія. 

Дещо відмінно від Закарпаття склалася доля Буковини, яка входила спочатку до 
складу Київської держави, а потім – Галицько-Волинського князівства. Зв’язки буко-
винського краю з галицько-волинськими землями послабилися під час монгольської 

4  Федака С. Д. Історія України з найдавніших часів до 1648 року. Київ: Знання, 2014. С. 436–437.
5  Шандор В. Закарпаття. Історико-правничий нарис від ІХ ст. до 1920 р. Нью-Йорк: Карпатський Союз, Інк., 1992. С. 48.
6  Ачади И. История венгерского крепостного крестьянства. Москва: Наука, 1956. С. 172.
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НАРИС ДВАНАДЦЯТИЙ. Традиції української державності 
на українських землях у складі Угорського королівства, Молдавського 
князівства, Османської імперії. Кримське ханство (ХІ–ХVIII ст.)

навали, що зумовило виникнення в першій половині XIV ст. адміністративної області – 
Шипинської землі. Вона перебувала під управлінням Золотої Орди. У середині XIV ст. 
буковинські землі захопила Угорщина. Король Людовик призначив сюди намісником 
воєводу Драгоша, який сприяв переселенню в південну частину краю румунсько-
го населення із Трансильванії і Мараморощини. Після проголошення незалежності 
Молдавського князівства (1359 р.) Буковина увійшла до його складу, де й перебувала 
до 1774 р. Шипинська земля (її територія переважно збігається з територією сучасної 
Чернівецької області) зберігала до середини XV ст. свою автономію. Із втратою автоно-
мії зник і сам топонім1, а ці землі були поділені на Чернівецький і Хотинський повіти 
і за ними вже усталено закріпилася назва «Буковина». 

Загалом політичний режим Молдавського князівства виявився більш толерантним, 
аніж в Угорщині, що дало змогу тамтешнім українцям зберегти свою національну іден-
тичність і культурно-конфесійний простір. Зрівнялися у своєму статусі українське і во-
лоське право. Офіційною мовою у діловодстві нарівні з молдавською визнавалася також 
українська. Давня культурна близькість двох народів гарантувала майже повну відсут-
ність між ними конфронтації2, адже вони сповідували християнство за візантійським  
обрядом. За таких умов фактично збереглася монолітність національного складу насе-
лення Буковини, у якому на кінець XV ст. однозначно переважав україномовний елемент3.

Адміністративно Буковина поділялася на Цецинську, Хотинську, Сучавську та Хмелів-
ську волості, на чолі яких стояли намісники господаря – старости (державці), наділені 
на місцях усією повнотою влади. Вони також були обов’язковими членами боярської 
ради. Якоюсь мірою це уподібнювало буковинське територіально-управлінське струк-
турування інституціям тих українських земель, які перебували у складі Великого 
князівства Литовського. Певні корективи в адміністрування Буковини внесли реформи 
господаря Петра Арона, згідно з якими Хмелівську волость було ліквідовано, а Цецин-
ську перетворено на Чернівецьку.

Міста, за винятком таких волосних центрів, як Хотин чи Чернівці, не відігравали 
в адмі ністративно-господарських сферах особливо помітної ролі, хоча й наділялися 
правом самоврядування. Призначення міського голови – війта – залишалося за госпо-
дарем, тоді як міська рада функціонувала на виборній основі. 

Первинною адміністративною ланкою було село, в якому локалізувалася та чи інша 
сільська громада. Села на Буковині, як і по всьому князівству, поділялися на вільні – 
на чолі з кнезами або жудитами та залежні, влада в яких делегувалася їхніми власни-
ками своїм представникам. 

Місцеве правочинство ґрунтувалося переважно на звичаєвих нормах – як загаль-
нодержавних, так і місцевих. На конфесійну сферу поширювалися так звані Молдавські 

1 Балух О. «Шипинська Земля» та битва за «Плонини» 1359 р. Розвиток наукової думки – 2008: збірник матеріалів 
всеукраїнська науково-практичної конференції, 10 жовтня 2008 р. Миколаїв: НУК, 2008. С. 4–6.
2 Горбань Т. Ю. Етнополітичні відносини на українських землях в XIV–XVI століттях: Історико-науковий погляд на про-
блему. Історія науки і біографістика: Електронне наукове фахове видання: міжвідомчий тематичний збірник. 2012. Вип. 1.  
URL: http://www.nbuv.gov. ua/e-journals/INB/2012–1/12_gorban_t.pdf
3 Никифорак М. В. Буковина у складі Молдавського князівства: історико-правові аспекти. Науковий вісник Чернівецького 
університету. Чернівці, 2005. Вип. 306. С. 6.

правила, в основу яких покладалися церковні звичаєві норми4. Така ситуація в краї збері-
галася до 1514 р., допоки Молдавське князівство не опинилося у васальній залежності від 
Османської імперії, а наприкінці XVI ст. стало її провінцією. Таким чином, Північна Буко-
вина також потрапила під турецьке владарювання. У 1774 р. Буковину захопила Австрія5.

Кримське ханство 

 Кримське ханство було держaвним утворeнням, яке охоплювало територію на пів-
день Укрaїни, Крим, Прикубaння та Пiвнiчний Кaвказ протягом 1430-х років і до 1783 р. 
Держaва у титулатурі правителів (кримських ханів) традиційно називалася «Кримський 
прeстол» або «Прeстол Криму та Кипчaцького степу». Неофіційно хaни та їхні піддані 
називали свою держaву «Кримська вoтчина» («Крим юрт»). Їй передували більш ран-
ні означення, що стосувалися періоду Золoтої Орди, а саме назва «Вeлика Орда», яка 
була співзвучна назві її метрополії в Нижньому Пoволжі – «Вeликої вотчини». Се-
редньовічну держaву кримських хaнів османці та їхні європейські сусіди іменували 
«Кримським ханaтом» (за назвою столичного міста Крим/Солхат). Європейці називали 
її також «Мaлою Тaтарією», протиставляючи «Вeликій Тaтарії» – Монгoльській імперії 
Чингізхана. У межах Речі Поспoлитої та Мoсковської держави її називали «Перeкоп-
ською Татaрією» або «Перeкопською Ордoю». Слід зазначити, що великі князі литовські 
та московські надавали високий державний статус Кримському хaнству і шанобливо 
визнавали імператорський статус кримських ханів, титулуючи їх «царями кримськими» 
або «царями перекопськими». 

Історично формування території Кримського хaнства було пов’язане з монголь-
ським завоюванням. За відомостями Плано Карпіні (1246 р.), межиріччя Днiпра та Дoну 
було передане в управління внуку Чингізхaна Мaуці. Згодом згадана територія як 
окреме володіння була надана ханом Золoтої Орди Мунґке-Тімуром (1267–1280 рр.) 
в уділ своєму сину Урaнґ-Тімуру. Відтоді ці землі дістали назву «Кримський крaй». Ця 
назва походила від назви ставки намісника – «Крим». Надалі територія була пожалувана 
в окреме володіння сельджуцькому султану Ізз-ед-Діну Кейкаусу, який, тікаючи з Мaлої 
Азії, прибув до Криму (близько 1278 р.). Надалі, вже на початку XIV ст. Кримський улус 
мав статус намісництва – тумена Золoтої Орди. Впродовж 1360–1380-х років Кримський 
улус перебував у руках темника Мaмая, який водночас контролював і західну частину 
(половину) всієї Зoлотої Орди. Відповідно до нумізматичних досліджень і виявлених 
монет, карбованих у місті Крим у 1393–1395 рр., півострів Крим вважався окремим 
улусoм Зoлотої Орди, яким управляв Тaш-Тімур. Після поразки хана Тохтaмиша у битві 
з військом Тімура і його втечі до Вeликого князівства Литoвського в 1395 р.  управління 
Зoлотою Ордoю набуло хаотичного характеру, а Кримський улус перетворився на плац-

4  Никифорак М. В. Буковина у складі Молдавського князівства: історико-правові аспекти. Науковий вісник Чернівецького 
університету. Чернівці, 2005. Вип. 306. С. 5–8.
5  Симоненко Р. Г. Буковина. Енциклопедія історії України. Київ: Наукова думка, 2003. Т. 1: А–В. С. 395; Буковина: 
її минуле і сучасне. Париж: Зелена Буковина, 1956. 965 с.; Нариси з історії Північної Буковини. Київ: Наукова думка, 
1980. 340 с.
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князівства, Османської імперії. Кримське ханство (ХІ–ХVIII ст.)

дарм для кількох претендентів у боротьбі за золотоординський престол. На початку 
XV ст. розвиток кримської державності триває, що засвідчено карбуванням у 1419 р. 
у місті Крим монети одним із синів Тaш-Тімура та міжнародними відносинами1.

Правителі Великого князівства Литовського на межі XIV–XV ст. здійснювали 
політику експaнсії та втручання у внутрішні справи Зoлотої Орди. Зокрема, вeликий 
князь литовський Вітoвт, попри поразку на річці Ворскла у 1399 р. під час походу 
на землі Зoлотої Орди, все ж продовжував активну політику в регіоні Півнiчного 
Причорномор’я, надаючи нащадкам і союзникам хана Тохтамиша фінансово-воєн-
ну допомогу, а також притулок у межах Великого князівства Литовського. Водночас 
на початку XV ст. Вітoвт прагнув встановити свій протекторат над генуезькою Кaфою, 
але йому це не вдалося2.

З XV ст. за підтримки польсько-литовських сил правлячою династією кримських 
хaнів став рід Ґереїв (Гіреїв, Гераїв). Своє похoдження він виводив від Тука-Тiмура, мо-
лодшого сина Джучі – старшого сина Чингiзхана. Ім’я «Ґeрей» династія перейняла від 
монгольського племені «кереїтів», одного з чотирьох провідних племен Золoтої Орди, 
яке під час завоювань Чингізхана розселилося у Центрaльній Азії та Схiдній Європі. 
Родoвим символом (тамгою) династії Ґерeїв був тарак («гребінь») – знак у вигляді три-
зуба з повернутими донизу зубцями. Будучи чингізидами, усі Ґерeї від народження 
мали право на титул хана. Династичне прізвище Ґерeй взяв собі засновник династії 
та держави Кримського хaнства Гаджи-Ґерeй Хан, але тільки один із його синів Мен-
ґлі-Ґерeй та його лінія нащадків іменували себе Ґереями.

Гaджи-Ґeрeй уклав у 1443 р. союз із великим князем литовським Кaзимиром ІV 
Яґeллон чиком та вже у серпні 1449 р. формально проголосив себе незалежним правите-
лем Криму, при цьому не полишаючи претензій на золотоординський престол. Статус 
своїх володінь він визначив як «вeликий улус» (суверенний улус). Згодом Гaджи-Ґeрeй 
завдав кілька поразок ханам Зoлотої Орди, зокрема у 1452 р. – на українському Поділлі 
та в 1466 р. – на річці Дoн. 

Подальший пошук союзників проти Кaфи та Золoтої Орди привів Гaджи-Ґерея до 
союзу з осмaнцями. У 1454 р. хан приєднався до османського флоту під час блокади 
Кaфи, отримавши 1,2 тис. золотих данини.

Однак після смерті Гaджи-Ґерeя його син хан Нур-Дeвлет змінив зовнішні прі-
оритети й виступив за підданство хану Золoтої Орди Ахмaту. Інший його син, Мeн-
ґлі-Ґерей, був налаштований проти Ахмaта, а тому продовжив орієнтуватися на союз 
із Османами. У 1469 р. він написав листа до султана Мeгмеда II. У подальшому за 
сприяння місцевих кланів Менґлі-Ґерей утвердився в західній частині Кримського 
півострова, а в 1471 р. оволодів містом Сoлхатом. Надалі за Кримським ханством збе-

1 Галенко О. Дипломатія Кримського Ханату (середина XV ст. – 1783). Нариси з історії дипломатії України. Київ: Альтерна-
тиви, 2001. С. 215–223; Черкас Б. Західні володіння Улусу Джучи: політична історія, територіально-адміністративний 
устрій, економіка, міста (XIII–XIV ст.). Київ: Інститут історії України НАН України, 2014. 387 с.; Галенко О. І. Кримський 
ханат. Енциклопедія історії України. Київ: Наукова думка, 2008. Т. 5: Кон–Кю. С. 368. 
2  Галенко О. Дипломатія Кримського Ханату (середина XV ст. – 1783).  Нариси з історії дипломатії України. Київ: 
Альтерна тиви, 2001. С. 223–245; Черкас Б. Україна в політичних відносинах Великого князівства Литовського 
з Кримським ханатом (1515–1540). Київ: Інститут історії України НАН України, 2006. 244 с.

реглася вагома роль у міжнародній політиці, й у 1474 р. Мeнґлі-Ґeрей запропонував 
наступальний союз проти Зoлотої Орди великому князю Мoсковському Івaну ІІІ.

Втручання Менґлі-Ґерея I, спрямоване на посилення кoнтролю над посадою тудуна 
Кaфи, спричинило в 1473 р. активний опір беґа Ширінів Емiнека та інших впливових кла-
нів. Протистояння переросло у повстання невдоволених проти Мeнґлі-Ґeрея I, той втік до 
Кафи, де був ув’язнений гeнуезцями. Зрештою занепокоєні анархією вожді кланів закли-
кали Османів допомогти навести лад. Відтак султан Мeгмед II скористався цією нагодою 
для захоплення економічно й стратегічно важливої генуезької Газарії та розправи з кня-
зівством Феoдоро – союзником ворожого щодо нього молдавського господаря Стефана III. 
І невдовзі, 6 червня 1475 р. османський корпус на чолі з візиром захопив Кaфу, а в грудні – 
столицю феодоритів Мангуп. На завойованих землях Криму османці утворили провінцію 
із центром у місті Кaфа (Кефe). Проте у володіння Кримського улусу вони не вступали і не 
вдавалися до спроб його завойовувати. Стaтус Кримського улусу залишився незмінним, 
і на трон повернувся Нур-Дeвлет. Мeнґлі-Ґeрей був відправлений до двору султана3.

У 1476 р. утвердився хан Джaнібек, ставленик золотоординського правителя Ахмaта. 
Внутрішній безлад та загроза відновлення влади Золoтої Орди над Кримським улусом 
змусили кримські клани відновити у 1578 р. на ханстві Мeнґлі-Ґерeя I. Це цілком влаш-
товувало і Мегмеда II, оскільки, будучи визволеним із генуезької в’язниці, Мeнґлі-Ґерeй 
визнав своє особисте підданство османському султану (лист 1475 р.). Таким чином було 
створено прецедент для підпорядкування династії Ґерeїв дому Османів, хоча формаль-
ного договору щодо цього між династіями Осмaнів та кримських чингізидів ніколи 
не існувало. Втім, цьому посприяло тривале царювання Менґлі-Ґерeя I та витіснення 
з Криму його братів, що зумовило престолонаслідування лише по лінії Мeнґлі-Ґерея I. 

Після повернення до влади Менґлі-Ґeрей I зрікся союзу з Вeликим князівством Ли-
товським і встановив союз із його супротивником – великим князем московським Івaном 
III. Унаслідок спільних дій у 1480 р. союзники відбили наступ золотоординського хана  
Ахмaта на Вeлике князівство Москoвське. Поразка золотоординців спричинила заколот 
проти Ахмaта, під час якого у 1481 р. того було вбито. Далі Мeнґлі-Ґерей I допомагав вели-
ким князям москoвським воювати з великими князями литовськими і сам почав вдавати-
ся до набігів на українські землі, що входили до складу Великого князівства Литовського. 
Водночас він самотужки продовжував воювати з нащадками хана Ахмaта, й у 1502 р. 
захопив  Астрaхань, що зрештою поклало край Зoлотій Орді. Щоправда, в подальшому 
кримські хани ще кілька разів підкоряли астраханських ханів та навіть посідали трон 
у Казaні, що на певний час сприяло відновленню Зoлотої Орди, але вже під правлінням 
династії Ґереїв. Проте значна віддаленість від Криму, а також занепад господарства і тор-
гівлі, особ ливо в Нижньому Повoлжі, завадили зміцненню влади Ґереїв саме як володарів 
Золoтої Орди. Тому осердям їхньої держави надалі залишався виключно Крим4. 

3  Галенко О. Дипломатія Кримського Ханату (середина XV ст. – 1783). Нариси з історії дипломатії України. Київ: 
Альтерна тиви, 2001. С. 230–245; Гайворонский О. Повелители двух материков. Киев; Бахчисарай: Оранта, Майстерня 
книги, 2007. Т. I: Крымские ханы XV–XVI столетий и борьба за наследство Великой Орды. С. 39–137.
4  Галенко О. І. Кримський ханат. Енциклопедія історії України. Київ: Наукова думка, 2008. Т. 5: Кон–Кю. С. 369–370; Гайво-
ронский О. Повелители двух материков. Киев; Бахчисарай: Оранта, Майстерня книги, 2007. Т. I: Крымские ханы XV–XVI сто -
летий и  борьба за наследство Великой Орды. С. 119–361.
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НАРИС ДВАНАДЦЯТИЙ. Традиції української державності 
на українських землях у складі Угорського королівства, Молдавського 
князівства, Османської імперії. Кримське ханство (ХІ–ХVIII ст.)

Мoсковська держaва також вступила в боротьбу за золотоординську спадщину, 
що спричинило її протистояння з Кримським ханством. Починаючи з Мeгмед-Ґерея I, 
кримські хани вже проводили акцентовано антимосковську політику. Але внутрішня 
нестабільність Криму, підживлена в 1551 р. вбивством Сaгіб-Ґерея I унаслідок втручан-
ня Осмaнів, послабила Кримське хaнство і сприяла тому, що в 1552 р. московський цар 
Івaн IV завоював Кaзань, а в 1556 р. за допомогою ногайців – Астрaхань. Уже на початку 
1560-х років Івaн IV утвердився на Північному Кавкaзі, впритул наблизившись до во-
лодінь Кримського ханства та Осмaнської імперії. Через відсутність порозуміння між 
кримськими ханами та османцями їхні спроби відвоювати колишні золотоoрдинські 
землі й покласти край посиленню Московської держави в регіоні не були вдалими. Не 
дали відчутних політичних наслідків навіть спустошливі набіги кримців та спален-
ня Мoскви Дeвлет-Ґереєм I у 1571 р. Згодом Московська дeржава зуміла організувати 
ефективну обoрону своїх південних рубежів завдяки спорудженню «засєчних черт» 
і прийняттю на військову службу ординців. І вже останній великий похід усіх сил 
Кримського ханства на Мoскву взимку 1591 р. закінчився поразкою кримців. Укладе-
ний у 1593 р. мирний договір між Ґaзі-Ґерeєм II та царем Федoром означав перемогу 
Мoскви у змаганні за спадщину Вeликої Орди1.

Подальша еволюція кримської держaви йшла шляхом поступового перетворення 
Кримського ханства на провінцію Осмaнської імперії. Важливо зазначити, що стосунки 
ханства з осмaнами ґрунтувалися не на праві завоювання, а на праві міждинaстичної 
унії, згідно з якою Ґереї визнавали зверхність Осмaнської імперії, з повним правом 
її правителів призначати та усувати кримських ханів. Остання почала використову-
вати превентивне «почесне заручництво» Ґерeїв. Тобто хтось із принців роду Ґерeїв, 
зазвичай брати хана, перебували у добровільному «полоні» в осмaнського султана. 
Усунуті з престолу хани перебували на засланні в помістях султана, здебільшого на ос-
трові Рoдос у Серeдземному морі. 

Засади османської політики стосовно Кримського хaнства обумовлювалися низкою 
факторів, зокрема планами Стамбула щодо держав Схiдної Єврoпи. Віддаленість згада-
ного європейського регіону від центральних земель Осмaнської імперії та важливість 
цього напрямку для постачання в імперію невiльників не давали змоги проводити 
рішучу територіальну експансію імперії. Досить важливими були нейтрально-добросу-
сідські відносини з Рiччю Поспoлитою задля запобігання її союзу з австрійською імпе-
рією Гaбсбургів, що мало стратегічне значення для збереження контролю над Угoрщи-
ною. Водночас збереження стабільності у східноєвропейському регіоні було потрібним 
і для належного функціонування торговельних шляхів та транспортування необхідних 
товарів, зокрема хутра. Тому автономний статус Кримськoго хaнства і його воєнне 
домінування у цьому регіоні відповідали імперським інтересам Стaмбула: перш за 
все ханство своїми ресурсами оберігало османські кордони та безперервно постачало 
невільників і при цьому не вимагало жодних витрат з османської казни. Також Крим 

1  Гайворонский О. Повелители двух материков. Киев; Бахчисарай: Оранта, Майстерня книги, 2007. Т. I: Крымские ханы 
XV–XVI столетий и борьба за наследство Великой Орды. С. 119–361; Галенко О. І. Кримський ханат. Енциклопедія історії 
України. Київ: Наукова думка, 2008. Т. 5: Кон–Кю. С. 369–370.

тримав під контролем сусідні держави та забезпечував свою фінансову стабільність 
завдяки праву стягувати данину з Рeчі Поспoлитої (15 тис. флоринів) і з Московської 
держави (10 тис. рублів) щорічно; мав зиск від проїзду різноманітних посольських місій 
(подарунки ханам, плата за супровід, утримання тощо). Відомо, що за першу половину 
XVII ст. Кримське хaнство стягнуло з Мoскви загалом близько 1 млн рублів. 

Зі зростанням сили українського козацтва та з виникненням Зaпорозької Сiчі 
Кримське хaнство змушене було обережніше здійснювати свої воєнні походи вглиб 
Укрaїни, а також все більше дбати про організацію оборони Криму та османських во-
лодінь. Усе більшу загрозу для останніх, особливо з початку 1560-х років, становили 
війська Московської держави. Тому надалі Північне Причорномор’я все рідше ставало 
ареною спільних османсько-кримських походів. Формуючи свою міжнародну політику, 
Осмaни постійно намaгалися стримувати татарські набіги на землі Великого князів-
ства Литовського та Кoрони Пoльської (з 1569 р. – Рeчі Поспoлитої). А в 1538 р. з метою 
посилення контро лю в Півнiчному Причорномор’ї війська Османської імперії окупу-
вали фортеці Тягиня та Ачі-Кале (Очаків), відібравши останню в хана Сaгіб-Ґерея I. 

Задля усунення будь-яких підстав для пограничних конфліктів осмaнські прави-
телі в 1542 р. навіть ініціювали впорядкування спільних кордонів з Великим князiв-
ством Литoвським та Корoною Пoльською, хоча з цього нічого не вийшло. Проте 
Кримське хaнство такий примирливий тон зовнішньої політики Османів не схвалило, 
тому хани обрали свій курс. Прaвителі Криму дедалі частіше вже самостійно укладали 
союзи та приймали рішення про воєнні походи в Схiдній Європі, а головним завданням 
кримської політики у цьому регіоні була воєнно-політична гегемонія. Цього досягали 
воєнним шляхом, нападами і рейдами вглиб сусідніх територій та примушуванням 
контрагентів до укладання вигідних Криму тимчасових союзів з одними державами 
проти інших. Саме так формувався вигідний Кримському ханству баланс сил у регіоні2.

За формою державного устрою Кримське хaнство було воєнною конфедера цією 
кочових племен на чолі з правителем-воєначальником – ханом, який водночас був 
і патримоніальним володарем. Кримський хан був водночас і верховним головноко-
мандувачем. Він мав право на збереження і позбавлення життя своїх підданих, міг 
на власний розсуд розпоряджатися їхньою власністю та землею. Хан встановлював 
закони, міг зобов’язувати своїх підданих до служби у війську та  до участі у далеких 
походах, йому належала п’ята частина воєнної здобичі, що загалом відповідало тра-
диційним нормам неписаного звичаєвого права (тьоре). Відповідно до постулатів 
степового віровчення (тенґріанства) авторитетність ханського правління визначалася 
його «небесною» харизмою, що проявлялася у щасливому правлінні, воєнному везінні 
та власному багaтстві. Тож за відсутності таких проявів піддані мали всі підстави для 
непокори і навіть збройного спротиву своєму правителю. 

Хани з роду Ґереїв ввели до свого титулування імперaторський титул падішагів 
після завоювання в 1502 р. Вeликої Орди – метрополії Золoтої Орди. Від середини 

2  Галенко О. Дипломатія Кримського Ханату (середина XV ст. – 1783).  Нариси з історії дипломатії України. Київ: 
Альтерна тиви, 2001. С. 230–245; Галенко О. І. Кримський ханат. Енциклопедія історії України. Київ: Наукова думка, 2008. 
Т. 5: Кон–Кю. С. 370–371.
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НАРИС ДВАНАДЦЯТИЙ. Традиції української державності 
на українських землях у складі Угорського королівства, Молдавського 
князівства, Османської імперії. Кримське ханство (ХІ–ХVIII ст.)

XVI ст. повний титул кримських ханів було уніфіковано – «Великий пaдішаг Вeликої 
Орди, Вeликого Юрту, престолу Криму та Кипчaцького степу, усіх татар, незліченних 
ногаїв, татів, тавгачів та гірських черкесів»1. Усі принци та хaнські доньки мали титул 
«султан» чи «султанка». 

Кримський престол за традицією переходив до старшого в хaнському роді2. Почи-
наючи з 1475 р., було введено посаду першого заступника хaна – кaлги («ставленика»). 
Той із Ґерeїв, хто обіймав цю посаду, також вважався спадкоємцем трону. Починаючи 
з правління Мегмeд-Ґерeя II, було введено посаду другого заступника і спадкоємця – 
нурeддина («світоч віри»). На посаду калги призначали лише братів хана, на посаду 
нуреддина допускалися і сини. Згідно з традицією в ханстві допускалося також так 
зване «відкрите прeстолонаслідування», що супроводжувалося вбивством головних 
претендентів на престол по чоловічій лінії – братів, дядьків і племінників. Тому втечі від 
переслідувань за межі Кримського півoстрова в степи чи на Кaвказ і «вільне життя» у ви-
гнанні з побратимами під опікою названого батька (атaлика) вважалися нормою життя 
кримських царевичів. Престолoнаслідування санкціонувалося курултaєм. Із середини 
XVI ст. право вибору кандидата на ханство поступово перейшло до османських султанів. 

Фактично ціле століття після османського походу на Крим у 1475 р. кримські прaви-
телі зберігали всі визнані в ісламському праві формальні атрибути суверенітету: право 
на власну фінансову систему та на карбування власної монети, а також право на молитов-
ні заздравиці на свою честь під час соборних богослужінь (хутбе). Проте вже починаючи 
з правління Іслaм-Ґерея II було створено прецедент, коли хaни відмовилися від урочис-
того молитовного першочергового згадування свого імені під час хутбе. Хіба що імена 
кримських правителів згадувалися в соборних богослужіннях лише після імені султaна.

Своєрідність правового статусу Криму під протекторатом Осмaнської імперії про-
являлася і в тому, що Кримське хaнство не входило до жодної імперської митної зони, 
а тому товари й численні невільники, які перетинали осмaнсько-кримський кордон, 
обкладалися ввізним імпортним митом як з одного, так і з другого боку. Кримські хани 
в своєму правлінні були повновладними суверенами і мали повне право видавати за-
кони та право на самостійні міжнародні зносини, встановлення і збір податків тощо. 
Зважаючи на такий статус, чимало ханів намагалися здійснювати справді самостійний 
політичний курс і навіть дозволяли собі конфронтацію й різкі заяви в бік Стaмбула, 
що нерідко призводило до відкритих конфліктів із султанами. 

Правителі Кримського ханства мали свою столичну ханську резиденцію (спо-
чатку це було місто Солхат, із 1530-х років – Бахчисарай, із 1777 р. – Кафа), хоча й не 
мали власного домену. Саме намагання Ґерeїв послабити контроль із боку Осмaнів 
спонукало Сaгіб-Ґерeя I на початку 1530-х років перенести столицю ханства з Солхaта 

1  Галенко О. Дипломатія Кримського Ханату (середина XV ст. – 1783). Нариси з історії дипломатії України. Київ: 
Альтерна тиви, 2001. С. 208–215; Егоров В. Л. Историческая география Золотой Орды в XIII–XIV вв. Москва: Наука, 2008. 
245 с.; Галенко О. І. Кримський ханат. Енциклопедія історії України. Київ: Наукова думка, 2008. Т. 5: Кон–Кю С. 366.
2  Гайворонский О. Повелители двух материков. Киев; Бахчисарай: Оранта, Майстерня книги, 2007. Т. I: Крымские ханы 
XV–XVI столетий и борьба за наследство Великой Орды. С. 13–118; Галенко О. І. Кримський ханат. Енциклопедія історії 
України. Київ: Наукова думка, 2008. Т. 5: Кон–Кю. С. 366–367.

в Бaхчисарай, щоб не наражатися на небезпеку від османських намісників і великого 
гарнізону у фортеці Кaфи3.

При ханові діяв дорадчо-виконавчий орган, який мав назву «кoрниш», а з кінця 
XVI cт. – «дiван». До складу останнього входили заступники та співправителі хана – 
кaлга і нурeддин, вeзир, муфтi та/або казиaскер (головний тлумач іслaму та/або суддя), 
ор-беґи, ватажки кримських і ногайських кланів. Кaлга та нурeддин призначалися 
правлячим хaном і за його дорученням перебирали на себе певні адміністративно- 
воєнні повноваження. Вони мали пріоритетне право успадковувати престол. Як співп-
равителі вони мали власні постійні резиденції: початково в Ак-Мeчеті (нині – Сімфe-
рополь), згодом – поблизу річки Альмaю, а також свої дорадчі органи – дівaни. Згода 
і присяга кaлги й нуреддина були обов’язковими під час укладання міжнародних 
угод Кримського ханства. Також хан призначав зі свого близького оточення комісарів 
(«емiнів»). До кола їхніх повноважень належали перепис населення та збирання цен-
тральних податків. Для створення противаги родовій аристократії хaни утримували 
власне військо, штат невiльників та служилого дворянства («iчкі-бeґлері»). Із середини 
XVI cт. останнім почали надавати умовні пожалування.

Судочинство за нормами ісламського права (шаріату), яке було спільним для Осмa-
нів та Криму, здійснювалося в Кримському хaнстві вже виключно суддями (кадіями), 
які призначалися відомством кадіаскера Румелії у Стaмбулі, хоча султанське право 
(канун) на територію Кримського хaнства не поширювалося. У Криму діяло традиційне 
місцеве право (адaт, тьоре), а хан Мурaд-Ґерeй навіть намагався запровадити судочин-
ство виключно за нормами останнього. 

Військо було основним засобом забезпечення і внутрішнього порядку (законно-
сті), а також джерелом надходження матеріальних ресурсів із сусідніх держав (воєнні 
засоби, походи тощо). 

Адмінiстративно-територіальними одиницями ханства були керовані беями 
бeйлики. Із формуванням постійних осілих поселень формувалися судові округи – кa-
дилики. На середину XVII ст. згадувалося 24 кaдилики, а до 1740-х років їхня чисель-
ність подвої лася. На їх основі після відокремлення Кримського хaнства від Осмaнської 
імперії було запроваджено цивільний адміністрaтивно-територіальний поділ, який 
визначав шість повітів – кaймакамликів та 42 кaдилики.

Територія Кримського хaнства була поділена між кланами, де вони кочували 
на постійній основі і від якої виставляли окреме військо. Кримські клaни були широки-
ми племінними об’єднаннями, до яких входили як кровно споріднені плeмена (роди), 
так і ті кримці, які виявляли лояльність до того чи іншого клану. До правлячої верхівки 
клану входили родичі (мурзи) на чолі з беґом («карaчу-бeґом» і «крим-бeґом»), який 
зазвичай був старійшиною клану. Найголовнішими були чотири сильних кримських 
клани – Ширiн, Бaрин, Кипчaк та Аргин. Найвпливовіший із них – Ширін. Беґ цього 
клану вважався старшим із карaчу-бeґів, оскільки міг виставити до 20 тис. війська. 

3  Галенко О. І. Кримський ханат. Енциклопедія історії України. Київ: Наукова думка, 2008. Т. 5: Кон–Кю. С. 370–371; 
Галенко О. Дипломатія Кримського Ханату (середина XV ст. – 1783). Нариси з історії дипломатії України. Київ: Альтер-
нативи, 2001. С. 230–243.
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НАРИС ДВАНАДЦЯТИЙ. Традиції української державності 
на українських землях у складі Угорського королівства, Молдавського 
князівства, Османської імперії. Кримське ханство (ХІ–ХVIII ст.)

Очільники кримських клaнів мали право збиратися на свій з’їзд – курултaй, який міг 
обирати чи усувати  кримських хaнів. 

Окрім клaнів тюркського походження, владу хaна визнавали також численні ногай-
ські племена (клани), які кочували між Дунaєм та Кубaнню і які також мали свої окремі 
території в Криму. Найвпливовішим був клан Мaнгит (Мaнсур). Його представники осе-
лилися в Криму біля Ґьозлеве (нині – Євпаторія). Склад клaнів, які мешкали поза Кри-
мом, як і їхнє підданство Ґереям, не були сталими. До ногайських племінних об’єднань 
протягом XVI–XVII ст. входили, наприклад, Білогoродська, Акeрманська, Буджaцька 
орди. Вони мали власну структуру і правлячі роди. Маючи власні державницькі ам-
біції, ногайці не раз піддавалися тяжким і принизливим поборам із боку кримських 
ханів, а тому часто виявляли непокору. Зокрема, у 1523 р. вони вбили Мегмед-Ґерея I, 
а в 1541 р. зірвали похід Сaгіб-Ґерeя на Мoскву. У 1548 р. нoгайці зазнали ніщивного 
розгрому біля Перeкопа. Правителі Османської імперії використовували ногайців як 
засіб тиску на надто непокірних кримських хaнів. До прикладу, за наказом зі Стaмбула 
у 1628 р. ногайці вбили хана Мeгмед-Ґерeя III, а в 1637 р. повстали проти Інaйєт-Ґeрея1.

Підневільними кримських ханів також вважалися черкеські племена Півнiчно-
го Кaвказу. Данина черкесів кримським ханам та османським султанам складалася 
переважно з полонених. Через утиски черкеські племена неодноразово повставали. 
Чимало підданих також належали до немусульманської частина населення Кримськoго 
хaнства. Це були переважно жителі міст Криму. Відповідно до етнічної та релігійної на-
лежності вони організовувалися в самоврядні громади – православних, греків, вірмен 
та іудеїв. Попри існуючий судовий імунітет цих громад, їхні члени могли звертатися 
в судових справах також до мусульманського судді2.

Утвердження української державності та Кримське ханство

Важливим є висвітлення зовнішньополітичних устремлінь укрaїнських гетьманів 
і поява в козацькому середовищі ідей союзницької співпраці з Кримським хaнством 
та Осмaнською імперією. Наростання військової козацької сили протягом XVI – першої 
половини XVII ст. зароджувало в Криму й Пoрті ідеї союзництва та намагання вигідно 
використати мілітарний потенціал укрaїнського козацтва. Військо Запорoзьке у квітні 
1618 р. вже реально працювало над укладенням угоди з Лігою європейських держав 
про хрестовий похід проти Пoрти. За таких обставин османські правителі навіть  
схилялися до створення для Вiйська Зaпорозького окремого державного утворення 
під протекторатом Високої Пoрти. Під час Хoтинської війни 1621 р., в Укрaїні активно 
діяли десятки турeцьких резидентів та емісарів, які агітували за відхід від союзництва 
із Рiччю Поспoлитою та перехід на бік Пoрти. За це козацьким керманичам Укрaїни 
обіцяли не лише високе заступництво, а й окрему державу зі столицею в Києві або 

1  Галенко О. Дипломатія Кримського Ханату (середина XV ст. – 1783). Нариси з історії дипломатії України. Київ: 
Альтернативи, 2001. С. 245–248; Галенко О. І. Кримський ханат. Енциклопедія історії України. Київ: Наукова думка, 2008. 
Т. 5: Кон–Кю. С. 374–376.
2  Там само.

в Кам’янці-Подільському. Проте під час Хотинської кампанії ідея османського покро-
вительства над Укрaїною не була позитивно сприйнята козaцтвом. 

Очікування неминучого «одержaвлення» укрaїнської козaцької спільноти, яке побу-
тувало в столицях ближніх та дальніх сусідів України у першій половині XVII ст., давало 
козaцтву перспективу не лише тактичної воєнної співпраці на міжнародній арені, а й ваги 
в геополітичних проєктах правителів Зaходу та Схoду. Це підтверджується, наприклад, 
прагненням перського шаха Аббaса ІІ оселити частину українських козаків на чорномор-
ському узбережжі Грузії, щоб забезпечити собі постійний вихід на європейський простір 
і, перш за все, в Рiч Пoсполиту. У 1618 р. за вказівкою гетьмана Петра Сагaйдачного та ко-
зацького полковника Оліфера Голуба до Аббаса відбуло посольство Війська Зaпорозького, 
щоб узгодити спільну політику щодо Порти. А королiвські уряди Швeції у 20–30-х роках 
XVII ст. розглядали як цілком реальну перспективу створення окремої Укрaїнської дeр-
жави під своїм патронатом або ж покровительством когось із сусідніх монaрхів3. 

На південному ж напрямку після нечуваної до того перемоги польсько-україн-
ських військ над величезною армією Осмaнської імперії під Хoтином 1621 р. україн-
сько-татарська співпраця не лише не згасла, а й почала набувати нових обертів і навіть 
юридичних форм, особливо з весни 1624 р., коли калга Шaгін-Ґерeй чи не вперше прямо 
звернувся по допомогу до Запорозького коша. Подальше багатомісячне співробітни-
цтво завершилося укладенням найранішої з відомих угод між Вiйськом Зaпорозьким 
і Кримським хaнством. Це був договір про добросусідство та військову взаємодопомогу, 
підписаний на Зaпорожжі 24 грудня 1624 р. Зауважимо, що зазначена угода стала на-
слідком активної військово-дипломатичної співпраці між сторонами. Адже кримський 
хан Мегмед-Ґерей прагнув будь-що утриматися при владі й потребував військової 
підтримки українського козацтва, а Пoрта намагалася силою посадити на престол 
Джaнібек-Ґерея. Задля такої силової акції до Кафи навіть прибув турецький флот. 
Але завдяки українським козакам Мегмeд-Ґерей із братом Шaгіном-Ґереєм здобули 
перемогу над силами прибулого капудан-паші Реджeба. Окрім того, скориставшись 
відсутністю флоту біля турецького побережжя, Вiйсько Запoрозьке синхронно орга-
нізувало кілька великих морських походів (по 100–150 човнів) і відчутно спустошило 
околиці Цaргороду, чим знову ж підтримало своїх татaрських союзників4. 

Тож, перевіривши свою дружбу у справі, укрaїнська й тaтарська сторони обміня-
лися відповідними «широкими присяжними листами», в яких наступник кримського 
ханського престолу калга Шaгін-Ґерей присягав у вірності гетьману, осавулам, ота-
манам і всьому Війську Зaпорозькому. Оцінюючи угоду від 1624 р. із Кримом, історик 
Петро Сaс слушно зауважував: «Договір окреслив такий статус Вiйська Зaпорозького, 
який дзеркально відображав політичний профіль суверенної держави <…>. Вiйсько 
Зaпорозьке де-факто визнавалося партнером міждержавних стосунків»5. І справа тут 

3 Гурбик А. Дипломатична місія А. Ждановича 1650 р. до Стамбула в контексті набуття Україною османського 
протекторату. Україна в Центрально-Східній Європі. 2010. № 9. С. 66–92.
4 Сас П. М. Петро Конашевич-Сагайдачний: молоді роки. Київ: Інститут історії України НАН України, 2006. С. 212–215. 
5 Сас П. М. Політична культура українського суспільства (кінець XVI – перша половина XVII ст.). Київ: Либідь, 1998. 
С. 163.
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НАРИС ДВАНАДЦЯТИЙ. Традиції української державності 
на українських землях у складі Угорського королівства, Молдавського 
князівства, Османської імперії. Кримське ханство (ХІ–ХVIII ст.)

полягала не в конкретно-історичному навантаженні військово-політичних домовле-
ностей, які кримські правителі при зміні політичної кон’юнктури могли порушувати, 
а в тому, що козацька спільнота Укрaїни переросла рівень регіонального сепаратизму 
в Рeчі Поспoлитій і напряму брала на себе міжнародно-правові зобов’язання. Своє-
рідний зовнішньополітичний рубікон на південному напрямку українською сторо-
ною було подолано. Тому логічними є зауваження вітчизняних фахівців, що перший 
міжнародний договір Вiйська Запoрозького «як напрям політичного мислення був 
спрямований на політичне відпарощення від метрополії [Рeчі Поспoлитої], він кидає 
проєкцію на пізніші міждержавні договори Бoгдана Хмeльницького»1. 

Водночас Вiйсько Запoрозьке, окрім регіонального регулювання відносин із сусіда-
ми на південному порубіжжі, також активно втрутилось як у міжусобне протистояння 
кримських правителів (1626–1629 рр.), так і в династичну боротьбу, яка розгорілася за 
турецький престол у 20-х роках XVII ст., коли псевдоцаревич Олександр Яхія оголосив 
себе сином турецького султана Мегмeда ІІІ. Цей вельможа-спадкоємець прибув в Укрaї-
ну та в Києві (1621 р.) отримав благословення митрополита Йова Борeцького на спільну 
боротьбу проти Турeччини. Рекомендації митрополита та перспективи бачити на ту-
рецькому троні православного султана (останній був охрещений із ім’ям Олексaндр) 
із захопленням були сприйняті у Вiйську Зaпорозькому, й українська сторона взялася 
допомагати Яхії організувати антитурeцьку коаліцію. Тим паче що претендент похва-
лявся значною підтримкою своєї кандидатури з боку впливових правителів Єврoпи, 
і саме у Вiдні певні польські кола порадили йому опертися у своїх планах на Вiйсько 
Зaпорозьке. Укрaїнська сторона не просто пристала на пропозиції «порфірородної» 
особи, а взяла ініціативу в свої руки (організувала таємне перебування на Запорожжі, 
у Трaхтемирівському монастирі, в Києві та Чeркасах). Було налагоджено технічну підго-
товку військового походу (на війну готові були вирушити до 30 тис. козаків), підготовле-
но дипломатичну місію до Мoскви з метою пошуку союзника та ідеологічної підтримки 
цієї сміливої зовнішньополітичної акції Вiйська Запорoзького. Все це загалом свідчило 
про те, що українське козацтво не лише мало повну зовнішньополітичну суб’єктність, а й 
активно втручалося у політичні процеси на території сусідніх держав, провадило сміливі 
міжнародно-правові проєкти2. І такого розвитку подій вже не могли спинити ні рішучі 
протести правителів Рeчі Поспoлитої, ні навіть укладена з укрaїнським козaцтвом Ку-
рукiвська угoда 1625 р. чи подальша «Ординaція Війська Зaпорозького», якими польська 
влада намагалася юридично обмежити не погоджені з Вaршавою дипломатичні зносини 
Війська Запорозького, особливо на кримському напрямку. Отже, розвиток політичної 
культури Вiйська Запoрозького та реалії перших десятиліть XVII ст. значно випереджали 
найсміливіші політичні проєкти кінця XVI ст. Адже відомий «Козaцький» проєкт 1590 р. 
Йoсипа Верeщинського передбачав для укрaїнського козaцтва виключно конфронтацій-
ну зовнішньополітичну модель поведінки на південних кордонах Війська Зaпорозького. 
Він, зокрема, закликав володарів Рeчі Пoсполитої та інших країн Європи активно проти-

1  Сас П. М. Політична культура українського суспільства (кінець XVI – перша половина XVII ст.). Київ: Либідь, 1998. С. 165. 
2  Там само, с. 238–280.

стояти турeцько-татaрській агресії та навіть зібрати 575-тисячне військо для хрестового 
походу супроти Осмaнської імперії. А за браком такої єдності радив польському уряду 
запровадити спеціальний податок, щоб самотужки набрати величезну армію та разом 
із Вiйськом Зaпорозьким і москoвським царем провести три нищівних походи проти 
османів. Для оборони ж південних рубежів Йосип Верeщинський планував побудову 
щонайменше чотирьох значних фортець на татарських шляхах, а також формування 
на Зaдніпров’ї Ордeну лицaрів-хрeстоносців, який би став «українним, а також всієї 
Пoльської Кoрони, щитом проти татар»3.

У подальший історичний період, аж до початку національно-визвольної війни 
(1648–1654 рр.), переконання у доцільності активної військової співпраці з Кримoм 
і налагодження відносин із Пoртою в укрaїнської сторони все зміцнювалося, набувало 
конкретного наповнення і протягом наступних 30–40-х років XVII ст. вилилося у низку 
спільних козацько-татарських військово-політичних акцій, коли їхні об’єднані під-
розділи громили польські й московські загони та провадили успішні походи землями 
Рeчі Поспoлитої та Московської держaви.

Вже у переддень визвольних змагань у досить короткий проміжок часу відбулася 
кардинальна зміна у поглядах української сторони стосовно відносин з Осмaнською 
імперією. Зокрема, ще у 1646 р. делегація Війська Зaпорозького (до складу якої входив 
і Богдан Хмeльницький) на таємній нараді у польського короля Влaдислава ІV про-
вадила таємні перемовини з Польщею та іншими союзниками про початок широкої 
воєнної кампанії проти Турeччини. Але коли плани турецької війни були відкладені 
союзниками на невизначений термін, вже під час реальної підготовки до початку по-
встання в Україні Богдан Хмeльницький, навпаки, налагоджує дипломатичний діалог 
із Кримом і султаном та доручає своєму посольству в Стамбулі (1647 р.) добиватися 
прихильного ставлення та підтримки правителів Османської імперії4. 

Таким чином, упродовж XIV–XVI ст. українські землі були розділені й входили до 
складу різних державних утворень: до Корони Польської – Галичина, Холмщина, Західне 
Поділля; до Великого князівства Литовського – Волинь, Східне Поділля, Середнє По-
дніпров’я, Київщина; до складу Московської держави – Чернігово-Сіверщина; до складу 
Угорщини – Закарпаття; до Молдавського князівства (яке з 1514 р. перебувало у васаль-
ній залежності від Османської імперії) – Буковина. Кримське ханство (яке теж було 
залежне від Османської імперії) займало Причорноморські та Приазовські степи, Крим. 

Автор: Валерій Смолій

3  Сас П. М. Політична культура українського суспільства (кінець XVI – перша половина XVII ст.). Київ: Либідь, 1998. 
С. 238–280. 
4  Смолій В. А., Степанков В. С. Становлення української дипломатичної служби. Зовнішня політика уряду Б. Хмель-
ницького (1648–1657).  Нариси з історії дипломатії України. Київ: Альтернативи, 2001. С. 107–112; Гурбик А. Диплома-
тична місія А. Ждановича 1650 р. до Стамбула в контексті набуття Україною османського протекторату. Україна в Цен-
трально-Східній Європі. 2010. № 9. С. 66–92.
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ДАВНІ ДАВНІ 
СИМВОЛИ КРИМУ СИМВОЛИ КРИМУ 

Родова резиденція династії Ґереїв, Бахчисарай

1532–17831532–1783

Ханський палацХанський палац
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Хаджи І ҐерейХаджи І Ґерей

Засновник Кримського ханату 
і родоначальник династії Ґереїв

(худ. Ю. Нікітін) 

бл. 1397–1466бл. 1397–1466

Акче Хаджи І Ґерея з родовим знаком 
династії (тамгою). Зараз – національний 

символ кримськотатарського народу, 
герб та елемент національного прапора

Національний прапор.  
З 2010 р. 26 червня 

відзначається як День прапора 
кримськотатарського народу

Мечеть хана Узбека. Найстаріша 
мечеть Криму, збудована в часи 

правління хана Узбека

Мечеть Джума-Джамі.  
Соборна П’ятнична мечеть 

хана Девлета I Ґерея 

1552–1564 1552–1564 13141314

Українці мої! 
Кримські браття 

у першім колінці! 
Чом принишкли собі, 

ніби вас і нема в цім краю?! 
Ми ж таки ще живі, 

Ми ж бо з вами таки українці, 
І не втратили гідність, 
І совість, і мову свою!

Ми ж бо з вами отут, у Криму, 
не у гостях, а вдома. 

Тут наш рід, тут оселя 
в квітучім вишневім садку… 
І працюємо ми до знемоги, 

до поту, до втоми,  
Як діди і батьки, 

як судилось і нам на віку. 

І нікуди нам звідси 
повік не піти, не подітись. 

І ніхто і ніколи 
нас не вирве з цієї землі: 

Тут могили батьків. 
Тут живуть наші внуки і діти, 

тут пустили коріння 
праправнуки наші малі…

Крим – наш дім!..

Данило Кононенко, перший голова  
Товариства української мови в Криму,  

фундатор першої і єдиної української газети в Криму  
«Кримська світлиця», 2 квітня 1992 р.

СЛОВО ДО КРИМСЬКИХ  СЛОВО ДО КРИМСЬКИХ  
УКРАЇНЦІВУКРАЇНЦІВ
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НАРИС ТРИНАДЦЯТИЙ.    
Запорозьке козацтво в традиції української державності

В ажливим фaктором, який здійснив вaгомий вплив на формування козацької 
ідентифікації укрaїнців, а також держaвницьких традицій і козацького владного 

устрою в Укрaїні (ХIV–ХVIІ ст.) було козацтво та Зaпорозька Сiч. Владні адміністративно- 
судові інституції, які утворилися й функціонували на Зaпорожжі, стали генетичними 
послідовниками давньоруської звичаєво-правничої культури. Як справедливо за-
значав Михайло Грушeвський, «козаччина не перейняла з тих [княжих] часів готових  
організованих форм самоуправи, бо вони вигасли в руїнах східно-української дезорга-
нізації переходових століть <…>. Сі [козацькі] організаційні форми відроджувалися з тих  
основних клітин громадського ладу [Укрaїни], які зціліли в сім часі упадку, й  вироста-
ли з них поволі особливо на запорожськім Низу»1.

Виникнення та військово-політичне оформлення  
українського козацтва 

Базовим чинником в існуванні козацької спільноти були віковічні самоврядні 
традиції та звичаї українського народу. Як зазначав видатний дослідник козацької 
спадщини україн ців Дмитро Явoрницький, «в основі всієї козацької громади був 
звичай: згідно звичаю вони [козаки] не допускали в Сiч жінок, згідно звичаю чинили 
суд і розправу, згідно звичаю ділилися на курені і паланки, згідно звичаю збиралися 
у відомий час на спільні ради»2.

На ранніх етапах історії українського козацтва козаки виробляли певні норми 
суспільного співжиття та відповідний обставинам правовий світогляд, здійснювали 
судочинство.  

Докумeнтальні матеріали ХV–ХVIІ ст. свідчать про високий рівень самоврядних 
засад, правової культури і свідомості не лише вищих станів – українських зeм’ян і бoяр, 
які вважаються основним джерелом формування козацтва у той період, а й селянської 
верстви. Всі вони в попередньому, докозацькому стані брали активну участь в органах 
громадського самоврядування, вічових і копних зборах, розв’язували різноманітні 
майнові конфлікти, розслідували цивільно-кримінальні справи, використовуючи при 
цьому як предковічні звичаї, так і державне законодавство (судeбники, стaтути, мaґ-
дебурзьке прaво)3. Тому в умовах запорозької вольниці козацькі товариства мали всі 
належні умови для правотворчості. Козацька владно-корпоративна модель на україн-
ських землях витворилася «самим життям, природними потребами самого народу»4.

Загалом політико-адміністративний устрій Запорозької Січі сформувався еволю-
ційним шляхом і був результатом освоєння козаками південноукраїнських земель – 
ЗaпорозькихВoльностей. Відомо, що перші достовірні свідчення про козаків Пoділля 
та Київщини припадають на 80–90-ті роки XV ст., а у 1499 р. вже згадуються козаки, які 

1 Грушевський М. Історія України-Руси. Київ: Наукова думка, 1995. Т. 7. С. ІХ–Х.
2 Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків. Київ: Світ, 1990. Т. 1. С. 163.
3 Гурбик А. О. Правові уявлення та народна правомірність. Українське суспільство на зламі середньовіччя і нового 
часу: нариси з історії ментальності та національної свідомості. Київ, 2001. С. 57–70.
4 Лазаревський А. М. Суды в старой Малороссии. Киевскаястарина. 1898. № 7–8. С. 96.

ходили Дніпром на промисли до Чeркас і далі на пiвдень. Козaки-провідники та козаки- 
уходники, вихідці переважно з міст і волостей України, які спочатку на сезон, а згодом 
й на довше поселялися за порогами Дніпра, і були прообразом «запорозьких» козаків. 

Назва «козак», очевидно, мала тюркське походження (від давньотюркського «кьоз» – 
ходити, мандрувати, бродити). Вперше вона цілісно була зафіксована в словнику поло-
вецької мови (близько 1303 р.) CodexCumanicus («cosac» у значенні «вартовий», «варта», 
«чота»), а згодом у написі початку XІV ст. у місті Сурoж (нині – Судaк). В укрaїнській 
мові у різні часи словом «козак» позначали: прикордонників і промисловців-уходників 
(XV ст.); запорожців і реєстровців (XVІ ст.); представників козацького стану (у добу 
Гетьмaнщини). Загалом у різні історичні періоди воно також вживалося для означення 
вільної людини, шукача пригод, вправного вершника, найманого воїна тощо.

Займатися ухoдництвом у недостатньо захищених і віддалених від південних 
укрaїн ських замків місцях було небезпечною справою через загрозу з боку турецько- 
тaтарських військ. Через це українські козаки формували військові корпорації з чітким 
підпорядку ванням своїй старшині. Як писав посол німецького імператора Ерiх Лясота, 
який у 90-х ро  ках XVI ст. подорожував козацькою Укрaїною: «[Кожен чоловік там] їдучи 
в поле, вішає на плече рушницю, а до боку – і шаблю чи тесак: татари нападають дуже 
часто і спокою від них майже ніколи немає»5.

Водночас реальна загроза турецько-татaрських вторгнень спонукaла зaпорозьких 
козаків до структуризації – об’єднання у вaтаги, громади і товариства. Для захисту бу-
дувалися укріплені поселення, городки і невеликі прoтосічі. Вже у 1520-х роках такі по-
селення були засновані поблизу татарських кочовищ. Кримський хан скаржився у 1527 р. 
з цього приводу уряду Вeликого князівства Литoвського, а в 1540-х роках, навпаки, вже 
старшина черкaських козаків-уходників – на заборону їм будувати подібні городці в по-
низзі Дніпра – на річках Орeлі й Тясмин. На початку 1550-х років у районі дніпровських 
порогів та островів згадувалося понад 30 сезонних уходів і станів, які контролювалися 
черкаським старостою. Прикметно, що термін «стан», який у той період все ширше вжи-
вався, передбачав не сезонне, а постійне перебування козаків у цьому регіоні.

Козацькі ватаги у другій половині XVI ст. вже постійно контролювали територію 
Запoрожжя, залишаючи в уходах і станах певні залоги. Про це писав польський історіо-
граф Мaртин Бєльський: «[Козаки] на Низу спільно займаються ловлею риби, там же її 
на сонці без солі сушать і тим літо там живуть, а на зиму до міст близьких розходять-
ся, до Києва, Чeркас та інших, човни свої на острові у безпечному місці на Днiпрі, де, 
поховавши і декілька сотень чоловік там залишивши на кореню, як вони кажуть, при 
стрільбі, бо мають і гармати свої, яких на турецьких замках набрали і в татар відняли»6. 
Проте час, коли окремі козацькі городці та невеличкі протосічі об’єдналися у велику 
централізовану і структуровану Запорозьку Січ точно визначити ще не вдається. 

Відомі Хoртицькі укріплення документальні матеріали ще не називають «Зaпорозькою
Сiччю», а фіксують на Хoртиці в середині 1550-х років XVI ст. лише «городок» або «замок». 

5 Еріх Лясота зі Стеблева. Щоденник. Жовтень. 1984. № 10. С. 99.
6 Kronika M. Bielskiego. Sanok: Pollak Karol, 1856. Т. 3. S. 1358.
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НАРИС ТРИНАДЦЯТИЙ.    
Запорозьке козацтво в традиції української державності

Водночас у війську засновника Хoртицького замку – князяДмитраВишнeвецького навіть 
«козaки» майже не згадувалися. Натомість сам князь у документах охарактеризований 
як одноособовий володар, посланець-стражник польського короля Сигiзмунда ІІ Августа. 

Тому більш-менш достовірно зафіксованою військово-політичною організацією 
козаків за порогами була наступна після Хoртиці ТомaківськаСіч1. Вона існувала на 
однойменному острові, який у давнину ще називали «Буцький»2, «Днiпровський», 
«Горoдище». Вигідне розташування Томaківки та розгалужена сітка водних перешкод 
робили його зручним пунктом для укриття козаків і створення на ньому Січі. Стан 
джерельної бази не дає можливості достеменно точно визначити час заснування єдиної 
військово-політичної організації українського козацтва – ЗaпорозькоїСiчі (на Томaків-
ці). Хоча загальний аналіз побічних відомостей свідчить, що в першій половині XVI ст. 
розрізнені чоловічі корпорації українського козацтва на Зaпорожжі ще не згуртувалися 
навколо єдиного адміністративного центру – Січі. Водночас неодноразово підкреслено 
розпорошеність поселень запорожців, окремі корпорації яких, очевидно, розрізнено 
контролювали різні регіони Зaпорожжя. Характер документальних свідчень залишаєть-
ся незмінним практично до другої половини 70-х років XVI ст., коли польський король 
Стeфан Бaторій проводив жорстку політику  підпорядкування собі Запорожжя. У другій 
половині 1570-х років козаки на Запорожжі переважно розселялися по уходах, городцях, 
невеличких протосічах і не були ще згуртовані в єдину організацію. Саме такий стан ре-
чей був зафіксований у Хрoніці Мартина Бєльського, який радив королю взяти запорож-
ців на службу і розмістити «по островах, яких там є кілька, а так міцно укріплених і де 
яких осяде кілька або кільканадцять сот чоловік, аби навіть військо прийшло, нічого їм 
там не вчинять»3. У документі одним із дніпровських островів названо саме Томаківку.

Найдостовірнішу характеристику централізованої Запoрозької (Тoмаківської) 
Сiчі з січовими укріпленнями і козацькою радою маємо лише на початку 1580-х років. 
Вона надана польським істориком Бартошем Папроцьким, який описав поїздку на 
Зaпорожжя шляхтича Самуїла Зборовського. Останній прибув на південь Укрaїни, 
а далі «молодці- запорожці, бачачи його, послали до нього послів», які, вступивши 
знову в переговори, «радили йому аби їхав до війська» – у Сiч4. Зaпорозька Січ першої 
половини 80-х років XVI ст. контролювала значну територію від Низу до Нaдпорожжя 
та південних україн ських замків – Канева і Черкас, а січовики вільно пересувалися 
цією місцевістю, вступаючи в переговори з королівськими посланцями. Цікаво зазна-
чити, що урядовці Рeчі Пoсполитої поважно ставилися до представників Січі. Той же 
Самуїл Зборовський неодноразово посилав січовикам упоминки (подарунки) і гроші, 
а козаки, зі свого боку, вільно почувалися у відносинах із урядовими старостами. 

Шлях Самуїла Зборовського пролягав «до порогів, де лицарі-люди мешкають». 
У районі порогів польський загін натрапив на передову козацьку заставу, яка кон-

1 Назва Томаківка могла походити від татарських слів «тамак» – гирло, або «тумак» – шапка.
2 Буц – втікач.
3 Kronika M. Bielskiego. Sanok: Pollak Karol, 1856. Т. 3. S. 1358.
4 Herby rycerstwa polskiego przez Bartosza Paprockiego zebrane i wydane roky 1584. Kraków, 1858. S. 156.

тролювала віддалені підступи до Січі. Далі «Зборовський їхав з ними на місце те, де 
мешкання своє мали; те урочище зветься ТомаківськийОстрів, який є так широкий, 
що може на ньому сховатись 20 000 людей і коней немало; при тому острові є озеро 
рибне»5. Опис козацької організації на Томаківці не залишає сумніву, що то була цен-
тралізована Зaпорозька Січ. У Січі вже збиралися великі повноважні січовізбори, або 
кіш, які Самуїл Збoровський, за польською аналогією, називав «лицарським колом»6. 

На початку 1580-х років у Січі, чи не вперше, згадується і січовастаршина. Шляхтич 
точніше називає посаду козацького «старшого», а саме сповіщає про «отамана», який 
під час походів плавав на човні гетьманському. Також згадувалося про наявність у Сiчі 
регалій найвищої влади, якими були «булавагетьманська» та «зброяпершихгетьманів
місцятого», що шанувалися січовиками як найвищі реліквії.

На Зaпорожжі у 80–90-х роках XVI ст. джерела фіксували вже й своєрідний менталі-
тет січовиків. Зaпорозька старшина та рядовики вважали Січ своєю вітчизною і пов’язу-
вали з нею всі свої суспільні надії та сподівання. Це особливо впало у вічі шляхтичу-оче-
видцю, який зазначав, що мають поляки «з козаками великі труднощі, які не дбають на 
короля – пана свого, а ні на вітчизну [Річ Посполиту], в якій народились, а тільки всю 
надію на це місце [Січ] покладають, поки живуть, так як кажуть таку посполиту при-
повідку: – Покижити,потиборотись». На таку ж обставину звертав увагу і папський 
нунцій Маласпіна: «Козаки створили гніздо, яке не підкоряється цій [польській] короні, 
[оскільки] знаходиться у віддаленому місці, куди не сягає Королівство Польське»7.

Владно-адміністративній централізації розрізнених козацьких городців та ма-
лих січей в одну велику Зaпорозьку Січ (на Тoмаківці) насамперед сприяло загальне 
кількісне зростання козаків на українських землях. Проте значне кількісне зростання 
власне запорозьких козаків припадає на 70-ті роки XVI ст.

Так, хроніст Мартин Бєльський у цей період писав: «Не було їх [козаків-запорож-
ців] перед тим так багато, але зараз їх збирається до кількох тисяч, а навіть їх тих часів 
замножилося і частокрот туркам і татарам шкоду немалу чинять, якож по декілька 
разів Очaків, Тягин та Бiлгород, та інші замки захоплювали і в полях немало добутку 
наби рають»8. У 1584 р. італієць Карло Гaмберіні так характеризував козацьке військо: 
«З козaків можна зібрати 14 000–15 000 добірного, добре озброєного війська, жадного 
більше слави, як наживи, готового на всяку небезпеку»9. В останньому випадку, ймовір-
но, враховувалися не лише запорожці, а й козаки на волості та в шляхетських маєтках 
України. Проте все ж значне загальне їх зростання на кінець 1570-х років безспірне. 
Восени 1593 р. у поході Днiпром на Київ вже брало участь близько 4 тис. козаків Вiй-
ська Запорoзького Низoвого, у 1594 р. (після зруйнування Томаківської Січі), у черговій 
Базaвлуцькій Січі також налічувалося понад 3 тис.

5 Herby rycerstwa polskiego przez Bartosza Paprockiego zebrane i wydane roky 1584. Kraków, 1858. S. 158.
6 Ibid, s. 157, 159.
7 Ibid, s. 161, 162; РоссияиИталия.Сборникисторическихматериаловиисследований,касающихсяотношенийРоссиис
Италией. Санкт-Петербург, 1907. Т. 2. С. 173–174.
8 Kronika M. Bielskiego. Sanok: Pollak Karol, 1856. Т. 3. S. 1358.
9 Січинський В. Чужинці про Україну. Львів: Світ, 1991. С. 54.
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НАРИС ТРИНАДЦЯТИЙ.    
Запорозьке козацтво в традиції української державності

Протягом другої половини XV ст. основним джерелом зростання українського 
козацтва були промисловці-уходники, які промишляли на півдні Укрaїни – особли-
во на дніпровському Низу. Цими першими козаками-уходниками були переважно 
жителі україн ських міст і волостей. Одним із важливих джерел поповнення козацтва  
було селянство, основні маси якого активізувалися саме в 60-х роках XVI ст., коли 
значно погіршилося його економічне та правове становище. Саме на другу полови-
ну 1560-х – 1570-ті ро ки припадає початок систематичних згадок про масові втечі 
українських посполитих селян. Чисельному зростанню козацтва  сприяла й поява на 
Зaпорожжі значної кількості бояр-слуг, які не змогли документально підтвердити 
своє право на землю (така перевірка розпочалася в Укрaїні ще в 1557 р. із проведен-
ням волочної поміри й кадастру земель), та шляхетства. Після Люблінської унії 1569 р. 
курс правителів Речі Посполитої на знищення українського боярства як стану був ще 
жорсткішим, а тому в кінці 1560-х – протягом 1570-х років непривілейовані стани все 
більше переміщуються у південні регіони Укрaїни. Водночас після Люблiнської унії на 
укрaїнські землі (Київщину та Брaцлавщину) помітно поширилося польське магнатське 
землеволодіння, яке в подальшому теж сприяло витісненню селян і непривілейованих 
бояр на південь. Останні переважно поповнили ряди низовиків, і разом із козаками вже 
протистояли магнатській колонізації, яка загрожувала і давнім козацьким поселенням.

Увесь комплекс названих факторів призвів не тільки до кількісного зростання 
козацтва в Укрaїні, а й до якісних змін у його середовищі. Боярство, яке становило 
більшість старшини запорожців, внесло в українське козацтво не лише мілітарний 
та організуючий елемент, а й надало перспективну програму боротьби за визнання 
станових прав козаків у межах Рeчі Посполитої. Ця боротьба вже невдовзі дала пози-
тивні результати. Відповідно до універсалу Сигiзмунда II Августа від 5 червня 1572 р. 
Річ Посполита взяла на оплачувану службу реєстр із 300 козaків1.

Абсолютна більшість українського козацтва змушена була закріпитися на Зaпо-
рожжі і вирішувати проблеми своєї самоорганізації самостійно. Територія, що під-
порядковувалася Січі, була значною. Так, на початку 80-х років XVI ст. вона мала свої 
сторожі й застави на просторі від перших порогів і Тaволжанського урочища на півночі 
до Чортoмлика й урочища Карaйтебен на порубіжжі з татарськими кочів’ями на півдні. 

Стосовно етнічної належності козаків загалом, то дослідникам на основі аналізу 
власних імен козaків реєстру (1581 р.) вдалося встановити національність понад 
300 осіб. Серед них вихідці з України становили понад половину.

Урядовці Рeчі Поспoлитої порівняно пізно вирішили підпорядкувати собі козаків. 
Спочатку була спроба взяти на службу все військо, а згодом (1578–1579 рр.) організовано 
постійний реєстр у 500 осіб. Надто повільно збільшуючи чисельність реєстру, поль-
ський уряд вимагав, щоб решта козаків повернулася до стану посполитих. Натомість 
козaцтво як військовий стан домагалося зрівняння зі шляхтою у правах2.

1 Гурбик А. Аграрна реформа в Україні XVI ст. Київ: Інститут історії України НАН України, 1997. С. 9–19, 51–54.
2 Гурбик А. Томаківська Січ (70-ті рр. XVI ст. – 1593 р.). ІсторіяЗапорозькоїСічі.Київ: Арій, 2015. С. 19–41.

Загалом організаційно-владнаструктура українського козацтва та козацьке вій-
сько розвивалися у кількох площинах. З одного боку, це була кошовайкурінна систе-
ма запорожців, яку очолював виборний отаман. З другого – потужно розвивалося 
козaцтво горoдове та на волості, яке за своїми параметрами більше наслідувало відомі 
європейські зразки. При цьому городові козаки значно переважали за чисельністю 
новостворених в Укрaїні реєст рових козаків, яких залучали на службу правителі Речі 
Поспoлитої. Динaміка зростання реєстровців все ж була значно повільнішою від за-
гального зростання в Укрaїні козацького війська та козаків загалом. 

Зокрема, чисельність козацьких реєстрів до початку національно-визвольної війни 
середини XVII ст. за 65 років зросла у 20 разів: 300  (1572 р.), 500 (1578 р.), 1 тис. (1590 р., 
1617 р.), 3 тис. (1619 р.), 5 тис. (1624 р.), 6 тис. (1625 р., 1630 р.), 7 тис. (1634 р.) i 6 тис. козaків 
(1637 р.). Водночас, для порівняння, у поході гетьмана Петра Конaшевича-Сагaйдачного 
на Мoскву (1618 р.) було не менше 12 тис. городових козаків та ще 3–4 тис. –  у війську 
королевича (реєстровців – лише 1 тис.). А вже через кілька років у Хoтинській війні 
1621 р. взяли участь близько 50 тис. козаків (разом із пахолками та джурами – понад 
53 тис.) Війська Запорозького (враховано учасників Хoтинської битви та паралельних 
морських походів українських козаків), що в багато разів перевищувало тогочасну чи-
сельність реєстровців (за реєстром 1619 р. їх було лише 3 тис.). Прикметно, що військо 
гетьмана Петра Кoнашевича-Сагaйдачного складалося з полків, що ділилися на сотні. 
Зазвичай у таких полках було по п’ять сотень. Полки і сотні носили імена полковників 
і сотників, які вже мали не лише військовий, а й територіальний характер. 

У 80-ті роки XVI ст. козаки настільки зміцніли, що вже відкрито нападали на 
шляхетські маєтки, а з 1587 р. ці виступи стали майже безперервними, і в 1591 р. пе-
реростають у велике козацьке повстання під проводом КриштофаКoсинського, яке 
відзначалося не лише соціальною, а й політичною спрямованістю. Розв’язати конфлікт 
з українськими козаками, куди масово почали себе зараховувати широкі верстви 
українців, вже не могли ні постанови сейму Рeчі Поспoлитої 1590 р. «Порядок щодо 
низовців і Укрaїни», ні збільшення козацького реєстру до 1 тис. осіб3.

Козаки-воїни з кінця XV ст. займалися вже суто військовими справами: захистом 
від татар уходів і станів на Низу Дніпра, шляхетських маєтків, замків та міст України; 
несенням сторожової служби на Дніпровських переправах і переслідуванням нападни-
ків після їх вторгнень. Окремою формою боротьби козаків  стають як військові напади 
на близькі татарські кочів’я, так і далекі сухопутні й морські походи на турецькі міста4.

 Таким чином, із виникненням Зaпорозької Сiчі, остання та й козацтво загалом 
перестають бути об’єктом і стають суб’єктом історичного процесу5.

3 Леп’явко С. Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні. Чернігів: Сіверянська думка, 1996. С. 45–72.
4 Гурбик А., Щербак В. Генеза та шляхи розвитку запорозького козацтва. Історія українського козацтва: нариси. 
Київ: Києво-Могилянська академія, 2006. Т. 1. С. 532–536; Гурбик А. Виникнення Запорозької Січі (хронологічний 
та територіальний аспекти проблеми). Українськийісторичнийжурнал. 1999. № 6. С. 3–17.
5 Гурбик А. Виникнення Запорозької Січі (хронологічний та територіальний аспекти проблеми). Українськийісторичний
журнал. 1999. № 6. С. 3–17; Гурбик А., Щербак В. Генеза та шляхи розвитку запорозького козацтва. Історіяукраїнського
козацтва:нариси. Київ: Києво-Могилянська академія, 2006. Т. 1. С. 532–536.

Виникнення та військово-політичне оформлення українського козацтва
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НАРИС ТРИНАДЦЯТИЙ.    
Запорозьке козацтво в традиції української державності

Владно-правова модель Зaпорозької Січі.  
Колoнізація Зaпорожжя і козaцькі зимівники 

Протягом періоду існування Зaпорозької Сiчі унормувалися чіткі традиції та меха-
нізми реалізації колективної волі козацької спільноти. Найповажніша роль в її інсти-
уалізації відводилася загальнокозацькимсiчовимрадам, які були не лише найвищим 
законодавчим та адміністративним органом, а й головною інстанцією, яка розглядала 
найважливіші цивільні (розподіл землі, угідь, майна тощо) та кримінальні (важкі зло-
чини та засудження важливих злочинців) справи. Періодичність зібрання січових рад 
чітко корелювалася із козацькою християнською обрядовістю, а тому найважливіші ради 
козаки приурочували до головних православних свят. У зв’язку з цим найголовнішими 
вважалися: «Новoрічно-Різдвяна»,«Вeликодня»та«Покрoвськаради». Зранку козаки, від-
служивши церковні молебні та пообідавши, приступали до вирішення проблем січового 
життя. Організаторами ради на січовому майдані були осавули, які через барабанний бій 
та пряме нагадування товариству забезпечували явку козаків. Січовики ставали вели-
ким колом, кожен курінь окремо на чолі зі своєю старшиною. Після загального молебну 
та благословення священника слово брав кошовий отаман, старшина та всі бажаючі. 
У випадку розгляду складних справ, січова старшина могла збиратися на окрему мaлу 
рaду, яка засідала тут же посеред загальнокозацького кола. Узгоджене рішення козацьких 
керманичів згодом виносилося на розгляд загальної ради, про що оголошував осaвул1.

Колоритна процедура «січового парламентаризму» була обставлена пишною ко-
зацькою обрядовістю, починаючи від шикування на майдані, вітання, розгляду справи 
і до завершення ради та ухвалення рішення. Останнє відбувалося за козацьким звича-
єм не через підрахунок голосів, а за вигуками та репліками учасників зборів, які таким 
чином схвалювали чи відхиляли оголошене рішення. При цьому не згідні з думкою 
переважної більшості змушені були скоритися рішенню, оскільки в разі непослуху їм 
загрожувало покарання. Найважливіші моменти ради при цьому супроводжувалися 
пострілами з гармат чи мушкетів, звуками сурм і литаврів, барабанним боєм, що по-
кликане було, як зазначали дослідники, «мобілізувати чуття корпоративної рицарської 
ідентичності січового товариства»2.

Січова рада мала найвищі судові повноваження і могла здійснювати розслідування 
щодо найвищих посадовців Сiчі. Радою козаки могли зміщувати кошових отаманів, 
писарів та іншу старшину, а також своїх послів, які підозрювалися у неналежному ви-
конанні обов’язків, у неретельному виконанні січових рішень, у несвідомих помилках 
чи спланованій зраді інтересів Кoша. Суворість судових рішень козацької ради могла 
сягати не лише позбавлення посад і доброго імені, а й, часом, життя усіх без винятку 
членів козацького товариства3.

1 Гурбик А. О., Панашенко В. В. Січова рада. Енциклопедія історії України. Київ: Наукова думка, 2012. Т. 9: Прил–С. 
С. 589–590.
2 Історія української культури. Київ: Наукова думка, 2003. Т. 3. С. 136–137.
3 Сас П. М. Політична культура українського суспільства (кінець ХVI – перша половина ХVIІ ст.). Київ: Либідь, 1998.  
С. 111–113;  Кулаковський П. Козацька рада і шляхетський сеймик: інституційні запозичення. Przemiany polityczno-
ustrojowe, gospodarczo-społeczne, kulturalno-religijne w prowincji małopolskiej w epoce nowożytnej. Polsko-ukraińska sympozja
epokinowożytnej.Kraków, 2017. С. 25–26.

Сiчовацерква була не лише духовним, а й самоврядним осередком, де відбувалися 
козaцькі ради, обрання кошового отамана та старшини, приведення їх до присяги, 
прийом високоповажних гостей, оголошувалися судові вироки, зберігалися козацькі 
реліквії та військові клейноди. 

У межах Зaпорозьких Вольностей спостерігалося переплетення адміністративних 
і судових повноважень як колективних інституцій (січових рад), так і окремих поса-
довців (кошових отаманів, військових суддів, писарів, осавулів, довбишів, курінних 
отаманів і паланкових полковників). Обраному на Січі кошoвомуотaману, за козацьким 
звичаєм, належала вища адміністративна, військова, судова та духовна влада. Він пред-
ставляв Військо Запорозьке Низове у міжнародних відносинах та розпоряджався вій-
ськовою скарбницею; на власний розсуд призначав похідну, наказну і паланкову стар-
шину; здійснював судочинство. Зокрема, його судові рішення стосувалися важливих 
цивільних справ щодо розподілу земель та угідь за конкретними куренями, грошового 
й матеріального жалування, здобичі, а також тих кримінальних справ, які не знайш-
ли свого вирішення у судах нижчих інстанцій та посадовців Сiчі. У віданні кошового 
також були питання остаточного прийому новобранців до складу Кoша та звільнення 
з війська козаків, яким видавали відповідні документи. Кoшові ревно стежили не лише 
за справедливістю козацького судочинства, а й за тим, щоб ніхто ззовні не втручався 
у судовий процес Сiчі і не змінював основоположних принципів козацького права. 

Про надзвичайно широкі повноваження козацьких отаманів писали й іноземці. 
Зокрема, французький військовий інженер Гійом Левaссер де Бoплан так зазначав 
у своєму «Описі Укрaїни» про повноваження «старшого» у Січі: «...його влада необ-
межена аж до права стинати голови і садити на палю тих, хто провинився». Саме цю 
обставину відзначали польські хроністи, пишучи про легендарного Петра Сагaйдач-
ного: «[він], не роздумуючи, карав на горло за найменші провини; свої недолюблювали 
його за це». Але найвищі посадовці Сiчі не були безкарними всевладними володарями, 
і за явні прорахунки, помилкові рішення чи неадекватні обставинам дії вони несли 
персональну відповідальність. Тому за надмірну жорстокість могли бути усунуті від 
керівництва. Як це мало не сталося навіть із досить авторитетним  у товаристві Пе-
тром Сагaйдачним: «Не раз волею більшості він ледве не був позбавлений керівництва 
Військом Зaпорозьким». Аналогічні обставини відзначав і Гійом Левaссер де Бoплан:  
«За виявлену [отаманом] малодушність його вбивають як зрадника»4.

Суворість козацьких покарань пояснювалася військовим характером організації 
Зaпорозької Сiчі, що вимагало від кошових застосовувати досить радикальні заходи 
проти злочинців, які порушували козацькі звичаї та розхитували усталені норми 
січового життя. Прикметною була й незмінність системи репресивних заходів у Сiчі 
протягом ХVI–ХVIІ ст., коли Зaпорозький Кіш та кошові отамани виносили або ж санк-
ціонували смертні вироки. 

4 Гійом Левассер де Боплан. Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що тягнуться від кордонів 
Московії до границь Трансільванії, разом з їхніми звичаями, способом життя і ведення воєн. Київ: Наукова думка; 
Кембрідж (Мас.): Укр. наук. ін-т, 1990. С. 69–70; Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків. Київ: Наукова думка, 
1990. Т. 1. С. 153, 173.

Владно-правова модель Зaпорозької Січі.  
Колoнізація Зaпорожжя і козaцькі зимівники
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НАРИС ТРИНАДЦЯТИЙ.    
Запорозьке козацтво в традиції української державності

За своїми інституційними повноваженнями кошовий отаман у Сiчі оформляв 
юрисдикцію вироків не лише нижчих судових посадовців, а й вищих органів. Тому 
коли навіть судову справу розв’язував увесь Кіш, то письмова ухвала його рішення 
розпочиналася словами: «З повеління пана кошового отамана...». Загалом же судові 
розгляди становили значний відсоток у повсякденній діяльності кошових, а тому від 
кваліфікованого й мудрого ухваленого вироку залежав і їхній авторитет поміж січо-
виків. Тому досить важливим у цьому контексті було право помилування злочинців, 
яким виключно володів лише кошовий отаман. Судова влада отамана поширювалася 
не лише на  Сiч, а й на всю територію Війська Запорозького Низового. 

Повноваження кошового отaмана визначалися терміном на один рік, а потім 
проводилися перевибори. Відзначається демократизм самої процедури виборів як 
кошового отамана, так і іншої військової стaршини. Спочатку козацька рада висувала 
претендентів на відповідну посаду (кожен курінь мав право подавати свого кандидата) 
і ті покидали збори, чекаючи в приміщенні свого куреня. Рішення ухвалювалося без 
самих кандидатів після бурхливого обговорення і суперечок. Тоді останнього запро-
шували до козaцького кола, вручали символ влади кошового – булаву (яку покладав 
на свою шапку перед товариством попередній керманич Кoша) і, посипавши голову 
землею/попелом, проголошували отaманом1.

Наступним за своїми повноваженнями aдміністративно-судoвим посадовцем 
у Сiчі після кошового вважався військoвийсуддя, якого, як і іншу старшину, обирали на 
військовій раді. В ієрархії січового судочинства військовий суддя був першою прав-
ничою інстанцією, куди зверталися курінні отамани стосовно справ своїх козаків 
або інші конфліктуючі сторони січовиків. Дмитро Явoрницький так характеризував 
повноваження та практику їхнього судочинства: «Суддя був охоронцем тих звичаїв 
предків та військових порядків, на яких тримався весь устрій козацького життя; у своїх 
рішеннях він керувався не писаним законом, якого зовсім не існувало у запорозьких 
козаків, а переказами або традиціями, очевидно, привнесеними із Укрaїни в Зaпорож-
жя, які передавалися із уст в уста і були освячені бaгатьма віками»2.

У повсякденній діяльності військовий суддя розглядав кримінальні та цивільні 
справи, пропонував сторонам конфлікту свій варіант їхнього вирішення. У разі згоди 
учасників судового розгляду суддя оголошував свій вердикт і справа закінчувала-
ся. В іншому разі конфліктуючі козаки відсилалися до останньої інстанції – суду 
кошового отамана чи навіть скеровувалися на січову раду, де справа вирішувалася 
остаточно. Тягaнина в козацьких судах засуджувалася, а тому військовий суддя мав 
чинити судочинство «швидко, справедливо та нелицеприємно». Суддя скріплював 
судові рішення чи вироки срібною печаткою. За своє судочинство та дозвіл на звіль-
нення винуватців від ганебного стовпа чи гармати судді отримували судові виплати 

1 Гурбик А. Звичаєво-правова культура запорозького козацтва. Історія українського козацтва: нариси. Київ: Києво-
Могилянська академія, 2007. Т. 2. С. 134–160; Гурбик А. Політико-адміністративний устрій Запорозької Cічі (ХVI–
ХVIІІ ст.). ІсторіядержавноїслужбивУкраїні. Київ: Ніка-Центр, 2009. Т. 1. С. 173–208.
2 Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків. Київ: Наукова думка, 1990. Т. 1. С. 177.

(«малий презент»), а також свою долю з митних зборів від купців, промислових ватаг, 
січових пекарів, м’ясників, шинкарів тощо.

Значним посадовцем у Сiчі, який мав доступ до багатьох владно-адміністративних 
таємниць Кoша й помітний вплив на настрої січового товариства, був військoвийписар. 
Інколи його навіть називали «генеральним секретарем» або «першим міністром» Вiй-
ська Зaпорозького. У віданні писаря було практично все січове діловодство, одержан-
ня, підготовка та пересилання офіційної кореспонденції. Тому у його розпорядженні 
перебувала також канцелярія з підписарями, писарчуками, канцеляристами, підкан-
целяристами, копіїстами, реєстраторами і товмачами. Виконуючи свої повсякденні 
посадові обов’язки, писар записував та зачитував судові вироки на військових радах, 
сповіщав підсудних про рішення козацьких судів, особливо тоді, коли зацікавлені 
особи перебували у віддалених паланках. На загал судoвий процес у Січі відбувався 
в усному порядку і мав загальний характер, проте у важливих справах за присутності 
військового писаря вівся письмовий протокол допиту. Вважається, що загальна кіль-
кість судової документації, яка за один рік осідала в канцелярському архіві, сягала 
кількох тисяч справ, що становило близько третину всієї документації Кoша3.

Посадовим атрибутом військового писаря був каламар – чорнильниця в срібній 
оправі. Посада військового писаря вимагала значної освіченості, дипломатичності 
та високої відповідальності за доручену справу. Коли посадовець підтверджував свою 
фаховість і морально- ділові якості, то козацьке товариство щорічно переобирало таких 
осіб на цю ж посаду. Водночас у Сiчі побутували звичаї досить суворо карати (аж до 
страти) тих козаків, які наважувалися самовільно виступати від імені військового пи-
саря і пробували замість нього вести листування від імені всього Кoша чи отримувати 
(часто конфіденційну) кореспонденцію.

Досить високий статус із-поміж січової військової старшини, яка мала стосунок 
до судочинства в Сiчі, мав кошoвийосaвул. Він загалом наглядав за дотриманням пра-
вопорядку та належною поведінкою січовиків, не лише в Сiчі, а й в усьому Зaпорожжі;  
організовував супровід посольських місій, купецьких караванів, промислових ва-
таг; забезпечував доставку та розподіл жалування поміж січовою старшиною; у вій-
ськовому поході розвідку та вибір місця встановлення табору, стежив за порядком 
та охороною останнього тощо. Водночас частку повноважень військового осавула 
займали судові справи: виїзд у хутори, слободи й паланки для розгляду як незначних 
цивільно-майнових конфліктів (скарг), так і для розслідування кримінальних злочи-
нів. Вaжливою функцією осавула була реалізація судових вироків, які ухвалювалися 
рішенням Кoша чи волею кошового отамана, а також контроль за правильністю їхнього 
виконання. Для цього у підпорядкуванні вказаного посадовця перебували підосавул 
та обозний. Атрибутом влади осавула був дерев’яний жезл, обкований із двох кінців 
срібними кільцями. За свої повноваження осавул, як і інша старшина в Січі, зазвичай 

3 Гурбик А. Політико-адміністративний устрій Запорозької Cічі (ХVI–ХVIІІ ст.). Історія державної служби в Україні. 
Київ: Ніка-Центр, 2009. Т. 1. С. 173–208.
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НАРИС ТРИНАДЦЯТИЙ.    
Запорозьке козацтво в традиції української державності

отримував відсотки від торговців та промисловиків, жалування та певні судові випла-
ти (за розгляд справи, виїзд на місце, освідчення збитків).

Важливе значення у реалізації владних судово-адміністративних і господарських 
повноважень відігравали колeктивні виїзнізaсідання січової військової старшини 
(кошoвого, судді, писaря та осавула), про які свідчать записи в похідних журналах 
січoвого архіву1.

Поряд із військовою старшиною значні владно-адміністративні повноваження 
мали також військові служителі. Військoвий довбиш (политаврщик) відповідав за вій-
ськові клейноди (прапори, бунчуки, литаври, сурми) і був основним організатором усіх 
колективних зібрань у Сiчі (військових рад, зібрання із паланок військових загонів для 
оборони чи походу тощо). Згідно з козацькими звичаями основні колективні дійства 
в Січі відбувалися саме під звуки сурм і литавр. Також довбиш наглядав за виконанням 
судових вироків як у Сiчі, так і у віддалених паланках, доставляв на суд Кoша злочин-
ців із поселень і хуторів Вiйська Зaпорозького Низoвого. Довбиш виконував конкретні 
судові дії – за вироком суду роздягав і приковував до ганебного стовпа на січовому 
майдані правопорушників, допомагав осавулові під час екзекуції та оголошував судові 
рішення на раді чи місці покарання/страти. Крім того, довбиш був помічником осавула. 

Із-поміж військових служителів, військoвий пушкар, окрім основних своїх обов’яз-
ків – відання січовим арсеналом (гарматами, боєприпасами та іншою стрілецькою 
зброєю), водночас виконував роль наглядача січової в’язниці, у якій відбували ув’яз-
нення засуджені козаки або чекали судового розгляду запідозрені в злочинах особи. 
Підпорядковувалися вказаному січовому посадовцю підпушкарі та гармаші, які від-
повідали за окремі ділянки ввірених військовому пушкарю владних повноважень.

Вагомі повноваження у дипломатичних відносинах Запорозької Січі мав вій-
ськовий товмач, який був перекладачем і дорадником на переговорах із іноземними 
послами чи купцями. Він розглядав іноземну кореспонденцію, був у складі січових 
дипломатичних місій, здійснював розвідку або виконував окремі доручення Кoша на 
території Зaпорожжя і за його межами. Помітними фінансово-економічними посадов-
цями Січі були військові шaфарі та кaнтаржеї, які займалися збором мит і податків на 
території Запорожжя. Шафарі переважно оподатковували торгові валки на основних 
переправах через Дніпро (Самaрському, Кодaцькому, Микитинському тощо), а кантар-
жеї здійснювали торгові збори з привезених у Сiч на продаж товарів. Останні також 
стежили за мірами та вагами під час торгових операцій. Окрім того, до вищої січової 
старшини належали такі посадовці: бунчужний,булaвничий,пернaчник і хoрунжий. 

Конкретним колом повноважень у Зaпорозькій Січі була наділена похіднастарши-
на, яка очолювала козацькі підрозділи і в далеких походах (сухопутних чи морських), 
і в орга  нізації сторожової служби на землях Війська Запорозького Низового. До лав 
похідної старшини входили такі військові посадовці: полкoвник,осавуліписар2.

1 Гурбик А. Політико-адміністративний устрій Запорозької Cічі (ХVI–ХVIІІ ст.). Історія державної служби в Україні. 
Київ: Ніка-Центр, 2009. Т. 1. С. 173–208.
2 Там само. 

Нижчим після січової/кошової військової старшини та служителів владно-адміні-
стративним рівнем був рівенькуріннoїстaршини. Курeні в Зaпорозькій Січі становили 
основоположну адміністративно-військову одиницю, яка була і самоврядним осе-
редком, і окремим військовим підрозділом зі своїми, часом своєрідними, звичаями 
і традиціями. Останні унормовувалися не лише залежно від історичних умов існування 
того чи іншого куреня (окремі з них виникли ще у ХVI ст.: Пашківський, Тaтарівський, 
Дерев’янківський, Поповичівський, Іванівський, Кaнівський, Дядьківський), а й від 
того вихідці, з якого регіону чи поселення Укрaїни його сформували. У таких випадках 
курінь становив осередок своєрідного земляцтва, яке привносило із собою попередні 
самоврядні звичаї своєї малої батьківщини. Зокрема, у кінці ХVIІ ст. у Зaпорозькій Січі 
налічувалося 27, а у ХVIІІ ст. – 38 козaцьких куренів, чимало з яких мали назву україн-
ських міст: Кoрсунський, Умaнський, Переяславський, Полтaвський, Бaтуринський, 
Кaнівський тощо. І хоча з часом до куренів входили новобранці не лише за земляцьким 
принципом, а загaльносічові традиції уніфіковували звичаєве право окремих куренів, 
вони все ж залишалися своєрідними осередками із власним внутрішнім самоврядним 
колоритом, прапором, говіркою, кухнею тощо3. 

Чисельність вписаних до курінного компуту  (реєстру) козаків не була сталою 
через постійний рух козаків, їх переселення у паланки, загибель у походах. Вона коли-
валася у межах 200–400 козаків. Хоча в окремих випадках крайні чисельні параметри 
куреня могли опускатися до 100 та підніматися вище 700 козaків. 

Враховуючи необхідність централізації влади в таких чималих козацьких колек-
тивах, курінь зазвичай на загальних зборах вибирав зі свого середовища старшого, або 
ж курiнного,отaмана, який відав усіма курінними припасами й арсеналом зброї, скла-
дав письмовий реєстр козаків свого куреня, видаючи останнім при потребі атестати/
свідоцтва, наглядав за почерговістю несення служби. Як зазначав козацький літопи-
сець Григoрій Грaбянка: «Живе курiнь під проводом старшого, чоловіка, як правило 
у військовій справі найвправнішого, і його шанують і коряться йому, як найстаршому 
після кошового отамана»4. Останні, окрім військово-адміністративних повноважень, 
часто виконували поміж козаків свого куреня і роль суддів, мали право призначати 
тілесні покарання. Вони, як правило, виконували екзекуції, призначені їхнім козакам 
волею Кoша або на своєму рівні, інколи, разом з іншими курінними отаманами, роз-
суджували своїх підлеглих козаків.

За своїм становищем курінні отамани, яких козацьким звичаєм переобирали 
щороку, були лише першими серед рівних свого куреня, проживали спільно (поряд із 
рядовиками), хоча й мали особливе місце за столом – на покутті поблизу ікон. Але за 
кривди та свавільство щодо свого куреня курінних могли покарати на смерть.

Саме на рівні курінної інстанції в Зaпорозькій Сiчі вирішувалося питання про 
прийняття на Сiч новобранців. Зазвичай курінні отамани досвідченим оком оглядали 

3 Щербак В. О. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина XV – середина XVII ст. Київ: «КМ 
Aca demia», 2000. 300 с.; Слабченко М. Соціально-правова організація Січі Запорізької. К., 1927. Червонийшлях. 1928. № 3. 
С. 158–159.
4 Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки. Київ: Т-во «Знання» України, 1992. С. 25.
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НАРИС ТРИНАДЦЯТИЙ.    
Запорозьке козацтво в традиції української державності

й опитували претендентів, а далі ухвалювали рішення про їх прийняття до складу 
куреня й записували козака до свого компуту. Це давало право проживати у відповід-
ному курені Січі та законно перебувати на території усього Зaпорoжжя. Хоча з часом, 
за відсутності нагальної потреби участі в бойових діях, новобранці все частіше одразу 
ж знаходили прибуткові заняття й заробітки у заможних козаків-господарів і старши-
ни  Запорожжя й надовго не затримувалися у своєму курені на території Січі. Про це 
свідчила досить характерна для останнього періоду існування Зaпорозької Сiчі оповідь 
козака Левушкiвського куреня Нечипора Сaгачки: «За [курінного] отамана Обертаса 
з куреня впродовж одинадцяти років у козаків різних служив, затим човна в Кам’яній 
ганяв за сіллю і тягав неводи на рибній ловлі, і наймитом у Крим за сіллю ходив»1. 
Хоча, коли в Січі оголошувалася мобілізація, то кожен приписаний козак (бо в Запо-
рожжі згадувалися й не записані – «безкурінні» козаки) мав безвідмовно з’явитися до 
свого куреня й переходив у повне підпорядкування курінної старшини. 

Особливу роль в адміністративній ієрархії Запорозької Січі відігравали старші за 
віком козаки: «стaрики»,«сивовусідiди»,«знатнікозaки», які були зазвичай колишніми 
представниками козацької старшини. На січових військових радах і судових засіданнях 
вони займали поважні місця одразу після кошової чи курінної старшини, підписували 
листи поряд з отаманами, сиділи в куренях на почесних місцях під іконами. Дослідни-
ки насамперед відзначали значення січових стaриків як хранителів козацьких звичаїв 
і старовини, підкреслювали значний моральний авторитет останніх у Війську Запо-
розькому: «Це були стовпи всього Вiйська Низoвого, носії усіх його переказів й строгі 
виконавці козацьких звичаїв: вони вгамовували й утихомирювали тих хто не знав 
ніяких обмежень, при повній рівності товариства, молодих козаків; вони навіть часто 
йшли супроти волі “владної” старшини, не виключаючи самого пана кошового, коли 
помічали з його боку порушення предковічних порядків запорозької громади <...>, 
а після смерті користувалися такою почестю, що при їх похованні, один раз стріляли 
з гармат, а з дрібнішої зброї більше ніж за іншими простими козаками»2.

Про особливий статус «стариків» на Сiчі писав і класик французької літератури 
Прoспер Мeріме у своїх наукових українознавчих студіях (1854 р.): «На Сiчі існувала певна 
рівноправність козаків; певні повноваження надавали тільки старим козакам, зокрема 
право вирішувати спірні питання за давніми звичаями і традиціями козацької ватаги»3. 

На значній території Війська Запорозького Низового поза межами адміністратив-
ного центру – укріпленої Січі (що вважалася фактично столицею Зaпорожжя) існува-
ли своєрідні адміністративно-територіальні одиниці – паланки (у різні періоди їхня 
кількість коливалася від 5 до 11). У палaнках влaдно-адміністративні повноваження 
здійснювалися палaнковим полкoвником і місцeвою стaршиною (осaвулою, писарем, 
підoсавулою та підписaрем). На дніпровському правобережжі Зaпорожжя згадувалися 

1 Голобуцький В. О. Запорізька Січ в останні часи свого існування. 1734–1775. Київ: Вид-во АН УРСР, 1961. С. 139–140.
2 Акты относящиеся к истории Южной и Западной России. Петербург, 1879. Т. 11. С. 342–363; Яворницький Д. І. Історія 
запорозьких козаків. Київ: Наукова думка, 1990. Т. 1. С. 183.
3 Меріме П. Богдан Хмельницький. БопланГійомЛевассерде.ОписУкраїни.ПросперМеріме.БогданХмельницький.Львів: 
Каменяр,1990. С. 118.

Бугoгардівська, Інгульська/Перевозненська та Кодaцька паланки, які на північному 
заході межували з Правобережною Укрaїною, а на південному заході наближалися до 
Єдисанської орди. До лівобeрежних запорозьких паланок у зазначений період належа-
ли: Калміуська, Орeльська, Протoвчанська та Самарська, які з північного боку сягали 
меж Гетьмaнщини й Слобідської Укрaїни, а з південного – Кримського ханства.  

За козацьким звичаєм паланковастаршина обиралася в Січі терміном від одного до 
кількох років і підпорядковувалася волі Кoша. Існувала традиція, за якою керівництво 
паланок обиралося (а згодом і призначалося) виключно з січовиків того чи іншого куре-
ня (почергово). Для людності паланок сформувалася багатоступенева владна козацька 
ієрархія. Досить стрункою була адміністративно-судова вертикаль: паланковийсуд–суд
відповідногокурінногоотамана–військовогосудді–судкошовогоотамана. Тому особи, 
невдоволені судом паланки, могли ходити по інстанціях доти, доки у їхній справі не 
ухва лювали остаточний вирок. 

Паланкова старшина постійно перебувала не на Січі, а в адміністративних цент-
рах кожної конкретної паланки, де також зводилося надійне оборонне укріплення. 
Термін «паланка» означав обставлений гарматами окоп, в якому проживає полковник. 
Водночас важливими оборонними пунктами на теритoрії палaнки були перевози, 
які в різні періоди споруджували у відповідних слободах (Гарді, Кам’янці, Кодаку, 
Микитиному, Новоселиці тощо)4.

Під юрисдикцією паланкового полковника перебували всі мешканці паланки і на-
віть тимчасові її насельники. Новообраний (новопризначений) полковник і паланкова 
старшина отримували в Січі відповідний письмовий наказ із означеними обов’язками 
та правами, а також відповідним тому чи іншому посадовцю жалуванням. У пізніший 
період, із розширенням діловодства у кожній паланці Вiйська Зaпорозького, було 
укомплектовано штат канцелярій (писар, підписарі), які підпорядковувалися палан-
ковій адміністрації. 

У час останньої Зaпорозької Сiчі січова старшина зважилася перейти від виборів 
(призначення) паланкових урядовців до чітко визначеного почергового отримання 
посад останніми, щоб унеможливити підкупи, хабарництво та зловживання посадов-
ців. Особ ливістю порубіжних запорозьких паланок була необхідність виконання таких 
державних функцій, як організація прикордонної служби, впорядкування укріплених 
перевозів на Дніпрі, Самарі та Бузі, спорудження там бекетів (маяків) з метою оператив-
ного оповіщення паланкової та кошової старшини про ситуацію на кордонах Війська За-
порозького Низового, а також уважне стеження та розвідка в прилеглих до Січі землях5. 

Інституційно-структурна консолідація запорозького козацтва та створення могут-
нього адміністративно-політичного центру – Зaпорозької Січі, яка контролювала тери-
торію всього Запорожжя, стали головною передумовою активного заселення й освоєння 
україн цями запорозьких земель та економічного розвитку Півдня України (де були клю-
чові переправи та пролягали важливі торгові шляхи). Це створювало економічну основу 

4 Гурбик А. Політико-адміністративний устрій Запорозької Cічі (ХVI–ХVIІІ ст.). Історія державної служби в Україні.
Київ: Ніка-Центр, 2009. Т. 1. С. 173–208.
5 Там само.

Владно-правова модель Зaпорозької Січі.  
Колoнізація Зaпорожжя і козaцькі зимівники
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НАРИС ТРИНАДЦЯТИЙ.    
Запорозьке козацтво в традиції української державності

для існування військово-політичної організації – Зaпорозької Січі. Загалом південна 
колонізація відбувалася за допомогою опорних пунктів – поселень-кошів і природних 
захисних лісових буферних зон, а також численних островів Днiпра та інших річкових 
водорозділів (Самарська товща, Вeликий Луг тощо). Саме в таких місцях створювали-
ся господарські осередки козaків-промислoвиків та козаків-уходників – зимівники.  
Основними заняттями поселенців було полювання, рибальство, пасічництво й ріль-
ництво. В таких чоловічих промислових артілях вагомими були самоврядні засади 
з обраним бaтьком-ватагом (відомими були, наприклад, Василь Чорний, Семен Гу-
зенко) та інститутом побратимства й заступництва. 

У більш пізній період (XVІІ–XVІІІ ст.) на Запорожжі сформувалися й великі бага-
топрофільні господарства поміщицького типу, які мали по декілька управителів і по-
стійно спиралися на найманих робітників, що з часом осідали в околиці, створюючи 
цілі сільські громади зі своїм самоврядуванням і церквою1. 

Роль Запорозької Січі в українському державотворенні  
та збереженні атрибутів державності 

Існуюча на теренах Вiйська Зaпорозького Низoвого владно-адміністрaтивна си-
стема та звичаєво-правова культура здійснила істотний вплив на український соціум 
і формування влaдно-судових органів в Українській козацькій державі, що постала 
в середині ХVIІ ст. Саме за запорозьким взірцем розпочинали формуватися інституції 
Українського гетьманату, а національна держава українців продовжувала іменува-
тися ВійськоЗапорозьке. Паралельно зaпорожці постійно намагалися поширити січові 
правовідносини не лише на все Зaпорожжя, а й на інші українські землі. У тогочасних 
документальних матеріалах містяться численні згадки про те, що козаки в містах 
і селах Укрaїни «мають своїх гетьмaнів і різні форми власного правосуддя» та що вони 
«не несуть відповідальності перед жодним судом, крім суду тих отаманів, яких вони 
самі собі встановили, обравши власних суддів і старшин»2.

Постійний вплив січової субкультури на формування суспільно-правових від-
носин та органів суду в Укрaїнській козaцькій дeржаві XVII–XVIII ст. відзначався і в 
останні часи існування Запорозької Січі. Зазначений період характеризувався пере-
плетінням існуючих адміністративно-судових установ і рис січового судочинства. 
Вже з 1734 р. Зaпорозька (Нова) Сiч номінально підпорядковувалася Київському гене-
рал-губернатору, а з 1750 р. – гетьманській адміністрації. Прерогативою гетьмана у цей 
період стає військовий суд із кримінальних справ. Із 1755 р. гетьманська адміністрація 

1 Олійник О. Л. Запорозький зимівник часів Нової Січі (1734–1775). Запоріжжя: Дике Поле, 2005. С. 37–206; Гурбик А. 
Економічне становище українських земель у складі Речі Посполитої (1569–1647). ЕкономічнаісторіяУкраїни.Історико-
економічнедослідження. Київ: Ніка-Центр, 2011. Т. 1. С. 401–407.
2 Степанков В. С. Політична роль Запорожжя в розвитку національної революції 1648–1676 рр. Запорозькекозацтво
в українській історії, культуріта національній самосвідомості:Матеріалиміжнар. наук. конф. Київ; Запоріжжя, 1997. 
С. 4–14; Гурбик А. Козацька звичаєво-правова культура у контексті регулювання цивільно-кримінальних правовідносин. 
Актуальніпроблемивітчизняноїтавсесвітньоїісторії:збірникнауковихпрацьРДГУ. Рівне, 2018 С. 43–48.

вже вимагала від січової старшини передачі до Генерального суду (у  гетьманській 
столиці – Глухові) усіх без винятку запорожців.

Січ відігравала провідну роль у протистоянні кримсько-осмaнській агресії 
та утримувала широку міжнародно-правову автономію, незважаючи на інкорпора-
тивні устремління як гетьмaнської влaди Укрaїни, так і правителів Вaршави, Мoскви, 
Стaмбула та Бaхчисарая. Тим паче, що цьому сприяло геополітичне суперництво 
впливових сусідніх держав регіону. Саме наслідком останнього стало оформлення 
номінального подвійного підданства Зaпорозької Сiчі (і Пoльщі, і Московії) згідно 
з Андрусівським дoговором 1667 р.  

Крім того, козаки ще до національно-визвольної війни під проводом Богдана 
Хмельницького стали на сторожі головного атрибуту української державності – віри 
та незалежної церкви. Свідченням цього і яскравим прикладом є відновлення Київ-
ської митрополії під час славних військових перемог і дипломатичної майстерності 
гетьмана Петра Сагайдачного у 1620 р. 

Загалом витворена укрaїнським козaцтвом Зaпорозька Сiч як своєрідне про-
тодержавне утворення уособлювала для укрaїнців ідеальну держaвну модель, яка 
репрезентувала для світу український народ та потужно відстоювала його інтереси, 
а в подальшому передaла держaвотворчу естафету гетьманській Укрaїнській козaцькій 
дeржаві ХVIІ–ХVIІІ ст.

Автор:Валерій Смолій

Роль Запорозької Січі в українському державотворенні  
та збереженні атрибутів державності
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ПостатіПостаті--символисимволи
українськоїукраїнської
державностідержавності

Гетьман, князь, засновник першої Запорозької Січі на о. Мала Хортиця 
(фрагменткартини,худ.невід.)

Дмитро БайдаДмитро Байда--ВишневецькийВишневецький

1517–1563/1564 1517–1563/1564 
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Северин  Северин  
НаливайкоНаливайко

Військовий діяч, козацький  
ватажок. Один із керівників  

повстання 1594–1596 рр.  
у Речі Посполитій 

(худ.невід.)

р. н. невід. – 1597р. н. невід. – 1597

Іван СіркоІван Сірко

Найвідоміший легендарний 
кошовий отаман Запорозької Січі.

Здобув перемогу в 65 боях 
(худ.І.Рєпін)

1605/1610–16801605/1610–1680

Самійло  Самійло  
КішкаКішка

Гетьман, кошовий отаман.  
Керував козацьким військом 

у Лівонській кампанії, а також  
низкою морських походів 

(худ.невід.)

1530–16021530–1602

Петро  Петро  
КалнишевськийКалнишевський

Кошовий отаман, видатний 
український державний, 

 культурний і релігійний діяч 
(худ.невід.)

1690–18031690–1803

Гетьман, кошовий отаман, видатний полководець успішних походів проти 
Османської імперії та Московського царства, церковний діяч 

(худ.невід.)

Петро КонашевичПетро Конашевич--СагайдачнийСагайдачний

бл. 1582–1622 бл. 1582–1622 
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НАРИС ЧОТИРНАДЦЯТИЙ.    
Українська козацька держава «Військо Запорозьке» (ХVІІ – др. пол. ХVІІІ ст.)

У багатій на славетні події історії української державності особливе місце посі
дає доба, коли на теренах Наддніпрянщини вибухнуло найпотужніше за всю 

історію України козацьке повстання. Воно фактично відразу ж переросло в Українську 
національно- визвольну війну, затягнувши у свій вир і козацтво, і селянство, і шлях
ту, і духовенство. Надзвичайним для цивілізаційного розвитку України є той факт, 
що в короткий час розпочався активний процес національного державотворення, 
зародження і розвитку властиво своїх, українських інститутів влади та заснованих 
на принципово нових за своєю суттю і характером державних відносин.

Передумови та етапи державотворення  
за гетьманування Богдана Хмельницького (1648–1657 рр.) 

Щойно козацьке повстання вибухнуло в Україні, як у березні 1648 р. польний 
гетьман Микола Потоцький сповістив короля Владислава ІV, що козаки прагнуть 
«необмежено панувати на Україні, складати договори з іноземними монархами і те 
все робити, що їм подобається»1. Інтенсивні процеси формування національних ін
ститутів влади ініціювалися і втілювалися у життя як знизу, так і зверху. У першому 
випадку державотворчу енергію акумулювали козацтво та покозачена частина по
спільства, які створювали за козацьким зразком місцеві самоврядні органи влади 
й управління. У другому – ініціатива надходила від гетьмана, генеральної та полкової 
старшини. Особливо важливою у процесі розбудови державності була роль гетьмана 
Богдана Хмельницького.

У контексті пошуку передумов національного державотворення середини XVII ст. 
передовсім варто наголосити на тому, що організаційне оформлення нових інститутів 
влади в Україні відбувалося на засадничих принципах політичної організації козаць
кого товариства та самобутніх традиціях Києво-Руської держави.

У свідомості не лише козацтва, а й інших прошарків суспільства вже сформувалося 
сприйняття тяглості й власного політичного життя, окремішності існування руського 
(українського) народу, його рівноправності з польським і литовським, а також добро
вільності приєднання України до складу Речі Посполитої «як рівного до рівного» та «як 
вільного до вільного». 

Відповідно й порушення національно-релігійних прав русинів владою Речі Поспо
литої сприймалось як делегітимізація Люблінської унії 1569 р., а отже, й узаконювало 
в їхніх очах боротьбу за відновлення втрачених прав аж до застосування права виходу 
з державного утворення, що не може гарантувати їхніх прав і привілеїв. Тож у традиції 
Війська Запорозь кого служба королю розглядалась як певний контракт з обопільними 
обов’язками. У разі недотримання королівською владою взятих на себе зобов’язань 
козацтво вважало законними як відмову служити володарю, так і право захищати 
свої власні і всього «руського народу» права і свободи, причому не лише політичними 
засобами, а й збройним опором. 

1 Памятники, издаваемые Киевскою коммисиею для разбора древних актов.  Киев: в Унив. тип., 1898. Т. I. С. 2090.

Відповідно, цілком законною в очах повсталих була і заснована ними під час 
збройного виступу Українська козацька держава. Адже, по-перше, постала вона в ре
зультаті заснованого на «природному праві» виступу, а по-друге, на теренах, здобутих 
«правом шаблі», що, варто наголосити, також цілком вкладалося у ціннісні орієнтири 
ранньомодерної доби. Тому немає нічого дивного у заяві Богдана Хмельницького 
комісарам польського короля Яна ІІ Казимира під час розмови 24 лютого 1649 р. у Пе
реяславі: «Вільно мені там управляти, мій Київ, я є володарем і воєводою київським; 
дав мені то Бог – і що більше – дякуючи шаблі моїй»2. Вже на кінець 1648 р. козацька 
Україна мала всі основні ознаки держави: окрему територію, власні органи влади 
й управління, військо, суд, право.

Утім, стверджувати, що державотворча ідея вже із самого початку козацького 
повстання набула концептуально довершених форм і стала провідною визвольних 
змагань козацтва було б неправильно. Значна частина козацтва й надалі сприймала 
себе як частину Речі Посполитої, а свою збройну боротьбу проти коронних військ – як 
відстоювання «старожитніх» прав і привілеїв. Зважаючи на перемоги, висунуті вимоги 
були надзвичайно поміркованими.

5 листопада 1648 р. Богдан Хмельницький відрядив до Варшави посольство 
на елекційний сейм із листами до Яна Казимира та сенаторів із такими вимогами: 
відновити козацькі права і привілеї, ліквідовані «Ординацією» 1638 р.; виділити коза
цтву територію, вільну від контролю старостинської адміністрації та коронних військ; 
дозволити морські походи козацтва; зрівняти козаків у правах зі шляхтою щодо їх 
станового самоврядування та непідлеглості владі коронних гетьманів.

Однак уже переговори між гетьманом Богданом Хмельницьким і воєводою Ки
селем щодо умов перемир’я, які відбулися наприкінці лютого 1649 р. у Переяславі, 
переконливо засвідчили той факт, що політична програма козацької еліти стрімко 
еволюціонувала і на порядку денному національно-визвольних змагань постало пи
тання здобуття незалежності. 

Під час переговорів 23 лютого 1649 р. у відповідь на закиди Киселя щодо козацько
го свавілля Богдан Хмельницький заявив, що «шкода говорити много», про те, що мож
на було ще обговорювати «після Жовтоводської і Корсунської іграшки», під Пилявця
ми і Костянтиновим та, навіть,  Замостям, а «тепер уже часу немає: я вже зробив те, 
що не думав відразу і що далі замислив. Виб’ю з лядської неволі весь народ руський». 
Далі гетьман запевнив, що за кордон він війною не піде – «досить тепер маю на Україні 
й Поділлі і Волині; досить відпочинку, достатку й пожитку в землі й князівстві моєму 
по Львів, Холм і Галич. А ставши над Віслою, скажу дальшим ляхам: “Сидіть і мовчіть, 
ляхи”. І дуків, і князів туди зажену, а будуть й із-за Вісли каркати, то й там їх напевне 
знайду. Не стане мені більше нога жодного князя й шляхотки в Україні, а як захоче 
котрийсь з найменших хліба, нехай Війську Запорозькому послух чинить…»3. А вже 
навесні 1649 р. під час перемовин із представниками московського царя Богдан Хмель

2 Воссоединение Украины с Россией: документы и материалы. Москва: АН СССР, 1954. Т. 2. С. 118.
3 Там само.
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НАРИС ЧОТИРНАДЦЯТИЙ.    
Українська козацька держава «Військо Запорозьке» (ХVІІ – др. пол. ХVІІІ ст.)

ницький засвідчить свій погляд на козацьку Україну як на спадкоємицю Києво-Руської 
держави та заявить про бажання створити Українську державу на тих землях, якими 
«володіли благочестиві великі князі»1.

Для того аби реалізувати настільки грандіозні замисли, Богдан Хмельницький 
впродовж зими–весни 1649 р. провадив активну дипломатичну підготовку майбутньої 
війни, намагаючись залучити до збройного конфлікту на своєму боці Оттоманську 
Порту, Московське царство, Трансільванське князівство та зберегти вже існуючий 
військово-політичний союз із Кримським ханством. Водночас відбувалася масштабна 
мобілізація всіх наявних всередині козацької України сил і ресурсів. Завдяки таким 
діям влітку 1649 р. Військо Запорозьке було як ніколи раніше близьким до грандіозної 
перемоги під час Зборівської битви, яка мала всі шанси відкрити шлях до здобуття дер
жавної незалежності. Утім, здобути цю вражаючу перемогу все ж не вдалося. Спочатку, 
напередодні важливої воєнної кампанії, Богдан Хмельницький не зумів залучити до 
війни потенційних союзників – Трансільванію та Московське царство, а вже під час 
самої битви наявний союзник – Кримське ханство – вирішило не допустити повного 
розгрому армії Речі Посполитої та зміцнення Української козацької держави. Адже 
останнє могло б вивести Чигирин із-під сфери впливу ханського уряду.

У результаті впливу таких зовнішньополітичних чинників Зборівська битва 
увінчалась підписанням компромісного мирного договору, за яким Річ Посполита, 
з одного боку, була змушена вперше офіційно визнати факт існування Української 
держави. З другого боку, Військо Запорозьке, підписавши Зборівську угоду, погодилося 
і надалі залишитися під владою короля, отримавши автономію з чітким означенням 
свого статусу. Так, уже в перших пунктах, поданих гетьманським урядом на розгляд 
Яна Казимира, йшлося про визнання королем і Річчю Посполитою права Війська 
Запорозького на автономне існування. Зокрема, це мало проявлятися у збережен
ні існуючої структури козацького адміністрування та гарантуванні підсудності 
козаків винятково власним судам, які мали діяти на базі козацького права та бути 
незалежними від інших судових інстанцій держави. На теренах козацької держави 
не могло перебувати коронне військо, а також не мали права збирати на коронних 
жовнірів жодних зборів (стацій). Водночас українська сторона погоджувалася на те, 
що козацька Україна отримувала автономію лише у складі трьох воєводств – Брац-
лавського, Київського та Чернігівського, а чисельність реєстру обмежувалася 40 тис.
козаків. При цьому коронній шляхті гарантувалося право вільного повернення до 
своїх маєтностей, розміщених на українських землях, на яких мали бути відновлені 
довоєнні повинності підданих. Козакам заборонялося шинкування горілкою, право 
на яке залишалося винятковим привілеєм шляхти.   

Гетьманський уряд переважно ігнорував скарги шляхти і коронної влади щодо 
відмови селян допустити колишніх власників до маєтностей або виконувати в повному 
обсязі підданські повинності. Богдан Хмельницький свідомо розширював можливо
сті козакам, які не потрапили до 40-тисячного козацького реєстру, все ж залишитися 

1 Крип’якевич І. П. Богдан Хмельницький. Львів: Світ, 1990.  С. 226.

на службі Війська Запорозького у ролі різних служителів. Не дотримувався гетьман 
і покладених на нього заборон на проведення зовнішньополітичної діяльності.

Ще більші обмеження влада Речі Посполитої встановило гетьманському уряду піс
ля поразки козацької армії у Берестецькій битві 1651 р. Білоцерківська угода, укладена 
18 вересня 1651 р., обмежила територію козацької автономії лише землями Київського 
воєводства, на теренах же Брацлавського і Чернігівського воєводств відновлювалася 
адміністративна структура Речі Посполитої в її попередньому вигляді, вводилися ко
ронні війська. Чисельність козацького реєстру в Україні зменшувалася до 20 тис. осіб. 
На теренах Київського воєводства реєстрові козаки повинні були виселитися з маєт
ностей, що належали шляхтичам, і поселитися винятково в так званих королівщинах, 
тобто землях, що перебували у власності короля. Білоцерківська угода зобов’язувала 
українську сторону забезпечити умови для негайного повернення колишніх власни
ків до своїх маєтностей та відновлення у повному обсязі повинностей їхніх підданих. 
Український гетьман підпорядковувався не владі короля, як це передбачалося за 
Зборівськими домовленостями, а коронних гетьманів. Всі козацькі полковники і стар
шини відтепер не обиралися товариством чи гетьманом, а призначалися королівською 
владою за поданням гетьманського уряду. Зрозуміло, що з огляду на таке суттєве 
звуження гетьманських прерогатив про жодні зовнішньополітичні акції української 
влади взагалі не йшлося. 

Загалом же Білоцерківський договір, зводячи українську автономію нанівець, 
фактично ігнорував сам факт існування Української держави. Таким чином, у Богдана 
Хмельницького та його соратників не залишалося іншого шляху, як намагатися повні
стю розірвати зв’язок із Річчю Посполитою. Формальним проявом такого розриву стали 
результати Батозької битви 1652 р., коли козацька армія не лише завдала нищівної по
разки коронним військам, а й не виявила милосердя до переможеного супротивника 
по завершенні битви. 

Після перемоги над польським військом під Батогом 1652 р. Україна виступила як 
цілком незалежна держава, що боронила своє суверенне право на розвиток і реалізацію 
власної державності як силою зброї, так і дипломатичними заходами. 

Саме в контексті реалізації цього пріоритетного завдання української зовнішньої 
політики і варто розглядати перехід Війська Запорозького у січні 1654 р. під протекцію 
московського царя Олексія Михайловича. 

Переданий гетьманським урядом на розгляд царя у березні 1654 р. проєкт україн-
сько-московського договору, що містив у собі 23 статті, насамперед застерігав ідею 
зовнішньої незалежності Гетьманщини, що втілювалася у праві вільного вибору геть
мана як глави держави, керівника уряду та головнокомандувача війська. Надзвичайно 
важливим у контексті зовнішньополітичної суб’єктності було і те, що за гетьманським 
урядом і надалі зберігалося право зовнішньополітичних відносин із правителями 
іноземних держав. Утім, не менш стратегічно важливим було й декларування недотор
канності укладу внут рішнього життя Війська Запорозького. Гетьман і його оточення 
після переходу козацької України під протекцію царя воліли зберегти в непорушності 
права і привілеї усіх станів українського населення – козацтва, міщан, духовенства, 
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НАРИС ЧОТИРНАДЦЯТИЙ.    
Українська козацька держава «Військо Запорозьке» (ХVІІ – др. пол. ХVІІІ ст.)

лояльної до ідеї української державності шляхти та окремих соціальних груп. Від
повідно до існуючого порядку справ різні соціальні стани українського суспільства 
мали і надалі адмініструватися, судитися, користуватися зі своїх майнових надбань 
й економічних преференцій. Як плату за надану Москвою військову допомогу проти 
Речі Посполитої, Україна визнавала царя своїм сюзереном та брала на себе зобов’язан
ня сплачувати йому щорічно у попередньо визначених і фіксованих розмірах данину 
(так як це робили васально залежні від турецького султана Придунайські князівства).

Під час перемовин української делегації з урядом Олексія Михайловича в березні 
1654 р. у Москві більшість із запропонованих урядом Богдана Хмельницького пропо
зицій отримали схвальні резолюції, які згодом затвердив і цар. Негативну реакцію 
Москви викликали лише пропозиції української сторони щодо фінансових взаємин 
і широти прерогатив гетьманського уряду у сфері зовнішньополітичної діяльності 
сторін. Зокрема, оточення царя не влаштувала запропонована Україною виплата цареві 
за його покровительство та військову допомогу щорічної данини, натомість в угоду 
було внесено положення, згідно з яким всі податки з українського населення вже з са
мого початку формально мали збиратися до царської казни та під контролем царських 
представників, а вже звідти мали йти на утримання козацького війська, адміністрації, 
дипломатичної служби тощо. 

 У зовнішньополітичній діяльності цар заборонив гетьману без відповідного цар
ського указу контактувати з Річчю Посполитою та Оттоманською Портою. 

Внесені московською стороною уточнення та накинуті обмеження дещо понизили 
рівень автономії Української держави, проте вони не загрожували самому її існуван
ню. Адже Українська держава і надалі зберігала в непорушності свої кордони, соціаль
ну структуру й систему господарювання, вищу та місцеву владу. Укладені сторонами 
документи не передбачали втручання Москви і в існуючі в Україні порядки в адміні
струванні, судочинстві, поземельних відносинах тощо.

Московське керівництво під впливом розвитку геополітичної ситуації в регіоні 
вже з 1656 р. втратило інтерес до війни за визволення з-під влади польського короля 
України та розробило плани спільного виступу з останнім проти союзника Богдана 
Хмельницького  – шведського короля Карла Х Густава. Натомість гетьман, перебува ючи 
під протекцією московського царя та підтримуючи союзні відносини зі Шведським 
королівством, плекав наміри перемогти Річ Посполиту та добитися визнання незалеж
ності Української козацької держави. Крім того, гетьман демонстрував наміри досягти 
включення до складу Української держави західноукраїнських земель, перемовини 
про що велись як із королем Швеції, так і трансільванським князем, який також пре
тендував на частину цих земель. Кардинальна ж зміна зовнішньополітичних пріори
тетів уряду Олексія Михайловича перекреслювала плани українського керівництва 
та вимагали від нього адекватної відповіді на посталі виклики.

Ситуацію ускладнила смерть Богдана Хмельницького 6 серпня 1657 р. Адже роль 
гетьмана в процесі українського державотворення важко переоцінити. Саме Богдан 
Хмельницький «уперше протягом ХІV–XVII ст. спромігся об’єднати патріотичні сили 
навколо великої ідеї національного визволення й спрямувати енергію народу на роз

будову соборної держави та виборення незалежності, а також сформулювати наріжні 
принципи державної ідеї»1. 

Прагнучи не допустити послаблення центральної влади в Україні в часи між
гетьманства, Богдан Хмельницький ще за життя домігся визнання старшиною пра
ва його молодшого сина Юрія після смерті батька успадкувати гетьманську булаву. 
Богдан порушив питання визнання Юрія законним спадкоємцем гетьманської влади 
на перемовинах із представниками польського короля та московського царя. Допоки 
гетьманич змужніє і набереться необхідного досвіду, управляти державою як регент 
при неповнолітньому володареві повинен був генеральний писар Іван Виговський. І та
кий стан справ на початку осені визнавався законним не лише козацькою старшиною, 
а й правителями сусідніх держав. Зокрема, на тексті декларації Війська Запорозького 
трансільванському князю від 17 вересня 1657 р. посол останнього занотував, що доку
мент завізував Виговський, «обраний як регент»2. 

Українська державність перед викликами «Руїни» (1657–1687 рр.)

По смерті гетьмана вища козацька старшина все ж не втрималася від того, аби 
спробувати перебрати гетьманську владу до своїх рук. Спершу миргородський пол
ковник Григорій Лісницький відмовився повертати гетьманську булаву Юрію Хмель-
ницькому, а згодом і регент – Іван Виговський упродовж вересня–жовтня здійснив 
декілька публічних заходів, наслідком яких стало його проголошення повноправним 
гетьманом. Зокрема, скликана ним до Чигирина старшинська рада 15 вересня обрала 
його тимчасовим гетьманом – «поки змужніє син гетьманський Юрій Хмельницький»3, 
а вже в другій декаді жовтня вміло «режисована» Виговським Корсунська генеральна 
рада проголосила його повноправним очільником Української козацької держави.

Багато з козаків були ображені таким віроломством у запереченні останньої волі 
Богдана, дехто зі старшин вважав себе більш гідною кандидатурою на гетьманський 
уряд, рядових козаків бентежило шляхетське походження Виговського та його близь
кість до Польщі. І в усіх цих застереженнях, як показав розвиток подій, було зерно 
правди. Так, якщо Юрій Хмельницький на переговорах із представниками польсько
го короля навесні 1657 р. так і не погодився на повернення України до складу Речі 
Посполитої, то з приходом до влади Івана Виговського перемовини з приводу цього 
отримали нову динаміку.

Існувала й низка інших розбіжностей у концептуальних оцінках перспектив 
україн ського державотворення. Юрій Хмельницький прагнув усіляко зміцнювати 
гетьманську владу аж до впровадження у політичну практику спадкового гетьманату, 
натомість Іван Виговський був прибічником республіканських традицій і застережен

1 Смолій В. А., Степанков В. С. Українська національна революція ХVII ст.  (1648–1676 рр.). Київ: Києво-Могилянська 
академія, 2009. С. 208.
2 Там само, с. 212.
3 Там само, с. 216.
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НАРИС ЧОТИРНАДЦЯТИЙ.    
Українська козацька держава «Військо Запорозьке» (ХVІІ – др. пол. ХVІІІ ст.)

ня за вищою козацькою старшиною права спільно з гетьманом вирішувати державні 
справи. 

Реакцією на дії та заяви Івана Виговського став антигетьманський виступ козаків 
Полтавського полку на чолі з давнім соратником Богдана Хмельницького полтавським 
полковником Мартином Пушкарем. Можливо, Виговському і вдалося б упоратися 
із заколотом, якби його опоненти не отримували допомогу з боку Москви. Уряд царя 
Олексія Михайловича всебічно підтримував опозиційно налаштованих до гетьмана 
полковника Мартина Пушкаря і кошового отамана Запорозької Січі Якова Барабаша, 
аби в такий спосіб ще більше послабити позиції Івана Виговського в Україні та спону
кати до поступок Москві. 

І дійсно, на переговорах із представниками царського уряду, що відбулися у Пе
реяславі 25 січня 1658 р., гетьманський уряд погодився на значні обмеження свого 
суверенітету. Зокрема на те, аби до найбільших український міст – Ніжина, Переясла
ва, Чернігова та інших, «где пристойно», було введено залоги царських військ на чолі 
з воєводами. Крім того, в наказі послам царя Олексія Михайловича йшлося про те, аби 
утримання цих військ було покладено на плечі української людності і загалом податки 
в Україні збиралися до царської скарбниці; аби українські війська було виведено з те
ренів Білорусі та ліквідовано полково-сотенний устрій, що там встановився1. 

У квітні царські воєводи почали осаджувати українські міста, але при цьому Мо
сква не демонструвала серйозних кроків у справі замирення гетьмана з опозицією. 
І саме за таких обставин Іван Виговський взяв курс на зближення із Річчю Посполитою.

Результатом цього зближення стало укладення 16 вересня 1658 р. Гадяцької угоди, 
згідно з якою козацька Україна у статусі Великого князівства Руського,  формально рів
ноправного з Короною Польською і Великим князівством Литовським, поверталася до 
складу оновленої Речі Посполитої як федерації трьох політичних народів: польського, 
литовського й українського (руського).

Вищим органом законодавчої влади на території Великого князівства Руського 
мав стати свій сейм, що отримав назву «Національні збори». Виконавча ж влада мала 
зосередитися у руках гетьмана. Гетьмана відтепер мало обирати не лише козацтво, 
а й усі стани Руського князівства: шляхта, духовенство, представники міського само
врядування, що, власне, було й логічним, зважаючи на те, що обраний у такий спосіб 
гетьман одночасно виступав у ролі воєводи київського, першого сенатора Великого 
князівства Руського та чигиринського старости. Допомагати гетьману управляти 
князівством мали традиційні для двох інших частин Речі Посполитої вищі урядники – 
канцлер, маршалок, підскарбій тощо. 

Велике князівство Руське отримувало право здійснювати власну внутрішню полі
тику та організувати автономну фінансову систему. Для карбування власних грошей, 
на яких обов’язковим було зображення королівської особи, на українських землях 
дозволялося відкрити свій грошовий двір. За польським зразком засновувалися місцеві 
органи влади, відновлювався суд і судочинство, адміністративно-територіальний устрій. 

1 Яковлів А. Українсько-московські договори в XVІІ–XVІІІ віках. Варшава, 1934. С. 56.

Ведення зовнішньої політики, оголошення війни та підписання миру, а також 
виділення коштів на ведення війни забиралися із прерогатив гетьманської влади, 
оскільки згідно з існуючими в Речі Посполитій законами були винятковим правом 
спільного для всіх частин держави вального сейму. Натомість Велике князівство 
Руське зберігало за собою право на розбудову власних збройних сил. Їх осердям мало 
стати 60-тисячне козацьке (за пізнішими домовленостями 30-тисячне військо). Сена
торські посади Речі Посполитої від Великого князівства Руського мали посідати лише 
православні шляхтичі. 

Гадяцька угода поновлювала феодальне землеволодіння, кріпацтво, всі пови
нності і податки, які виконували та сплачували селяни та міщани до війни. У більш 
вигідному становищі були козаки. Служба у війську позбавляла необхідності спла
чувати податки чи виконувати повинності на пана чи державу загалом. Зі свого боку 
проявлена ними особлива військова доблесть навіть відкривала перспективу стати 
шляхтичами (із кожного полку старшина спільно з гетьманом могла представити по 
100 осіб для шляхетської нобілітації). 

Зважаючи на зміст Гадяцької угоди, курс на зближення із Варшавою завершився 
для Івана Виговського фатально. Попри блискучу перемогу, здобуту гетьманом спільно 
з кримським ханом Мегмедом ІV над царським військом князя Олексія Трубецького 
під Конотопом у середині літа 1659 р., вже на початку осені Іван Виговський втратив 
гетьманську булаву. Вона повернулася до рук Юрія Хмельницького.

Юрій Хмельницький і старшина прагнули повернути втрачену за гетьманування 
Виговського єдність Війська Запорозького та зміцнити гетьманську владу й державу 
загалом. Вони намагалися розігрувати суперечності, які були у стосунках Москви 
та Варшави. У стосунках із королем гетьманський уряд заявляв про готовність 
зберегти дух гадяцьких домовленостей, а на переговорах із представниками царя – 
запевняли у вірності курсу, взятому у Переяславі Богданом Хмельницьким. Утім, 
довго так продовжуватися не могло і старшині врешті довелося визначатися зі своїм 
союзником. Вибір упав на царя. 

Готуючись до повернення під протекцію царя, гетьманський уряд Юрія Хмель
ницького розробив проєкт нової угоди з царем Олексієм Михайловичем. Загалом 
документ відповідав духові угоди 1654 р. Проте на Генеральній раді, що відбулася 
27 жовтня 1659 р. у Переяславі, уповноваженому царському представнику – боярину 
Олексію Трубецькому вдалося не лише відхилити запропонований українською сторо
ною проєкт, а й нав’язати положення, які суттєво обмежували український суверенітет. 

Гетьманському уряду без відповідного на те указу царя було заборонено здійсню
вати зовнішньополітичну діяльність, починати війну чи укладати мир із будь-якою 
державою, надавати кому-небудь військову допомогу. Якщо раніше козацтво мало 
право вільного вибору гетьмана, то тепер результати гетьманських виборів обов’язково 
повинен був затвердити цар. Без такого затвердження і складення присяги на вірність 
монарху влада гетьмана не вважалася законною. З метою контролю за подіями в Украї-
ні царський представник добився закріплення у новій угоді положення, яке давало 
змогу московським ратним людям на чолі з воєводою перебувати не лише в Києві, 
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а й у інших важливих стратегічних містах козацької України – Переяславі, Ніжині, 
Чернігові, Брацлаві й Умані.

Договір «істотно понижував державно-політичний статус Гетьманщини. Якщо за 
нормами угоди 1654-го Українська держава зберігала за собою права політичної авто
номії, то тепер її статус можна охарактеризувати лише як автономію адміністративну»1.

Наприкінці 1659 р. – на початку 1660 р. гетьманський уряд здійснив декілька спроб 
виправити становище, звертаючись до царя Олексія Михайловича з клопотаннями про 
перегляд умов Переяславського договору 1659 р., однак усі вони завершилися безре
зультатно. Під час воєнної кампанії на Волині, де вималювалася перевага коронної 
армії Речі Посполитої та союзної їй Кримської Орди, гетьман Юрій Хмельницький 
розірвав договір із царем і визнав зверхність польського короля.

Згідно з умовами Чуднівської угоди гетьманського уряду з представниками короля 
Юрій Хмельницький брав зобов’язання негайно відступити від царя, ніколи не всту
пати в переговори і не мати товариських взаємин із його представниками, натомість 
якнайшвидше почати силою відбирати міста й фортеці, зайняті московськими зало
гами. Політичний блок угоди передбачав відновлення чинності Гадяцького договору 
1658 р., але вже без згадування про окремішність Князівства Руського та оновлення 
Речі Посполитої в триєдину федерацію рівноправних державних суб’єктів.

Після переходу Юрія Хмельницького на бік короля, 1 листопада 1660 р. капітулю
вали царські війська. Головний воєвода Василь Шереметєв від імені царя підписав 
акт капітуляції, відповідно до якого цар Олексій Михайлович відмовлявся від усіх 
претензій на Україну. Московські військові залоги мали вийти з Києва, Переяслава, 
Ніжина та Чернігова, залишивши при цьому у фортецях усю наявну артилерію, порох 
та воєнні припаси. 

Щодо козаків, які перебували в таборі Василя Шереметєва, угода передбачала їх 
вільний вихід із табору без зброї, під гарантії недоторканності коронних гетьманів.  
Однак у реальності сталося так, що після їхнього виходу беззбройними з табору вони 
стали жертвами нападу кримських татар, які не втрималися від спокуси захопити 
багатий ясир. Відповідно до повідомлення очевидця тих подій, шотландського офі
цера на службі в польського короля Патрика Гордона, у результаті татарського нападу 
в полон потрапило близько 9 тис. козаків2. 

Коли Юрію Хмельницькому доповіли про реалізацію його домовленостей із ко
ронними гетьманами під Чудновом, він, згідно зі свідченнями московського роз
відника, «здвигнув плечима і заплакав», виявивши бажання скласти гетьманські 
повноваження3.

Цар не визнав підписані його боярином умови капітуляції і війська з Лівобереж
жя України не вивів. До того ж залишений Юрієм Хмельницьким на початку кампанії 

1 Горобець В. Князі і гетьмани усієї Русі. «Через шаблю маєм право. Злети і падіння козацької держави, 1648–1783 
років. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2016. С. 198.
2 Там само, с. 206.
3 Смолій В. А., Степанков В. С. Українська національна революція ХVII ст. (1648–1676 рр.). Київ: Києво-Могилянська 
академія, 2009. С. 246.

у ранзі наказного гетьмана Лівобережжя Яким Сомко відмовився визнавати владу 
гетьмана Юрія Хмельницького та підтвердив вірність цареві. 

Аналогічно вчинив і полковник найбільшого лівобережного полку – Ніжинського – 
Василь Золотаренко. Відчайдушні спроби Юрія Хмельницького впродовж 1661–1662 рр. 
за допомогою коронних військ і татарських загонів відновити свою владу на Лівобе
режжі, успіхом не завершилися. Натомість продовження міжусобної збройної боротьби 
правобережного та лівобережного козацтва, за активної участі з обох боків зовнішніх 
сил і з величезними людськими та матеріальними втратами, остаточно нівелювало 
авторитет в Україні Юрія Хмельницького. Він наприкінці 1662 р. зрікся гетьманської 
булави на користь Павла Тетері. 

Вибори Тетері на гетьманство козаками лише правобережних полків поглибило 
розкол із козацтвом лівобережних полків. Певний час оточення царя сподівалося по
вернути правобережну частину Української держави під свою владу чи то диплома
тичними способами, для чого таємно засилало до Юрія Хмельницького своїх агентів, 
чи то збройно – переправляючи лівобережні полки, підсилені царськими ратниками, 
на правий берег Дніпра. 

Врешті-решт навесні 1663 р. цар Олексій Михайлович розпорядився і на Лівобе
режжі провести вибори свого окремого, лівобережного гетьмана. Кошовий отаман 
Запорозької Січі Іван Брюховецький, пробиваючи собі шлях до лівобережного гетьман
ства, виставляв себе захисником найбільш знедолених верств і полум’яно закликав до 
боротьби із заможною козацькою старшиною, які «як кабаны позаживили и не знають, 
что з скарбами діяти»4. 

Підписаний Брюховецьким із царем восени 1665 р. Московський договір перекрес
лював усі попередні здобутки української еліти в розбудові національної держави. 
Суттєво був понижений правовий статус козацької України, фактично «перетворюючи 
її з держави в автономну область Росії»5.

Уже перша стаття договору 1665 р. конституювала, що відтепер  «Украйна с мало
россійскими городами, и містами, и містечками, и с слободами, и с селами, и в них 
всяких чинов жители», перебуваючи «под его царскаго пресветлого величества, и его 
государских детей высокодержавною и крепкою рукою, в прямом и истинном под
данстве стройно», повинна віддавати «и обыкновенную должность с городов и с сел, 
в государскую казну»6. Із наступних статей договору ставало зрозумілим, що, крім 
сплати українським населенням податків до царської казни, відтепер усе некозацьке 
населення міст і сіл підпорядковувалося не гетьману і козацькій старшині, а цареві 
та його воєводам. 

Царські залоги на чолі з воєводами вводилися до Полтави, Новгород-Сіверського,  
Остра, Кременчука, Канева, Батурина, Глухова, Сосниці, Стародуба, Прилук, Лубен, 

4 Горобець В. Гетьман Брюховецький. Життя у славі, владі та ганьбі. Київ: Парламентське видавництво, 2019. С. 54.
5 Смолій В. А., Степанков В. С. Українська національна революція ХVII ст. (1648–1676 рр.). Київ: Києво-Могилянська 
академія, 2009. С. 292.
6 Горобець В. Князі і гетьмани усієї Русі. «Через шаблю маєм право. Злети і падіння козацької держави, 1648–1783 ро-
ків. Харків: Парламентське видавництво, 2016. С.  238.
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НАРИС ЧОТИРНАДЦЯТИЙ.    
Українська козацька держава «Військо Запорозьке» (ХVІІ – др. пол. ХVІІІ ст.)

Гадяча, Кодака. Зрозуміло, що ніхто не збирався їх виводити з Києва, Чернігова, Пере
яслава і Ніжина, де вони перебували згідно з умовами договору Юрія Хмельницького 
з царем 1659 р.

Гетьманському уряду заборонялася будь-яка зовнішньо-політична діяльність. 
Гетьманські вибори на Лівобережжі мали здійснюватися лише з дозволу царя та за 
обов’язкової присутності на ній уповноваженого царського представника. Затверджен
ня ж нового гетьмана при владі повинно було відбуватися лише в Москві, де кандидату 
цар вручав булаву, прапор і жалувану грамоту.

Не менш трагічно розвивалася у цей час ситуація і на Правобережжі. Тут гетьман 
Тетеря через свою угодовницьку політику щодо королівської влади втратив авторитет, 
а більша частина правобережних полків була охоплена антиурядовими збройними 
виступами. Повстання вибухали то на Брацлавщині, то на Київщині, Поділлі, півдні 
Волині. Врешті на початку літа 1665 р. Павло Тетеря виїхав з України до Польщі. 

Прихід до влади на Правобережжі восени 1665 р. Петра Дорошенка дещо загальму
вав ці негативні прояви та дав надію на позитивну динаміку розвитку державотвор
чого процесу. Передовсім йому вдалося сильною збройною рукою та вмілими дипло
матичними заходами приборкати на Правобережжі руйнівні тенденції та змусити до 
покори численних шукачів гетьманської булави. 

У стосунках із владою Речі Посполитої намагався зберігати показну лояльність, 
аби мати змогу якомога більше зміцнити гетьманську владу. Тогочасне оточення царя 
Олексія Михайловича в оцінках зовнішньополітичної ситуації відверто перебільшувало 
загрози з боку Шведського королівства і натомість переоцінювало потенційні можли
вості від співпраці Москви з Варшавою. На цій підставі Московська держава бере курс 
на зближення із Річчю Посполитою, примирення з якою планувалося вчинити на основі 
поділу України між колишніми суперницями, а тепер потенційними союзницями. 

Довідавшись про такі невтішні перспективи, Петро Дорошенко розірвав відносини 
з Річчю Посполитою, і 9 грудня 1666 р. під Браїловим спільно з військами кримського 
хана завдав нищівної поразки 10-тисячному коронному війську під командуванням 
полковника Себастяна Маховського. Розправившись із останнім, гетьман на чолі ко
зацьких полків і частини кримського війська вирушив здобувати польські фортеці 
на Правобережжі. Утім, завадити укладенню польсько-московського союзу Петро До
рошенко не міг. І вже 30 січня 1667 р. Москва та Варшава уклали Андрусівський договір 
про перемир’я сторін. 

Польська сторона згідно з умовами договору погодилася на передачу цареві 
Смоленського воєводства, Чернігівщини, Сіверщини, Стародубщини, лівобережної 
частини Київського воєводства і на два роки Києва. Московський цар зі свого боку 
«звільняв» від присяги «на підданство», населення правобережної частини Гетьман
щини поверталося під владу короля. Запорозька Січ потрапляла під спільний про
текторат царя і короля. 

Таким чином, угода 1667 р. вперше закріплювала на рівні міжнародного права 
принцип поділу Української козацької держави навпіл по Дніпру. Андрусівський до
говір був вкрай негативно оцінений як на Правобережжі, так і Лівобережжі.  

19 січня 1668 р. гетьман Іван Брюховецький на старшинській раді в Гадячі повідо
мив полковників і генеральних старшин, що розриває підписані під примусом «ганеб
ні» Московські статті 1665 р. та бере курс на здобуття протекції турецького султана, аби 
спільно з правобережним гетьманом Петром Дорошенком добиватися возз’єднання 
козацької України в одній державі. Під час ініційованого Брюховецьким повстання 
проти Москви за короткий час було звільнено від присутності царського війська більшу 
частину міст Лівобережжя. А ось досягнути порозуміння з правобережним гетьманом 
так і не вдалось як через недовіру сторін одна до одної, так і надмірність політичних 
амбіцій козацьких лідерів. 

Коли ж наприкінці травня 1668 р. Дорошенко з військами переправився на лі
вий берег Дніпра та висунув Брюховецькому вимогу зректися влади й віддати йому 
гетьманські клейноди, лівобережний гетьман скерував на табір опонента свої полки. 
Утім, лівобережна старшина і товариство не виявили бажання воювати з правобереж
ними козаками. Серед лівобережців вибухнуло сум’яття і заколот, під час якого Івана 
Брюховецького було вбито. Скликана ж по тому загальна генеральна рада, участь у якій 
взяли козаки як із Правобережжя, так і Лівобережжя, проголосила Петра Дорошенка 
гетьманом об’єднаної України. 

Возз’єднання Української держави під одним гетьманським урядом стало ви
значним успіхом Петра Дорошенка. На раді, яка передала йому гетьманську булаву, 
було ухвалено також рішення відкинути протекцію царя та добиватися звільнення 
від присутності царських військ Лівобережжя. Петро Дорошенко закріпити досяг
нутий успіх не зумів. 

Отримавши інформацію про наступ на правобережжя коронних військ, гетьман 
у другій половині липня був змушений терміново повертатися на правий берег Дніпра, 
залишивши на Лівобережжі в ранзі наказного гетьмана Дем’яна Многогрішного. 

У другій половині серпня претензії на гетьманську булаву висунув ставленик 
Запорозької Січі Петро Суховій. Останньому вдалося не лише схилити на свій бік Пере
яславський, Полтавський, Миргородський і Лубенський полки на Лівобережжі, а й на
прикінці 1668 р. форсувати Дніпро й атакувати околиці Чигирина, Черкас і Крилова. 
Скориставшись із сум’яття в гетьманаті, на Лівобережжя повернулися війська воєводи 
Григорія Ромодановського, які спалили Ніжин, заволоділи Черніговом. Після чого стар
шинське оточення наказного гетьмана, не отримавши допомоги від Петра Дорошенка, 
почало вимагати від Дем’яна Многогрішного замиритися з Григорієм Ромодановським 
і визнати владу царя. Під тиском промосковськи налаштованої старшини, наприкінці 
1668 р. Дем’ян Многогрішний повернув Лівобережжя під владу царя, а козацька Украї-
на знову виявилася поділеною на два гетьманати.

У березні 1669 р. у Глухові за присутності представника царя відбулася генеральна 
рада, на якій Дем’ян Многогрішний отримав булаву гетьмана лівобережної частини 
Гетьманщини, а заразом і підписав із Москвою новий договір. Як засвідчують мате
ріали посольства лівобережної старшини до Москви в січні 1668 р., Многогрішний 
мав намір поновити чинність договору Богдана Хмельницького з царем 1654 р. Проте 
Глухівський договір 1669 р. лише за формою нагадував Московський договір 1654 р.
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НАРИС ЧОТИРНАДЦЯТИЙ.    
Українська козацька держава «Військо Запорозьке» (ХVІІ – др. пол. ХVІІІ ст.)

Угода 1669 р. стала помітним кроком уперед. Суттєво зменшилася військова 
присутність Москви на Лівобережжі, царські загони могли перебувати лише в Києві, 
Ніжині, Чернігові, Переяславі та Острі. Гетьман і старшина наполягали на тому, аби 
царських ратників взагалі не було в українських містах. Але представник царя на раді 
домігся збереження військової присутності Москви в Україні. Утім, воєводи позбавля
лися права адміністративної та судової влади над некозацьким населенням Гетьман
щини, а також ліквідовувалися їхні функції збору податків з українського населення. 
Формально податки збирали на царське ім’я, як це було передбачено ще угодою 1654 р., 
але робила це місцева козацька адміністрація і кошти акумулювалися у гетьмансько
му Військовому скарбі. У сфері зовнішньої політики гетьманському уряду не вдалося 
повернути право на контакти з іноземними правителями. Проте Москва і тут пішла 
на деякі поступки, погодившись внести в угоду положення про обов’язкову участь 
українських дипломатів на переговорах із представниками польського короля, на яких 
обговорюватимуться українські справи.  

Тим часом на Правобережжі наприкінці 1660-х – першій половині 1670-х років 
гетьман Петро Дорошенко робив відчайдушні спроби захистити українську дер
жавність як від натиску зовнішніх сил, так і від деструктивної діяльності опонентів 
всередині України. Дорошенко з початком 1669 р. взяв курс на військово-політичний 
союз з Оттоманською Портою.

У другій половині березня на ній Петру Дорошенку навіть довелося вдатися до 
крайніх заходів – заявити про складення із себе гетьманських повноважень. І лише  
отримавши вотум довіри від переважної більшості учасників, гетьман поставив пи
тання про прийняття протекції султана. Учасники ради схвалили це рішення, а при
сутній на раді османський посол іменем султана ствердив козацькі права і вольності, 
обдарував Дорошенка каптаном і феряззю.   

Отож наприкінці 60-х – на початку 70-х років XVII ст. Петру Дорошенку довелося 
витрачати неймовірні зусилля, аби протидіяти спочатку гетьману Петру Суховію, зго
дом – Михайлу Ханенку. Військова співпраця останнього з Варшавою стала приводом 
для вторгнення восени 1671 р. на терени Правобережної України коронних військ, 
які захопили Брацлавщину. А це, зі свого боку, спровокувало вступ у війну з Річчю 
Посполитою протектора Української держави – Оттоманської Порти.

Значна військова перевага османської армії, швидка втрата під час війни надзви
чайно важливої у стратегічному сенсі Кам’янець-Подільської фортеці змусили Вар
шаву погодитися на запропоновані Стамбулом умови Бучацького договору, підписаного 
18 жовтня 1672 р. Згідно з його умовами керівництво Речі Посполитої не лише брало 
на себе зобов’язання щороку сплачувати Порті данину, а й уперше визнало незалеж
ність «Української держави в давніх кордонах». Щоправда, не минулося і без ложки 
дьогтю – незважаючи на наполягання української делегації, великий візир, який очо
лював турецьку делегацію на перемовинах, проігнорував побажання гетьманського 
уряду щодо включення західно українських земель до складу Української держави 
та навіть не підтримав ідею розширення її державної території до річки Горинь.

Під булавою Петра Дорошенка мали перебувати лише Правобережна Київщина 
та Східне Поділля (Брацлавщина). Землі ж Західного Поділля, забрані від Речі Посполи
тої, безпосередньо включалися до складу Османської імперії у статусі її Кам’янецького 
еялету (еялет Каманіча-Подолья). 

Скориставшись наслідками збройного протистояння Османської Порти з Річчю По
сполитою, з початком 1674 р. Москва вчинила спробу силою зброї прилучити цей регіон 
до державних володінь царя. Активну допомогу царським військам в упокоренні Право
бережжя був покликаний надавати васал царя – тогочасний лівобережний гетьман Іван 
Самойлович. Після форсування Дніпра і вступу лівобережного війська спільно з царськи
ми військами воєводи Григорія Ромодановського на Правобережжя владу гетьмана Івана 
Самойловича над собою добровільно визнали козаки Черкаського та Канівського полків. 

Зважаючи на досягнуті успіхи, 17 березня Самойлович за узгодженням із царською 
владою скликав у Переяславі Генеральну військову раду, учасники якої проголосили 
його гетьманом обох берегів Дніпра. Однак реально об’єднати під своєю булавою всю 
Українську державу Івану Самойловичу не поталанило. 

Бойові дії, що розпочалися вже з літа 1674 р., призвели не лише до повного краху 
Україн ської держави на Правобережжі, а й до повномасштабної демографічної та еконо
мічної кризи. Аби спробувати зупинити кровопролиття і дати шанс на збереження наці
ональної державності, 20 жовтня 1675 р. Петро Дорошенко зрікся гетьманства і турецької 
протекції та присягнув на вірність царю. Однак зупинити руйнівні тенденції це не змогло.

Саме ліквідація Правобережного гетьманства ознаменувала собою завершення 
націо нально-визвольних змагань.

Поступове затухання геополітичної боротьби за Україну між Річчю Посполитою, 
Московської державою та Оттоманською Портою в останні десятиліття ХVІІ ст. сприяло 
припиненню бойових дій на українських землях.

Державний статус Лівобережного гетьманства під протекцією царя визначали 
положення Глухівського договору 1669 р. Коли в першій половині 1672 р. Дем’ян Мно
гогрішний втратив гетьманську булаву, а на його місце козаки обрали Івана Самойло
вича, новий гетьман підписав з Москвою і нову угоду – Конотопські статті 1672 р. Ця 
угода у принципових речах зберігала дух попередніх домовленостей.

Стабілізація суспільно-політичної ситуації в Гетьманщині  

На Коломацькій раді 1687 р. до влади прийшов Іван Мазепа. Коломацькі статті 
Мазепи були генетичним продовженням постанов Глухівського договору. Чи не най
суттєвішим нововведенням до статей 1672 р. стало скасування норми Глухівського 
договору про обов’язкову присутність представників гетьманського уряду на мос
ковсько-польських переговорах, де йтиметься про справи українського гетьманату. 
Доповнення ж до статей 1687 р. обмежувало право гетьмана вільно розпоряджатися 
земельними ресурсами Української держави, а також забороняли призупиняти дію 
правових актів Московської держави.

Стабілізація суспільно-політичної ситуації в Гетьманщині
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НАРИС ЧОТИРНАДЦЯТИЙ.    
Українська козацька держава «Військо Запорозьке» (ХVІІ – др. пол. ХVІІІ ст.)

Отже, лівобережне гетьманство в останній третині XVII – на початку XVIIІ ст. збе
регло статус широкої автономії під зверхністю царя. Хоч гетьмани остаточно і втрати
ли право на здійснення самостійної зовнішньої політики, оголошення війни чи підпи
сання миру, натомість закріпили за собою можливість керувати автономією на основі 
українських законів і традицій, спираючись на властиво українську адміністрацію. 

 У документах часів гетьманування Самойловича та Мазепи виринають згадки про 
існування у полках козаків, які, хоч і не займали старшинських урядів, але мали вищий 
соціальний статус, аніж рядове товариство – так звані «значні військові товариші». Одно
часно і на рівні гетьманського проводу з’являється кількісно нечисленна привілейована 
група, яка отримує від гетьмана універсали про «особливу оборону» та звільнення 
з-під влади полковників. Для означення цієї соціальної групи гетьманський уряд за
проваджує чин так званих «бунчукових товаришів». Бунчукові товариші брались «під 
бунчук гетьмана», і,  відповідно, виводилися із-під полкового суду й адміністрування 
та підпорядковувалися безпосередньо гетьманському уряду. Виконуючи різноманітні 
доручення – супроводжуючи гетьмана в походах і його поїздках до Москви, беручи 
участь у судових засіданнях і здійсненні судово-слідчих дій, наглядаючи за забезпе
ченням козацького війська бойовими припасами, продовольством і фуражем тощо – 
бунчукові товариші набиралися необхідного державного досвіду, аби згодом посісти 
важливі посади у гетьманському уряді чи очолити полки. Аналогічно й на полковому 
рівні значні військові товариші або просто «значкові товариші», перебуваючи під знач
ком полковника, звільнялися від адміністрування сотенного правління та, виконуючи 
доручення полкової влади, готувалися до перебирання до своїх рук урядів сотників 
чи членів полкового правління.  

Становлення своєї аристократії, що є невід’ємною частиною розвитку тогочасних 
європейських держав, спонукає гетьманські уряди як Самойловича, так і Мазепи, до 
закріплення значних соціальних і господарських преференцій за представниками 
козацької еліти, наділення їх щедрими земельними пожалуваннями і передачею 
в користування промислів, що до того часу перебували у загальновійськовій власно
сті. Вельми цікавими в цьому сенсі є спостереження дослідників за динамікою таких 
надань. Отож, якщо Іван Самойлович за роки свого гетьманування роздав в окремо 
взятому Чернігівському полку лише 27 маєтностей, то Іван Мазепа – вже 481. 

Процес накопичення маєтностей у козацької старшини об’єктивно супроводжу
вався концентрацією влади у їхніх руках. У політичному житті Українського гетьман
ства закріплюється практика формування старшинських династій, найбільш впливові 
з-поміж яких – Апостоли, Миклашевські, Мировичі, Горленки та інші – утримують 
владу в полках упродовж десятиліть, чого навіть і близько не було у попередні часи. 

У сфері реальної політики це виливається у різні змовницькі плани вищої стар
шини щодо повалення гетьманських урядів у 1687 р., у 1690-х роках і на початку 1700-
х років2. Небезпека від таких інспірацій значно зростала через те, що послаблення 

1 Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його добаНью-Йорк; Париж; Торонто: Вид. Орг. Оборони Чотирьох Свобід 
України, Ліґи Визволення України, 2001. С. 111–112.
2 Там само, с. 118.

гетьманської влади в Україні цілком вписувалося у плани московського керівництва. 
У контексті цієї політики Москва почала порушувати прерогативи гетьманської влади 
щодо управління козацьким військом, без узгодження з козацькою адміністрацією 
використовувати матеріальні та людські ресурси  краю, розробляти проєкти рефор
мування державного устрою гетьманства, які неминуче призвели б до ліквідації 
української автономії. 

Саме реагуючи на ці виклики, гетьман Іван Мазепа й ухвалив рішення вийти 
з-під влади царя та спробувати захистити Українську козацьку державу, прийнявши 
протекцію шведського короля Карла ХІІ.

Гетьманщина в післяполтавську добу 

Поразки виступу гетьмана Івана Мазепи проти влади московського царя, що була 
обумовлена наслідками трагічного для Карла ХІІ розвитку його української кампанії 
1708–1709 рр., мала вкрай негативні наслідки. 

Переконавшись у правдивості інформації про перехід Івана Мазепи на бік Карла ХІІ, 
6 листопада 1708 р. цар для виборів нового гетьмана скликав у Глухові Генеральну раду. 
Він відхилив кандидатуру чернігівського полковника Павла Полуботка, як недостатньо 
надійну, та наказав передати булаву стародубському полковнику Івану Скоропадському.  
Ще перед цим, 1 листопада, цар звернувся з ультиматумом до тієї старшини, яка під
тримала гетьмана Івана Мазепу, аби вони негайно залишили його та підтвердили свою 
лояльність царській владі. Тих старшин, які ослухаються наказу, монарх лякав позбав
ленням чинів, маєтностей, висилкою на каторгу сімей тощо. Згодом цей ультиматум 
було повторено і в указі новообраному гетьману Скоропадському від 7 листопада, і в 
указі старшині, що була з гетьманом Мазепою у шведському таборі від 10 листопада. 

На старшинські уряди в Гетьманщині Москва призначила осіб не за принципом 
готовності до виконання тих чи інших державних повноважень або наявності заслуг 
перед козацьким товариством, а з огляду на їхню лояльність до царського престолу 
та відсутності підозр в участі чи співчутті у виступі Івана Мазепи.

Московська влада задала принципово інший вектор розвитку української автономії. 
Його пріоритетом стало запровадження суворого контролю за діяльністю українських 
владних структур із боку царської влади, розмивання владних повноважень гетьман
ської влади та поступове вживлення у державне тіло української автономії російських 
владних інституцій і поширення на українські терени російського законодавства.

Серйозним порушенням української автономії стало запровадження царем відразу 
ж після здобутої під Полтавою перемоги влітку 1709 р. свого резидента при гетьманському 
уряді Івана Скоропадського. Резиденту було наказано стежити за діяльністю козацької  
адміністрації, аби не допустити повторення антимосковського виступу 1708 р.; від
стежувати переміщення запорожців, яких цар офіційно зарахував до категорії «зрад
ників», поблизу кордонів Українського гетьманства; тримати під своїм контролем 
кадрову сферу, добиваючись від гетьмана звільнення козацьких старшин, із приводу 
лояльності яких щодо царської влади існували хоча б якісь сумніви, та натомість 

Гетьманщина в післяполтавську добу 

344 345

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 ЧОТИРНАДЦЯТИЙ.    
Українська козацька держава «Військо Запорозьке» (ХVІІ – др. пол. ХVІІІ ст.)

сприяти входженню у владу людей, які «хоч якусь службу государю показали». Згодом 
до прерогатив резидента царський уряд долучив завдання розвідувати фінансовий 
стан Українського гетьманства, а ще – проводити роз’яснювальну роботу серед коза
ків щодо переваг у поширенні влади царя на українські справи1. У разі необхідності 
у швидкому придушенні заколоту резидент міг скористатися двома російськими 
піхотними полками, які цар наказав ввести до гетьманської столиці «для безпеки 
від шведів» ще восени 1708 р. Після подій 1708–1709 рр. московський цар залишив на 
Лівобережжі десять драгунських полків.

Ще більш активним і системним стає наступ російської влади на українську авто
номію після проголошення Петром І наприкінці 1721 р. Російської держави імперією. 
Уже навесні наступного року імператор запроваджує так звану «Малоросійську коле-
гію» – перенесене на українські терени відгалуження центральної влади Російської 
імперії, покликане спільно з гетьманом управляти Гетьманщиною. Персональний 
склад як керівництва Малоросійської колегії – так звані «члени присутності», так і її 
виконавчої канцелярії, формувався виключно з російських офіцерів і чиновників, від-
ряджених із Москви, Петербурга та інших російських міст. У своїй діяльності колегія, 
зрозуміло, дотримувалася наказів імператора та його Правлячого Сенату. На момент 
заснування Малоросійської колегії її статус визначався як інституції, яка мала нала
годити дієвий контроль за діяльністю гетьманського уряду в усіх сферах державного 
життя, а у царині судочинства – перейняти на себе функції вищої касаційної інстанції. 
Вже у квітні 1723 р., коли Петро І видав указ, яким ліквідував стан двовладдя, що виник 
при заснуванні Малоросійської колегії, та передав до неї всю повноту влади в Україні. 
Очолюваний наказним гетьманом Павлом Полуботком гетьманський уряд перетворив
ся у дорадчий орган при колегії. Генеральна старшина і Генеральна військова канце
лярія не мали права без дозволу президента Малоросійської колегії розсилати в полки 
накази «о каком генеральном положении», до яких було віднесено розпорядження про 
відправку війська, збір податків і використання зібраних коштів і натуральних зборів, 
смертних екзекуцій і публічних покарань тощо. Натомість російська владна установа 
отримувала право віддавати накази місцевим органам влади і не повідомляючи про 
це в Генеральну військову канцелярію. Указом від 23 червня 1723 р. Петро І офіційно 
закріпив за Малоросійською колегією статус державного інституту, що успадкував 
прерогативи гетьманської влади, та заборонив українській старшині навіть порушу
вати питання про проведення нових гетьманських виборів. Коли ж наказний гетьман 
Павло Полуботок ослухався цього наказу, за розпорядженням імператора його, разом 
із низкою інших старшин було ув’язнено до Петропавлівської фортеці.

Одночасно автономія порушилася і в царині судочинства та фінансів. Перебрав
ши до своїх рук контроль за українським судочинством, Малоросійська колегія, за 
якою закріплюється функція вищої касаційної інстанції, спонукала українські суди 
до впровадження у судовий процес російських процесуальних норм і при ухваленні 
вироків більше зважала на російські кодекси. Ще більш вагомими були зміни у фінан

1 Горобець В. Присмерк Гетьманщини: Україна в роки реформ Петра І. Київ: Інститут історії України, 1998.  С. 61–63.

совій сфері. Уперше в історії взаємин Українського гетьманства з Російською державою 
українські фінанси не лише потрапили під контроль російських владних інституцій, 
а й повною мірою були залучені до загальнодержавної казни та докорінно реформо
вані. Малоросійська колегія створила власну фінансову систему, запровадила нові 
принципи організації фіскальної звітності, зберігання і витрачання зібраних коштів. 
Докорінно була змінена також система оподаткування – відмінено пільги з оподатку
вання для старшин і козацтва, дію місцевих зборів було поширено на всі полки геть
манства. Внаслідок впроваджених змін загальна кількість зібраних Малоросійською 
колегією коштів виросла з 45 тис. рублів у 1722 р. до 413 тис. рублів у 1724 р.

Наступи-відступи на українську автономію  
наприкінці 1720-х – на початку 1760-х рр.

Визрілі по смерті Петра І в січні 1725 р. загрози Російській імперії на зовнішній 
арені та внутрішня неспроможність держави витримати задані першим російським  
імператором реформаторські перенапруження змусили його наступників відмови
тися від багатьох змін. До таких відступів потрапила і проведена в першій половині 
1720-х років реформа устрою Українського гетьманства. У вересні 1727 р. була закри
та Малоросійська колегія, а 1 жовтня відбулися вибори нового гетьмана. Ним став 
70-літній миргородський полковник Данило Апостол. У його особі Україна отримала 
переконаного автономіста, який усіма силами намагався захистити політичні, правові 
й соціально-економічні підвалини української автономії. 

На початку 1728 р. гетьман під час коронації Петра ІІ намагався відновити практи
ку підписання договірних статей, як це відбувалося ще з часів Богдана Хмельницького. 
Хоч досягти бажаного сповна Апостолу не вдалося, російська влада видала гетьман
ському уряду вже не договірні статті, а лише акт імператорського пожалування, утім, 
документ закріпив особливий статус Гетьманщини як автономного краю в складі 
Російської імперії. Згідно з ним Україні й надалі дозволялося «вільними голосами» 
обирати собі гетьмана, щоправда, лише з дозволу імператора. Козацька рада позбав
лялася права усувати очільника від влади, оскільки надалі цією прерогативою міг 
скористатися лише імператор. 

Традиційно гетьманський уряд позбавлявся права на зовнішньополітичну дія-
льність. Було виключено функції верховного командування українським військом, 
оскільки відтепер воно передавалося у підпорядкування російському головнокоман
дувачу в Україні. Втрачав гетьман і право самостійно керувати фінансами. Для цього 
вводилися посади двох підскарбіїв, причому один із них обов’язково мав бути високо
поставленим російським чиновником. Генеральний військовий суд набував принципово 
нової якості: відтепер у ньому мали засідати троє українських старшин і троє чиновни
ків із Москви, суддям рекомендувалося більше зважати на російські правові кодекси, 
а в разі потреби апеляції подавати до Колегії іноземних справ. Коротке гетьманування 
Данила Апостола все ж було відзначене й деякими позитивними зрушеннями. У 1728 р. 
розпочала діяльність спеціальна кодифікаційна комісія, покликана систематизувати, 
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НАРИС ЧОТИРНАДЦЯТИЙ.    
Українська козацька держава «Військо Запорозьке» (ХVІІ – др. пол. ХVІІІ ст.)

унормувати та уніфікувати правову систему України. Комісія, до складу якої входили 
Іван Борозна, Федір Чуйкевич, Микола Ханенко, Василь Стефанович, Степан Луком
ський, Стефан Савицький та інші відомі правники, здійснила велетенську роботу із сис
тематизації положень Статутів Великого князівства Литовського, збірок-компіляцій 
німецького права, поточного законодавства, звичаєвого права і судової практики геть
манської держави та підготувала у 1743 р. кодифікований звід із 30 роз ділів, 531 арти кула 
й 1697 пунктів – «Права, за якими судиться малоросійський народ».

Збірка охоплювала державне, адміністративне, цивільне, торгове, карне і про
цесуальне право та мала стати новим кодексом. «Права, за якими судиться мало
російський народ» законодавчо зрівнювала правовий статус старшини та шлях
ти і, згідно з ними, право на «шляхетську гідність» набували не лише ті особи, 
які отри мали від монарха особ ливу жалувану грамоту, а й козацька старшина, по
чинаючи з сотників, а також бунчукові, знатні військові та значкові товариші. За
кріплювався й особливий статус українського духовенства, яке за своїми становими 
правами та привілеями прирівнювалося до козацької старшини і шляхти. Окре
мо окреслювалися права міщан і селян, а також повинності залежних посполитих. 
Незважаючи на те, що проєкт так і не набув чинності офіційного кодексу законів, 
він відіграв важливу роль в історії Української держави. Причому звід не лише 
став визначною пам’яткою української політико-правової думки, а й доволі  
активно поширювався в Україні в рукописних списках, використовувався як навчаль
ний посібник і навіть застосовувався у судовій практиці автономії. 

На початку 1734 р. помер Данило Апостол. Попри записану в «Статтях» 1728 р. 
обіцянку щодо вільної елекції його наступника, уряд Анни Іонівни не дозволив про
ведення нових виборів, натомість владу в автономії передав так званому «Правлінню 
гетьманського уряду», яке складалося із трьох російських чиновників високого рангу 
та трьох вищих козацьких старшин. Утім, незважаючи на показову рівність пред
ставництва, фактично влада зосередилася у руках малоросійського правителя князя 
Олександра Шаховського та його наступників. 

Таємна інструкція, яку Олександр Шаховський отримав від імператриці, зобов’я
зувала його послідовно дискредитувати в очах місцевого населення гетьманську форму 
влади, готуючи тим самим підґрунтя для її остаточної ліквідації. Одночасно на тере
нах Гетьманщини відбулося поширення всевладдя російського військового команду
вання, що стає особливо нестерпним під час російсько-турецької війни 1735–1739 рр. 
В умовах воєнного стану російське командування вдалося до примусової реквізиції 
продовольства, мобілізації на потреби армії людських і матеріальних ресурсів.

Ситуація почала змінюватися, коли в 1741 р. на російський престол зійшла Єли
завета Петрівна, в оточенні якої значний вплив мав виходець з України Олексій Ро
зумовський. У 1746 р. помер очільник «Правління гетьманського уряду» генерал Іван 
Бібіков, імперат риця не призначила його наступника, натомість дозволила проведення 
в Україні нових гетьманських виборів. 

Цього разу імперська влада зупинила свій вибір на молодшому братові Олексія 
Розумовського – Кирилі. Попри «декоративний» образ гетьманських виборів 1650 р., 

сам факт відновлення інституту гетьманства був вельми прогресивним, оскільки да
вав шанс «загальмувати процес інкорпорації Лівобережної України, зміцнити позиції 
патріотичного угруповання еліти, котре прагнуло легальними легітимними заходами 
зберегти й розширити автономію Гетьманщини»1.

У гетьманстві в цей час здійснюювалися важливі перетворення, спрямовані на зміц
нення його державних підвалин. Зокрема, гетьманський уряд досягнув підпорядку
вання Кирилу Розумовському Києва та Запорожжя. Гетьман отримав право самостійно 
призначити очільників полків, чого не бувало вже з часів Івана Мазепи. Помітно зросла 
роль і значення вищої козацької старшини в управлінні, яка за відсутності в Україні 
гетьмана опікувалася всіма державними справами. Відновлено скликання старшинських 
нарад (з’їздів). Так само, враховуючи досвід Речі Посполитої, гетьман розпочав судову 
реформу, впроваджуючи в життя гродські, земські та підкоморські суди.

У 1754 р. Кирило Розумовський навіть порушив питання про надання йому до
зволу на зовнішньополітичну діяльність, щоправда, безрезультатно. Так само не дала 
позитивних результатів й інспірована гетьманом наприкінці 1763 р. підготовка ко
лективного «Прохання шляхетства і старшини разом з гетьманом про відновлення 
різних старовинних прав Малоросії». Українська старшина просила, зокрема, таке: 
закріпити гарантії вільного обрання наступника Кирила Розумовського, як це було 
передбачено договором Богдана Хмельницького; дозволити щороку скликати сейм 
всієї автономії та місцевих сеймиків, делегувавши їм право законодавчої ініціативи; 
впровадити самостійну судову та фінансову системи гетьманства; надати старшині 
права повноцінного шляхетства, закріпивши за нею право спадкового володіння  
землею, підданими тощо. 

Правове оформлення ознак Козацької держави, їх трансформації 

Однією з важливих ознак державного організму є наявність його державних кордонів 
Після блискучих перемог козаків над коронним військом Речі Посполитої під Жовтими 
Водами і Корсунем у травні 1648 р., вони почали висловлювати вимоги про свою відо
кремлену державу «по Білу Церкву», й аби на їхній землі не було ані старости, ані воєводи. 

А ось у лютому 1649 р. на переговорах у Переяславі Богдан Хмельницький заявив по
слам Яна Казимира, що оскільки козацька держава є спадкоємицею держави, якою воло
діли давньокиївські князі, то її землі мають сягати «по Львів, Холм і Галич». Тобто гетьман 
претендував на всю територію, заселену українським народом аж до її західних окраїн. 

Вже впродовж літа 1648 р. на теренах Київщини, Чернігівщини та Брацлавщини 
постали військово-територіальні одиниці – козацькі полки та сотні. Впродовж осені 
1648 р. полково-сотенна система охопила північну частину Правобережжя, а також пів
денно-східну Волинь, східну і центральну частину Подільського воєводства, південь 
Галицької землі. Тож до Чигиринського, Черкаського, Корсунського, Канівського та Бі

1 Смолій В. А., Степанков В. С. Українська державна ідея: проблеми формування, еволюції, реалізації. Київ: 
Альтернативи, 1997. С. 288.
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лоцерківського полків додалися Київський, Брацлавський, Паволоцький, Уманський, 
Кальницький (Вінницький), Тарговицький, Лисянський. На середину наступного року 
загальна кількість полків становила вже понад двадцять військових одиниць.

Під час перемовин під Зборовом влітку 1649 р. українська сторона ставила вимогу, 
аби кордон козацької автономії проходив, «почавши від Дністра, Бирлинців, Бару, по 
старий Костянтинів, по Случ і за Случ <…>, де впадає Прип’ять, по Дніпро, а від Дніпра, 
від Любеча почавши, до Стародуба, аж до московської границі, з Трубецьком». Утім, 
відповідно до положень досягнутого договору козацька Україна отримувала автономію 
лише у складі трьох воєводств – Брацлавського, Київського та Чернігівського: «<…> від 
Дніпра почавши з цього боку в Димері, в Горностайполі, в Коростишеві, в Паволочі, 
в Погребищах, у Прилуці, у Вінниці, у Брацлаві, а звідти від Брацлава до Ямполя, до 
Дністра, а також від Дністра до Дніпра <...>. А з другого боку від Дніпра: в Острі, в Чер
нігові, в Ніжині, в Ромнах і всюди аж до московського кордону та Дніпра»1.

Прикордонними містами у цей час стають Овруч, Коростишів, Івниця, Борщагівка, 
Погребище, Прилуки, Вінниця, Браїлів, Станіславщик, Пеньківці, Копирстин, Мура
фа, Шаргород, Садківці, Чернівці, Стіна, Ямпіль2. Тобто кордон проходив приблизно 
вздовж річок Мурафа на Поділлі та Случ на Волині, при цьому втрачалися території 
Барського, Зв’ягельського, Любартівського, Миропільського, Остропільського та Под
ністровського (Могилевського) полків. Крім того, в контексті упорядкування 40-ти
сячного козацького реєстру Борзненський та Овруцький полки було переформовано 
у сотні, які увійшли, відповідно, до складу Чернігівського та Київського полків. 

З осені 1649 р. Українська козацька держава мала у своєму складі Чигиринський, 
Білоцерківський, Уманський, Брацлавський, Кальницький, Київський, Переяслав
ський, Кропивнянський, Миргородський, Полтавський, Прилуцький, Ніжинський 
та Чернігівський, а також Черкаський, Канівський, Корсунський полки. 

Після тяжкої поразки під Берестечком, згідно з умовами Білоцерківського дого
вору 1651 р., за козацькою автономією зберігалося мала у своєму складі раво на юрис
дикцію лише на теренах Київського воєводства, полково-сотенний устрій на землях 
Брацлавського і Чернігівського воєводств підлягав ліквідації. Утім, вражаюча перемога 
українського війська під Батогом навесні 1652 р. фактично анулювала невигідні умови 
Білоцерківського договору й козацька адміністрація відновила свою владу на захід 
по річці Случ. На Поділлі кордон пересунувся навіть трохи західніше, порівняно зі 
Зборівською демаркаційною лінією. Аналізуючи відомості 1653–1654 рр., дослідники 
сходяться на думці, що в цей час на заході Української держави кордон із Короною 
Польською проходив через такі населені пункти: Яругу – Чернівці – Мурафу – Красне – 
Вінницю – Прилуки (на Поділлі) – Самбіль – Карпилівку.

На півночі кордоном із Великим князівством Литовським слугували колишні 
північні адміністративні кордони Київського та Чернігівського воєводств. На Право
бережжі вони проходили вздовж річки Словесна (притока Прип’яті), а на Лівобереж

1 Польсько-українські угоди в XVII столітті. Краків, 2002. С. 39–41.
2 Крип’якевич І. П. Богдан Хмельницький. Львів: Світ, 1990.  С. 230.

жі – річки Іпуть. При цьому колишній Стародубський повіт, який раніше належав до 
Смоленського воєводства, також входив до складу козацької держави. На північному 
сході та сході козацька державність охопила всі терени, що перед війною належали до 
Речі Посполитої, тож кордон із Московською державою проходив по округам, що на
лежали до українських міст Почеп, Погар, Новгород-Сіверський, Глухів, Ромни, Гадяч 
і Полтава, натомість на протилежній, московській, стороні опинилися Путивль, Не
дригайлів, Лебедин й Охтирка.

На півдні кордони Української держави також повторювали розмежувальні лінії, 
що постали ще за часів Речі Посполитої. Зокрема, кордон із Молдавським князівством 
проходив вздовж Дністра. Лініями розмежування із Кримським ханством та Оттоман
ською Портою слугували широкі незаселені степові обшири – так зване «Дике поле» 
та пониззя Дніпра.

Уже після переходу України під зверхність московського царя та оголошення ос
таннім війни Речі Посполитій у результаті успішних воєнних кампаній Війська Запо
розького на південно-східних теренах Великого князівства Литовського, в Білорусі, тут 
постає властивий Українській державі полково-сотенний устрій та організовані в та
кий спосіб території переходять до складу гетьманської держави. Крім того, полково- 
сотенний устрій поширився і на окремі райони Волині та Поділля. У другій половині 
1650-х років на цих землях постають Турово-Пінський, Подільський (трапляються й 
інші назви – Могилевський чи Придністрянський), Волинський та Чауський (Білорусь
кий) полки. Крім того, з Ніжинського полку виділився Стародубський, а в південно- 
західній частині Київщини організовано Паволоцький полк.

На початку 1657 р. фактичний кордон Української держави та Речі Посполитої 
проходив такою траєкторією: «От устья Днестра до вершины Днестра, а от вершины 
Днестра до вершины Горини, от Горини до Припети и чрез Припет до Быхова, от 
Быхова чрез Днепр по над рекою Сожем до уезду Смоленского под Рославль: також 
от Черного моря, до устья Днестра на Очаков до Лиману, даби Днепром и Днестром 
свободній был путь купцам малороссійским в море»3. Прикордонними містами на за
ході стають Видибір, Висоцьк, Степань, Гоща, Острог, Заслав, Старий Констянтинів, 
Межибіж, Калюс. Щоправда, дослідники солідарні в тому, що «в умовах постійних 
військових дій ця “демаркаційна лінія” не могла набути характеру постійно діючого 
та юридичного кордону»4.

Адміністративні центри полків Української козацької держави розміщувалися 
у великих містах. Центри ж сотень – переважно у містечках, а іноді навіть у великих 
селах. У великих полкових містах могла перебувати не одна, а дві чи три, інколи навіть 
більше сотень. Зокрема, згідно зі Зборівським реєстром 1649 р. у Ніжині було аж п’ять 
міських та одна полкова сотні5. 

3 Дѣйствія презѣльнои и отъ начала поляковъ крвавшои небывалой брани Богдана Хмельницкого, гетмана 
Запорожского зъ поляки… Року 1710. Київ, 1854. С. 145.
4 Гуржій О. І. Українська козацька держава в другій половині XVII–XVIIІ ст.: кордони, населення, право. Київ: Основи, 
1996. С. 27.
5 Реєстр Війська Запорозького 1649 року. Київ: Наукова думка, 1995. С. 463–470.

Правове оформлення ознак Козацької держави, їх трансформації

350 351

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 ЧОТИРНАДЦЯТИЙ.    
Українська козацька держава «Військо Запорозьке» (ХVІІ – др. пол. ХVІІІ ст.)

На чолі перерахованих вище територіально-адміністративних одиниць Україн
ської козацької держави – полків, сотень і куренів – стояли, відповідно, полкові, сотенні 
та курінні козацькі старшини. Утім, у межах цих одиниць існували й різні автономні 
анклави, населені переважно некозацьким населенням, які підпорядковувалися влас
ним самоврядним органам влади. Найбільш вагомими тут були самоврядні міські 
громади, які володіли повним спектром маґдебурзького права чи окремими його 
елементами. Але існували й менші структурні одиниці – староства, ключі, а також 
окремі соціоетнічні групи, які також зберігали автономію щодо полково-сотенних 
козацьких адміністрацій. 

Одним із найбільш помітних проявів негативного впливу потрапляння Україн
ської держави в епіцентр руйнівного для неї геополітичного протистояння сусідніх 
держав і похідного від цього протистояння внутрішньо українського громадянського 
збройного конфлікту стала трансформація кордонів і, відповідно, державної території. 
Сформована в останні роки життя Богдана Хмельницького територія Української дер
жави набула своїх граничних розмірів, включивши не лише терени Наддніпрянської 
України, як на лівому, так і правому березі Дніпра, а східних регіонів Волині та Поділля, 
і навіть південно-східних земель Білорусі. Після смерті великого гетьмана, в умовах 
внутрішньої нестабільності Українська держава зазнала значних територіальних втрат. 

Відповідно до умов Гадяцької угоди 1658 р. територія Великого князівства Русько
го мала обіймати землі Київського, Брацлавського та Чернігівського воєводств. 

У секретному додатку до угоди Іван Виговський взяв на себе зобов’язання вивести 
козацькі війська з Білорусі та більше не претендувати на ці терени Великого князів
ства Литовського. І хоч за рік він втратив гетьманську булаву, а Гадяцька угода була 
анульована, повернути козацький устрій на білоруські землі вже не вдалося.

Згідно з умовами Андрусівського договору 1667 р. лінія розмежування між Річ
чю Посполитою та Московською державою мала проходити по Дніпру, починаючи 
від дніп ровських порогів на півдні до нижньої течії річки Сож на півночі. По межі 
Речицького повіту «й частково Мстиславського воєводства демаркаційна лінія Україн-
ської держави повертала на схід за Сож і дуже ламано окреслювала східний кордон, 
встановлений ще за Поляновським трактатом»1.

Тим часом під впливом розвитку геополітичних процесів у регіоні територія 
Україн ської держави у 70–80-х роках XVII ст. невпинно зменшувалася. Поразка ви
звольних змагань козацтва на Правобережжі та зречення Петром Дорошенком геть
манської булави призвели до ліквідації полково-сотенного устрою на теренах Білоцер
ківського, Брацлавського, Корсунського, Канівського, Могилевського, Паволоцького, 
Вінницького, Уманського, Черкаського та Торговицького полків.

Підписаний між Річчю Посполитою та Оттоманською Портою Журавненський мир
ний договір 1676 р. передбачав закріплення під владою султана не лише Поділля, а й знач
ної частини Правобережжя, за винятком Білоцерківського та Паволоцького полків. 

1 Гуржій О. І. Українська козацька держава в другій половині ХVII–XVIII ст.: кордони, населення, право. Київ: Основи, 
1996.  С. 46.

Бахчисарайський мирний договір Московської держави з Османською імперією 1681 р., 
підтверджуючи законність переходу Лівобережжя України та розташованих на правому 
березі Дніпра Києва, Василькова, Трипілля, Стайок і Радомишля під зверхність царя, та, 
відповідно, Брацлавщини, півдня Київщини і Поділля – під зверхність султана, водночас 
надавав статус незаселених територій землям між Дніпром і Південним Бугом. 

Кримським татарам і залежним від хана ордам із Північного Причорномор’я було 
підтверджено право вільного кочування у південноукраїнських степах. Аналогічно 
й запорозькі козаки отримували підтвердження своїх прав вільно ловити рибу та по
лювати в пониззі Дніпра і його притоках, а також добувати сіль у лиманах. Цікаво, 
що після укладення Бахчисарайського мирного договору турецький султан передав 
південну частину Правобережжя під управління молдавському господареві Георгію 
Дуці, який всупереч умовам дозволив бажаючим оселятися на землях, які мали зали
шатися незаселеними. І вже в ратифікованому Високою Портою у квітні 1682 р. варіанті 
про жодні обмеження у цій царині навіть не згадувалося.

У часи реалізації Бахчисарайського договору важливі зміни відбулися і на півночі 
Української держави, де саме в цей час під царську зверхність перейшли і поселення 
по берегах річки Сож, що раніше входили до складу Речі Посполитої. Всі вони увійшли 
до складу Стародубського і Чернігівського полків лівобережного гетьманства.

Тим часом польський король Ян ІІІ Собєський, визнаючи заслуги українського 
козацт ва у відсічі османської загрози та дбаючи про безпеку південно-східних кордо
нів Речі Посполитої, у 1684 р. видав універсал, спрямований фактично на відновлення 
козацького устрою на Правобережжі,  дозволяючи козакам колишніх правобережних 
полків селитися навколо Чигирина, Канева, Корсуня, Черкас, Умані, Кальника та Білої 
Церкви. У процесі колонізаційної діяльності правобережного козацтва, очолюваного 
Семеном Палієм і його соратниками, упродовж 1684–1685 рр. було відновлено козацьку 
адміністративну структуру на Правобережжі, де в цей час постали Фастівський і Бо
гуславський полки, а згодом – Корсунський і Брацлавський.

Важливе значення для формування території Української держави мали статті 
«Вічного договору» 1686 р. між Річчю Посполитою та Московською державою. У своїх 
засадничих положеннях договір 1686 р. повторював домовленості, закріплені в Андру
сівському договорі 1667 р. та дещо змінені під час міждержавних комісій і з’їздів. Отже, 
згідно з умовами «Вічного договору» вся територія Лівобережної України та Чернігово- 
Сіверщини «навічно» переходила під владу царя. Польський король відмовлявся і від 
розташованого на Правобережжі Києва з навколишніми землями – містечками Три
пілля, Васильків, Стайки, а також від протекції над Запорозькою Січчю (за домовлено
стями 1667 р. Січ перебувала під протекцією обох монархів). Значна частина придні
провських земель на Правобережжі – Південна Київщина та Брацлавщина, що раніше 
формували осердя Правобережного гетьманства, оголошувалася «пусткою» і не могла 
належати жодній стороні. 

Враховуючи досвід попередників, гетьман Іван Мазепа був значно обережнішим 
у своїх висловлюваннях щодо територіальних претензій гетьманського уряду. Тим ча
сом остаточне замирення з Річчю Посполитою дало змогу Москві зосередити ресурси 
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НАРИС ЧОТИРНАДЦЯТИЙ.    
Українська козацька держава «Військо Запорозьке» (ХVІІ – др. пол. ХVІІІ ст.)

на просуванні своїх інтересів у південному напрямку. У результаті Азово-Дніпров
ських походів 1695–1696 рр. армії Петра І спільно з військами Івана Мазепи вдалося 
не лише здобути турецьку Азек (Азов), а й зруйнувати турецько-татарські фортеці 
в пониззі Дніпра, створивши тим самим сприятливий заділ для завоювання Північ
ного Причорномор’я. Щоправда, згідно з Константинопольським мирним договором 
між Туреччиною та Москвою 1700 р., Порті було повернуто цю частину Подніпров’я, 
а територію між Очаковим і Запорожжям домовлено залишити незаселеною. 

Ще більш неприйнятним для української сторони було розігрування долі українських 
земель на переговорах московського керівництва з представниками польського короля  
Августа ІІ. Готуючись до війни зі Шведським королівством і намагаючись затягнути 
Августа ІІ до антишведського союзу, Петро І, нехтуючи інтересами Української дер
жави, пообіцяв поступитися своєму союзнику «задніпровськими містечками» – Стай
ками, Трахтемировом і Трипіллям, а також деякими поселеннями на Стародубщині, 
розташованими вже на «козацькому» боці річки Сож. Крім того, дебатувалася і мож
ливість надання польській стороні дозволу на заселення Чигирина та інших містечок, 
які згідно з умовами «Вічного миру» мали залишатися незаселеними1.

Усвідомлюючи всю небезпеку, яку таїла в собі така політика Петра І, гетьман 
намагався якомога тактовніше відмовляти царя від таких поступок. При цьому Іван 
Мазепа неодноразово звертався до Москви з пропозиціями взяти той чи інший регіон 
Правобережжя під царську зверхність, запевнюючи про підтримку такої акції з боку 
місцевих шляхтичів. Однак московське керівництво, покликаючись на умови «Вічно
го миру» 1686 р., відмовлялося від реалізації таких планів. Ще більш реальною пер
спективою прилучення правобережного регіону до Лівобережного гетьманства стала 
у зв’язку з розгортанням потужного козацько-селянського повстання на Правобережжі 
в 1702–1704 рр., у результаті якого великі території колишнього Правобережного геть
манства були звільнені від коронної влади і на них де-факто знову утвердився пол
ково-сотенний устрій. Вже на осінь 1702 р. повстання охопило територію Київського, 
Брацлавського, Подільського та південну частину Волинського воєводств. Повстанцям 
вдалося здобути Бердичів, Немирів, Меджибіж, Вінницю та Бар, які мали неприступні 
фортеці та доволі потужні гарнізони. У листопаді 1702 р. полковнику Семену Палію 
вдалося підкорити і найбільш міцну в регіоні фортецю в Білій Церкві. 

Після здобуття білоцерківської фортеці лідери повсталих звернулися до Івана Ма
зепи із закликом взяти їх під свою зверхність. У травні 1704 р. гетьман на чолі війська 
переправляється на правий берег Дніпра, де його радо зустрів місцеве населення як 
свого зверхника. У червні правобережний наказний гетьман Самусь у таборі поблизу 
Паволочі передав Іванові Мазепі отримані від короля клейноди – булаву, бунчук і ко
ролівський універсал на гетьманство, визнавши тим самим його повноправним воло
дарем Правобережжя. Прибувши в містечко Любар, розташоване на південному сході 
Волині, на річці Случ, Іван Мазепа проголосив, що саме тут, по Случі, відтепер і прохо

1 Гуржій О. І. Українська козацька держава в другій половині XVII-XVIIІ ст.: кордони, населення, право. Київ: Основи, 
1996. С. 60.

дитиме кордон із Річчю Посполитою. До царя гетьман відправив листа, переконуючи 
в неможливості повернення Правобережжя у підпорядкування польському королю. 

Зважаючи на складність міжнародної ситуації та тверде бажання утримати Авгус
та ІІ у таборі союзників, Петро І, з одного боку, не хотів відмовлятися від територіаль
них набутків, а з другого – не міг відкрито підтримати плани українського гетьмана 
щодо розширення території української автономії на захід. Відтак упродовж років 
тривало дипломатичне листування сторін, під час якого король вимагав від гетьма
на повернути під його владу Фастів, Білу Церкву, Корсунь, Немирів та інші містечка 
Правобережжя, а гетьман переконував царя, що в жодному разі не можна допустити 
наближення кордонів Речі Посполитої до Запорожжя і Криму. 19 серпня 1704 р. Петро І 
уклав із Августом ІІ Нарвський договір, в якому, серед іншого, Москва брала на себе 
зобов’язання сприяти в поверненні під владу короля колонізованих Семеном Палієм 
і його сподвижниками земель на Правобережжі. Утім, реальних кроків із реалізації 
цих постанов московська влада не зробила.

Остаточно ж питання щодо належності частини Правобережжя до української 
автономії вирішується у контексті невдалої для Петра І московсько-турецької війни 
1710–1713 рр. За результатами Прутського походу 1711 р., 13 червня 1713 р. було рати
фіковано Адріанопольський мирний договір між Московською державою і Оттоман
ською Портою, за яким Москва зобов’язувалася вивести свої війська з Правобережної 
України, повернути під владу султана Азов, а також зруйнувати всі свої укріплення 
у Нижньому Подніпров’ї та гирлі річки Самара. Відповідно до укладеної тоді ж мос
ковсько-польської угоди частину правобережного козацт ва було переселено на землі 
Лівобережного гетьманства, а правобережні полки – ліквідовано. І таким чином ко
зацький устрій на Правобережжі було остаточно знищено. 

Загалом же, не беручи до уваги такі ось локальні зміни території окремих полків,  
в останній чверті ХVІІ ст. на Лівобережжі остаточно викристалізувався той 
територіально- адміністративний устрій, що залишався практично незмінним до 
моменту її остаточної ліквідації урядом Катерини ІІ. Отож у Лівобережному гетьман
стві в цей час існувало десять полків: Ніжинський, Чернігівський, Стародубський, 
Прилуцький, Київський, Переяславський, Лубенський, Гадяцький, Миргородський 
і Полтавський. Території південних полків, які межували із Запорожжям, після зруйну
вання московськими військами Запорозької Січі навесні 1709 р., розширилися завдяки 
січовим землям. Щоправда, коли імперська влада на початку 1730-х років дозволила 
запорожцям повернутися в Пониззя Дніпра та відродити Запорозьку Січ на річці Під
пільній, їм було повернуто й забрані в них раніше території. 

У роки національно-визвольної війни сформувалися всі характерні ознаки дер
жавної влади. Сформувалася специфічна модель державного устрою, що ґрунтувалася 
на республікансько-демократичних засадах Запорозької Січі та досвіду державних 
відносин на теренах України.  

Крім того, вкрай важливим аспектом державотворчого процесу на українських 
землях середини XVII ст. було те, що він відбувався в умовах практично перманентного 
збройного протистояння. 

Правове оформлення ознак Козацької держави, їх трансформації
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НАРИС ЧОТИРНАДЦЯТИЙ.    
Українська козацька держава «Військо Запорозьке» (ХVІІ – др. пол. ХVІІІ ст.)

На практиці таке поєднання демократично-республіканських традицій і жор
стких мобілізаційних потреб проявилося в утвердженні унікальної державної моделі, 
в якій головним джерелом влади була воля повсталого народу, який рішуче виступив 
проти польського панування, її правове підґрунтя формували норми українського 
звичаєвого права.

На початкових етапах національно-визвольної війни середини XVII ст. Богдан 
Хмельницький намагався максимально використовувати авторитет загальновійськової 
козацької ради або Генеральної ради, і всі важливі питання поточного життя Війсь
ка Запорозького виносить на її розгляд і вирішення. Генеральна рада, яка виступала 
генетичним продовженням загальної військової ради Запорозької Січі, будувалася 
на принципах прямого народовладдя. Як і на Січі, раду очолював гетьман, а за по
рядком наглядали осавули. Сигналом для скликання ради слугував барабанний дріб, 
а під час її проведення учасники виявляли свою згоду криками та підкиданням шапок. 

Вже з другої половини 1648 р. Богдан Хмельницький послідовно вживає рішучі 
заходи, спрямовані на зосередження всієї повноти влади в своїх руках. За такого алго
ритму гетьман дедалі частіше відмовлявся від практики скликання загальновійсько
вої, або «чорної», ради, переносячи вирішення найбільш важливих питань державного 
життя на старшинські ради. 

Враховуючи стихійність перебігу ради, непередбачуваність ухвалених нею рішень, 
брак оперативності у вирішенні нагальних питань, а отже, малу ефективність від дія-
льності загальних рад, Богдан Хмельницький поволі відмовляється від їх скликання. 

Унаслідок цього виразно простежуються тенденції до переформатування загаль
новійськової генеральної ради у представницький орган, участь у роботі якого брало 
не все козацтво, а лише його уповноважені представники. Здебільшого такими упов
новаженими особами бачимо гетьмана, генеральних старшин, полковників і сотників, 
а також обраних від кожної сотні знатних військових товаришів, кількість яких могла 
коливатися від 2–4 і аж до 20. Загальна ж кількість учасників таких генеральних рад 
налічувала не більше 4 тис. осіб.

На військовій нараді під Замостям наприкінці 1648 р. Богдан Хмельницький взага
лі категорично заявив: «Панове полковники! Тут на війні мій один голос – усім наказ!  
До послушенства усі і ждати моїх наказів!»1. Щоправда, у цьому висловлюванні геть
мана було, вочевидь, більше емоцій, аніж об’єктивної констатації дійсного стану речей. 
Адже для легітимізації владних розпоряджень гетьмана вкрай важливою була апеля
ція до колективної волі «всього Війська Запорозького». Тож усі гетьманські універсали 
обов’язково містили лексему «гетьман з усім військом Запорозьким». У площині ж 
реальної політичної практики це проявлялося у тому, що занепад з 1649 р. ролі гене
ральної ради супроводжувався зростанням значення старшинської ради. 

Компетенція старшинської ради охоплювала широке коло найважливіших питань, 
передовсім зовнішньої політики – підготовки до війни, укладення миру та військово- 
політичних союзів чи вихід із них. Крім того, на обговорення виносилися і нагальні 

1 Тис-Крохмалюк Ю. Бої Богдана Хмельницького: військово-історична студія. Львів, 1994. С. 21.

проблеми внутрішньо-політичного життя, використання земельного фонду держави, 
регулювання податкової сфери тощо. Так, наприклад, восени 1650 р. Богдан Хмель
ницький у присутності царського посла Григорія Унковського наказав генеральному 
писарю відправити полковникам й іншій старшині наказ, аби ті негайно їхали до 
Чигирина спільно вирішувати важливі зовнішньополітичні кроки2. У грудні того ж 
року гетьман спільно зі старшиною вирішував питання війни з Річчю Посполитою, 
а на початку літа наступного року – способів захисту від наступу коронного війська. 
У січні 1654 р. Богдан Хмельницький виніс на обговорення спочатку старшинської 
ради, а вже потім загальновійськової ради питання укладення союзної угоди з Мос
ковською державою та визнання зверхності царя Олексія Михайловича. У травні 1655 р. 
на старшинській раді полковники та сотники вже перед гетьманом порушили питання 
про ліквідацію одного з найбільших тогочасних податкових зборів – «показанщини».

Зазвичай до участі в засіданнях старшинських рад гетьман запрошував полков
ників і генеральних старшин. Але нерідко ради відбувалися у більш розширеному 
складі, коли до обговорення важливих справ залучали, як зазначалося у джерелах, 
«всіх козацьких урядників» чи «начальних людей». А на старшинську раду, яку геть
ман Богдан Хмельницький скликав у грудні 1656 р., було запрошено також «голів сіл 
і міст», тобто представників не козацтва, а поспільства і міщанства. Аналогічно і на 
вкрай важливій для Богдана Хмельницького в контексті успадкування гетьманської 
влади в Україні його сином Юрієм старшинській раді, що відбулася у квітні 1657 р., 
помічаємо присутність війтів і бурмистрів українських міст, які репрезентували волю 
міщанського стану.

Засідання старшинської ради відбувалися або у формі зібрання генеральних 
старшин і полковників, або у формі проведення старшинського з’їзду. На перешкоді 
становлення повноцінного інституту представницької влади було й те, що хоч Богдан 
Хмельницький, поважаючи традиції Війська Запорозького, і намагався вирішення всіх 
важливих питань порядку денного козацької держави проводити як рішення козацької 
ради, надаючи їм у такий спосіб необхідну законність в очах козацтва, але насправ
ді дивився на неї лише як на дорадчий орган при гетьманському проводі. І лише за 
наступників Богдана Хмельницького, особливо в часи, коли гетьманська влада не по
чувалася достатньо впливовою, роль і місце старшинської ради в політичній системі 
Гетьманщини істотно зростали. 

Упродовж усієї історії існування Української козацької держави надзвичайно 
важливе місце в структурі управління займав гетьманський уряд, де видавалися роз
порядження, зосереджувалася вища виконавча влада і навіть функції вищої судової 
влади. Його очолював гетьман, який водночас був очільником держави. Загалом ін
ститут гетьманства у політичній системі Гетьманату відігравав надзвичайно важливу 
роль, слугуючи, поруч із генеральною радою, одним із наріжних каменів національної 
держави. У сприйнятті козацького товариства гетьманський уряд був своєрідною га

2 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографической комиссией.  
Санкт-Петербург, 1861–1892. Т. 3. С. 355.
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НАРИС ЧОТИРНАДЦЯТИЙ.    
Українська козацька держава «Військо Запорозьке» (ХVІІ – др. пол. ХVІІІ ст.)

рантією єдності козацької держави і, згідно з висловлюванням Петра Дорошенка, «без 
голови», тобто без гетьмана, Військо Запорозьке неминуче піде «врозтіч». Отже, як 
зауважують дослідники, саме цей владний інститут уособлював сутнісне сприйнят
тя самої Української держави, і примусова ліквідація гетьманського уряду царською 
владою в другій половині XVIIІ ст. ознаменувала знищення національної держави1.

Початок формування інституту козацьких гетьманів дослідники датують кінцем 
ХVІ ст. Утім, тривалий час «гетьманами» називали командирів великих козацьких 
з’єднань, що складалися з декількох полків, а тому одночасно у Війську Запорозькому 
могло бути по два чи три гетьмани, обраних на час походу. Гетьман Української козаць
кої держави уособ лював і виборного головнокомандувача над Військом Запорозьким, 
і правителя Гетьманщини, який зосереджував у своїх руках надзвичайно широке коло 
владних повноважень: скликав загальну військову раду або раду старшин, керував 
ними, брав участь в обговоренні питань й ухваленні рішень рад, організовував їхнє 
виконання, очолюючи козацьку адміністрацію, за гетьманським підписом видавалися 
найважливіші розпорядження і накази (універсали); очолював судочинство, був вищою 
судовою інстанцією; організовував і керував фінансами; визначав напрями зовнішньої 
політики (спільно з Генеральною чи старшинською радою); очолював військо; мав та
кож значний вплив на церковне життя України. 

З середини 1650-х років влада гетьмана наближалася до необмеженої, еволюціо
нуючи в бік становлення монархічної форми правління. Богдан Хмельницький час від 
часу користувався правом скасування ухвал старшинської ради. Відповідно до свідчень, 
які датуються 1657 р., він самочинно розпоряджався фінансами козацької держави. 

І справді, вже з 1652 р. у Польщі поширювалася інформація, що гетьман «привлас
нив собі права» короля та віддав наказ про карбування власної монети. А ще раніше, 
в 1649 р., спочатку у розмовах із польськими, а згодом і московськими дипломатами 
Богдан Хмельницький заявляв: «Волею Божою послідньому в человіцах мені звелено 
над Військом Запорозьким і над Білою Руссю у війні цій начальником бути і над ля
хами і над Литвою перемогу здобути», а крім того – що він став єдиновладцем і са
модержцем Русі2. А наприкінці свого життя, у квітні 1657 р., Богдан Хмельницький 
навіть учинив спробу легітимізувати монархічну модель організації владних відносин 
у Гетьманщині, домігшись спочатку, аби старшинська рада визнала його молодшого 
сина Юрія спадкоємцем гетьманської булави, а згодом намагався закріпити це поло
ження на  міжнародному рівні, добиваючись його визнання польським королем Яном 
ІІ Казимиром, московським царем Олексієм Михайловичем і патріархом Никоном.

Як уже зазначалося, вже на початкових етапах національно-визвольної війни вища 
виконавча влада Української козацької держави зосереджується у руках гетьманського 
уряду, до складу якого, разом із гетьманом, входили і генеральні старшини. Наявність 
генеральних або військових старшин у Війську Запорозькому – осавулів, суддів, писарів 
чи обозних джерела фіксують принаймні від початку XVII ст. Якуб Собеський, аналі

1 Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко: огляд його життя і політичної діяльності. Нью-Йорк: УВАН у США,  1985. 
С. 61.
2 Крип’якевич І. П. Богдан Хмельницький. Львів: Світ, 1990.  С. 225–226.

зуючи владну структуру козацького війська в 1620-х роках, зауважував, що реалізо
вувати верховну владу над Військом Запорозьким гетьману допомагають генеральні 
старшини, ієрархію яких автор зображував таким чином: «Верховна влада над військом 
належить гетьману, який носить палицю як символ своєї гідності <...>. Наступну схо
динку у військовій ієрархії посідають чотири осавули і намісник гетьмана, наказний 
гетьман. Потім ідуть обозні, які завідують артилерією, і начальники загонів, сотники 
та генеральний писар, який веде рахунок прибуткам і видаткам, складає листи до ко
роля і до найзначніших панів, для чого радиться з ченцями грецької віри»3. 

На відміну від часів, описаних Якубом Собєським, у роки війни друге місце піс
ля гетьмана займав уже не генеральний осавул, а генеральний обозний. За ним одні 
дослідники розміщують двох генеральних осавулів, інші – двох генеральних суддів, 
а вже за ними – генерального писаря. 

Обов’язки генерального обозного насамперед полягали в керуванні Генеральною 
військовою артилерією. Причому обозний мав не лише командувати артилерією під 
час бойових дій, керувати зведенням оборонних споруд і розташуванням табору, орга-
нізовувати в мирний час матеріальне забезпечення Генеральної військової артилерії, 
а й підбирати і подавати гетьману на затвердження її штат – гарматного осавула, 
гарматного хорунжого, гарматного писаря, пушкарів, гармашів та ін. На генерального 
обозного було покладено й функцію ведення козацького реєстру. Крім прямих функ
ціональних обов’язків, він нерідко як наказний гетьман очолював козацьку армію 
у походах, важливі посольства, відігравав впливову роль під час військових рад.

Важливу роль у проведенні генеральних рад відігравали також і ге-
неральні осавули, які займалися питаннями їх скликання, дотримання се
ред присутніх порядку, організовували волевиявлення товариства. Утім, го
ловні обов’язки генеральних осавулів, котрих зазвичай було у війську двоє, 
концентрувалися у сфері військового управління. Під час військових походів саме 
генеральні осавули часто-густо виступали у ролі наказних гетьманів, очолюючи 
козацькі армії. У тому випадку, коли вони перебували у підпорядкуванні вищого 
начальника, здебільшого на них покладалися завдання організації караульної служ
би, розвідки тощо. У мирний час генеральні осавули найчастіше виконували різно
манітні поліцейські функції, очолювали судові розслідування на місцях вчинення 
злочинів, організовували виконання вироків Генерального військового суду. Нарівні з  
іншими генеральними старшинами генеральні осавули активно залучалися й до ви
конання дипломатичних місій, організовували супровід іноземних послів тощо. 

На відміну від генерального обозного та генеральних осавулів, полем владних зу
силь генеральних суддів і генеральних писарів були справи цивільні. Зокрема, генеральні 
судді, яких зазвичай було двоє (один із них вважався «першим», або «старшим», а ін
ший, відповідно, «другим», його заступником), очолювали судочинство Української 
держави. Прямим обов’язком генеральних суддів був розгляд та ухвалення рішень за 
цивільними позовами. Для вирішення карних справ скликалася суддівська колегія або 

3 История Хотинского похода Якова Собеcского 1621. Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси. Киев, 1896. Вып. 2.
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НАРИС ЧОТИРНАДЦЯТИЙ.    
Українська козацька держава «Військо Запорозьке» (ХVІІ – др. пол. ХVІІІ ст.)

колегія Генерального військового суду, в якому головував один із генеральних суддів. 
Для розгляду особливо важливих справ, головувати на засіданні колегії мав сам геть
ман Війська Запорозького.

Здавна існував й інститут спочатку військового, а вже згодом генерального писаря 
Війська Запорозького. У службові обов’язки генерального писаря входило завдання 
оперативного управління справами поточної внутрішньої та зовнішньої політики 
Української держави та підготовки важливих справ до їх вирішення гетьманом і стар
шинською радою. Як зауважують дослідники, на посаду генеральних писарів гетьман 
призначав осіб, які обов’язково мали значний канцелярський досвід. У розпорядженні 
писаря перебувала спеціальна Генеральна військова канцелярія, в якій працював штат 
канцеляристів, перекладачів. На початку війни генеральних писарів було двоє, а вже 
згодом залишився один із них, оскільки другий став старшим канцеляристом.

Стосовно розширення номенклатури генеральних старшин, то вже у Зборівському 
реєстрі Війська Запорозького 1649 р. вперше згадувалося про генеральних бунчужного 
і хорунжого. 

 Безпосередні функції генерального хорунжого полягали в охороні військової 
корогви (стягу), а бунчужного – гетьманського бунчука, що в урочисті моменти ви
носилися перед козацьким військом. Утім, на практиці їхні обов’язки були значно 
ширшими. Як і генеральним осавулам, генеральним бунчужним і хорунжим гетьман 
нерідко доручав командувати окремими військовими командами та підрозділами, 
проводити судові розслідування, засідати у Генеральному військовому суді, бути 
присутніми при виконанні судових вироків тощо. Однак, на відміну від генеральних 
осавулів, уряди генеральних бунчужного та хорунжого, як зазначають дослідники, 
в часи гетьманування Богдана Хмельницького переважно асоціювалися з гетьман
ським двором, а не всім Військом Запорозьким, і лише у міру того, як розширювалися 
владні функції цих старшин, вони поволі почали входити до складу гетьманського 
уряду як генеральні старшини.

Під час гетьманування Богдана Хмельницького в ієрархії вищої козацької стар
шини з’явився уряд генерального підскарбія. У тогочасних документах він згадувався 
також як «гетьманський підскарбій», а іноземні джерела називають його «майордо
мом» гетьмана1. Обов’язком підскарбія було завідування Військовим Скарбом, тобто 
фінансовою системою Української козацької держави, організацією збору податків 
та контролем за їх використанням. Але оскільки Військовий Скарб фактично аж до 
1720-х років не був відділений від гетьманської скарбниці, то й посада генерального 
підскарбія могла трактуватись і як загальновійськова, і як така, що стосувалася пер
сональної служби в гетьмана.

Важливе місце у владній структурі Української козацької держави посідав й ін
ститут наказного гетьмана – тобто старшини, котрому було доручено тимчасово ви
конувати обов’язки гетьмана. Потреба в існуванні останнього виникала лише тоді, 
коли гетьман тимчасово покидав столицю, або необхідно було призначити старшого 

1 Жерела до історії України-Руси.  Львів: У друкарні наукового товариства імені Шевченка,  1908. Т. VI. С. 129.

козацького старшину для проведення військової операції, в якій було задіяно декіль
ка козацьких полків. Наказного гетьмана могла як обирати загальна військова рада, 
так і призначати гетьман. Наказними гетьманами, як правило, Богдан Хмельницький 
призначав або авторитетних генеральних старшин, або впливових полковників, або 
близьких родичів (наприклад, сина Юрія влітку 1657 р.).

Дослідники відзначають, що наказне гетьманство посилювало владу гетьмана, 
сприя ло її розвитку, оскільки «наказними, як правило, ставали однодумці гетьма
на – члени його команди», а наказне гетьманство було нічим іншим, «як фізичним 
продовження влади гетьмана»2.

Виконавчо-розпорядчими урядовими установами Української козацької держави 
в роки війни були різні військові канцелярії. Найбільш розвинутою і найголовнішою за 
своїми владними можливостями була Генеральна військова канцелярія, яку в документах 
називають також і «гетьманською канцелярією». Вона зосереджувала в своїх руках 
не лише діловодство, а й здійснювала адміністративне, військове, судове й фінансове 
управління державою. 

До Генеральної канцелярії надходили звіти і листування полкової і сотенної 
старшини, справи міст, прохання і скарги цехових організацій та окремих людей. Ге
неральна військова канцелярія контролювала діяльність полкових і сотенних урядів, 
реалізовувала зовнішньополітичний курс гетьмана. Через неї видавалися гетьманські 
універсали, накази козацькій старшині у військових справах, мобілізаційні накази, 
оборонні універсали, проїзні листи членам іноземних дипломатичних місій. У Ге
неральній військовій канцелярії відбувалося також затвердження і надання маєтків 
козацькій старшині, шляхті, духовенству та значним військовим товаришам, підтвер
дження прав міст, окремих цехових організацій чи певним соціальним чи соціоет
нічним групам (наприклад, ніжинським купцям-грекам) тощо. Загальне керівництво 
у Генеральній військовій канцелярії здійснював генеральний писар, а допомагав йому 
в цьому старший канцелярист або реєнт канцелярії.

При уряді генерального обозного виконавчо-розпорядчі функції здійснювала 
канцелярія Генеральної військової артилерії, яка займалася питаннями утримуван
ня у належному стані військової артилерії, її матеріально-технічним забезпеченням 
та укомплектуванням особовим складом. 

Аналогічно під орудою генеральних писарів розвивалася судова канцелярія, яка 
відповідала за справне функціонування Генерального військового суду. Її штат фор
мували судові канцеляристи, писарі й підписки.

Роки громадянського протистояння та суспільної деструкції, що запанувала 
в добу так званої Руїни, негативно позначалися на ефективності владних функцій 
Української держави, зокрема таких із них, як консолідація суспільства та оптимі
зація політичної системи. 

Політична система Української держави, яку Богдан Хмельницький в останні роки 
свого життя намагався модернізувати у напрямі впровадження монархічної форми прав

2 Козаченко А. І. Органи державної влади і управління України другої половини XVII ст. Харків, 2001. С. 9.
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НАРИС ЧОТИРНАДЦЯТИЙ.    
Українська козацька держава «Військо Запорозьке» (ХVІІ – др. пол. ХVІІІ ст.)

ління, трансформувалася у республіканську за формою. Власне, боротьба цих тенденцій 
значною мірою і визначала політичний поступ Української держави в наступні роки. 

Класичних рис республіканська форма правління набула в Правобережному геть
манстві, коли на чолі нього стояв Петро Дорошенко. Останньому, на думку дослідників, 
вдалося найбільш ефективно поєднати сильну гетьманську владу з дієвим функціону
ванням генеральних і старшинських рад1. Вкрай важливою в цьому контексті стає і та 
обставина, що інститут генеральних рад у цей час отримав підтримку з боку царської 
влади, яка намагалася використати його для досягнення власних цілей в Україні – 
успішнішого маніпулювання настроями учасників широкого зібрання козацтва при ви
рішенні важливих справ державного життя, передовсім обмеження владних прерогатив 
гетьмана і козацької старшини на свою користь. А тому з осені 1657 р. царський уряд 
наполягав на тому, щоб вирішення всіх найбільш важливих справ політичного життя 
Гетьманства, зокрема обрання гетьмана і затвердження нових умов договору з царем, 
відбувалося саме на загальній, «чорній», раді. Відмова Івана Виговського, Якима Сом
ка чи Дем’яна Многогрішного виконувати цю вимогу сприймалась як недружній акт 
і тягла за собою вкрай негативні для гетьманського уряду наслідки. Так, наприклад, 
саме ігнорування Іваном Виговським вимоги Москви провести в Україні восени 1657 р. 
загальну козацьку раду, за обов’язкової участі офіційного представника царя Олексія 
Михайловича, спричинила гострий конфлікт, що невдовзі переріс у війну2. 

Усвідомлення небезпек від послаблення гетьманської влади рано чи пізно зму
шувало практично всіх очільників Української козацької держави піклуватися про 
її зміцнення. Ба більше, Дем’ян Многогрішний та Іван Самойлович у своїй діяльності 
виразно демонстрували бажання наслідувати Богдана Хмельницького в його прагненні 
трансформувати виборну гетьманську владу в спадкову, монархічну за своєю суттю. 
Так само й Іван Мазепа розглядав можливість успадкування влади його небожем Іва
ном Обидовським як цілком прийнятний за певних умов шанс зміцнити державний 
каркас Лівобережного гетьманства. Навіть гетьман Петро Дорошенко, який неоднора
зово демонстрував свою непорушну прихильність до дотримання традиційних козаць
ких порядків і звичаїв, також не лише прагнув «довічного гетьманства», а й виношував 
плани «стати удільним князем» і, відповідно, отримати змогу передати гетьманську 
владу своєму спадкоємцю3. 

Утім, жодному з гетьманів не вдалося реалізувати свої монархічні задуми, й Україн
ська держава впродовж усієї своєї історії існувала у формі республіки.

Загалом же виборний очільник Української держави, навіть у часи послаблення 
гетьманської влади, зосереджував у своїх руках надзвичайно широке коло владних 
повноважень. 

1 Смолій В., Степанков В. Влада в Українській державі раннього нового часу. Український Гетьманат. Нариси історії 
національного державотворення XVII–XVIIІ ст. Київ: Інститут історії України НАН України, 2018. Кн. 1. С. 80.
2 Горобець В. «Волимо царя східного». Український Гетьманат та російська династія до і після Переяслава. Київ: 
Критика, 2007. С. 112–130.
3 Степанков В. С. Проблема становлення монархічної форми правління Богдана Хмельницького (1648–1657 рр.). 
Український історичний журнал. 1995. № 4. С. 29.

Формально генеральна рада обирала на гетьманський уряд пожиттєво, але фактич
но вибори здійснювалися «до ласки войсковой», тобто гетьманська каденція не була об
межена певним терміном, але в разі втрати очільником держави довіри з боку козацтва, 
генеральна рада могла позбавити такого правителя влади. Після переходу Української 
держави під протекцію царя і підписанням гетьманським урядом Юрія Хмельницького 
Переяславського договору 1659 р. Москва закріпила положення, згідно з яким позбавлен
ня гетьмана влади могло відбутися лише у випадку зради останнім царя і за царським 
дозволом. На практиці ж позбавлення гетьманської булави Дем’яна Многогрішного 
та Івана Самойловича відбулося через посилення гетьманського авторитаризму щодо 
старшинської верстви та проведення надто самостійної політики щодо Москви.

Апогеєм впливу рядового товариства на вирішення державних справ стала Чорна 
рада 1663 р., участь в якій взяли близько 40 тисяч учасників і під час якої козацька стар
шина, яка підтримувала наказного гетьмана Якима Сомка, зазнала нищівної поразки.  
Вочевидь, не менш чисельною була й генеральна рада, що відбулася влітку 1668 р. під Бу
дищами, коли відбулося проголошення возз’єднання козацької України. Адже цій раді 
передував похід військ правобережного гетьмана Петра Дорошенка та виступ назустріч 
йому лівобережних полків гетьмана Івана Брюховецького. Загалом дослідники відзна
чають, що найбільш масовими були саме ті генеральні ради, які відбувалися під час 
великих походів, до участі в яких мобілізовувалася максимальна кількість учасників. 

Надзвичайно важливою в структурі політичної взаємодії Української держави була 
роль очільників полків – полковників. Владні прерогативи полковника охоплювали над
звичайно широке коло адміністративних, військових, судових і фінансових повноважень. 
Зважаючи ж на відносно високий рівень децентралізації влади в козацькій Україні, кожен 
із полковників фактично виступав у ролі гетьмана місцевого рівня. Адже саме полковни
ки забезпечували мобілізацію ввіреного їм полку як військової одиниці та командували 
ним у бойових умовах, а також здійснювали всю повноту розпорядчих функцій у межах 
полку як адміністративної одиниці. Зокрема, полковникам підпорядкувалися всі адмі
ністративні, судові та фінансові інститути полкового рівня. Очільники полків контролю
вали та впливали на кадрове забезпечення сотенних урядів, керували збором податків 
до військового скарбу, віддавали в оренду підприємства, що належали до військового 
фонду, збирали з них орендну плату. За узгодженням із гетьманським урядом полковни
ки розпоряджалися земельним фондом полку, розподіляючи ці ресурси між старшиною 
і козаками, як плату за несення ними військової служби. «Повноваження полковників 
у поземельних і фінансових справах, а також судочинстві ставили під їх контроль і міську 
спільноту та міське господарство, давали змогу втручатися у внутрішні справи міст»4. 

Після того, як у перші роки гетьманування Івана Мазепа відроджується практика 
виборності очільників полків, то зі зміцненням своєї влади гетьман відмовляється 
від цього і призначає на важливі уряди людей, яким довіряв особисто. Навіть обрання 
на високі церковні посади було під контролем і впливом гетьмана.

4 Горобець В. Влада та соціум Гетьманату. Дослідження з політичної і соціальної історії ранньомодерної України. Київ: 
Ін-т історії України НАН України, 2009. С. 61.
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Заради справедливості маємо визнати і той факт, що правляча еліта Українського 
гетьманства не цілком поділяла погляди свого зверхника щодо надмірної концен
трації влади в його руках і становлення на цьому підґрунті українського варіанта 
абсолютистської форми правління. Перед цим уже згадували про старшинські змови, 
що періодично виникали в 1690-х – на початку 1700-х років, а вже після смерті Івана 
Мазепи, при обранні його наступника на гетьманство навесні 1710 р. було ухвалено 
«Пакти Конституції законів та вольностей Війська Запорозька» (інший варіант пере
кладу – «Договори і постанови прав і свобод військових»).

 Одна з головних ідей цього документа полягала саме в тому, аби завадити в май
бутньому повторитися «непритаманному» для традиційного гетьманського урядування 
«самодержавству». Як було записано в ст. 6 Конституції 1710 р., «деякі гетьмани Війська 
Запорозького, привласнивши собі несправедливо та протиправно владу самодержавну, 
самовладно узаконили таке право – як хочу, так і велю. Через таке самодержавство, не
притаманне гетьманському уряду, у Вітчизні та у Війську Запорозькому значно зросли 
порушення прав та вольностей, розорення, народний тягар, насильні та підкупні уря
дами військовими розпорядження, а відтак зростала зневага до генеральної старшини, 
полковників та значного товариства»1. Дієвою перепоною на шляху розвитку гетьман
ського самодержавства мав стати допуск козацької старшини до повноцінного управ
ління державою: «теперішній Ясновельможний гетьман та його наступники повинні 
будуть радитися про цілісність Вітчизни, її добробут та про всі справи публічні» з усіма 
генеральними старшинами, полковниками та генеральними радниками «і нічого без 
їхньої волі своєю владою не розпочинати, не встановлювати і рішень не приймати»2. 
Впровадження ж у життя цього важливого принципу передбачалося через реанімацію 
інституту генеральних рад та наповнення його якісно новим змістом. Зокрема, «одно-
стайною ухвалою» конституювалося, що відтепер генеральні ради ставали постійно 
діючим елементом державного організму та повинні були збиратися тричі на рік у геть
манській резиденції: «перша – на Різдво Христове, друга – на Воскресіння Христове, 
третя – на Покрову Пресвятої Богородиці». Одночасно передбачалися обмеження геть
манських прерогатив і в інших сферах державного життя. Так, у сфері судочинства 
реґіментар позбавлявся права одноосібно вирішувати справи козацької старшини, 
які обов’язково мали розглядатися колегіально в Генеральному військовому суді. 

У сфері управління фінансами противагою самовладдя гетьмана був покликаний 
стати інститут генеральних підскарбіїв, який короткий час існував за гетьманування 
Богдана Хмельницького та Івана Брюховецького, але був підпорядкований гетьману. 
Ще одним обмеженням самовладдя як гетьмана, так і полковників, згідно з норма
ми Конституції 1710 р., мало стати впровадження у державне життя інституту гене
ральних радців – обраних за гетьманською згодою «по одній визначній, розсудливій 

1 Договори і постанови прав і свобод військових між Ясновельможним Його Милості паном Пилипом Орликом, 
новообраним гетьманом Війська Запорізького, і між генеральними особами, полковниками і тим же Військом 
Запорізьким з повною згодою з обох сторін, затверджені при вільному обранні формальною присягою від того ж 
Ясновельможного Гетьмана, підтверджені 5 квітня 1710 року від Різдва Христового. URL: http://gska2.rada.gov.ua/site/
const/istoriya/1710.html
2 Там само.

та заслуженій особі від кожного полку», які отримували право спільно з гетьманом 
брати участь у вирішенні поточних державних справ у період між скликаннями гене
ральних рад, а крім того «кожен у своєму полку, в якому буде обраний, владні будуть 
разом з городовим полковником стежити за порядком, а інші мають загальною радою 
управляти, заступаючись за кривди людські»3.

Базовими владними рівнями Української козацької держави на місцях були пол-
кові й сотенні органи управління (уряди), через які гетьманський уряд реалізовував 
на місцевому рівні власні повноваження. Вони водночас були органами місцевого 
самоврядування. 

Полковий уряд складався із полковника та полкової старшини. На початкових 
етапах національно-визвольної боротьби надзвичайно важливе місце у владній мо
делі полків відігравали полкові козацькі ради. До їхніх повноважень, зокрема, входило 
обрання очільників полків і полкових старшин, визначення характеру проведення 
мобілізаційних заходів у межах полку, вирішення певних фінансово-господарських 
питань тощо. Однак уже з 1649 р. у міру того, як Богдан Хмельницький зосереджував 
у своїх руках все більше владних повноважень, помітно зменшувалася роль полкових 
рад. Якщо обрання полкової старшини ще перебувало в повноваженнях полкових ко
зацьких рад, то заміщення вакансій полковників, а також позбавлення влади останніх 
гетьман поволі перебирав до своїх рук. До того ж тенденція посилення одноосібної 
влади гетьмана в державі впливала і на статус полковників. Останні, беручи приклад 
із гетьмана, також намагалися зосередити у своїх руках максимальне коло владних 
повноважень у полку, применшивши при цьому значення полкових рад. 

Тож саме полковник на території ввіреного йому полку виступав очільником вій
ськової й адміністративної влади та був виконавцем доручень гетьмана, генераль
них і старшинських рад. До їх прерогатив належало широке коло адміністративних, 
військових, судових і фінансових повноважень, починаючи від мобілізації козаків 
і до використання земельного фонду. Певною мірою інститут влади полковника був 
подібним до влади гетьмана. 

При управлінні ввіреним йому полком полковник опирався на полкову старшину.  
Інституційно склад полкової старшини майже повністю дублював структуру гетьман
ського уряду — полковий обозний, полковий суддя, полковий осавул, полковий писар. Були 
відсутні лише уряди бунчужного і хорунжого. Лише в реєстрах окремих полків згаду
ються «підпрапорний» чи «праперщик полковий». Вони були аналогами генеральних 
бунчужних на полковому рівні. 

Як і на генеральному рівні, у полковій владі набула поширення практика так зва
ного «наказничества». Найбільш часто в документах згадується про наказних, тобто 
тимчасово виконуючих обов’язки, полковників. На цю посаду старшину міг призна

3 Договори і постанови прав і свобод військових між Ясновельможним Його Милості паном Пилипом Орликом, 
новообраним гетьманом Війська Запорізького, і між генеральними особами, полковниками і тим же Військом 
Запорізьким з повною згодою з обох сторін, затверджені при вільному обранні формальною присягою від того ж 
Ясновельможного Гетьмана, підтверджені 5 квітня 1710 року від Різдва Христового. URL: http://gska2.rada.gov.ua/site/
const/istoriya/1710.html
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НАРИС ЧОТИРНАДЦЯТИЙ.    
Українська козацька держава «Військо Запорозьке» (ХVІІ – др. пол. ХVІІІ ст.)

чити або сам полковник для оперативного управління частиною полку в поході, або ж 
гетьманська адміністрація на час відсутності повноважного очільника полку, у випад
ку його відсторонення від влади, неможливості ним виконувати свої повноваження 
тощо. Якщо йшлося про участь полку в бойових діях чи відрядженні на охорону кор
дону тощо, то наказних полковників могло бути два-три. На посаду наказного полков
ника призначали переважно полкових старшин чи сотників свого ж полку. Однак іноді 
це могли бути й представники інших полків і навіть хтось із генеральних старшин.

Обов’язки полкової старшини, як і функції полкової ради старшин та полкової 
військової канцелярії, були подібними до тих, які мали генеральні старшини, стар
шинська рада й Генеральна військова канцелярія на загальнодержавному рівні.

Полкова модель організації влади в Українській козацькій державі дублювалася 
на сотенному рівні, де місце полковника посідав сотник, а його помічниками була со-
тенна старшина. Найбільший владний ресурс у межах сотні мав сотник. Він дублював 
на своєму рівні функції та способи адміністрування посадовцями полкового рівня, 
концентруючи у своїх руках обширні військові, адміністративні й судові повноважен
ня. Сотник був очільником військової й адміністративної влади на території ввіреної 
йому сотні і виступав виконавцем доручень полковника, генеральних і полкових 
рад. Підпорядковувався сотник безпосередньо полковнику, чим забезпечувалася 
централізація влади. 

Сотенні осавул, хорунжий і писар виконували однотипні з полковими осавулами, 
хорунжим і писарем функції. Уряди обозного і судді на сотенному рівні були відсутні, 
оскільки військова артилерія була підпорядкована полковій владі й існування від
повідних підрозділів у сотнях не було передбачено. Сотенне судочинство очолював 
сотник. Важливе місце у структурі сотенного врядування посідав, наділений пере
важно адміністративною владою в містах. Він стежив за збереженням у них порядку, 
виконував обов’язки коменданта, за відсутності сотника очолював колегію сотенного 
суду. У козацькій ієрархії городові отамани полкових міст входили до складу полкового 
уряду та, відповідно, займали вище, ніж сотники полкових сотень, становище1.

До 1649 р. у сотнях, як і в полках, уряд перебував у підпорядкуванні козацької 
ради, що обирала його. Проте, за спостереженнями дослідників, «в умовах посилення 
інститутів гетьмана, полковників і сотників її повноваження набувають формального 
характеру. Утверджується практика призначення сотників полковниками»2. Щоправда, 
інші історики переконані, що вже за гетьманування наступників Богдана Хмельниць
кого, значення інституту сотенної ради зростає і принаймні вибори очільників сотні 
відбувалися переважно саме на загальних зібраннях сотенного товариства3. 

1 Єрмолаєв В. М., Козаченко А. І. Органи влади і управління Української держави (друга половина XVII–XVIII ст.). 
Харків: Право, 2002. С. 59–69; Козаченко А. І. Органи державної влади і управління України другої половини XVII ст. 
Харків, 2001.  С. 15–16; Крип’якевич І. П. Богдан Хмельницький. Львів: Світ, 1990. С. 240.
2 Смолій В., Степанков В. Влада в Українській державі раннього нового часу. Український Гетьманат. Нариси історії 
національного державотворення XVII–XVIIІ ст. Київ: Інститут історії України НАН України, 2018. Кн. 1. С. 68.
3 Горобець В. Вибори та виборність в устроєвій моделі ранньомодерної Української держави. Трансформація української 
національної ідеї. Київ: Наш Формат, 2019. С. 405–419.

Найнижчу базову ланку козацького самоврядування – курінну – очолювали ку-
рінні отамани. Курінь об’єднував у собі козаків чи то села, чи то частини містечка або 
частини великого села.

Під час революційних потрясінь середини XVII ст. на український землях було 
ліквідовано судову систему Речі Посполитої, де становими інституціями для шляхти 
були ґродські (замкові), земські і підкоморські суди; у містах міщани шукали спра
ведливості в суді магістрату, війтівському чи магістратсько-лавничому суді, а селян 
судили доменіальні та копні суди. Крім того, окремі судові установи існували для 
розв’язання тяжб серед єврейського населення, об’єднаного в кагали, а також осілих 
в межах Речі Посполитої татар. З початком XVII ст. королівська влада надала дозвіл 
на функціонування й окремого станового суду для реєстрових козаків, щоправда, піс
ля придушення козацького повстання 1637–1638 рр. коронна влада ліквідувала його. 

Нове ж судочинство, яке постало на визволених із-під влади Речі Посполитої 
українських територіях, відзначалося передовсім суттєво спрощеною структурою 
судоустрою, базувалося переважно на не писаних правових нормах, а прецедентних 
положеннях звичаєвого права. Фактично відбулася реанімація суду реєстрових коза
ків, що існував до початку 1638 р., та його поширення на всі терени Козацької України. 

Такі процеси переродження судочинства мали під собою об’єктивні передумови 
і були позитивно сприйнятті широким загалом.  Передовсім зміни в судочинстві впрова
джували в життя давню козацьку мрію: «Де три людини козаків, там двоє третього мають 
судити». До того ж впровадження норм звичаєвого права значно пом’якшувало систему 
покарань за вчинені злочини чи проступки, а самі положення звичаєвого права, що було 
не менш важливо, відображали насамперед інтереси громади, а не володаря – як це було 
передбачено чинним на той час писаними правовими кодексами. Ліквідовувалися і всі ті 
несправедливості, що були пов’язані з винятковим привілейованим становищем шляхти. 
Важливим у переході нових судів на застосування саме норм звичаєвих права було й те, 
що при цьому не виникала потреба в спеціальній фаховій підготовці учасників судового 
процесу, знанні положень Литовських статутів чи маґдебурзького права. 

Звичайно ж, у міру того, як Українське гетьманство набувало все чіткіших державних  
обрисів, об’єктивно мусила ускладнюватися і система судочинства. Найперше ці зміни 
проявлялися в ускладненні структури судових органів та приведенні їх у відповідність 
із полково-сотенним устроєм козацької держави. Водночас спостерігалося посилен
ня впливу зафіксованих на письмі кодифікованих збірок права, що традиційно були 
у вжитку на українських землях, коли вони входили до складу Речі Посполитої, а саме:  
Литовських статутів, «Зерцала саксонов или права саксонского и магдергбурского», 
«Порядка прав гражданских…». Натомість, як помітили дослідники, «звужувалась 
сфери застосування норм звичаєвого права. Та й судові органи, що тепер формувалися 
навколо особи гетьмана, полковників, сотників, а також магістратів і ратуш, багато 
чого запозичили з практик ґродського і земського судочинства»4. 

4 Горобець В. Світанок Української держави. Люди, соціум, влада, порядки, традиції. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 
2017. С. 363.
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НАРИС ЧОТИРНАДЦЯТИЙ.    
Українська козацька держава «Військо Запорозьке» (ХVІІ – др. пол. ХVІІІ ст.)

Під час переходу Української держави під протекцію царя жалуваною грамотою Олек
сія Михайловича від 27 березня 1654 р., серед інших гарантій непорушності давніх прав 
і вольностей містилася і згадка про те, аби «в те их войсковые суды нихто не вступался, 
но от своих бы старшин судились, подтвердити <...>. И тех их прав и вольностей наруши
вати ничем не велели, и судитись им велели от своих старших по своим прежним правам, 
а наши царского величества бояря и воеводы в те их войсковые суды вступать не будут»1. 

Водночас гетьманський уряд, реагуючи на потребу в розвитку судових інституцій 
молодої держави в руслі розвитку тогочасної Європи, запропонував положення, а цар
ська влада його затвердила щодо відновлення і шляхетського судочинства: аби «воль
ностей <…> шляхетцких ни в чем нарушивати <…> старших им себе на уряды судовые 
земские и гродские выбрати меж себя самим, и судитись им меж себя, по своїм правам»2. 
Щоправда, реалізувати це положення на практиці гетьманському уряду так і не вдалося. 
Таким чином повноваження шляхетських станових судів перейшли до суду козацького.

Центральне місце в українському судочинстві посідав Генеральний військовий суд.  
До його складу, крім генеральних суддів і судового писаря, які готували справи до 
розгляду, входили також гетьман – саме він зазвичай головував, а також генеральні 
старшини, полковники чи заслужені відставні старшини. Генеральний військовий суд, 
головним чином, розглядав апеляції, що надходили від полкових і сотенних судів, але 
й міг взяти на розгляд важливу судову справу як суд першої інстанції. У разі потре
би гетьман утворював судові комісії для розв’язання особливо складних і важливих 
справ3. На полковому рівні діяли полкові суди, в яких вирішальне слово належало пол
ковнику, утім на засіданнях полкового суду були присутні й полкові старшини, знатні 
козаки і представники міського самоврядування. Присутність останніх була обов’язко
вою, коли розглядалися справи, де фігурували члени міської громади. Технічну роботу 
з підготовки судового засідання здійснював полковий суддя, якому допомагав судовий 
підписок. На сотенному рівні колегію суддів формувала сотенна старшина – сотник, 
городовий отаман, сотенний писар, а також міська старшина – війт, бурмистер, місь
кий писар. У компетенції сотенного суду перебували справи про нетяжкі кримінальні 
злочини чи майнові суперечки.

Крім судів козацьких в Українській державі існували і станові суди для некозаць
кого населення. Найбільш поширеними серед них і ліпше організаційно оформленими 
були магістратські та ратушні суди для міщан. У них  судочинство здійснювала міська 
адміністрація – бурмістр, війт, райці, лавники, писар, але також обов’язковою була 
присутність представників козацької старшини. 

Для селян існували сільський суд війта і домініальні суди. У північних районах 
Лівобережжя діяли так звані копні суди – суди сільської громади.

Для духовенства і мирян у церковних та родинно-шлюбних справах діяли духовні, 
або церковні суди. 

1 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографической комиссией.  
Санкт-Петербург, 1861–1892. Т. 10. С. 489–494.
2 Там само.
3 Крип’якевич І. П. Богдан Хмельницький. Львів: Світ, 1990. С. 242.

Окремі етнічні групи, наприклад громади ніжинських греків, добилися від геть
мана Богдана Хмельницького права судитися в нетяжких злочинах власним судом. 
Водночас суд кагалу єврейської громади, що існував на українських землях із дозволу 
короля до революції середини XVII ст., відновлений так і не був.  

Органи самоврядування посполитого населення 

Незважаючи на те що в роки війни козацтво перебирає на себе функцій правлячої 
еліти (або «народу політичного» – як це називалося у документах середини XVII ст.), 
узурпації влади не відбувається, оскільки в Українській державі й надалі зберіга
ються органи місцевого самоврядування. Нова влада в роки гетьманування Богдана 
Хмельницького не лише не обмежувала діяльність міських і сільських самоврядних 
структур, а й в окремих випадках навіть розширювала їхні повноваження. Так, зокре
ма, дослідники звертають увагу на той факт, що на початку грудня 1655 р. київський 
міський суд отримав право карати свавільних козаків, попри те, що козацтво загалом 
мало імунітет щодо міського судочинства.

Загалом найбільш широкими правами автономії користувалися громади міст, 
яким гетьманська влада підтвердила чинність маґдебурзького права, що гарантувало 
самоуправління, різноманітні ремісничі й торговельні пільги тощо. Укладаючи договір 
1654 р., україн ський гетьман домігся визнання міського самоврядування і з боку цар
ського уряду. Ба більше, в укладеній угоді вдалося зберегли «давні права і вольності», 
тобто традиційні форми самоврядування, й для української православної шляхти: 
«И хто был шляхтич, или казак и мещанин, и хто в каком чину наперед сево и какие 
маетности у себя имел, и тому б всему быть попрежнему»4. Інша справа, що шляхетське 
(земське) самоврядування внаслідок перебранням козацтвом на себе функцій народу 
політичного і злиттям шляхетства з козацької старшиною в Україні поволі занепадає. 
А ось міське самоврядування й надалі розвивається, і за клопотаннями міських громад 
гетьман не лише підтверджує маґдебурзькі права тим містам, які ними володіли за 
часів Речі Посполитої, а й надає іншим важливим урбаністичним центрам козацької 
держави, які до цього часу його не мали.

Міське самоврядування в Українській державі розвивалося у двох формах – пов
ного та обмеженого самоуправління. Повною формою самоврядування, заснованою 
на маґдебурзькому праві, користувалися так звані магістратські міста, а її дещо зву
женою моделлю – міста ратушні. Магістратськими містами, як правило, були важливі 
міські центри, які здобули права маґдебургії ще від королівської влади, а вже в роки 
війни отримали підтвердження свого статусу від гетьмана та від царського уряду. 

Ратушними містами стали полкові і сотенні центри Гетьманщини, які отримали 
статус самоврядних вперше вже від гетьманського уряду. Значна частина з них, власне, 
і міський статус отримали вже в роки війни. За маґдебурзьким правом, міста кори
стувалися повним самоуправлінням. Їм гарантувався податковий і судовий імунітет, 

4 Воссоединение Украины с Россией: документы и материалы. Москва: АН СССР, 1954. Т. 3. С. 464.
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право розпорядження власністю на землю, ремісничі й торговельні пільги тощо. Ним 
встановлювався порядок обрання міських властей, їх управлінські функції, основи ци
вільного та кримінального права, норми оподаткування, регламентування діяльності 
ремісничих цехів і купецьких об’єднань тощо. До компетенції міського самоврядуван
ня належали також питання забезпечення добробуту міста, його впорядкування та га
рантування безпеки членам громади, зокрема, організації протипожежної безпеки, 
нагляду за дотриманням норм моралі у поведінці міщан тощо. 

Містом, заснованим на маґдебурзькому праві, управляв вибраний довічно міською 
громадою війт. Йому допомагали та водночас контролювали його діяльність також ви
борні магістрати, які складалися з двох колегій – «ради» та «лави». Рада, до складу якої 
входили райці на чолі з бурмистром, опікувалися адміністративно-господарськими 
справами: міським господарством організацією оборони міста, збиранням торгових 
мит, підтриманням зв’язків з гетьманською адміністрацією та царськими воєводами. 
Лава або члени лавничого суду (лавники) на чолі з війтом вершили судочинство у ци
вільних і кримінальних справах, ухвалювали вироки аж до смертних включно.

У ратушних містах самоврядні функції зосереджувалися у ратушах, де засідав 
війт та два-три бурмистри. Однак великий вплив на управління міськими справами 
мали також і представники козацької владної структури, зокрема городовий отаман. 
Не по одинокими були випадки, коли саме городовий отаман, а не війт безпосередньо 
керували ратушою. І навіть тоді, коли в ратуші засідав війт, його повноваження були 
обмежені на користь городового отамана.

Існували в Україні також невеликі міста і містечка, в яких взагалі не було спеці
альних самоврядних установ. Крім того, була певна частина міських поселень, які пе
ребували у приватному володінні козацької старшини.

У межах міст великими самоврядними анклавами були ремісничі цехи – ткачів, куш
нірів, бондарів, стельмахів, шаповалів, ковалів, різників, мельників, мірошників тощо. 
Члени цеху користувалися внутрішньою автономією й мали власну структуру самовряду
вання. Права й обов’язки, а також специфічні привілеї членів цеху фіксувалися в особли
вих цехових статутах. Наповнення останніх регулювалося гетьманськими універсалами. 

Організація самоврядних інститутів сільських поселень залежала від того, до 
якого типу поселень належало те чи інше село – так званих вільних військових сіл, 
рангових чи приватних, а також соціальної належності жителів чи співвідношення 
козацького та некозацького населення в ньому. У тому випадку, коли село перебувало 
в приватній власності пана і в ньому мешкали винятково залежні, підданські селяни, 
громаду очолював староста, якого на свій розсуд призначав державець села. У випадку, 
коли село належало кільком власникам і, відповідно, його мешканці відбували пови
нності декільком державцям, останні призначали старост окремо для кожної громади 
і таким чином в селі могло бути декілька старших. Коли ж ішлося про так зване вільне 
військове село, яке перебувало у власності Військового Скарбу, владу в ньому здійс
нював виборний громадою війт. У тому випадку, коли в селі мешкали і вільні селяни, 
і козаки (що було доволі розповсюдженою практикою), посполитих очолював війт, 
а козаків – курінний отаман.

Усі перелічені вище інститути сільського самоврядування наглядали за дотриман
ням правопорядку та усталених норм співжиття у межах громади, виконанням правил 
перебування у межах поселення приїжджими, а також контролювали непорушність 
майнових прав, брали участь у відновленні чи встановленні нових меж земель і сіно
косів, засвідчували акти купівлі-продажу майна і розподілу спадщини тощо.

На відміну від органів міського самоврядування, які у своїй діяльності спира
лися переважно на кодифіковані європейські правові кодекси – маґдебурзьке право, 
Литовські статути тощо, органи сільського самоврядування більшою мірою зважали 
на традиційне звичаєве право. 

Козацьке військо 

Збройні сили Української козацької держави були прямим спадкоємцем збройних 
сил Запорозької Січі та реєстрового козацького війська кінця ХVІ – першої половини 
XVII ст. Характерною унікальною особливістю становлення і розвитку військових 
структур молодої держави було те, що на відміну від сусідніх країн, де «армії створю
вались державними структурами, то в Україні організовану військову силу створило 
козацтво. При цьому військові структури не тільки виступили ініціаторами побудови 
державної системи, а й стали базою для її створення»1. І дійсно, військово-організа
ційна структура козацького війська попередньої доби, де базовими військовими оди
ницями були полк і сотня, стає підґрунтям розбудови збройних сил молодої держави, 
а козацька військова адміністрація – провідною верствою в управлінні державою.

Побудова збройних сил за територіальним принципом «забезпечувала реалізацію  
основних стратегічних напрямків концепції виснажування (вимотування) ворога»2, 
що була покладена гетьманом Богданом Хмельницьким і його однодумцями в основу 
воєнної доктрини Української держави. Завдяки реалізації цієї доктрини вдавалося 
глибоко блокувати комунікації ворога та отримувати стратегічну перевагу над ним 
напередодні битв, а у випадку поразки козацького війська – активна підтримка з боку 
народних мас давала змогу в короткий проміжок час відродити його мілітарну спро
можність, знову ж таки, без непомірних фінансових затрат.

Обраний спосіб комплектації війська обумовлював те, що українська армія за 
своєю суттю була нерегулярною, а заснованою на територіально-міліційній системі. 
Водночас дослідники звертають увагу на той факт, що полково-сотенна структура 
українського війська не була достатньо уніфікована. Крім того, частина сотень і ку
ренів, які в реєстрі були названі за прізвищами командирів, вочевидь, формувалася 
не за територіальним принципом.

Тактичним підрозділом козацького війська була похідна сотня, яка структурно 
складалася із первинних організаційних підрозділів-десятків. Особовий склад десят
ків формувався з козаків, що територіально компактно проживали куренем на хуторі 

1 Стороженко І. С. Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у визвольній війні українського народу середини XVII сто
ліття. Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетровського державного університету, 1996. Кн. 1: Воєнні дії 1648–1652 рр. С. 39.
2 Там само, с. 43.
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чи в селі та підпорядковувалися курінному отаману. Отримавши мобілізаційний на
каз, козаки прибували до сотенного містечка, а після сформування сотні висувалися 
на місце зосередження похідного полку. Під час цих мобілізаційних заходів уся місцева 
старшина – курінні отамани, сотник, сотенна старшина, полковник і полкова старшина 
автоматично перебирала на себе функції військового командування.

Результатом мобілізаційних заходів стало формування потужної боєздатної армії, 
чисельністю близько 40–60 тис. товаришів1.

Під час воєнної небезпеки, коли потрібно було швидко збільшити кількість війсь
ка, гетьманський уряд вдавався і до використання так званих «охотних» загонів, до 
вступу в які запрошувалися і посполиті люди. Існують згадки і про наймані загони 
іноземної кінноти, що брали участь у походах на боці української армії, зокрема, за
гони німців, волохів, молдаван, сербів, татар. 

Основним родом військ у козацькій армії була піхота. Хоч в мобілізаційних уні
версалах гетьмана завжди поряд із військом «пішим» згадується і військо «кінне», 
а в описах окремих битв згадуються й здобуті «комонниками» перемоги над поль
ськими кавалеристами. Аби успішно протистояти добре навченій польській кавалерії, 
козацька піхота повинна була мати скорострільну вогнепальну зброю та майстерно 
нею володіти. Основною вогнепальною зброєю козаків були мушкети, як допоміж
на –  холодна зброя: шабля, бердиш (бойова сокира), келеп (бойовий молоток), спис, 
лук, ножі. Як основна холодна зброя використовувалися шаблі поширеного на той час 
угорсько-польського типу, а також так звані «ординки»2.

Нерідко під час бою нарівні з класичним мушкетом використовувалася й аркебу
за – значно легша від нього мисливська рушниця. На місці Берестецької битви архео
логи також виявили у значній кількості карабіни, виготовлені майстрами московської 
Оружейної палати, а також дуже вкорочені варіанти карабінів – бандолети, які своїми 
«розмірами нагадували швидше великі пістолі, ніж рушниці»3.

Козацька старшина мала у своєму розпорядженні й пістолі з колісним або кремін
ним ударним замком. Але така зброя була на озброєнні в кінноти і в бойових порядках 
піхоти системно не використовувалася. Натомість під час оборони табору велику ефек
тивність мала важка фортечна рушниця – гаківниця, з видовженим стволом і значним 
калібром кулі, та, відповідно, великою дальністю прицільної стрільби.

Для оборони рухомого козацького табору, що складався зі з’єднаних між собою во
зів, крім мушкетів, використовували також гармати невеликих калібрів – фальконети. 
У процесі розбудови козацької армії Богдан Хмельницький об’єднав наявні в полках 
фальконети в полкову артилерію4.

У всіх полках існували військові майстерні, де виготовляли та ремонтували зброю, 
виробляли боєприпаси. Дослідники стверджують, що принаймні переважна більшість 

1 Крип’якевич І. П. Богдан Хмельницький. Львів: Світ, 1990.  С. 131.
2 Сокирко О. Г. Воєнна справа українського козацтва періоду Хмельниччини. Історія українського козацтва: нариси. 
Київ: КМ Академія, 2006. Т. 1. С. 488.
3 Там само.
4 Крип’якевич І. П. Богдан Хмельницький. Львів: Світ, 1990. С. 138.

холодної зброї виготовлялася саме в Україні, а виняток становили хіба що окремі види 
шабель5. Найбільша майстерня з виготовлення та ремонту гармат була при Генеральній 
військовій артилерії.

Створена Богданом Хмельницьким у роки національно-визвольної війни армія, 
що нараховувала 80–100 тис. особового складу, стала однією з кращих у Центральній 
і Східній Європі, свідченням чому були блискучі перемоги над коронним військом Речі 
Посполитої у битвах під Корсунем і Пилявцями 1648 р., Батогом 1652 р. чи Конотопом 
1659 р. Утім, довготривала війна виснажувала ресурси країни, спричинювала мораль
ну втому козацт ва та, зважаючи на територіально-міліційний принцип формування 
війська, тривалі походи підривали козацьке господарство та позбавляли вояків еконо
мічної спроможності належним чином підготуватися до майбутніх баталій. Як заува
жує сучасний дослідник військової історії раннього Нового часу Олексій Сокирко, «брак 
специфічної системи на вчання, помножений на сезонний характер військової служби 
й природні бойові втрати, девальвували професійний рівень» козацького війська6. 

Ще більшої шкоди боєздатності козацької армії принесло те суспільне сум’яття, 
що настало по смерті Богдана Хмельницького і вилилося у повномасштабну громадян
ську війну всередині козацької України 

Усвідомлюючи небезпеку відставання козацького війська у своєму розвитку від 
армій сусідів, влада вдавалась до кроків на шляху певних структурних перебудов, по
кликаних зміцнити дисципліну в нерегулярних козацьких полках, а також доповнити 
їх регулярними підрозділами.

Вже в текст Гадяцької угоди 1658 р. гетьман Іван Виговський включив положення 
щодо доповнення нерегулярного 30-тисячного козацького війська 10-тисячним регу
лярним військом. Трохи згодом очільник Правобережного гетьманства Павло Тетеря 
клопотався про дозвіл короля на заснування при кожному козацькому полку найманої 
кварцяної корогви, яка б на регулярній основі несла полкову службу та підпорядкову
валася винятково владі гетьмана. Крім того, передбачалося формування спеціального 
піхотного підрозділу з 300 віль нонайманих «вибраних людей» для охорони Генеральної 
військової артилерії.

Ані Іванові Виговському, ані Павлові Тетері через брак часу та політичної волі ре
алізувати свої задуми повною мірою не пощастило. Однак існує чимало підтверджень 
того, що наймані цими гетьманами війська брали активну участь у важливих тогочас
них воєнних кампаніях. А вже за гетьманування їхніх наступників, у 60–70-ті роки 
XVII ст. стрімко зростає кількість і роль різних вільнонайманих військових формувань. 
Причому в умовах розростання суспільної деструкції у роки Руїни наймані вояки ви
являлися більш слухняними, а отже, й ефективнішими, аніж козацькі реєстрові полки7. 

5 Стороженко І. С. Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у визвольній війні українського народу середини XVII сто-
ліття. Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетровського державного університету, 1996. Кн. 1: Воєнні дії 1648–1652 рр. Т. 1. 
С. 61.
6 Сокирко О. Г. Козацьке військо періоду «Руїни».  Історія українського козацтва: нариси. Київ: КМ Академія, 2006. С. 495.
7 Крип’якевич І. Серби в українському війську 1650–1660 рр. Записки НТШ. Львів, 1920. Т. 129. С. 81–93.
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НАРИС ЧОТИРНАДЦЯТИЙ.    
Українська козацька держава «Військо Запорозьке» (ХVІІ – др. пол. ХVІІІ ст.)

У різних документах таке військо означували по-різному: «охотницьке», тобто 
укомплектоване за добровільним принципом із людей, охочих із власного розсуду, 
а не з примусу чи станових зобов’язань нести військову службу; «затяжне» – «затягну
те» на службу за плату. Згодом з’явився поділ на найманців-комонників – компанійців 
і найманців- піхотинців – сердюків.  

На постійній основі охотницькі війська існують уже з перших років гетьманування 
Петра Дорошенка на Правобережжі, згодом гетьман формує елітні піхотні підрозділи 
сердюків (серденят), що неодноразово уславилися своїми неабиякими бойовими на
виками під час кампаній другої половини 60-х – початку 70-х років XVII ст. Так само 
джерела доносять інформацію про наявність найманих контингентів і у війську супер
ника Петра Дорошенка – гетьмана Михайла Ханенка. Тим часом у тексті Глухівської 
угоди Дем’яна Многогрішного з царем 1669 р. уперше зафіксовано положення, яке да
вало змогу й лівобережним гетьманам мати під своєю рукою тисячне наймане військо. 

Після розпаду Української держави на два окремих гетьманства, до того ж в умо
вах економічного занепаду країни, суттєво зменшуються претензії козацької старши
ни і до кількісних показників козацького війська. Так, гетьман Правобережної України 
Павло Тетеря восени 1664 р. клопотався перед королем за те, аби реєстрове козацьке 
військо становило лише 12 тис. осіб1. Гетьман Лівобережної України Дем’ян Много
грішний погодився на положення Глухівського договору 1669 р., яке встановлювало 
параметри реєстру в 30 тис. козаків. А ось Конотопські статті гетьмана Івана Самой
ловича 1672 р. зменшували реєстр до 20 тис. І лише Коломацькі статті Івана Мазепи 
повертали вже звичний для Лівобережжя 30-тисячний реєстр.

Принципові зміни в організації українського війська, що з початком 1700-х років 
почала обговорювати царська влада, супроводжувалися цілком реальними практични
ми кроками у напрямку реформування структури військового командування та впро
вадження нових адміністративних інститутів. Так, у 1706 р. Петро І розпорядився 
створити так звану Українську дивізію, що у воєнний час мала об’єднати московські 
регулярні частини, розквартировані в Україні, іррегулярні козацькі та охотницькі 
полки Лівобережного гетьманства та Слобідської України під орудою призначеного 
царем московського генерала. Іншим указом Петра І від 18 грудня 1707 р. було утво
рено Київську губернію. До рук її очільника воєводи Дмитра Голіцина переходило 
«загальне військово-політичне керівництво українськими збройними силами»2. Але 
ще напередодні цих змін царський генерал Олександр Меншиков дозволяв собі без 
узгодження з гетьманом Іваном Мазепою віддавати накази козацьким полкам про 
виступ у похід, чим неабияк роздратував очільника Українського гетьманства. Тим 
паче, що до України доходили в цей час чутки про наміри Олександра Меншикова до
биватися у царя призначення на гетьманство в Україну, а також плани царської влади 
ліквідувати виборність козацької старшини, впровадивши замість цього традиційну 

1 Горобець В. Еліта козацької України в пошуках політичної легітимації: стосунки з Москвою та Варшавою, 1654–1665. 
Київ, 2001. С. 431.
2 Сокирко О. Г. Козацьке військо періоду «Руїни». Історія українського козацтва: нариси. Київ: КМ Академія, 2006.  Т. 1. 
С. 516.

для Московщини воєводську чи модернізовану за шведським зразком губернаторську 
форму правління. Все це разом породжувало в української старшини відчуття недові
ри до військових реформ і страху за майбутнє Українське гетьманство. Адже так уже 
склалося, що консервація самобутності козацького війська стала гарантією збереження 
самої української державності. 

Меценатство українських гетьманів 

Перемога національно-визвольної війни Богдана Хмельницького скріпила тради
цію спадкоємності козацько-гетьманської державності від княжої Русі3.

На думку Ігоря Гирича, козацтво поєднувало в собі православну віру, ідеологію 
шляхетсько-козацької верстви та мовно-етнічну самоідентифікацію. При цьому воно ви
конувало роль третього стану в Україні, поява якого на політичній арені Європи періоду 
XVІ–XVII ст. ознаменувалася зародженням національних відносин, що тоді ґрунтувалися 
на нестійкому симбіозі церковно-релігійних, станових і мовно-етнічних спільнот4. Дмитро 
Бантиш-Каменський, характеризуючи козацько-гетьманську Україну, відзначив мужність 
українців на полях битв і хоробрість – як головний спадок їхніх предків. Особливо він 
підкреслив скромність жителів України у побуті й честолюбство в усіх сферах громад
ського життя5. Наталя Яковенко звернула увагу на те, що в умовах релігійного та мовного 
дуалізму українського суспільства періоду належності його до Речі Посполитої формува
лося національно-патріотичне піднесення, або перше культурне відродження України6.

Впродовж XVI–XVII ст. в Україні формувалися ідеї та ідеологеми на кшталт «ви
звольного руху», «захисту православної віри», «Козацької держави», «Руської Речі 
Посполитої» тощо. Відтак у період національно-визвольної війни на їх основі виникає 
ідеологія національно-релігійного визволення. Її утворенню сприяли представники 
української шляхти, що стали на бік повсталих, і які мали досить ґрунтовну освіту. 
Також певну роль у цьому процесі відіграла православна церква. Хоча Богдан Хмель
ницький і не завжди знаходив належну підтримку з боку лідерів православної церкви7. 

Козацтво демонструвало свою відданість православній церкві. Яскравим підтвер
дженням цього був вступ Війська Запорізького на чолі з гетьманом Петром Сагайдач
ним до київського православного братства, створеного шляхтою та міщанством у 1615 р. 
Завдяки вступу всього Війська Запорізького до Київського братства було утворено 
своєрідний союз козацтва, духовенства та міщанства. Братська організація і Запоро-
зьке Військо тривалий час ішли окремими напрямами: братства організовували інте

3 Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба. Ню Йорк-Париж-Торонто: видання ООЧСУ – Ліґи Визволення України, 
1960. С. 12.
4 Гирич І. Між політикою та історією. Переяслав і українська суспільно-політична думка XІX – початку XX ст. Молода 
нація: альманах. Київ: Смолоскип, 2003. № 1. С. 5.
5 Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России от водворения славян в сей стране до уничтожения гетьманства. 
Киев: Час, 1993. С. 464.
6 Яковенко Н. Розтятий світ: культура України-Руси в переддень Хмельниччини. Сучасність. 1994. № 10. С. 65.
7 Ситник О. М. Ідеологічні погляди та концепції періоду Руїни козацько-гетьманської держави. Наука. Релігія. 
Суспільство. 2009. № 3. С. 268.
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лігенцію, яка звикла йти легальним шляхом, а на Запорожжі гуртувалися революційно 
налаштовані елементи. Але врешті-решт обидві течії з’єдналися. Це була особлива 
заслуга Петра Сагайдачного1. Аналізуючи добу Сагайдачного, Наталія Полонська-Васи
ленко звернула увагу на те, що, з одного боку, завдяки політиці цього гетьмана козаки 
зайняли провідне місце в українському суспільстві та перебрали на себе значення 
провідної верстви. Козаки вперше виступили не тільки як оборонці селян, а й як про
тектори Православної церкви. З другого боку – своєю діяльністю Петро Сагайдачний 
повернув Києву значення культурного, релігійного осередку України. У промовах но
вовисвячених владик вперше було висловлено переконання, що Київ, із його хоробрим 
козацтвом, є правдивим спадкоємцем слави Києва княжих часів: встановлювалася ідея 
тяглості історичного процесу; історична традиція перекривала ту, здавалося б, прірву, 
внаслідок татарських руйнацій та чужоземних окупацій відділяла княжу Україну-Русь 
від польського воєводства2. Прогресивні діячі української культури XVI–XVII ст., відій
шовши від раннього гуманістичного світогляду, не сприйняли Реформацію в її захід
ноєвропейському варіанті. Своє завдання вони бачили у приведенні власної релігійної 
ідеології у відповідність до вимог часу, відродженні, переосмисленні й розвитку власної 
духовної культури на основі її традицій і властивої їй системі цінностей. Це завдання 
виявилося під силу діячам Острозького культурно- освітнього центру, що був заснова
ний у 1576 р. князем Костянтином Острозьким на Волині та проіснував до 1636 р. Саме 
завдяки цьому Острог перетворився на значний освітній центр України. 

З огляду на врахування і пояснення колізій української духовності XVII – середини 
XVIII ст. видається доцільним виокремлення барокової свідомості як окремого феномену. 

Українське бароко, відповідно до твердження Василя Скуратівського, піс
ля очевидного програшу зусиль, спрямованих на суто політичну реставрацію ки
ївської спадщини, еволюціонує у бік своєрідного містичного анархізму, глибо
кої байдужості, а то й відвертої ворожості до політично-етатистського принципу, 
до самої ідеї держави3. Олександр Оглоблин також зауважив, що вплив бароко про
являвся в Україні не лише в сфері мистецтва, літератури, філософії, науки, а й 
у сфері ідеології та політики. Так, зокрема, політичне життя Мазепинської Украї
ни й політика самого Івана Мазепи, що визначили панування барокового сти
лю в царині культури, були самі, в своїй ідейній сфері, одним із потужних ви
явів того барокового духу та прагнення людини, громади, нації до своєї духовної,  
політичної, матеріальної свободи та незалежності4.

Меценатство Івана Мазепи проявлялося насамперед у наданні значної фінансової 
допомоги православним церквам і монастирям. Велика увага приділялася будівництву 
й реставрації храмів, значне число з котрих залишаються й сьогодні унікальними 
пам’ятниками архітектури, це, зокрема: Свято-Іллінська та Свято-Микільські церкви, 

1 Крип’якевич І. П. Історія України. Львів: Світ, 1990. С. 249–250.
2 Полонська-Василенко Н. Д. Історія України. Київ: Либідь, 1992. Т. 1: До середини XVIII століття. С. 444–445.
3 Скуратівський В. Історія і культура. Київ: Україно-американське бюро захисту прав людини, 1996. С. 147–149, 174–175.
4 Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба. Ню Йорк-Париж-Торонто: видання ООЧСУ – Ліґи Визволення України, 
1960. С. 142.

дзвіниця в Софійському соборі тощо. Завдяки Мазепі було реставровано, перебудова
но та оздоблено храми майже в усіх київських і чернігівських монастирях і значних 
містах Гетьманщини (Батурин, Глухів, Переяслав тощо). Загалом упродовж свого 
гетьманства Іван Мазепа власними коштами відбудував і реставрував понад двадцять 
храмів і монастирів (Свято-Вознесенський – у Переяславі й Петропавлівський – у Мош
нах поблизу Черкас, Різдво-Богородицький – поблизу міста Березна тощо). Також за 
власний кошт гетьман фінансував багатоярусний іконостас Свято-Успенського собору 
Києво-Печерської лаври. Великі суми пожертв на церкву наведено в складеному 1709 р. 
(уже в еміграції) реєстрі його фундацій. Згідно з цим реєстром видатки Івана Мазепи 
сягали суми аж 1 млн золотих дукатів, причому тут не було враховано пожертви чис
ленним церквам і монастирям, церковним інституціям і духовенству, оскільки низку 
витрат вже не можливо було встановити, як от на побудову Бахмацького, Думницького, 
Кам’янського й Любецького монастирів із церквами. Щедрі пожертви на користь Україн-
ської православної церкви гетьман призначив також і в своєму заповіті5. 

Досить значний внесок у розвій української культури належить родині Розумов
ських. Так, за проєктом архітектора Франческо Растреллі, Розумовські побудували 
собор Різдва Богородиці в Козельці, який став взірцевим витвором стилю бароко. 
Кирило Розумовський свідомо обрав своєю гетьманською резиденцією Батурин. Тут 
він прагнув відродити гетьманську столицю й таким чином утвердити пам’ять про 
Івана Мазепу та Пилипа Орлика. Відтак Кирило Розумовський розпочав побудову 
державних і приватних споруд. Розумовський приділяв велику увагу культурному 
розвою гетьманської столиці: тут функціонували хорова капела й оркестр, існувала 
унікальна картинна галерея тощо. Гетьман володів одним із найбільших книжкових 
зібрань. Завдяки Кирилові Розумовському в Батурині була відкрита лікарня. 

Після усіх цих нововведень імперської влади Українська козацька держава ос
таточно сходить з історичної арени. Однак в історичній свідомості українського 
народу залишається пам’ять про цю неймовірно яскраву сторінку нашого минулого. 
Ця пам’ять відіграє вирішальну роль при формуванні модерної української нації 
в часи національного пробудження Європи в ХІХ ст., а згодом стає підставою для дер
жавотворчих устремлінь українців у добу революційних потрясінь Російської імперії 
початку ХХ ст. і врешті надихає українську націю на проголошення незалежності 
Української держави на початку 1990-х років.

Автори: Валерій Смолій, Олександер Ситник

5  Завадський О. О. Гетьман І. С. Мазепа як меценат та покровитель. Науковий часопис Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6: Історичні науки: зб. наук. праць. Київ: Вид-во НПУ імені  М. П. Драгоманова, 
2011. Вип. 8. С. 394.
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ПостатіПостаті--символисимволи
українськоїукраїнської
державностідержавності

Гетьман, очільник Української козацької  
держави «Військо Запорозьке», видатний полководець

(худ. М. Івасюк)

Богдан ХмельницькийБогдан Хмельницький

1595–16571595–1657
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Полковник  Полковник  
Іван БогунІван Богун

Керував козацькими полками  
на Поділлі в роки національно- 
визвольної війни. Противник 
Переяславської угоди 1654 р. 

(худ. невід.)

1618–16661618–1666

Гетьман Петро Гетьман Петро 
ДорошенкоДорошенко

Борець за збереження єдності 
Української козацької держави. 

Об’єднав Лівобережну та Правобережну 
частини Гетьманщини (1658–1659) 

(худ. невід.)

1627–16981627–1698

Гетьман  Гетьман  
Іван ВиговськийІван Виговський

Державний діяч, дипломат 
і полководець, переміг московське 

військо під Конотопом (1659) 
(худ. невід.)

бл. 1608–1664бл. 1608–1664

Гетьман Іван Гетьман Іван 
СамойловичСамойлович

Очільник Гетьманщини  
Лівобережної України  

та «Обох боків Дніпра» (від 1674) 
(худ. невід.)

р. н. невід. – 1690р. н. невід. – 1690

Гетьман, полководець, меценат. Відновлював авторитет  
гетьманства в Україні. Сприяв розвитку економіки і культури

(худ. А. Орльонов)

Іван МазепаІван Мазепа

1639–17091639–1709

380 381



Сільвестр КосівСільвестр Косів

Митрополит Київський,
Галицький та всієї Руси.  

Письменниик і теолог.Один із засновників  
Києво-Могилянського колегіуму 

(худ. невід.)

1600–16571600–1657

Іоанікій  Іоанікій  
ГалятовськийГалятовський

Ректор і викладач Києво-Могилянського 
колегіуму. Архимандрит Єлецького 

монастиря у Чернігові. Відіграв вагому 
роль у розвитку українського письменства 

ранньомодерної доби 
(худ. невід.)

р. н. невід. – 1688р. н. невід. – 1688

Варлаам ЯсинськийВарлаам Ясинський

Митрополит Київський,  
Галицький та всієї Малої Росії.  

Ректор Києво-Могилянської академії, 
архимандрит Києво-Печерського 

монастиря (худ. невід.)

1627–17071627–1707

Григорій  Григорій  
СковородаСковорода

Філософ, поет, педагог. Як мислитель-
гуманіст обстоював людські права.

Навчався в Києво-Могилянській 
академії, викладав у Переяславському 

і Харківському колегіумах 
(худ. невід.)

1722–17941722–1794

Гетьман, полководець, меценат. Уклав із козацтвом договір про державний 
устрій «Пакти й конституції законів і вольностей Війська Запорозького» – 

«Конституція Пилипа Орлика» 
(худ. А. Орльонов)

Пилип ОрликПилип Орлик

1672–17421672–1742

382 383



УРЯД І СИМВОЛІКАУРЯД І СИМВОЛІКА
ГЕТЬМАНЩИНИГЕТЬМАНЩИНИ

свята покровасвята покрова

сер. XVII ст.сер. XVII ст.

384 385



Вищий орган влади Гетьманщини  
нарівні з владою гетьмана 
(«Перед походом», худ. невід.)

Генеральна військова радаГенеральна військова рада
Глава та верховний  

головнокомандувач держави  
(«Богдан Хмельницький», худ. невід.)

ГетьманГетьман

Очолював військову й адміністративно-
територіальну одиницю –сотню.  

Обирався на козацькій сотенній раді  
(худ. невід.)

СотникСотник

Очолював військову й адміністративно-
територіальну одиницю – полк. 

Призначався гетьманом або обирався 
козацькою радою (худ. невід.)

ПолковникПолковник

Друга після гетьмана посадова особа, 
завідував обозом і загальною (генеральною) 

артилерією Війська Запорозького 
 (худ. А. Холоменюк)

Генеральний  Генеральний  
обознийобозний

Охоронець гетьманської  
булави, помічник гетьмана  

у військових питаннях 
(худ. А. Холоменюк)

Генеральний осавул Генеральний осавул 
(булавничий)(булавничий)

Очолював Генеральний військовий суд 
та одноосібно за участю писаря розглядав 

справи, що надходили на ім’я гетьмана  
(худ. невід.)

Генеральний суддяГенеральний суддя

Керував діяльністю Генеральної військової 
канцелярії та зберігав державну печатку. 

Приймав іноземних послів, брав участь 
в узгодженні міжнародних договорів  

(худ. А. Холоменюк)

Генеральний писарГенеральний писар

386 387



Атрибут утворення держави 
і звільнення від гноблення. Уособлював 

найвищу військову владу. При булаві 
козаки давали обіцянку вірності 

новообраному гетьману

БулаваБулава
Символ гетьманської влади на рівні 
з булавою. Використовувався також 

під час проведення загальних рад 
і зустрічі послів

БунчукБунчук

Військовий клейнод, символ влади 
гетьмана, кошового отамана 

Запорозької Січі, полковника, сотника

КорогваКорогва
Атрибут влади української козацької 

старшини

ПерначПернач

Військова, січова, полкова або сотенна. 
Використовувалася при оформленні 

офіційних документів

Державна печаткаДержавна печатка
Військовий знак-символ. 

Використовувалися також 
для супроводу церковних свят  

і судових процесів

ГарматиГармати

Військові інструменти. 
Використовувались як засоби зв’язку 
між козацькими загонами, слугували 

для вирівнювання ритмічності похідного 
кроку на марші чи під час наступу, 

були сигналом для пробудження

ЛитавриЛитаври

Проєкт прапора Лубенського  
полку Війська Запорозького  

із зображенням національного  
і полкового гербів (1758)

Національний герб Національний герб 
ГетьманщиниГетьманщини

388 389





НАРИС П’ЯТНАДЦЯТИЙ. Відродження традицій української  
державності на українських землях у складі Російської, Австрійської  
та Австро-Угорської імперій (др. пол. ХVІІІ –  пер. чв. ХХ ст.) 

Протягом другої половини XVIII ст. масштабні геополітичні трансформації спри-
чинили руйнацію низки держав. Відтак із політичних обрисів ранньомодерної 

Європи зникли такі великі державно-політичні суб’єкти, як Кримське ханство та Річ 
Посполита. Ці зміни кардинально перекроїли політичній устрій усієї Східної та Цен-
тральної Європи. Водночас унаслідок означених перетворень українські землі опини-
лися під владою Російської та Австрійської (від 1867 р. – Австро-Угорської) імперій. 

У 1772 р. відбувся перший поділ Речі Посполитої – приєднання Галичини до 
Австрійської імперії, Східної Білорусі – до Російської імперії. Вже в 1775 р. з’явився 
урядовий указ про ліквідацію полкового устрою на Лівобережній Україні. Натомість 
запроваджувався російський адміністративно-територіальний поділ. Протягом 1780–
1781 рр. було проголошено утворення Харківського, Київського, Чернігівського та Новго-
род-Сіверського намісництв. У 1783 р. на обширах колишньої Гетьманщини і Слобожан-
щини було введено кріпацтво, а козацькі війська перетворено на регулярні частини 
російської армії. Козацька Україна поступово трансформувалася на західні окраїни 
монархії Романових.

У 1793 р. у результаті другого поділу Речі Посполитої сталося приєднання до Ро-
сійської імперії Правобережної України та частини Західної Білорусі. Врешті-решт, 
у 1795 р. третій поділ Речі Посполитої остаточно стер її з тодішньої політичної мапи. 
Відтак до імперії Романових було включено землі Західної Волині, Західної Білорусі, 
Литви та Курляндії, до Австрійської імперії – Малої Польщі, зокрема Любліна і Кра-
кова, до Пруссії – Великої Польщі з Варшавою.

У 1796 р. Правобережна Наддніпрянщина, яка в імперському діловодстві імену-
валася «Південно-Західним краєм», була поділена на три губернії. На цій території до 
середини ХІХ ст. домінували польські мовні, культурні й освітні впливи та традиції. 
Після придушення Першого польського повстання 1830–1831 рр. було створено на цій 
території Київське генерал-губернаторство у складі трьох губерній – Київської, Подільської 
та Волинської1.

У 1802 р. Новоросійська губернія була розділена на три губернії – Катеринославську, 
Таврійську та Херсонську.

У 1812 р. російська адміністрація приєднала до так званого «Новоросійського 
краю» Бессарабську область (від 1873 р. – губернія). У 1828 р. імперський уряд утворив 
Новоросійське та Бессарабське генерал-губернаторство з адміністративним центром 
в Одесі. Крім того, 1815 р. із завершенням епохи Наполеонівських військ до Росій-
ської імперії на правах персональної унії ввійшло Царство Польське, а також низка 
українських земель. Відтак під скіпетр Романових потрапили Холмщина, Підляшшя 
та Посяння – споконвічні українські етнічні землі.

Українські землі в імперії Габсбургів опинилися у різних адміністративно-терито-
ріальних одиницях. Приєднавши Галичину, австрійський уряд об’єднав українські 
та польські землі в один так званий «Коронний край», встановивши офіційні назви 

1  Шандра В. С. Генерал-губернаторства в Україні: XIX – початок XX століття. Київ: Інститут історії України НАН 
України, 2005. С. 270–271.

«Східна» та «Західна Галичина». Землі Східної Галичини, на яких домінувало україн-
ське населення, увійшли до складу краю, відомого як Королівство Ґаліції та Лодомерії 
(нім. – Königreich Galizien und Lodomerien). 

Після входження Галичини до складу Австрійської держави, Габсбурги почали пре-
тендувати й на Північну Буковини. Внаслідок російсько-турецької війни 1768–1774 pр., 
згідно з Кючук-Кайнарджійським мирним договором 1774 р., Північна Буковина 
увійшла до складу Австрійської імперії2.

Серед перших юридичних актів, що стосувалися Галичини, слід відзначити ці-
сарський патент від 15 серпня 1772 р., за яким було проведено демаркацію кордонів 
по лінії Броди-Збараж-Тернопіль, ріками Серет-Збруч-Смотрич під Кам’янець-Поділь-
ський аж до Дністра. Тим же правовим документом санкціонувалася інвентаризація 
всіх видів маєтностей міст і сіл, а також адміністративний поділ Галичини на округи 
й дистрикти. Спочатку існували шість округів у межах воєводств: Краківського, Сан-
домирського, Люблінського, Червоноруського, Белзького, Подільського, до складу яких 
входило 59 дистриктів. У 1782 р. поділ на дистрикти ліквідували. Залишився поділ 
на 18 циркулів. З 1786 р. по 1849 р. до складу Галичини як 19-й циркул входила Буко-
вина. Адміністративним центром краю був Львів. 

Автономістські традиції Гетьманщини.  
Новгород-Сіверський патріотичний гурток

Значна частина нащадків козацької старшини досить успішно інтегрувалася до 
станової ієрархії імперії Романових як малоросійське дворянство. Однак зберігалися 
і транслювалися автономістські традиції України-Гетьманщини, які ширилися в осеред-
ках старої культури – панських маєтках. Ці героїчні традиції живили уяву й мотивували 
українських діячів віднайти власне місце та призначення за нових соціокультурних умов 
і політичних обставин. Саме у цьому середовищі української аристократії здійснювалася 
велика робота зі збирання і нагромадження культурно-історичної спадщини, до якої 
входили реліквії, старожитності та рукописи козацько-гетьманських часів. 

Культурне поле, на якому з’явилися перші паростки українського національно- 
визвольного руху, тісно пов’язане з автономістсько-патріотичними настроями 1770–
1790-х років. Центром таких культурних й інтелектуальних змагань став Новгород- 
Сіверський.  

Утворення Новгород-Сіверського намісництва у 1781–1782 рр. перетворило ко-
лишнє сотенне містечко Стародубського полку на важливий осередок українського 
громадського та культурного життя кінця XVIII ст. Тут зібралося чимало інтелекту-
алів-автономістів, які служили на різних посадах у місцевих установах були пов’я-
зані між собою родинними і службовими зв’язками та приятельськими взаємина-
ми. До кола новгород-сіверських патріотів автономістів належали: Андрій Гудович, 

2  Бойко І. Й. Місце і роль Галичини у державно-правовій системі Австрії та Австро-Угорщини 1772–1918 рр. Альманах 
права. 2017. Вип. 8. С. 42.
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НАРИС П’ЯТНАДЦЯТИЙ. Відродження традицій української  
державності на українських землях у складі Російської, Австрійської  
та Австро-Угорської імперій (др. пол. ХVІІІ –  пер. чв. ХХ ст.) 

Григорій Долинський, Мельхіседек Значко-Яворський, Тимофій Калинський, Василь 
Капніст, Павло Коропчевський, Опанас Лобисевич, Михайло Миклашевський, Григорій 
Полетика, Андрій Рачинський, Федір Туманський, Іван Халанський, Антип Худорба, 
Степан Ширай та чимало інших. Водночас новгород-сіверські діячі мали розгалужені 
зв’язки з петербурзькими українцями, які перебували на російській імперській службі. 
Багатьох із них об’єднувало навчання у Києво-Могилянській академії.

Новгород-сіверські патріоти ідеалізували устрій старої Гетьманщини, який вважа-
ли взірцевим. Вони акцентували увагу на героїчному козацькому минулому, підкрес-
лювали ті переваги й можливості, котрі здобула Москва з приєднанням українських 
земель тощо. Учасники гуртка трималися думки, що гетьман – це голова держави 
й суверен, козацька старшина прирівнювалася ними до російського офіцерства, а іноді 
й до боярства. Певний вплив на погляди новгород-сіверських патріотів здійснили ідеї 
американської та французької революцій кінця XVIII ст.

У політичній площині патріоти обстоювали ідеї широкої автономії України в Ро-
сійській імперії, переважно в культурницькому, церковному та адміністративно-
терито ріальному плані, проте не виключали й виходу українських земель із її складу, 
спираючись на іноземну підтримку. Вони намагалися зберегти місцеву правову систе-
му, на основі Литовського статуту й відновити козацьке військо, хоча б в обмежених 
масштабах територіальної чи прикордонної армії на околицях імперії Романових.

Саме новгород-сіверські автономісти ініціювали відому Берлінську місію Василя 
Капніста 1791 р. у пошуках потенційних союзників для збройної боротьби супроти 
російської влади. У квітні 1791 р. до прусського кабінет-міністра графа Евальда-Фрід-
ріха Герцберга звернувся з листом «невідомий йому особисто український шляхтич 
Капніст». Ішлося про нащадків українських козаків, які, доведені до краю тиранією ро-
сійського уряду – зокрема князя Григорія Потьомкіна, хотіли б знати, чи зможуть у разі 
майбутньої війни Пруссії з Московщиною розраховувати на протекцію прусського 
короля, якщо спробують збройним шляхом скинути ненависне російське ярмо. Прус-
ський міністр ухилився від певної відповіді на запит посланця. Цей крок іноземного 
урядовця був цілком зрозумілим з огляду на тогочасне політичне становище та по-
боювання, що місія Василя Капніста є провокацією з боку російських правлячих кіл.  

Окрім того, новгород-сіверські автономісти прагнули побудувати відносини з то-
гочасною революційною Францією та іншими державами, поширювали ідеї про рів-
ноправність міждержавних союзів із Польщею та Росією, прагнули продемонструвати 
порушення Москвою козацьких прав і свобод тощо. 

Зазвичай сфера діяльності патріотів-автономістів здебільшого обмежувалася 
куль турно-просвітницькими, освітніми й антикварними проєктами. Проте побуту-
вали й пропагандистські акції у вигляді поширення апокрифів так званих «промов» 
Івана Мазепи та Павла Полуботка. Були й реформістсько-адміністративні ініціати-
ви й наміри, до прикладу, козацький проєкт Василя Капніста 1788 р. про створення 
українських карабінерських полків, плани Сави Пальмовського та Варлаама Шишаць-
кого про автокефалію Руської (українсько-білоруської) православної церкви у Речі 
Посполитій тощо.

Новгород-сіверські патріоти надавали матеріали для історичних студій Ніколя- 
Габріеля Леклерка, Жана-Бенуа Шерера та ін. Водночас вони активно займалися зби-
ранням матеріалів і документів з історії, етнографії, господарства й статистики Геть-
манщини XVII–XVIII ст., а також намагалися їх упорядкувати й опублікувати. 

Найяскравіше патріотичні мотиви проступили у спробах автономістів представити 
власні візії української минувшини, насамперед у славнозвісній книзі «Історії Русів»1. 

«Історія Русів» є однією з найвизначніших пам’яток української історичної та сус-
пільно-політичної думки другої половини XVIII – початку ХІХ ст. У ній відтворена істо-
рія України від найдавніших часів до початку російсько-турецької війни 1768–1774 рр.2. 
Вперше праця була опублікована 1846 р. Осипом Бодянським у Москві у «Чтениях 
в императорском обществе истории и древностей российских при Московском уни-
верситете»3. Щодо авторства в історичній науці й досі існують різні думки. Спершу 
її автором вважали архієпископа Георгія Кониського. Пізніше було висунуто низку 
гіпотез і припущень щодо авторства.

«Історія Русів» написана тогочасною російською мовою з великими домішками 
україн ської мови в традиціях козацько-старшинського історіописання XVIII ст. Воно 
містило строкате, іноді еклектичне сполучення барокових, провіденціальних, просвіт-
ницьких і преромантичних складових4. У рукописних списках «Історія Русів» поширюва-
лася на початку ХІХ ст. як на теренах підросійської України, так і у Галичині та Білорусі. 

Українська історія висвітлюється на сторінках «Історії Русів» в яскравій та емо-
ційній, інколи в художній формі. Велика увага приділялася добі Богдана Хмельниць-
кого та часам Івана Мазепи. Меншою мірою розглянута епоха Руїни й останні часи 
Гетьманщини. Здебільшого виклад спертий на історичні пам’ятки козацької доби, 
що доповнені різними переказами, спогадами, ремінісценціями.  

Врешті-решт, автор обстоював ідею самостійного державного розвитку України, 
тяглості української історії від княжих часів, рівноправність міждержавних союзів 
із Литвою, Польщею та Росією, спадкоємність княжої та козацько-гетьманської тра-
диції на теренах Русі-України. Козацтво розглядається на сторінках твору як єдиний 
репрезентативний і верховний стан українського суспільства. 

«Історія Русів» здійснила визначний вплив на українську й російську історичну дум-
ку та літературу ХІХ ст., зокрема на творчість Павла Білецького-Носенка, Миколи Гоголя,  
Євгена Гребінки, Миколи Костомарова, Пантелеймона Куліша, Миколи Маркевича, 
Амвросія Метлинського, Михайла Погодіна, Олександра Пушкіна, Кіндрата Рилєєва, 
Ізмаїла Срезневського, Миколи Устрялова, Тараса Шевченка, Олександра Шишацько-
го-Ілліча та ін.5.  

1  Оглоблін О. До питання про автора «Истории Русов». Київ, 1998. С. 137–138.
2  Крупницький Б. «Історія України й українських козаків» Й. Х. Енгеля та «Історія русів». Україна (Париж). 1950. № 3.  
C. 162–166; Крук О. М. Драгоманів про «Історію русів». Пам’ять століть. 1996. № 2. С. 51–55.
3  Кониский Г. История Русов или Малой России / Соч. Георгия Конисского, архиепископа Белорусского. [Репринт. 
воспроизведение изд. 1846 г.]. Киев: Рекл.-изд. фирма «Дзвiн», 1991. IV, 261, 45 с. 
4  Скринник М. Ідейне підґрунтя українського романтизму. Записки НТШ. Львів, 1991. Т. 222. С. 213.
5  Горленко В. Из истории южнорусского общества начала XIX века (Письма В. И. Чарныша, А. И. Чепы, В. Г. Полетики и 
заметки к ним). Киевская старина. 1893. № 1. С. 63.
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НАРИС П’ЯТНАДЦЯТИЙ. Відродження традицій української  
державності на українських землях у складі Російської, Австрійської  
та Австро-Угорської імперій (др. пол. ХVІІІ –  пер. чв. ХХ ст.) 

Отже, новгород-сіверські патріоти забезпечили спадкоємність державницької 
традиції української думку, посіли місце своєрідної предтечі модерного українського 
національного руху ХІХ ст. 

Початки Українського національного відродження  
першої третини ХІХ ст. 

Переважно початки українського Відродження пов’язують із 1798 р., коли в Санкт- 
Петербурзі було видано перші три частини поеми Івана Котляревського «Енеїда». З її пуб-
лікацією асоціюють початок нової української літератури і водночас вважають проло-
гом до Українського національного відродження ХІХ ст.1. Впливи Івана Котляревського, 
відомі як «котляревщина», відіграли важливу роль в інтелектуальному та культурному 
становленні багатьох українських діячів першої половини ХІХ ст.2. 

На початку ХІХ ст. виникли нові університетські центри німецького типу в Харко-
ві, а пізніше в Києві та інших містах. За ініціативою місцевого громадсько-культурного 
діяча Василя Каразіна у 1805 р. відбулося відкриття університету у Харкові3 – центрі 
Слобідської України. Харківський університет став важливим осередком науково-
го та культурного життя. У його середовищі постали кілька гуртків інтелектуалів- 
романтиків протягом 1820–1830-х років, які долучилися до студіювання української 
етнографії, фольклористики, історії, літературної і перекладацької діяльності4.

Перші гуртки романтиків зосереджувалися та формувалися, головно, навколо 
постаті Ізмаїла Срезнєвського. На відміну від старих провінційних салонів, у затишку 
яких поважно й неквапливо линуло буття губернської аристократії, адміністрації 
та чиновництва, романтизм немовби конструював власну неформальну культурну 
мережу. До представників харківської романтичної школи належали письменник 
Амвросій Метлинський, історик Микола Костомаров, студенти Михайло Петренко 
і Яків Щоголів, семінарист Петро Писаревський – син харківського священика й поета 
Степана Писаревського, сільський диякон Порфирій Кореницький та низка інших осіб.

Збірник-альманах «Запорожская старина», який видавав і редагував Ізмаїл Срезнєв-
ський, був яскравим явищем місцевого культурного середовища, хоча і публікував 
численні апокрифи – стилізовані вигадки, які за формою та змістом намагалися на-
слідувати справжні історичні джерела.

У 1834 р. був відкритий Університет Св. Володимира у Києві5. У його становленні 
визначну роль відіграв перший ректор Михайло Максимович. Заснування університету 

1  Капелер А. Національний рух українців у Росії та Галичині: спроба порівняння. Україна: культурна спадщина, 
національна свідомість, державність. Київ, 1992. Вип. 1. С. 104–119.
2  Бойко Ю. М. А. Маркевич і Т. Г. Шевченко. Записки НТШ. Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1963. Т. 177: Збірник 
на пошану сімдесятиріччя народин Р. Смаль-Стоцького. С. 122–123.
3  Лавріненко Ю. На початках українського відродження (До 200-річчя народження Василя Каразіна). Сучасність. 1974. 
№ 2. С. 82–95; № 3. С. 55–66; № 4. С. 55–64; № 5. С. 31–62; № 7/8. С. 53–68.
4  Капелер А. Структура українського національного руху в Російській імперії. Сучасність. 1992. № 7. С. 48–56.
5  Біленький С. Російська словесність в університеті Св. Володимира: між наукою і політикою. Пам’ять століть. 1999. 
№ 4. С. 96–100.

у Києві відображало офіційну політику Російської імперії в культурно-освітній сфері 
щодо Південно- Західного краю протягом 1830–1840-х років, тобто після Польського 
повстання 1831 р. 

За виразом Михайла Драгоманова, Москва хотіла «надати краю руський вигляд»6. 
Адже на той час у державних колах російська словесність розглядалась як засіб наса-
дження універсальної загальноімперської комунікації та русифікації у регіоні, в якому 
доволі впливовими залишалися польські освітні й українські культурні традиції. Проте 
урядові плани у Києві несподівано порушили українські романтики. 

Однак ідеї Йоганна-Готфріда Гердера, Жан-Жака Руссо та інших європейських пре-
романтиків або романтиків діставшись українського культурного середовища, моти-
вували місцевих інтелектуалів до збирання, упорядкування та видання етнографічних 
матеріалів. Доволі часто вони призводили до несподіваних метаморфоз і навертали 
до українства навіть тих осіб, які зазнали сильного зросійщення. Романтики прослав-
ляли, поетизували й ідеалізували колективного героя – народ. Вони захоплювалися 
національним буттям, оспівували пісенну культуру, фольклорні й мовні традиції як 
своєрідні вияви вищого та славетного народного духу. 

Мовні, літературні, фольклорні, етнографічні компоненти посідають чільне міс-
це у романтичному світогляді Михайла Максимовича. Адже за уявленнями романтиків 
«словесна» (пісенна, етнографічна) традиція сягає віддалених часів. Вона виступає 
як вагомий доказ стародавнього родоводу народу і нації, зокрема відображає його 
етногенетичні, ба навіть архетипічні риси, релігійно-культурне, дохристиянське бут-
тя. Власне, реалізація «мовної програми» романтизму й етнографічні студії протягом 
1820–1830-х років поступово розкривають перед Михайлом Максимовичем неповторні 
виміри народного і національного духу, зокрема пласт незнаної української минувшини. 

Найважливішу роль в інтелектуальній трансформації Михайла Максимовича ві-
діграла збірка «Малороссийские песни» (1827 р.). У його долі, так і долі всього українства 
збірка мала величезне значення, позаяк саме вона стала каталізатором тієї хвилі етно-
графічних дослідів, з якою, власне, пов’язують початок ери українського романтичного 
народництва ХІХ ст.7. Відтак він впритул наближається до думки про цілісність і від-
мінність українського історичного буття, порівняно з російською минувшиною.

Вплив етнографічних збірок Михайла Максимовича на формування нового по-
коління українських інтелектуалів-романтиків був колосальний. Збірка вплину-
ла на багатьох його сучасників, зокрема на Миколу Гоголя та Олександра Пушкіна.  
За визнанням українського письменника, історика й громадського діяча Пантелеймона 
Куліша, саме ці збірки відіграли провідну роль у його становленні й творчому зростан-
ні. Неабияку роль вони відіграли і у формуванні Миколи Костомарова. «…З обома нами, 
на двох дальніх точках Малоросії, стався щасливий випадок. Йому у Харкові потрапила 

6  Драгоманов М. Евреи и поляки в Юго-Западном крае (по новым материалам для Юго-Западного края). Вестник 
Европы. 1875. № 7. С. 154–155.
7  Грушевський М. Сто літ українського народництва. Первісне громадянство та його пережитки на Україні. Примітивна 
культура та її пережитки на Україні. Соціяльна преісторія. Народня творчість в соціологічному освітленню. Науковий 
щорічник: 1927. Київ, 1928. Вип. 1–3. С. 4.

Початки Українського національного відродження  
першої третини ХІХ ст.
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НАРИС П’ЯТНАДЦЯТИЙ. Відродження традицій української  
державності на українських землях у складі Російської, Австрійської  
та Австро-Угорської імперій (др. пол. ХVІІІ –  пер. чв. ХХ ст.) 

до рук збірка українських народних пісень Максимовича, 1827 року, а я в Новгород- 
Сіверському так само припадково став власником іншої збірки українських дум і пі-
сень того ж Максимовича, 1834 року. Ми обидва в один день з народників великорусів 
стали народниками малоросійськими»1. 

Таким чином Михайла Максимовича справедливо вважають основоположником 
народницького напряму2 і навіть називають хрещеним батьком Українського націо-
нального відродження3.

Водночас на обширах Наддніпрянщини зріли політичні, соціальні й етнічні кон-
флікти, які підживлювалися поширенням західноєвропейських інтелектуальних 
і культурних впливів. Відтак у перші десятиріччя ХІХ ст. на теренах Наддніпрянської 
України виникли перші таємні політичні товариства. Конституювання цих осередків 
відбувалося у середовищі настроїв офіцерів-дворян, які повернулися після завершення 
доби Наполеонівських війн. Учасники переможних походів, збагачені досвідом країн 
Центральної та Західної Європи, критично, а то й зовсім негативно сприймали цар-
ський режим і кріпосницькі порядки. 

Первісно таємні товариства виникали подібно до масонських лож, які були звич-
ними формами гуртування тодішніх інтелектуалів. Масонські ложі 1818 р. виникли 
у Києві та Полтаві, проте не мали національного забарвлення. Поміж їхніх учасників 
були такі відомі діячі, як Іван Котляревський, Василь Капніст, Василь Лукашевич та ін.

Членами лож були й майбутні провідники декабристського руху, який постав 
у столичних містах – Санкт-Петербурзі та Москві, а також на українських обширах. 
Основою декабристської організації у підросійській Україні стали офіцери з Другої 
армії. У 1821 р. у Тульчині, на Поділлі постало «Південне товариство» декабристів, яке 
очолив полковник Павло Пестель. Крім того, таємні осередки виникнули у Кам’янці 
та Василькові. 

Протягом 1823 р. було засновано «Товариство з’єднаних слов’ян», яке очолили молод-
ші офіцери – брати-українці Борис та Іван Горбачевські. Загалом поміж декабристів було 
чимало українців – відомих нащадків козацько-старшинських і навіть гетьманських 
родів. Програма з’єднаних слов’ян передбачала не тільки повалення царату та скасу-
вання кріпосного рабства, а й створення загальнослов’янської республіки. Та восени 
1825 р. після тривалих перемовин «з’єднані слов’яни» ввійшли до складу Південного 
товариства декабристів. 

Тоді ж виникали і нові структури – наукові товариства й асоціації, що суттєво 
розширили можливості академічної комунікації. Завдяки їхній появі ширяться нефор-
мальні, часто непов’язані зі службовою, урядовою і викладацькою діяльністю, культур-
но-дослідницькі практики. У цьому ж середовищі постають ностальгійно-патріотичні 
настрої, що спонукали інтелектуалів інакше сприймати українську минувшину.

1  Кулиш П. Воспоминания о Николае Ивановиче Костомарове. Новь. 1885. Т. 4. № 13. С. 63.
2  Полонська-Василенко Н. Українська історіографія. Мюнхен, 1971. С. 67.
3  Лисяк-Рудницький І. Зауваги до проблеми «історичних» та «неісторичних» націй. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. 
Київ, 1994. Т. 1. С. 31–32.

Правобережна Україна протягом 1820–1830-х років стала авансценою потужних 
селянських повстань, на чолі з легендарним ватажком Устимом Кармелюком, якого лі-
тературна традиція охрестила «українським Робіном Гудом», «благородним розбійни-
ком» й останнім гайдамакою. Хвиля повстань і нападів супроти панського гноблення 
тривала до 1835 р. 

На Правобережній Україні російська адміністрація 1839 р. скасувала церковну 
унію. Всіх греко-католиків було примусово переведено у православ’я, що викликало 
негативну реакцію й полемічні виступи церковних діячів в Австрійській імперії.

Українське національне відродження 

За доби російського імператора Миколи І впроваджується новий ідеологічний 
курс. Його фундатором на початку 1830-х років став міністр народної освіти, граф 
Сергій Уваров, який запропонував відому формулу-тріаду так званих стовпів росій-
ської державності – самодержавство, православ’я, народність. Наріжною основою 
цієї формули була масштабна та суцільна русифікаторська політика у сфері культури, 
освіти та мови, яка мала знівелювати чи принаймні мінімізувати мовно-культурні 
відмінності у багатонаціональній імперії Романових. Славнозвісна «уварівська тріада» 
передбачала творення нової «високої» російської, точніше імперської культури під дер-
жавно-офіційною опікою. Схожі процеси розгорнулися й на підавстрійській Галичині.

Український національний рух середини ХІХ ст. відповів на новий ідеологічний 
курс імперського уряду прискореним виокремленням культурної ідентичності із за-
гальноросійського світу й культурного простору.

Протягом 1830-х років у Галичині на суспільно-політичну й культурну авансцену 
вийшло нове покоління місцевих інтелектуалів, переважно вихованців Львівської 
семінарії. Знаковим явищем цього покоління вважають товариство «Руська трійця» 
на чолі з Маркіяном Шашкевичем, Яковом Головацьким та Іваном Вагилевичем. Ще 1834 р. 
вони підготували рукописний збірник «Зоря», який заборонила австрійська цензура. 
Наступну спробу вони здійснили в Угорщині, де цензурні обмеження були менш жор-
сткими. У 1837 р. у Будапешті було видано альманах «Русалка Дністровая».

Альманах «Русалка Дністровая» продемонстрував єдність мови галичан і підро-
сійських українців, розділених імперськими кордонами. Він мав велике значення для 
українського національного руху, позаяк окреслював спільний національний проєкт 
Відродження як для Галичини, так і Наддніпрянської України4. Її автори зазнали чи-
малих утисків.

У 1847–1848 рр. європейська революційна хвиля «весни народів» дісталася імперії 
Габсбургів. Зокрема, у 1848 р. відбулося створення Головної Руської Ради у Львові. Від-
тоді розпочалася радикалізація суспільних і культурних настроїв галичан, завдяки 
яким відбулося розмежування між польським й українським національними рухами в  
Австрійській імперії.

4  Русалка Дністрова: документи і матеріали. Київ: Наукова думка, 1989. 542 c.
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НАРИС П’ЯТНАДЦЯТИЙ. Відродження традицій української  
державності на українських землях у складі Російської, Австрійської  
та Австро-Угорської імперій (др. пол. ХVІІІ –  пер. чв. ХХ ст.) 

Натомість український національний рух розгортався в імперії Романових за зов-
сім інших соціокультурних передумов і політичних обставин, хоча плекав і висував 
аналогічні ідеї та проєкти.

У 1840 р. у Санкт-Петербурзі була опублікована перша поетична збірка «Кобзар» 
Тараса Шевченка. Її значення виходило за межі становлення нової української літерату-
ри. Передусім варто звернути увагу на політичний сенс творчості письменника, який 
закладав фундамент української національної ідентичності, що вже не могла мирно 
співіснувати із загальноімперською лояльністю.

Ці знаменні віхи українського національного руху синхронізувалися з іншими 
рухами поневолених народів Європи, де вірнопіддані монархів поступово перетворюва-
лися у громадян модерних держав зі своїми правами, обов’язками, ментальними наста-
новами, світоглядними орієнтирами. В Європі станові традиції й забобони розмивалися 
потужними політичними, соціальними, економічними і культурними метаморфозами, 
в яких народжувалися громадянські суспільства великих європейських націй.

Зрештою, саме у післянаполеонівську добу виникає низка молодоєвропейських 
проєктів, як-от Молода Німеччина (початок 1830-х років), Молода Італія (1831 р.), 
Молода Польща (1834 р.), Молода Європа (1834 р.), Молода Ірландія (1842 р.) та ін.  
До прикладу, з’явилися своєрідні маніфести, які репрезентували національні 
та християнсько-демократичні ідеали молодих європейських інтелектуалів, як-от 
«Книга польського народу і польського паломництва» (1832 р.) Адама Міцкевича 
та «Книга народу» (1838 р.) Фелісіте Робера де Ламенне та ін. Ці маніфести свідчили про 
те, що Європа абсолютистських монархій відходила у небуття, зокрема поступалася 
модерній Європі націй і національних держав. Новітні ідеї сприймалися й оригіналь-
но засвоювалися українськими інтелектуалами-романтиками. У цьому ж середовищі 
«Книгу буття українського народу», автором якої вважають Миколу Костомарова, 
зіставляють із «Книгами польського народу і польського паломництва» (1832 р.) Ада-
ма Міцкевича та «Книгою народу» (1838 р.) Фелісіте Робера де Ламенне. 

На межі 1845–1846 рр. було створено «Кирило-Мефодіївське братство», до якого 
ввійшли Тарас Шевченко, Микола Костомаров і Пантелеймон Куліш, відомі як «велика 
наддніпрянська трійка». За висловом Володимира Міяковського, «кидається в вічі не-
заперечний органічний зв’язок ідеології Братства з попередніми політичними товари-
ствами українськими, російськими і польськими, що діяли на території України і також 
органічна пов’язаніcть ідеології Братства з пізнішим українським рухом». А на думку 
Михайла Грушевського, у документах і матеріалах братчиків простежувалися «впливи 
західньо-европейської національної романтики кінця XVIII і початку ХІХ віку»1. 

Також до складу Братства входили Микола Гулак, Василь Білозерський, Панте-
леймон Куліш, Микола Савич, Юрій Андрузький, Опанас Маркович, Олександр Нав-
роцький, Іван Посяда й Олександр Тулуб. Загалом в осередку київських романтиків 
було близько 100 осіб, переважно у той чи інший спосіб пов’язаних з Університетом 
Св. Володимира.

1  Грушевський М. В сімдесяті роковини кирило-методіївської справи. Український історик. 1984. № 1–4. С. 221.

Ідея Кирило-Мефодіївського братства почасти була переспівом, почасти перероб-
кою класичної спадщини, насамперед переказів про братства давньогрецьких філосо-
фів, які у певному розумінні слід розглядати як найдавніший прообраз наукових шкіл 
або осередків давніх мислителів. Тож ідея слов’янського братерства простежується 
навіть у смисловому підтексті назви Кирило-Мефодіївського товариства – «Украйно- 
славянское общество». 

Політичні взірці для такої братерської угоди слов’янських народів кирило-
мефо діївці намагалися віднайти то в устрої давньогрецьких полісів, то у державно- 
політичних засадах організації Сполучених Штатів Америки і навіть у споконвічних 
громадських ідеалах давніх ранньослов’янських общин.

Панславізм братчиків кардинально різнився від проурядових або консервативних 
візій в яких слов’янська єдність уявлялася виключно у координатах Руського світу під 
державно-політичною зверхністю імперії Романових. Очевидно, що проблема осягнен-
ня панславістських впливів була надзвичайно полемічною та складною, як зазвичай 
трапляється у політичній думці.

«В своїй хаті – своя правда, і сила, і воля!» 

Провідну роль у формуванні української державницької ідеї та національно- 
визвольної ідеології відігравав Тарас Шевченко. Про це, зокрема, свідчить його чи 
не найбільш радикальна позиція у період діяльності Кирило-Мефодіївського товари-
ства2. Його ідеологія ґрунтувалася на національному протесті поневоленого народу, 
що «взивав до відплати за глум з національної гідності»3. Своєрідним маніфестом 
національного та соціального визволення українців стала поезія «Сон» («На панщині 
пшеницю жала»)4. Натхненний ідеалами національного визволення, Тарас Шевченко 
виступив проти московської ідеології поневолення5. Крилатий вислів: «В своїй хаті – 
своя правда, і сила, і воля!» ще й досі становить фундамент ідеології та програми 
всього народовладного українського визвольного націоналізму. Шевченків націона-
лізм – це не що інше, як рішуче прагнення будь-якого народу самовизначитися на своїй 
історичній території та незалежно від будь-кого правити собою згідно зі своїми наро-
довладними традиціями. Ідеал героїчного козацького чину, пристрасна оборона всього 
рідного, плекання державницької традиції, гартування націо нального характеру, гли-
бинний пафос національної самобутності, піднесення та ідеалізація всього величного 
в нашій історії, могутній християнізм – ось ті вартості й заповіти, які він нам дав і на 
яких повинна виховуватися нова українська людина6. При цьому в його основі лежав 

2  Запис рішення в справі Т. Г. Шевченка, зроблений ІІІ відділенням. Справа Т. Г. Шевченка. Кирило-Мефодіївське 
товариство. Київ: Наукова думка, 1990. Т. 2. С. 329; Довідка ІІІ відділення про Т. Г. Шевченка. Справа Т. Г. Шевченка, 
П. О. Куліша і М. І. Костомарова. Кирило-Мефодіївське товариство. Київ: Наукова думка, 1990. Т. 2. С. 354.
3  Савчук П. Т. Шевченко в світлі державницьких ідей. Визвольний шлях. 1958. Кн. 8. С. 893–894.
4  Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів. Київ: Наукова думка, 1991. Т. 2. С. 235.
5  Ситник О. М. Формування та еволюція ідеологічних концепцій національно-державницького спрямування в Україні 
(від початку ХІХ ст. – до 1939 р.). Донецьк: Нуолідж (Донецька філія), 2009. С. 214.
6  Баган О. Світоглядно-ідеологічні засади українського націоналізму. Українські проблеми. 1995. № 3–4. С. 5.
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НАРИС П’ЯТНАДЦЯТИЙ. Відродження традицій української  
державності на українських землях у складі Російської, Австрійської  
та Австро-Угорської імперій (др. пол. ХVІІІ –  пер. чв. ХХ ст.) 

християнський філософський ідеалізм1. Зокрема, у поемі «Неофіти», яка пронизана 
високою духовною вірою автора в Бога та Богородицю, душевні та фізичні муки Хри-
ста й Марії асоціюються зі стражданнями, які випали на долю України та її народу2. 
У цій поемі значною мірою проявилася релігійно-історіософічна насиченість у закли-
ку автора до пізнання «святої правди найширшою народною масою». А задля цього 
«нові апостоли» повинні володіти могутнім словом і мають бути здатними на великі 
жертви3. Як зауважив Дмитро Донцов, для Тараса Шевченка «Свята Правда» не просто 
вираз, а мета. І до неї мають прагнути люди «святої козацької крові», або – «лицарі 
святої». І лише завдяки їм українська нація зможе вирватися з неволі4. 

Причини національної катастрофи України Тарас Шевченко вбачав передусім, 
за висловом Дмитра Донцова, у дегенерації її провідної верстви. На думку поета, за 
політичний, економічний і моральний занепад України винними були саме «звирод-
нілі нащадки панства козацького, які за миску сочевиці продали займанцям право 
первородства у своїй землі, право правити нею5. На його переконання, зрадивши 
Україну, задля своєї вигоди вона стала на бік чи то Москви, чи то Варшави. У поетич-
ному творі «Якби-то ти, Богдане п’яний» Тарас Шевченко осмислив трагічність особи 
гетьмана Богдана Хмельницького. І поміж рядків поезії можна зрозуміти, що якби 
Богдан не скоїв величезної помилки – угоди з москалями в Переяславі, то був би він 
найславнішим «козачим розумним батьком» і найулюбленішим сином Матері України. 

Роман Додонов зауважив про існування трьох три найбільш узагальнених обра-
зів поета: 1) соціалістичний, як постматеріаліста, атеїста та революційного демократа, 
який закликає до боротьби зі зброєю в руках проти гнобителів; 2) націоналістичний: 
незламний, крицевий носій націоналізму, державницької ідеології, поборник само-
стійної України, який закликає зі зброєю в руках постати проти ворогів-окупантів 
і запроданців-українців; 3) народницький: пророк, Геній, із яким ідентифікується 
Україна, українство та український народ6. Дослідник зауважив, що уважний читач 
знайде в творах Шевченка концепцію вільної людини – про образу громадянина вільної 
української нації, для якого нетерпимими були кайдани.

Тарас Шевченко оформив ідейні передумови української модерної нації. З одного 
боку, він проголосив єдність ідей національної солідарності та соціальної справедливо-
сті, культу традицій і боротьби за політичне визволення, а з другого – підійшов до свого 
народу як ланцюга «мертвих, живих і ненароджених». Він випередив добу, став символом 

1  Савчук П. Революційна творчість Т. Шевченка. Визвольний шлях. 1958. Кн. 12. С. 1368.
2  Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів. Київ: Наукова думка, 1991. Т. 2. С. 218–219.
3  Бойко Ю. Шевченкова національно-революційна концепція та Шевченкове застосування її. Український історик. 1989. 
Т. 26. Ч. 1–3. С. 15.
4 Донцов Д. Незримі скрижалі кобзаря (Містика лицарства запорозького). Київ: Українська видавнича спілка ім. Ю. Липи, 
2009. С. 255–256.
5 Донцов Д. Ідеї Шевченка про Бога і націю. Донцов Д. Вибрані твори. Дрогобич: ВФ «Відродження», 2015. Т. 9: Ідеоло-
гічна і культурологічна есеїстика (1948–1957 рр.). С. 323–324.
6 Додонов Р. О. Соціально-філософський аналіз процесу формування та функціонування етноментальності. Харків, 
1999. 23 с.

і дороговказом для української спільноти, яка формувалася у націю7. Максим Розумний 
зауважив, що Тарас Шевченко витворив новий підхід до проблеми національності, нове 
розуміння ідеї нації, що згодом стали панівним серед українства, хоч і не рефлексовани-
ми при допомозі розгалуженої аналітичної термінології. Поодиноке визначення цього 
поняття нації зустрічається в назві однієї з найвагоміших поезій періоду «Трьох літ»: 
нація є надісторична, позасоціальна спільність «І мертвих, і живих, і ненароджених, в Укра-
їні і не в Україні сущих земляків». З точки зору такого розуміння природи національного 
як втілення суспільного ідеалу торжества «своєї правди» і оцінює Шевченко історичне 
минуле, соціальні реалії та інтелектуальні конструкції, при допомозі яких тогочасна 
українська інтелігенція намагалася реалізувати свою націєтворчу функцію. Означені 
ідеї Шевченка лягли в основу ідеології Кирило-Мефодіївського братства, давши поштовх 
процесу націо нального відродження та самоусвідомлення українців.

Нині сучасна українська людина – це шевченківська людина, для якої визначаль-
ним є гасло: «Борітеся – поборете!»8. Саме ці слова лягли в основу неофіційної доктрини 
новітнього українського державотворення.

Громадівський рух в Українському національному  
відродженні другої половини ХІХ ст.

У середині ХІХ ст. Російська та Австрійська імперії перебували на зламі двох 
епох, на межі вибору шляхів і засад модернізації суспільства. Вони мали будь-що-
будь реагувати на гострі політичні, економічні та соціокультурні виклики нового 
часу – потужної реструктуризації традиційного суспільства у Західній Європі, в яко-
му руйнувалася спадкова вертикальна ієрархія та виникали різноманітні перехідні 
верстви і прошарки. Власне, станові держави старої Європи швидко перетворювалися 
у суспільства громадян і держави націй. 

На такому багатоманітному, сповненому численних суперечностей соціокультурному 
тлі розгорнулося формування Українського національного руху другої половини ХІХ ст.

Новим осередком українського національного руху несподівано стала імперська 
столиця – Санкт-Петербург. У цьому місці зібралося чимало діячів, які спиралися 
на україн ське земляцтво великого міста, до якого долучалися симпатики з місцевої 
інтелігенції та чиновництва9. У 1861–1862 рр. у Санкт-Петербурзі видавався літера-
турно-науковий щомісячник «Основа», провідну роль в якому відігравали колишні 
кирило-мефодіївські братчики – Пантелеймон Куліш, Василь Білозерський, Мико-
ла Костомаров і Тарас Шевченко. Саме на сторінках цього журналу в одній зі статей Ми-
кола Костомарова була представлена його відома візія про «дві руські народності», яка 
започаткувала рішучу культурну сепарацію із координат так званого «Руського світу».

7 Гринів О. Українська націологія: від другої світової війни до відродження держави. Львів: Світ, 2004. С. 409.
8 Іванишин П. Шевченко в революційний час. Автор: центр ім. Д. Донцова. 07.03.2016. URL: http://dontsov-nic.com.ua/
shevchenko-v-revolyutsijnyj-chas/
9 Грушевський М. На порозі століття (Присвячено перемишльській українсько-руській громаді). Грушевський М. Твори. 
Львів, 2002. Т. 1. С. 211–212. 
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НАРИС П’ЯТНАДЦЯТИЙ. Відродження традицій української  
державності на українських землях у складі Російської, Австрійської  
та Австро-Угорської імперій (др. пол. ХVІІІ –  пер. чв. ХХ ст.) 

На думку Миколи Костомарова, «Москва, поневолюючи князів і підгортаючи їх під 
свою кормигу, тим самим обновляла ідею спільної батьківщини, тільки вже не в тій 
формі, як колись, не в федеративній, а в єдиновладній. Отак склалася московська мо-
нархія, отак із неї виросло згодом російське державне тіло. Громадською стихією Мо-
скви є загальність (“общинность”), знищення особистости, навпаки тому як на Україні 
і в Новгороді, де принцип особистости раз-у-раз виявляв свою живучість…»1.

Із таких слів Миколи Костомарова неодмінно випливала конфронтаційна репре-
зентація російської й української минувшини, яка подавалась як змагання, проти-
стояння ідеалів на історичній авансцені. Цю наріжну тезу історик підпирає низкою 
спостережень і замальовок із народного життя, котрі демонструють прямо-таки кри-
чущі відмінності між «двома руськими народностями» – росіянами й українцями. 
Недаремно його студію «Две русские народности» Михайло Грушевський називав 
«Євангелієм українського сепаратизму»2, а Дмитро Дорошенко – «Євангелієм україн-
ського націоналізму»3.

На початку 1860-х років український національний рух отримує новий імпульс і на 
теренах Наддніпрянської України. Відтак 1861 р. у Києві конституюється громада з чис-
ла студентів місцевого університету та української інтелігенції. Поступово мережа 
громад і недільних шкіл охопила більшість великих міст Наддніпрянщини. На думку 
Володимира Міяковського, сам термін «громада» як позначення всієї студентської 
корпорації чи спільної колективної праці походить із практики тодішніх гмін, в якій 
брали участь члени різних земляцтв4.

Громадівський рух спирався на складні й неоднорідні інтелектуальні, культурні 
та політичні засади. Саме споглядання та переосмислення контрастів станового життя 
на західних околицях імперії Романових були первісними віхами, які торували шлях 
майбутнім українським інтелектуалам – вихідцям із аристократичних верств на межі 
дореформених і пореформених часів. До них належало нове покоління діячів, яке 
репрезентували такі знакові постаті, як Володимир Антонович і Михайло Драгоманов.

Самобутнє «ходіння у народ» Володимира Антоновича та його товаришів, відоме як 
хлопоманство, було не тільки актом самопізнання молодих інтелектуалів, а й спробою 
перевірити на ділі культурно-просвітницькі чи громадівські ідеали. Олександр Ми-
цюк вважав, що Володимир Антонович і хлопомани уособлювали тип «правдивого 
інтелігента»5, тобто наголошував на етичних і соціальних прикметах їх інтелектуаль-
но-культурного перетворення.

На думку Володимира Антоновича, саме з такого своєрідного громадського й  
общинного «культу» на широкому культурно-історичному ґрунті й виросла ідея фе-

1 Костомаров М. Дві руські народності. Київ; Лейпциг, 1923. С. 61.
2  Грушевський М. Українська історіографія і Микола Костомаров. Літературно-науковий вістник. 1910. Т. 50. № 5. 
С. 223.
3  Дорошенко Д. Огляд української історіографії. Київ, 1996. С. 100.
4  Міяковський В. Київська громада (З історії українського громадського руху 60-их років). Міяковський В. Недруковане 
й забуте. Громадські рухи ХІХ сторіччя. Нью-Йорк, 1984. Т. 1: Новітня українська література. С. 265–267.
5  Мицюк О. Українські хлопомани. Чернівці, 1933. С. 51–52.

дерації. Ця ідея спиралася на пізньопросвітницькі ідеали рівноправності та особистої 
свободи у суспільному й державному житті, які зближували таких досить різних істо-
риків, якими були Володимир Антонович і Микола Костомаров. 

На думку Антоновича, держава – це «продукт людського розуму, який склався за 
вимогами історичного життя; це спілка, в яку вступили люди однієї чи багатьох на-
ціональностей з метою забезпечити зовнішню безпеку та внутрішній благоустрій»6. 
Історик висловився щодо співвідношення понять «нація» та «держава». Він стверджу-
вав: «Про те, що визначає слово “національність” є дві діаметрально протилежні теорії. 
Перша теорія найбільш прищепляється у людей, що живуть у централістичній державі, 
теорія французько-російська, після якої народність це те, що складає державу. Це дер-
жавно-національна теорія. Друга теорія, якої держаться переважно німецькі, англій-
ські, італійські вчені, – так звана етнографічна. Вона обстоює за тим, що всяка група 
людей, яка складає один тип, творить націю. По цій теорії національність виробляється 
самою природою, а не державою»7. У критичній розвідці, присвяченій роману Генріка 
Сенкевича «Вогнем та мечем», Володимир Антонович дав своє тлумачення та розумін-
ня державної організації, як «суми справедливості і безпристрастности в відношенню 
до всіх своїх підданих, без ріжниці їх суспільного угруповання, національного типу, 
особистого положення в суспільності»8. Вочевидь ще кращим є означення держави 
у лекційних викладах: «Держава – це контракт, укладений між собою одиницями, 
які її складають для досягнення певної мети. Проте часто змішують поняття держави 
з поняттям про народність; вважають, що коли одна народність домінує в державі, 
то вона може нав’язувати свої етнографічні риси іншій народності, – це хибна думка, 
позаяк тут переслідують неможливе, а тому сили народу витрачаються на безцільну 
внутрішню боротьбу, вислідом чого є слабкість держави»9. Такі авторські визначен-
ня незаперечно тяжіють до пізньопросвітницьких канонів мислення та спираються 
на природно-правові настанови.

Тож народні і національні типи у рецепції Володимира Антоновича виступають 
не як ідеальна чи метафізична основа світу минувшини, а як підсумок багатоманіт-
ного історичного буття народу та нації у контексті низки векторів: природного, со-
ціального, культурного, етичного, антропологічного, духовного, господарського та ін. 
Це свідчить, що Антонович сприймав ідею народно-демократичної державності, а не 
імперсько- монархічної моделі держави.

Зрештою, його спостереження підносяться до думки про різні суспільні ідеї чи 
ідеали народів і націй: авторитарний, абсолютний у великорусів та громадської рівно-
правності, правди у русинів-українців. Історик підкреслював: «Такий ідеал вбачається 
в стародавнім вічі, в козацькій раді, в Запоріжжі, де члени мали повну волю і рівноправ-

6  Записка Вол. Антоновича в справі обмежень української мови. Антонович В. Твори. Київ, 1932. Т. 1. С. 282.
7  Антонович В. Про козацькі часи на Україні. Київ, 1991. С. 208.
8  Антонович В. Польсько-українські відносини XVII ст. в сучасній польській призмі (З нагоди повісти Г. Сєнкевича 
«Огнем і мечем»). Львів, 1904. С. 13.
9  Антонович В. История Литовской Руси: Лекции профессора Университета Св. Владимира В. Б. Антоновича 1881–
1882. Киев, 1882. С. 285–286.

Громадівський рух в Українському національному  
відродженні другої половини ХІХ ст.
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НАРИС П’ЯТНАДЦЯТИЙ. Відродження традицій української  
державності на українських землях у складі Російської, Австрійської  
та Австро-Угорської імперій (др. пол. ХVІІІ –  пер. чв. ХХ ст.) 

ність – всі були однакові й рівні»1. В іншій праці він зауважував, що Запорожжя являло 
собою «найчистіший зразок старого козацького ідеалу»2. Натомість ідеал польського 
«народного типу» майже цілковито ототожнюється вченим із аристократизмом3. 

Отже, погляди Володимира Антоновича стосовно національної держави не були 
негативними, а відповідали пануючим візіям і концепціям ХІХ ст., що розглядали дер-
жаву як своєрідний суспільний договір між різними верствами, владою і правлячою 
верствою країни.

Активізація українського національного руху на початку 1860-х років і Друге 
польське повстання, яке спалахнуло 1863 р., спричинило нову потужну хвилю урядової 
реакції. Польське повстання, його масштаб і наслідки потрясли російське суспільство, 
зокрема вплинули на його ставлення до українства.

У 1863 р. видано сумнозвісне розпорядження міністра внутрішніх справ Петра Ва-
луєва про заборону українського друку, яке суттєво змінило атмосферу для українства 
в імперії Романових. Адже у результаті заборони припинився друк шкільних і релігій-
них видань українською мовою, розрахований на широкі верстви населення.

Таким чином, «Валуєвський указ» був спрямований на те, щоби звести нездолан-
ні перепони на шляху перетворення українського руху з руху діячів-інтелектуалів 
у масовий національно-визвольний рух, який орієнтувався на модерні європейські 
взірці та тенденції. 

Урядова реакція та русифікація української аристократії призвела до того, що ча-
стина діячів українського походження, як-от Дебагорій-Мокрієвич, Стефанович, Ки-
бальчич, Кравчинський, Желябєв, Перовська та низка інших увійшла до складу росій-
ських народницьких революційних організацій. Проте, на переконання Івана Франка, 
проблемою було те, що ці діячі «не зуміли віднайти український національний ідеал»4. 
Утім, на початку 1870-х років український національний рух знову активізувався, особ-
ливо у межах Київської та Одеської громади. Саме громадівці 1873 р. виступили з ініціа-
тивою утворення у Києві Південно-Західного відділу Російського географічного товариства, 
яке перетворили на свій неформальний осередок. Під егідою Південно-Західного від-
ділу було підготовлено й видано етнографічні студії Володимира Антоновича та Ми-
хайла Драгоманова, відомі як «Исторические песни малорусского народа с объяснениями 
Вл. Антоновича и М. Драгоманова» тощо. 

Громадівський рух уперше від часів кирило-мефодіївських братчиків фактично 
виступив із власною політичною програмою, в якій висувалися вимоги щодо федера-
тивного устрою Росії як держави із наданням широкої автономії України. Російський 
уряд сприйняв ці заходи та плани як український сепаратизм, який підривав дер-

1  Антонович В. Три національні типи народні. Антонович В. Моя сповідь. Вибрані історичні та публіцистичні твори. 
Київ, 1995. С. 97.
2  Антонович В. Исследование о гайдамачестве. (Извлечено из 3 тома 3 части «Архива Юго-Западной России»). Киев, 
1876. С. 26.
3  Антонович В. Три національні типи народні. Антонович В. Моя сповідь. Вибрані історичні та публіцистичні твори. 
Київ, 1995. С. 97.
4  Франко І. З кінцем року. Франко І. Додаткові томи до зібрання творів. Київ, 2010. Т. 54: Літературознавчі, 
фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці. С. 810.

жавно-політичні та соціальні основи імперії Романових. Відтоді імперський режим 
розглядав український рух як серйозну загрозу для територіальної цілісності Росії. 

18 травня 1876 р. російський імператор Олександр ІІ ухвалив у німецькому ку-
рортному містечку Емсі таємний акт, який доповнював і розширював сумнозвісний 
«Валуєвський циркуляр» 1863 р. Цим монаршим актом в імперії Романових забороня-
лося видання оригінальних творів і перекладів українською мовою, крім історичних 
пам’яток і белетристики, на друк яких потрібно було отримати спеціальний дозвіл 
цензури. До Російської імперії заборонялося ввозити будь-які українські книжки 
та брошури, видані за кордоном. Заборона поширилася навіть на театральні вистави, 
концерти, декламації, друкування текстів до нот і навіть на виголошення проповідей 
українською мовою. Відтепер українська мова в імперії розглядалась як мова сепара-
тистів – ворогів Російської держави.

Водночас було закрито Південно-Західний відділ Російського географічного това-
риства, припинено видання газети «Киевский телеграф» (неофіційний орган Київської 
громади), а також розпочато репресії супроти діячів Громади. Відомі громадівські дія-
чі, як-от Михайло Драгоманов, Федір Вовк, Микола Зібер, Сергій Подолинський та інші 
були змушені емігрувати під загрозою арештів й інших репресивних заходів. Пока-
зово, що якраз у середині 1870-х років визріває й оформлюється відома теза Михайла 
Драгоманова про неможливість нормальної культурної та наукової роботи на полі 
імперської науки, порівняно з країнами Західної Європи. Відтак він обстоює думку 
про повсюдне панування «казенної історії Росії» в імперії Романових, яке не давало 
жодної можливості показати справжню сутність московських і петербурзьких «збира-
чів» руських земель. Саме тому Драгоманов обирає долю інтелектуала-вигнанця, яку 
самоіронічно означує як роль «громадського наймита» на еміграції.

Отже, можливості культурно-освітньої та просвітницької праці, а тим більше 
культурно-громадські практики в Україні були зведені нанівець. Відтак на якийсь час 
центр українського національного руху перемістився поза межі Російської імперії. 

У Женеві Михайло Драгоманов заснував і видавав у 1878–1882 рр. журнал «Громада». 
У цьому виданні він виклав політичну програму громадівського руху щодо федералізації 
Російської та Австро-Угорської імперій, яка мала б забезпечити українським землям не-
порушний статус культурно-національної автономії у монархіях Габсбургів і Романових. 

Нова хвиля утисків і репресій розпочалася після вбивства російськими народо-
вольцями імператора Олександра І. За цих умов та обставин Київська громада зосе-
редилася здебільшого на наукових і культурно-освітніх практиках. У 1882 р. у Києві 
почав видаватися російськомовний журнал «Киевская старина», в якому систематично 
друкувалися українознавчі матеріали. 

Отож 1880-ті роки стали десятиліттям театралів і літераторів, зокрема позначили-
ся входженням до українського національного руху цілої низки відомих діячів – Марка 
Кропивницького, Марії Заньковецької, Іван Карпенка-Карого, Бориса Грінченка, Василя Са-
мійленка, Лесі Українки та ін.

Однак навіть офіційно дозволені форми культурної та наукової праці в імперії Ро-
манових спричиняли дедалі більше розчарування. До прикладу, наприкінці 1880-х  ро-
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НАРИС П’ЯТНАДЦЯТИЙ. Відродження традицій української  
державності на українських землях у складі Російської, Австрійської  
та Австро-Угорської імперій (др. пол. ХVІІІ –  пер. чв. ХХ ст.) 

ків «Киевская старина», яка опинилася під впливом Старої Громади, перетворилася 
на часопис, зорієнтований на студіювання «місцевих старожитностей» як «малоросій-
ської гілки» російської історії. Відтак журнал став своєрідною провінційною версією 
російських «товстих» журналів. Михайло Грушевський відзначав, що «Киевская ста-
рина» фактично запропонувала програму «популярного малоросійства для вжитку 
українців і малоросів зарівно»1.

Тож навіть наприкінці ХІХ ст. українці залишалися, за висловом Михайла Драго-
манова, «плебейською», тобто переважно селянською нацією зі своїми традиційни-
ми уявленнями, характерними для аграрного суспільства. Відтак українці й надалі 
вважали за краще працювати на селі, аніж найматися на великі заводи, фабрики чи 
копальні. Українське селянство стало невичерпним ресурсом для сільськогосподар-
ської колонізації окраїн Російської імперії – Середньої Азії, Сибіру та Далекого Сходу. 

За таких передумов відбувалося перенесення українського національного руху 
на західноукраїнські землі, де 1867 р. унаслідок австро-угорського порозуміння  
Австрія перетворилася у дуалістичну монархію. Галичина й Буковина ввійшли до складу 
австрійської частини імперії Габсбургів, а Закарпаття – до складу її угорської частини. 

У більш ліберальному політичному середовищі Австро-Угорщини, порівняно з  
імперською Росією помітних успіхів досягли українські діячі. Після ухвалення австрі-
йської конституції 1867 р. вони брали активну участь у політичному житті, передусім 
у виборах до провінційного сейму у Львові та центрального парламенту у Відні. Тим 
паче, що конституція 1867 р. декларувала культурну рівноправність усіх народів  
імперії Габсбургів. Але панівне становище у Галичині посідала польська аристократія, 
яка протягом 1860-х років досягла порозуміння з Віднем.

Ще наприкінці 1850-х років увагу на можливу роль Галичини в українському націо-
нальному русі звернув Пантелеймон Куліш, а згодом – Михайло Драгоманов. Саме остан-
ній повсякчас шукав паралелі й між різними національними рухами ХІХ ст. Скажімо, 
він порівнював рух провансальців, розділених між Іспанією і Францією, з аналогічни-
ми потугами українців, які опинилися по різний бік кордону Росії й Австро-Угорщини.  
Зокрема, український інтелектуал убачав подібність розгортання цих національних 
рухів: від літературного «відродження» до вимог творення федерації2. 

Порівняльні сюжети у працях Михайла Драгоманова досить часто походили зі 
зіставлення становища українців в імперії Габсбургів та імперії Романових. Відтак 
близькі приятелі цього вченого навіть називали його Михайлом Галицьким за постійні 
згадки про Галичину3.

Піднесення українського руху в Галичині стало результатом не тільки місцевих 
умов, а й свідомих заходів наддніпрянських діячів-патріотів, які намагалися перене-
сти центр всеукраїнської діяльності з Російської імперії на західноукраїнські землі. 
У 1873 р. з ініціа тиви відомих українських діячів Олександра Кониського, Михайла 

1  Грушевський М. С. Три Академії. Грушевський М. С. Твори. Львів: Світ, 2015. Т. 10. Кн. 1. С. 403.
2  Кошуль М. Від України до Оксітанії: Михайло Драгоманов і французький регіоналізм. Всесвіт. 1991. № 7. С. 231–232.
3  Драгоманов М. Австро-руські спомини (1867–1877). Львів, 1889–1892. Ч. 1–5. С. 259.

Драгоманова та Дмитра Пальчикова за фінансового сприяння Єлизавети Милорадович 
та за підтримки галицьких народовців у Львові було утворено Літературно-наукове 
товариство ім. Т. Шевченка. 

У другій половині 1880-х років галицькі народовці здобувають рішучу перемогу 
над місцевими москвофілами. Заразом у світлі російсько-австрійського протистояння 
вимальовувалася компромісна угода у Галичині, відома як «нова ера». Перемовини 
навколо «нової ери» завершилися успіхом 1890 р. унаслідок втручання намісника 
Галичини Казимира Бадені та позиції частини лідерів Київської громади. Намісник 
домовився з вузьким колом польських політиків і кількома лідерами народовців.

Однак порозуміння у форматі «нової ери» було короткотривалим. Москвофіли роз-
горнули шалену агітацію супроти суспільно-політичних практик, пов’язаних із «новою 
ерою». Проти виступила також Русько-Українська радикальна партія. До того ж поси-
лювалося невдоволення через затягування виконання урядових обіцянок. У лютому 
1894 р. була здійснена невдала спроба повернення народовців до союзу з москвофілами 
й радикалами. Тоді ж епоха «нової ери» досягла кінця. 

Для українського національного руху «нова ера» принесла певні здобутки. Пере-
дусім відбулося офіційне визнання забороненого в Російській імперії фонетичного 
правопису та впровадження його в австрійські державні установи та систему освіти. 
У Львівському університеті була створена кафедра історії, а її керівником був призна-
чений найкращий учень – Володимира Антоновича Михайло Грушевський. Крім того, 
відбулося відкриття української гімназії в Коломиї та створення 1892 р. страхового 
товариства «Дністер». 

На цій хвилі у 1892 р. відбулася реорганізація Літературно-наукового товариства у  
Наукове товариство імені Шевченка, яке 1897 р. очолив Михайло Грушевський. Він 
протягом кількох років перетворив товариство де-факто на неофіційну Українську 
Академію наук. Вже 1899 р. Наукове товариство імені Т. Шевченка за кількістю опублі-
кованих на укових видань зрівнялося із Краківською Академією наук4. 

Михайло Грушевський та Іван Франко стали ідейними лідерами українського на-
ціонального руху наприкінці ХІХ ст., які обстоювали тезу про необхідність єднання 
галичан і наддніпрянців, розділених кордонами імперій.

Наприкінці ХІХ ст. національний рух на західноукраїнських землях вступає 
у політичну фазу чи хвилю розвитку. У Галичині формуються та голосно заявляють 
про себе перші українські політичні партії. У 1890 р. була створена Русько-Українська 
радикальна партія – перша українська політична партія в Галичині, яку очолив Іван 
Франко. Ця партія намагалася сполучити доктринальні засади соціалізму марксист-
ського зразка з обороною інтересів українських селян і національних зацікавлень 
українців-галичан в імперії Габсбургів.

Утім, склад цієї партії виявився неоднорідним, що спричинило гостру внутріш-
ньопартійну полеміку між такими старими радикалами, як Іван Франко, Михайло 

4  Соймові запомоги. Літературно-науковий вістник. 1899. Кн. 6. С. 136.
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НАРИС П’ЯТНАДЦЯТИЙ. Відродження традицій української  
державності на українських землях у складі Російської, Австрійської  
та Австро-Угорської імперій (др. пол. ХVІІІ –  пер. чв. ХХ ст.) 

Павлик, Остап Терлецький і «молодими» радикалами, як В’ячеслав Будзиновський, 
Микола Ганкевич, Володимир Охримович. 

Водночас саме радикали вперше висунули модерну ідею самостійності України. 
У 1895 р. була видана брошура Юліана Бачинського «Україна irredenta» (написана 1893 р.), 
в якій було вперше сформульовано тезу про необхідність здобуття політичної неза-
лежності українського народу. Ця ідея була представлена і в новій редакції програми 
Русько-Україн ської радикальної партії 1895 р.

Зрештою, Юліан Бачинський був першим мислителем в українській суспільно- 
політичній думці, який, спираючись на марксистське вчення, проаналізував суспільно- 
економічні взаємини як підавстрійської, так і підросійської частин України, насампе-
ред їх економічного розвитку та висунув на порядок денний питання про політичну 
незалежність українського народу в єдиній соборній державі. За його візією, політична 
самостійність України є найголовнішою умовою її економічного й культурного роз-
витку та загальною умовою існування. Причому автор обстоював думку, що боротьба 
за державну самостійність України не стосується виключно українців, а є спільною 
справою всіх націй, які заселяють її етнічну територію.

Чималу роль для піднесення національної самосвідомості галицьких українців 
відіграло святкування у Львові 1898 р. 100-річчя української літератури та 25-ліття 
літературної діяльності Івана Франка. У 1898 р. у Львові вийшов перший том мону-
ментального багатотомника Михайла Грушевського «Історія України-Руси», який від-
творював органічний зв’язок між різними поколіннями та періодами національного 
Відродження. Автор вже у передмові до першого видання першого тому наголошував: 
«Мені мило, що вихід сеї книги припадає на столітє нашого відродження; нехай вона 
буде йому привітом»1.

У 1899 р. у Львові утворилась Українська національно-демократична партія за ініці-
ативи Івана Франка, Михайла Грушевського, Володимира Охримовича та інших, яка 
посіла становище найвпливовішої політичної сили тодішнього українства. Того ж року 
після розколу у таборі радикалів оформилась Українська соціал-демократична партія 
на чолі з Миколою Ганкевичем, Юліаном Бачинським і Семеном Вітиком. Тож три провід-
ні українські галицькі політичні партії – національні демократи, соціал-демократи 
та радикали виступили як поборники політичної самостійності України.

Помітні метаморфози сталися і у церковній сфері. У 1900 р. галицький митро-
поличий стіл посідає Андрей Шептицький, завдяки якому греко-католицька церква 
остаточно перейшла на позиції українського національного руху.

Натомість на землях підросійської України заборона користуватися українською 
мовою в друкованих виданнях, наукових студіях та освіті (Валуєвський циркуляр 
1863 р., Емський едикт 1876 р.) не давали змоги створити розвинуту національно-куль-
турну освітню мережу та відповідні передумови для консолідації українства як полі-
тичної нації протягом ХІХ ст. 

1  Грушевський М. Історія України-Руси. Львів, 1898. Т. 1: До початку ХІ віка. С. 1.

Однак на зламі ХІХ–ХХ ст. політизація українського національного руху роз-
почалася і на східноукраїнських теренах. Влітку 1891 р. на могилі Тараса Шевченка 
українські студенти заснували невелике таємне політичне товариство – «Братство 
тарасівців». Його лідерами були Іван Липа, Борис Грінченко та Михайло Коцюбинський, 
які обстоювали ідеал широкої політичної автономії України та критикували старих 
українофілів за аполітичність і культурницьку обмеженість. Тарасівці стали провіс-
никами великих змін в українському національному русі в імперії Романових на зламі 
двох століть – ХІХ і ХХ.

На межі століть провідні позиції в українському русі перейшли від покоління 
старих громадівців, метафорично кажучи від генерації Володимира Антоновича 
й Михайла Драгоманова, до генерації Івана Франка та Михайла Грушевського, яка 
орієнтувалася на модерні культурні, політичні й інтелектуальні європейські зразки. 
Водночас на культурну та громадську авансцену виходило і наймолодше покоління, 
народжене в останні десятиріччя ХІХ ст. Ця генерація представлена такими імена-
ми, як-от Дмитро Дорошенко, Дмитро. Донцов, Сергій Єфремов, В’ячеслав Липинський, 
які запропонували відмінні політичні шляхи для розвою українського національного 
руху – соціалістичні, ліберальні, консервативні, націоналістичні.

Тож політизація українства висувала нові завдання, які мимоволі пов’язувалися 
з політичними змінами на початку ХХ ст. Передусім актуалізувалися питання, пов’я-
зані з розширенням культурно-громадських і політичних практик, що мали плекати 
ідеї національної самостійності й державної незалежності України. Відтак ширили-
ся спроби осягнути політичне становище українства на перехресті століть у складі  
імперій Габсбургів і Романових й запропонувати актуальні візії та концепції щодо 
практично-політичних гасел українського національного руху початку ХХ ст.

У лютому 1900 р. була створена на чолі з Дмитром Антоновичем Революційна україн-
ська партія (РУП) у Харкові як нелегальна партія, яка фактично завершила проєкт 
«Братства тарасівців». РУП стала першим масштабним партійним, хоч і нелегальним 
проєктом Наддніпрянської України. Того ж року була опублікована славнозвісна бро-
шура Миколи Міхновського «Самостійна Україна», яка спершу була прийнята РУП як 
програма, проте 1902 р. ця політична сила відмовилася від неї. 

У 1905 р. РУП перейшла повністю на марксистські позиції та змінила назву 
на Україн ську соціал-демократичну партію, яку очолили Володимир Винниченко, Симон 
Петлюра, Микола Порш, Лев Юркевич та ін. У 1903–1904 рр. із РУП вийшли осередки 
соціалістів- революціонерів (есерів), які на початку 1907 р. об’єдналися й утворили 
Українську партію соціалістів-революціонерів.

Натомість у 1902 р. Микола Міхновський заснував Українську національну партію, 
яка прийняла гасло самостійності як програмне, проте змогла охопити лише обмежене 
коло адептів і прихильників. Та, попри ці обставини, він став першим наддніпрян-
ським політичним діячем, який висунув й обґрунтував модерну ідею державно-полі-
тичної незалежності України. Політик став фундатором політичної течії, яка обстою-
вала самоцінність і самодостатність української ідеї та її цілковиту окремішність від 
ідеї загальноросійської на основі здобуття державно-політичної незалежності України. 
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НАРИС П’ЯТНАДЦЯТИЙ. Відродження традицій української  
державності на українських землях у складі Російської, Австрійської  
та Австро-Угорської імперій (др. пол. ХVІІІ –  пер. чв. ХХ ст.) 

Микола Міхновський – батько модерного українського націоналізму наголошував: 
«Нас багато – цілих 30 мільйонів... Наша нація у своєму історичному процесі часто була 
не солідарною поміж окремими своїми частинами, але нині увесь цвіт української на-
ції, по всіх частинах України живе однією думкою, однією мрією, однією надією: «Одна 
єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпатів аж по Кавказ»1.

Утім, переважна більшість українських партій, які постали на теренах підросій-
ської України на початку ХХ ст., виступали поборниками перебудови Росії у федерацію, 
в якій Україні надавалася широка територіально-культурна автономія.

Новий поштовх для політизації українського національного руху надала програ-
на російсько-японська війна 1904–1905 рр. Імперію Романових охопили масові бунти, 
які переросли у першу російську революцію. Збройні заворушення перекинулися на-
віть на армію та флот. У червні 1905 р. в Одесі спалахнуло повстання матросів на бро-
неносці «Потьомкін». Відтак російський імператор Микола II змушений був видати 
спеціальний маніфест 17 жовтня 1905 р., який окреслював конституційні зміни – ви-
бори до Державної Думи та широкі політичні права підданим Російської імперії. 

Таким чином, український національний рух розгорнувся під знаком загальної 
кризи Російської імперії, яка досягла кульмінації у 1905–1907 рр. Спершу українські 
політичні проєкти вирізнялися поміркованими політичними вимогами, що спиралися 
на федеративні й автономістські ідеали суспільного устрою.

У першій Державній Думі Російської імперії була створена Українська парламент-
ська громада, яка складалася із 45 депутатів на чолі з чернігівським діячем Іллею Шра-
гом. У другій Державній Думу Українська парламентська громада нараховувала 47 осіб, 
які змагалися за надання широких автономних прав Україні. Втім, у червні 1907 р. 
у результаті фактичного державного перевороту другу Державну Думу було розпу-
щено. Тоді ж було суттєво змінено виборче законодавство, котре істотно обмежило 
можливості як соціальних низів, так і національних меншин. Тому представництво 
українських діячів у третій і четвертій Державній Думі було мінімізовано, що сталося 
внаслідок істотного звуження кола виборців.

Водночас революція 1905 р. спричинила до короткотермінового піднесення україн-
ського культурного та громадського життя у підросійській Україні. Почала друкуватися 
україномовна преса, виникла мережа товариств «Просвіти», поширилися українські 
просвітницькі, громадські та культурні проєкти. Від 1906 р. у Києві розпочався друк 
щоденної української газети «Рада», яка видавалася коштом відомого громадсько-куль-
турного діяча та мецената Євгена Чикаленка. Ця газета, попри чималі складнощі, про-
існувала до початку Першої світової війни.

У 1907 р. Михайло Грушевський не тільки перебрався зі Львова до Києва, а й пере-
ніс свою діяльність із Галичини до Наддніпрянської України. За його ініціативою було 
засноване Українське наукове товариство у Києві та перенесено видання «Літературно- 
наукового вісника». Проте від середини 1907 р. розпочалося значне падіння громадської 
активності, що викликало занепокоєння низки українських діячів, зокрема Грушев-

1  Міхновський М. Самостійна Україна. Київ, 2002. С. 41–42.

ського. Останній вважав таке становище загрозливим і небезпечним2. Розпочалися часи 
нових утисків, переважно відомі як «Столипінська реакція», пов’язана з політичними 
заходами міністра внутрішніх справ Петра Столипіна. Були закриті товариства «Про-
світа» та інші українські організації, а також заборонено продавати українські книжки, 
проводити концерти, вечори та інші культурно-просвітницькі заходи. Натомість фор-
муються шовіністичні організації, до прикладу, Київський клуб російських націона-
лістів, які посідають ворожі позиції до українського національного руху.

Праві та монархічні кола надзвичайно гостро реагували на спроби Михай-
ла Грушевського представити українську історію на теренах підросійської України. 
До прикладу, його намір посісти у 1907 р. кафедру російської історії Університету  
Св. Володимира, яка звільнилася після смерті Петра Голубовського, спричинив напро-
чуд інтенсивну і жорстку кампанію проурядової преси. Український учений навіть 
звернутися до суду, щоб спростувати очевидний наклеп, оскільки лідер київських 
монархістів Борис Юзефович охрестив його «ученим брехуном», а на судовому процесі 
назвав історичні студії «науковими захоп леннями політичного фанатика»3. 

В умовах спаду громадської активності 1908 р. постав новий політичний проєкт  
Товариства українських поступовців на чолі з Михайлом Грушевським, Євгеном Чикален-
ком і Сергієм Єфремовим. Однак антиукраїнська кампанія не припинилася навіть після 
смерті Столипіна, вбитого 1911 р. у Києві. Найяскравішим вислідом такої репресивної 
політики стала символічна заборона святкування 100-річниці від дня народження 
Тараса Шевченка 1914 р., що спричинила хвилю обурення як серед українців, так 
і симпатиків і прихильників української справи. Урядова заборона та супутні утиски 
викликали масові демонстрації студентів у Києві, а також низку громадських акцій як 
в імперії Романових, так і поза її межами. 

Ідеї Миколи Міхновського, своєрідним чином, розвивали українці – студенти 
Варшавського університету, в середовищі яких у 1913 р. виникла думка про заснування 
самостійницької організації. Відтак, у 1914 р. у Києві постало «Братство Самостійни-
ків», яке подібно до «Братства Тарасівців» ставило за мету розвиток самостійницької 
ідеології. Його члени  вважали одним із головних своїх завдань подолання москво-
фільства серед так званих «свідомих українців» і поступове прищеплення їм само-
стійницьких поглядів4. Проте внаслідок особливої законспірованості та складностей 
щодо прийому нових членів, ідеологія «Братства Самостійників» не набула належного 
поширення в Україні навіть під час визвольних змагань.

На початку XX ст. також став помітним розвій українського консерватизму на чолі 
з В’ячеславом Липинським, який «матеріалістичному універсалізмові» протиставляв 
«ідеалістичний універсалізм хліборобів»5. Він належав до кола нечисленних україн-

2 Грушевський М. На українські теми. При кінці року. Грушевський М. Твори. Львів, 2005. Т. 2. С. 6.
3  К вопросу о кандидатуре на кафедру русской истории в университете св. Владимира профессора Львовского 
университета Михаила Грушевского. Киев, 1908. С. 26.
4  Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних змагань 1917–1918 (Про що «історія мовчить»). [репринтне 
вид]. Львів: Каменяр, 1994. С. 29–30.
5  Липинський В. Універсалізм у хліборобській ідеології. Київ: Смолоскип, 2003. С. 19. 
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НАРИС П’ЯТНАДЦЯТИЙ. Відродження традицій української  
державності на українських землях у складі Російської, Австрійської  
та Австро-Угорської імперій (др. пол. ХVІІІ –  пер. чв. ХХ ст.) 

ських політиків і громадських діячів, які на противагу більшості учасників українсько-
го руху в підросійській Україні, що підтримували програму автономії у складі федера-
ції, відстоювали ідею незалежної української держави1. Липинський втілив українську 
національну ідею в формі «класократичного» елітарно-корпоративного суспільного 
устрою, протиставивши його імперіалізмам двох видів: охлократично-державниць-
кого – в Росії й колоніально-економічного, ліберально-фінансового – в Польщі2.

Порівняно з обширами підросійської України у підавстрійській Галичині україн-
ський національний рух досяг неабияких результатів, хоча здебільшого у культурній 
та кооперативній сферах. Мережа культурно-просвітніх і господарсько-кооперативних 
організацій охопила практично всі повіти. У 1914 р. товариство «Просвіта» нараховувало 
понад 70 місцевих відділень і мало близько 3 тис. клубів-читалень. Освітня мережа скла-
далася з 3 тис. початкових шкіл, шести державних і п’ятнадцяти приватних гімназій. 
Навіть у Львівському університеті успішно функціонувало десять українських кафедр. 

Великого розвою сягнув кооперативний рух, який репрезентувало близько 500 кре-
дитних організацій, спілок й інших осередків. Він спирався на потужне українське 
товариство «Дністер» і Крайовий земельний банк.

Однак політична ситуація на західноукраїнських землях лишалася складною 
для українського національного руху. На політичну боротьбу на галицьких обширах 
чимдалі сильніше накладалися соціальні та національні змагання. Скажімо, у 1902 р. 
Східна Галичина стала тереном потужного сільськогосподарського страйку, в якому 
взяли участь кілька сотень тисяч місцевих селян. Останні вимагали підвищення заро-
бітної плати польськими поміщиками, на яких вони працювали протягом тривалого 
часу. Відтак українські політичні партії на Галичині здобули важливу арену для своїх 
пропагандистських і просвітницьких проєктів.

Водночас точилася гостра й запекла боротьба навколо створення українського 
університету у Львові та проведення виборчої реформи, що мала збільшити представ-
ництво українців у галицькому сеймі. Причому конфлікти з польськими політичними 
силами краю набували гострих, непримиренних і навіть екстремальних форм. Так, 
слід згадати вбивство галицького намісника Андрія Потоцького, скоєне українським 
студентом Мирославом Січинським у 1908 р., а також убивство поляками одного з лі-
дерів українського студентського руху Адама Коцка, що сталося 1910 р. 

На початку 1914 р. зусиллями митрополита Андрея Шептицького було досягнуто 
тимчасового компромісу з польськими колами щодо представництва українців у га-
лицькому сеймі. Та це становище було вкрай хитким.

Зрештою, велика війна, що наближалась, виразно окреслила ще один вододіл 
українства на проавстрійську та проросійську орієнтації, хоч у тому чи іншому вигляді 
цей поділ побутував і раніше. 

7 грудня 1912 р. українські політичні партії Галичини задекларували однозначну 
підтримку Австро-Угорщини на випадок війни з Російською імперією. Майже всі по-

1  Осташко Т. Суспільно-політична діяльність В’ячеслава Липинського на тлі його листування. Листування В. 
Липинського. Київ: Смолоскип, 2003. Т. 1. С. 119.
2  Гринів О. Українська націологія: від другої світової війни до відродження держави. Львів: Світ, 2004. С. 549.

літичні партії сподівалися, що війна уможливить автономію, а можливо, навіть націо-
нально-державну самостійність України. Цісарський уряд підтримував й «Український 
січовий союз», заснований 1912 р., який мав понад 15 тис. членів. Аналогічне рішення 
ухвалив і Другий всеукраїнський студентський з’їзд, який відбувся у Львові у липні 
1913 р. Отож позиція галицьких політичних кіл і громадськості щодо майбутньої війни 
була досить сконсолідована. 

Однак серед українських політичних і громадських діячів передвоєнного часу 
знайшлися й ті, які пропонували не дотримуватися ані проросійської, ані проавстрій-
ської позиції у наступній війні. Одним із таких політиків був В’ячеслав Липинський, 
який 1912 р. пропонував «в майбутній Австро-Російській війні не ставати свідомо, 
виразно і голосно ні по стороні Австрії, ні, тим більше, по стороні Росії»3.

Так чи інакше, але від 1912 р. загроза великої європейської війни, зокрема зітк-
нення Австро-Угорщини з Російською імперією, розглядалася багатьма політиками як 
доволі висока та навіть неминуча. Війна вибухнула влітку 1914 р., хоча могла спалах-
нути і в попередні роки.

Слід зауважити, що майбутні військово-політичні супротивники розглядали 
«україн ське питання» як своєрідну «карту» – планували використати її виключно з пер-
спективи власних воєнних планів чи геополітичних стратегій. У Російській імперії 
український національний рух вважали продуктом австрофільських і германофільських 
аспірацій. Натомість в Австро-Угорській імперії український національний рух асоцію-
вали з російськими загрозами, зокрема дошукувалися його москвофільських коренів.

«Українське питання» та боротьба за українську державність  
у період Першої світової війни 

Із початком Першої світової війни на українських землях завершилося «довге» 
ХІХ ст. Доба імперій відходила в небуття. Розпочалося суцільне руйнування старих 
монархічних режимів і стрімка радикалізація політичних вимог українського на-
ціонального руху, що вже формулювалися у дусі здобуття національно-державної 
самостійності.

До війни було втягнуто 48 із 59 держав тодішнього світу. Супротивники розбилися 
на два блоки. Союз Центральних держав – Німеччина, Австро-Угорщина, Туреччина 
та Болгарія й країни Антанти – Англія, Франція, Росія, згодом до війни вступили 
Сполучені Штати, Італія та інші держави. Відтак галичани і наддніпрянці опинилися 
у воюючих арміях супротивних сторін. 

Вважається, що до російської імператорського армії було мобілізовано за різни-
ми підрахунками від 3,5 до 4 млн українців, а від 250 до 300 тис. галичан служили в  
австро-угорському війську. Російська імперія усього мобілізувала до війська майже 
16 млн осіб. Це було більше, ніж рекрутували Англія та Франція разом узяті – майже 

3  Липинський В. Меморіал до Українського [Інформаційного] Комітету про наше становище супроти напруженої 
політичної ситуації в Європі. Липинський В. Повне зібрання творів, архів, студії. Київ; Філадельфія: Український 
письменник, 2015. Т. 1: Суспільно-політичні твори (1908–1917). С. 516. 
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НАРИС П’ЯТНАДЦЯТИЙ. Відродження традицій української  
державності на українських землях у складі Російської, Австрійської  
та Австро-Угорської імперій (др. пол. ХVІІІ –  пер. чв. ХХ ст.) 

12 млн осіб1. Майже кожен четвертий вояк, одягнутий в однострої російської імпера-
торської армії, був українцем.

Певна річ, український національний рух в Австро-Угорській імперії підтримав 
цісарську армію. Ще в липні 1914 р. представники українських політичних партій Га-
личини і Буковини об’єдналися у Головну Українську Раду на чолі з Костем Левицьким, 
яка проголосила Російську імперію історичним ворогом України. 

Головна Українська Рада влітку 1914 р. звернулася до австро-угорського уряду 
з ініціативою про створення легіону Українських січових стрільців (УСС), хоч команду-
вання цісарського війська скептично сприйняло цей проєкт. До УСС виявили бажан-
ня вступити кілька десятків тисячі галичан, але цісарський уряд обмежив кількість 
легіону 2 тис. стрільців. Згодом після масового невдоволення добровольців штат зріс 
до 2,5 тис. вояків. 

Протягом 1915–1916 рр. УСС неодноразово опинялися в епіцентрі бойових дій і за-
знали чималих втрат. Запеклі бої сотні січових стрільців вели у травні–червні 1915 р. 
у районі гори Маківка, влітку 1916 р. – біля гори Лисоня поблизу Бережан. Багато сі-
човиків загинуло, близько тисячі потрапило в полон. Їх було відправлено до таборів 
військовополонених у Сим бірську й Царицині. 

Утім, здобутий бойовий досвід і сама організація січових стрільців стала важли-
вим чинником у національно-визвольних змаганнях 1917–1921 рр., особливо протягом 
1917–1918 рр. Окрім того, січовики проводили важливу культурно-освітню роботу 
на Волині, де відкрили близько сотні українських шкіл. Вишкіл українських січових 
стрільців пройшло чимало знаних військових діячів, зокрема майбутній державний 
секретар військових справ Західноукраїнської Народної Республіки Д. Вітовський.

Окрім того, серед січовиків була низка відомих українських інтелектуалів, напри-
клад історик Степан Томашівський. Він обіймав посаду заступника начальника Першого 
полку Українських січових стрільців, коменданта у Горонді та Страбичеві, врешті-решт 
члена Бойової управи у Відні. 

Вочевидь, він добре усвідомлював ті можливості й перспективи, які продукувала 
війна. Не випадково в одному з дописів воєнної доби історик стверджував: «Теперіш-
ня війна творить епоху в історії України, епоху, яку годі поки-що докладно означити; 
та відчуваємо її вже сильно»2. Водночас Степан Томашівський був переконаний в обна-
дійливих перспективах Першої світової війни для вирішення «українського питання», 
проте вважав, що ключовим у цьому сенсі є становище Галичини як самобутнього 
«П’ємонту України»3. 

Політичні емігранти з Наддніпрянської України – Володимир Дорошенко, Дмитро 
Донцов, Андрій Жук, Мар’ян Меленевський, Олександр Скоропис-Йолтуховський, Микола 
Залізняк створили влітку 1914 р. у Львові позапартійну «Спілку визволення України». Ця 
організація проголосила своєю метою відродження самостійної Української держави як 

1  Россия и СССР в войнах ХХ века: статистическое исследование. Москва, 2001. С. 65.
2  Томашівський С. Війна й Україна. Вістник СВУ. 1915. 14 падолиста. № 47–48. С. 1.
3  Там само, с. 2.

конституційної монархії. Ба більше, «Союз визволення України» самочинно перебрав 
на себе представлення загальноукраїнських інтересів за кордоном, точніше у Централь-
них державах і деяких нейтральних країнах. Зокрема, надіслав своїх представників: 
до Німеччини – Олександра Скоропис-Йолтуховського, до Туреччини – Мар’яна Меле-
невського, до Болгарії – Лева Ганкевича, до Італії – Олекси Семеніва, до Швеції та Норве-
гії – Осипа Назарука, до Швейцарії – Петра Чикаленка. Такі заходи викликали критику 
діяльності «Союзу» з боку українських діячів, зокрема й Михайла Грушевського. 

«Союз визволення України» впродовж Першої світової війни опублікував значну 
кількість літератури, періодичної преси, яка поширювалася серед українського насе-
лення країн Четверного Союзу або Союзу Центральних держав (переважно в Австро- 
Угорщині), емігрантів та військовополонених. Окремі видання, наприклад історичні 
студії Михайла Грушевського та географічні праці Степана Рудницького видавалися 
німецькою мовою. Крім «Вісника Союзу визволення України» друкувалися журнали 
у Відні та Лозанні, а також низка газет у таборах військовополонених, як-от «Роз-
світ» (Раштат), «Вільне слово» (Зальцведель), «Громадська думка» (Вецляр), «Розвага» 
(Фрайштадт), «Наш голос» (Йозефштадт).

Водночас «Союз визволення України» відіграв поважну роль у роботі з військово-
полоненими українцями – колишніми вояками російської армії. Завдяки цим прак-
тикам і заходам удалося вже на першому році війни домогтися певного поліпшення 
умов перебування українців у таборах Німеччини та Австро-Угорщини. Із плином часу 
у таборах зібралася чимала кількість полонених українців. До прикладу, у таборах 
Фрайштадт і Дуна-Сердатель на теренах Австро-Угорщини перебувало близько 30 тис. 
полонених українців. У таборах Раштат, Зальцведель, Вецляр на обширах Німеччи-
ни – понад 50 тис. полонених військовиків українського походження. До вказаних 
таборів відряджалися українські вчителі, опікуни, інструктори. Вони забезпечували 
функціонування громадських шкіл, бібліотек, читальних залів і кімнат, читали курси 
з української історії, мови та літератури, політичної економії, кооперації, німецької 
мови. У таборах створювали аматорські театри, хори, оркестри, а також споруджува-
лися церкви та каплиці, засновувалися каси взаємодопомоги і спільні фонди.

Таким чином, закладалися реальні військово-політичні можливості для створен-
ня майбутніх українських збройних частин, хоча німецьке й австрійське керівництво 
побоювалося використати цей ресурс у Великій війні.

Зрештою, сподівання членів «Союзу визволення України» на вагому підтримку 
урядів Центральних держав виявилися хибними. Цісарський уряд виявляв очевидну 
прихильність до польської орієнтації, зокрема досить негативно сприймав перспек-
тивні наміри «Союзу». І Німеччина, і Австро-Угорщина розглядала діяльність «Союзу 
визволення Украї ни» як ресурс на шальках терезів війни, який використовувала для 
реалізації поточних тактичних завдань із ослаблення імперії Романових. 

Проте частина членів «Союзу» все таки сподівалася, що поразка Росії неодмінно при-
зведе до здобуття національної та державної незалежності України. Наприклад, активний 
діяч «Союзу визволення України» Володимир Дорошенко, підбиваючи підсумки 1916 р., 
стверджував, що «національна українська ідея занадто вже глибоко увійшла в тіло й кров 
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НАРИС П’ЯТНАДЦЯТИЙ. Відродження традицій української  
державності на українських землях у складі Російської, Австрійської  
та Австро-Угорської імперій (др. пол. ХVІІІ –  пер. чв. ХХ ст.) 

цілого українського громадянства, усіх його станів і верств, щоби бюрократичними ука-
зами й приказами можна було спинити її розвій. Перед нею у всякім разі велика будуч-
ність. Але цілком природно вижиться вона лише з поразкою російського абсолютизму»1. 
Натомість українські політичні партії у Російській імперії переважно уникали рішуче 
пристати на бік однієї з вою ючих сторін, але де-факто були змушені підтримувати росій-
ське військо. Очільники Товариства українських поступовців Дмитро Дорошенко, Андрій 
В’язлов, Андрій Ніковський увійшли до складу створених повсюди відділень й осередків 
Всеросійського союзу земств і міст. У 1916 р. до нього вступив і Симон Петлюра, який  
отримав призначення на посаду помічника уповноваженого Союзу на Західному фронті.

Однак серед українських політичних діячів віднайшлися й ті, які не підтримували 
жодної політичної орієнтації. Наприклад, група членів Українська соціал-демокра-
тична робітнича партія на чолі з Левом Юркевичем від початку Першої світової війни 
посіла центристську позицію, зокрема намагалася відмежуватись як від русофілів 
із «Украинской жизни», так і від германофілів із «Союзу визволення України». Ця гру-
па у Женеві розпочала видання газети «Боротьба», на сторінках якої обстоювала візію 
«інтернаціонального соціалізму».

Початок війни на українських землях виявився успішним для російської армії, яка 
захопила частину Буковини включно з Чернівцями, а також Східну Галичину, вдерлася 
до Карпат. Після чотиримісячної облоги на початку було здобуто фортецю Перемишль.

Українські землі опинилися в епіцентрі бойових дій і зазнали неабияких спусто-
шень і руйнувань. Від перших днів Галичина і Північна Буковина стали полем запеклих 
бойових дій. До того ж з окупацією Львова у вересні 1914 р. російська адміністрація 
розпочала систематичну русифікацію та масштабні репресивні заходи щодо галицької 
інтелігенції, зокрема заарештувала та вивезла до Суздаля митрополита Андрея Шеп-
тицького та кілька десятків місцевих священиків. Понад 12 тис. галицьких інтелігентів 
було депортовано до Сибіру та інших віддалених регіонів Російської імперії.

На захоплених російським військом територіях Галичини й Буковини імперська 
адміністрація створила чотири губернії – Львівську, Перемишльську, Тернопільську 
та Чернівецьку. Вони були об’єднані у військове генерал-губернаторство на чолі з ві-
домим монархістом графом Георгієм Бобринським. За його ініціативи та керівництва 
розпочалися масовані заходи супроти українського національного руху, так зване 
викорінення «мазепинства», обернення греко-католиків у православних, арешти 
та депортація неблагонадійних галичан тощо. 

Утім, панування російської адміністрації в Галичині було короткотривалим. 
У травні–червні 1915 р. у результаті наступу німецьких й австрійських військ більша ча-
стина втраченої у 1914 р. території була повернута. Практично вся Галичина та значна 
частина Волині опинилася під контролем військ й адміністрації австрійського цісаря.

Серія поразок російської імператорської армії, великі територіальні втрати та за-
гострення політичної кризи призвели до напруги та виснаження українців – меш-
канців Правобережжя. Тим паче, що від осені 1915 р. розпочалася постійна евакуація 

1  Дорошенко В. Російська Україна в 1916 році. Стаття з кругів Союзу визволення України. Діло. 1917. 10 січня. № 6. С. 1.

мешканців із прилеглих губерній до різних регіонів Російської імперії. Київський уні-
верситет Св. Володимира евакуювали до Саратова, а Політехнікум – до Воронежа. По-
рушувалося навіть питання про евакуацію відомих святинь Києво-Печерської Лаври.

Складна ситуація виникла й на західноукраїнських землях. Після масштабного 
прориву російських військ на чолі з генералом Олексієм Брусиловим навесні 1916 р., то-
чилися тривалі перемовини між Німеччиною й Австро-Угорщиною щодо майбутнього 
польських земель. Відтак колишня територія Королівства Польського опинилася під 
німецьким контролем. Водночас цісарський уряд проводив рішучу пропольську полі-
тику, ігноруючи інтереси українців у складі проєктованої чи відроджуваної Польщі.

Українське національне відродження першої половини XIX ст. започаткувало роз-
виток цілої низки концепцій національно-духовного розвитку та самоутвердження. 
Внесок у їх розроблення, створений видатними мислителями цього періоду, насампе-
ред кирило- мефодіївцями, став ідейно-політичним підґрунтям подальшого форму-
вання національної ідеології. Фактично вперше в програмі Кирило-Мефодіївського 
братства було своєрідно обґрунтовано ідею боротьби за власну незалежну державу, 
хоча й у складі Союзу слов’янських республік.

Друга половина XIX ст. ознаменувалася значним підйомом національного руху 
в Украї ні. Причому активізація громадсько-політичної діяльності спостерігалася як 
у Західній, так і в Наддніпрянській Україні. Особливо визначальною була роль Гали-
чини, яка своєрідно відіграла роль «Українського П’ємонту». У цей період відбувалося 
визрівання української нації, що проявилося, зокрема, у становленні національного 
самоусвідомлення та у формуванні національної ідеології. 

 Незважаючи на роз’єднаність західноукраїнських і східноукраїнських земель 
у зв’язку з їх перебуванням під владою Австро-Угорської та Російської імперій, розви-
ток ідеологічних напрямів протягом другої половини XIX – початку XX ст. відбувався 
у досить тісному взаємозв’язку та взаємовпливі. Зокрема, ідеологія самостійництва 
спочатку формувалася в Галичині, але найбільшого піднесення вона досягла в Наддні-
прянській Україні. 

«Лютнева революція» 1917 р., яка повалила династію Романових, перевела держав-
ницькі сподівання та наміри українських діячів у практичне русло. Розпочалася доба 
національно-визвольних змагань, великих жертв, високого мучеництва та масового 
героїзму українців у боротьбі за свою Українську державу! 

Автори: Валерій Смолій, Олександер Ситник

«Українське питання» та боротьба за українську державність  
у період Першої світової війни
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ПостатіПостаті--символисимволи
українськоїукраїнської
державностідержавності

Письменник, засновник сучасної української літературної мови. Поема «Енеїда» 
стала твором загальнонаціонального значення нової української літератури 

(фрагмент картини, худ. І. Їжакевич)

Іван КотляревськийІван Котляревський

1769–18381769–1838
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Василь  Василь  
КапністКапніст

Поет, один із провідників  
новгород-сіверських  

патріотів-автономістів 
 (худ. Ф. Борель)

1758–18231758–1823

Микола Рєпнін-Микола Рєпнін-
ВолконськийВолконський

Малоросійський губернатор, 
прихильник автономістів,  
автор проєкту відновлення  
козацьких полків, меценат  

(худ. Т. Шевченко)

1778–18451778–1845

Дмитро  Дмитро  
ТрощинськийТрощинський

Один із лідерів патріотів- 
автономістів, меценат, 

державний діяч  
(худ. В. Боровиковський)

1749–18291749–1829

Олександр  Олександр  
БезбородькоБезбородько

Державний діяч, меценат – 
фундатор Ніжинського ліцею

(худ. І. Лампі)

1747–17991747–1799

Артем Терещенко Артем Терещенко 
(Карбованець)(Карбованець)

Підприємець, меценат і громадський 
діяч. Співзасновник «Товариства 

цукробурякових і рафінадних заводів 
братів Терещенків» 

1794–18731794–1873

Франц-Ксавер-Франц-Ксавер-
Вольфґанґ МоцартВольфґанґ Моцарт

Піаніст і композитор. Створив 
музичне товариство св. Цецилії 

та інститут співу у Львові – першу 
музичну школу у місті 

(худ. невід.)

1791–18441791–1844

Василь КаразінВасиль Каразін

Засновник Харківського  
університету. Зробив численні 

відкриття в галузі хімії. Першим 
запропонував створити мережу 

метеорологічних станцій
(худ. Л. Серяков)

1773–18421773–1842

Нікола (Микола)Нікола (Микола)
ТерещенкоТерещенко

Підприємець і благодійник.  
За його підтримки відбулося  

відкриття низки освітніх  
закладів, зокрема педагогічного  

університету в Глухові

1819–19031819–1903
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Микола ГогольМикола Гоголь

Письменник із відомого українського 
роду Гоголів-Яновських. Здійснив вплив 
на українську і російську літературу  

та культуру. Був етнографом 
і збирачем фольклору  

(худ. Ф. Моллер)

1809–18521809–1852

о. Іван  о. Іван  
ВагилевичВагилевич

Поет, філолог, фольклорист,  
етнограф, громадський діяч  

і священник УГКЦ. Співзасновник 
об’єднання «Руська трійця», співавтор 

збірника «Русалка Дністровая»  
(худ. невід.)

1811–18661811–1866

о. Маркіян Шашкевичо. Маркіян Шашкевич

Зачинатель нової української 
літератури в Галичині, священник 

УГКЦ. Співзасновник об’єднання 
«Руська трійця», співавтор 

збірника «Русалка Дністровая» 
(худ. невід)

1811–18431811–1843

о. Яків  о. Яків  
ГоловацькийГоловацький

Лінгвіст, етнограф, фольклорист, 
історик, священник УГКЦ, педагог, 

громадський діяч. Співзасновник 
об’єднання «Руська трійця», співавтор 

збірника «Русалка Дністровая»  
(худ. невід.)

1814–18881814–1888

Великий Кобзар, поет, письменник, художник,  
громадський і політичний діяч

(худ. А. Орльонов)

Тарас ШевченкоТарас Шевченко

1814–18611814–1861

Обніміться ж, брати мої, Обніміться ж, брати мої, 
Молю вас, благаю!Молю вас, благаю!
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Пантелеймон  Пантелеймон  
КулішКуліш

Письменник, фольклорист, етнограф, 
мовознавець. Перекладач Біблії 

українською мовою та автор першого 
українського історичного роману 

«Чорна рада»

1819–18971819–1897

Іван Карпенко-Карий Іван Карпенко-Карий 
(Тобілевич)(Тобілевич)

Письменник, драматург, актор, 
один із «корифеїв» Українського 

побутового театру

1845–19071845–1907

Іван  Іван  
Нечуй-ЛевицькийНечуй-Левицький

Письменник, етнограф, фольклорист, 
педагог і драматург. Перекладач  

Біблії українською мовою

1838–19181838–1918

Олена Пчілка Олена Пчілка 
(Ольга Косач)(Ольга Косач)

Письменниця, меценатка, 
перекладачка, етнографка, 

фольклористка, член-кореспондентка 
Всеукраїнської академії наук

1849–19301849–1930

Письменниця, перекладачка, культурна діячка. Відіграла провідну роль 
у розвитку драматичного жанру в українській літературі

(худ. А. Орльонов)

Леся Українка  Леся Українка  
((Лариса КвіткаЛариса Квітка--КосачКосач))

1871–19131871–1913
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Петро Гулак-Петро Гулак-
АртемовськийАртемовський

Письменник, ректор  
Харківського університету,  

науковець, перекладач, байкар  
(худ. невід.)

1790–18651790–1865

Михайло  Михайло  
МаксимовичМаксимович

Перший ректор Університету 
Св. Володимира в Києві, науковець, 

енциклопедист, фольклорист, історик, 
філолог, етнограф, архівознавець 

і природознавець (худ. невід) 

1804–18731804–1873

о. Михайло Вербицькийо. Михайло Вербицький

Композитор, хоровий  
диригент, священник УГКЦ, 

громадський діяч, автор музики  
державного Гімну України  

(худ. невід.)

1815–18701815–1870

Павло ЧубинськийПавло Чубинський

Етнолог, фольклорист, поет, 
громадський діяч, автор слів 

Гімну України 
(худ. невід.)

1839–18841839–1884

Видатний історик, етнограф, прозаїк, поет-романтик,  
мислитель, громадський діяч, етнопсихолог

(худ. В. Слєпченко) 

Микола КостомаровМикола Костомаров

1817–18851817–1885
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Михайло ДрагомановМихайло Драгоманов

Публіцист, історик, філософ, 
економіст, літературознавець, 
фольклорист, громадський діяч, 

засновник українського соціалізму. 
Один із організаторів «Старої 

громади» у Києві  
(худ. невід.)

1841–18951841–1895

Володимир АнтоновичВолодимир Антонович

Історик, фундатор Київської 
документальної школи істориків. 

Один із речників громадівського руху. 
Співорганізатор Київської громади

1834–19081834–1908

Володимир ШухевичВолодимир Шухевич

Етнограф, культурний і громадський 
діяч. Один із керівників товариства 
«Просвіта», засновник товариств 

«Руська (Українська) Бесіда», «Боян» 
і Музичного товариства ім. Лисенка

1849–19151849–1915

Григорій ГалаганГригорій Галаган

Громадський діяч, меценат. За його 
підтримки відкрито гімназію 

в Прилуках (1874), народні школи, 
колегію в Києві (1871) 

(худ. В. Серебряков)

1819–18881819–1888

Ізмаїл ГаспринськийІзмаїл Гаспринський

Кримськотатарський  
мовознавець, енциклопедист.  

Засновник пантюркізму 

1851–19141851–1914

Олександр КониськийОлександр Кониський

Перекладач, письменник, видавець, 
лексикограф, педагог, громадський діяч. 
Автор слів пісні «Молитва за Україну». 

Ініціатор створення Наукового 
товариства ім. Шевченка  

(худ. невід.)

1836–19001836–1900

Дмитро ЯворницькийДмитро Яворницький

Історик, археолог, етнограф, 
фольклорист, лексикограф, 

письменник, дослідник історії 
українського козацтва, дійсний член 

Всеукраїнської академії наук

1855–19401855–1940

Памфил ЮркевичПамфил Юркевич

Філософ і педагог. Одним із перших 
критикував позитивізм і розвивав 

теорію природного праворозуміння.  
Вчитель відомого філософа 

Володимира Соловйова  
(худ. Г. Зорик)

1826–18741826–1874
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Ілля МєчниковІлля Мєчников

Біолог, один з основоположників 
еволюційної ембріології,  

порівняльної патології, імунології.  
Лауреат Нобелівської премії

1845–19161845–1916

Борис ГрінченкоБорис Грінченко

Письменник, педагог, літературознавець, 
етнограф, автор першого словника 

української мови та перших підручників. 
Один з організаторів і керівників 

«Просвіти»

1863–19101863–1910

Михайло Михайло 
ОстроградськийОстроградський

Математик, механік і фізик.  
Внесений ЮНЕСКО до списку  

видатних математиків світу 
(літ. А. Мюнстера)

1801–18611801–1861

Іван ПулюйІван Пулюй

Фізик та електротехнік, винахідник, 
перекладач Біблії українською мовою. 

Один із першовідкривачів радіоактивного 
випромінювання. Ректор Німецької вищої 

технічної школи в Празі

1845–19181845–1918

Видатний хірург, анатом, педагог. Створив перший  
атлас топографічної анатомії людини. Засновник військово-польової  

хірургії, започаткував використання анестезії. Створив перший у світі 
інститут сестер милосердя (фрагмент картини, худ. І. Рєпін)

Микола ПироговМикола Пирогов

1810–18811810–1881
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Юрій ФедьковичЮрій Федькович

Письменник-романтик, передвісник  
українського національного 

відродження Буковини 

1834–18881834–1888

Ілля ШрагІлля Шраг

Голова Української парламентської 
громади в Першій Державній Думі 

Російської імперії. Ідеолог чернігівської 
«Просвіти»

1847–19191847–1919

Наталь ВахнянинНаталь Вахнянин

Композитор, педагог і журналіст, 
співорганізатор і перший голова 

товариства «Просвіта». Організатор 
і керівник музично-хорових товариств 

«Торбан» і «Боян»

1841–19081841–1908

Микола АркасМикола Аркас

Один із засновників і незмінний  
голова «Просвіти» в Миколаєві.  

Автор популярного нарису 
«Історія України-Русі» 

1853–19091853–1909

Поет, прозаїк, драматург, перекладач, науковець, громадський  
і політичний діяч. Створив першу українську політичну партію (1890)

(худ. А. Орльонов)

 Іван Франко Іван Франко

1856–19161856–1916
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Ольга  Ольга  
КобилянськаКобилянська

Модерністська письменниця, 
рання учасниця феміністичного руху 

на Буковині (худ. невід.)

1863–19421863–1942

Федір МатушевськийФедір Матушевський

Громадський діяч, публіцист, 
літературознавець. Діяч Товариства 

українських поступовців,  
Української демократично-радикальної  

партії та Української партії  
соціалістів-федералістів

1869–19191869–1919

Михайло  Михайло  
КоцюбинськийКоцюбинський

Письменник, громадський діяч, 
голова «Просвіти» в Чернігові. 
Майстер психологічної прози 

1864–19131864–1913

Василь СтефаникВасиль Стефаник

Письменник, майстер  
експресіоністичної новели,  
громадський діяч, політик.  

Депутат Австрійського  
парламенту

1871–19361871–1936

Композитор, піаніст, диригент, педагог, збирач пісенного фольклору, громадський 
діяч. Серед творів – музика гімну «Молитва за Україну», опери «Тарас Бульба», 

«Наталка Полтавка» та інші

Микола ЛисенкоМикола Лисенко

 1842–1912 1842–1912
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Марко КропивницькийМарко Кропивницький

Письменник, драматург, театральний 
режисер і актор. Засновник українського 
професійного театру – «Театр корифеїв» 
в Єлисаветграді (Кропивницький) (1882)

1840–19101840–1910

Михайло СтарицькийМихайло Старицький

Письменник, драматург, театральний 
і культурний діяч. Один із «корифеїв» 

Українського побутового театру

1839–19041839–1904

Марко Вовчок  Марко Вовчок  
(Марія Вілінська)(Марія Вілінська)

Письменниця та перекладачка. 
Відома збіркою «Народні 

оповідання»,  повістями «Маруся», 
«Інститутка» та інші

1833–19071833–1907

Марія Заньковецька Марія Заньковецька 
(Адасовська)(Адасовська)

Акторка і театральна діячка, 
провідна зірка українського театру. 
Вперше на професійній сцені зіграла 

роль Наталки («Наталка Полтавка») 
Івана Котляревського

1854–19341854–1934

Соломія КрушельницькаСоломія Крушельницька

Оперна співачка, педагог.  
Найвидатніша співачка світу.  

Удостоєна звання «Вагнерівська 
примадонна» XX століття 

1872–19521872–1952

Ілля РєпінІлля Рєпін

Художник-живописець, педагог,  
професор і академік Петербурзької 

академії мистецтв 
(худ. І. Рєпін)

1844–19301844–1930

Микола ЛеонтовичМикола Леонтович

Композитор, хоровий диригент,  
піаніст, педагог. Одна з перлин 

творчості – різдвяна колядка «Щедрик», 
перекладена багатьма мовами

1877–19211877–1921

Микола ПимоненкоМикола Пимоненко

Художник-живописець, академік 
живопису Петербурзької академії 
мистецтв. Брав участь у розписах 

Володимирського собору в Києві
(худ. М. Пимоненко) 

1862–19121862–1912
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НАРИС ШІСТНАДЦЯТИЙ.    
Українська державність доби Української національної революції  
(1917–1921 рр.)

Н априкінці ХІХ – на початку ХХ ст. національний рух обох частин України, 
поділеної поміж Російською та Австро-Угорською імперіями, вступив у по-

літичну стадію свого розвитку. Розпочалося формування українських політичних 
партій, опрацювання програм, заявила про себе вітчизняна політична еліта тощо. 
Водночас спостерігалося досить стрімке поширення соціалістичних ідей. На думку 
Тараса Гунчака, українська політична традиція та цілий комплекс соціальних, куль-
турних і громадських відносин не сприяли поширенню марксистських ідей. Це, однак, 
не відкидало факту, що соціалістичні ідеї чи заклики (не пов’язані з марксизмом) були 
дуже популярними майже в усіх українських політичних угрупованнях1. Українська 
соціал-демократична робітнича партія (УСДРП), утворена у грудні 1905 р. із Револю-
ційної української партії (РУП), визнавала марксистську ідеологію. Натомість УСДРП 
діяла незалежно від Російської соціал-демократичної робітничої партії (РСДРП)2. 
Ідеологічно українські соціал- демократи були залежними від Росії, ідея державної 
незалежності України ще не опанувала суспільною свідомістю.

Роман Шпорлюк підкреслив тенденцію «соціалізації» націоналізму ще від середини 
ХІХ ст. На його думку, у певних конкретних випадках націоналізм переходив на тради-
ційні праві позиції й визначавсь як безумовний антагоніст соціалізму. В інших – наці-
оналісти визнавали слушність і важливість питань, які порушував соціалізм, але при 
цьому намагалися довести, що соціальні проблеми «об’єктивно» є частиною, аспектом 
фундаментальнішого, ширшого й важливішого «національного питання, а отже, мають 
вирішуватися в його рамках3. Навіть Микола Міхновський у проєкті програми Україн-
ської народної партії (УНП), що стала основою виникнення в 1917 р. Української партії 
соціалістів-самостійників, писав про «чистий світлий храм соціалістичного устрою» 
й декларував солідарність українців з «іншими знедоленими народами»4.

Ключовою соціальною проблемою для українського селянства, що становило аб-
солютну більшість населення як на Наддніпрянщині (у складі Російської імперії), так 
і на Заході України (у складі Австро-Угорщини), залишався «земельний голод», тобто 
незабезпеченість сільськогосподарського товаровиробника земельними наділами5. 
Це змушувало всі українські уряди, що діяли впродовж 1917–1921 рр., шукати розв’я-
зання цієї проблеми.

Визріванню національно орієнтованих політичних ідей завадив початок Першої 
світової війни. Проте крах поліетнічних імперій дав потужний імпульс для найяскра-
вішої спроби формування української держави в новітню добу, яка виявила себе 
в Україн ській Народній Республіці (УНР) доби Української Центральної Ради (УЦР) 
та Директорії, Українській Державі гетьмана Павла Скоропадського, Західноукраїн-
ській Народній Республіці (ЗУНР).

1  Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття: нариси політичної історії. Київ: Либідь, 1993. С. 33. 
2  Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. Київ: Наукова думка, 1996. Т. 1: 4 березня – 9 грудня 1917 року. 
С. 531.
3  Шпорлюк Р. Комунізм і націоналізм. Карл Маркс проти Фрідріха Ліста. Київ: Основи, 1998. С. 357.
4  Українська державність ХХ столітті: історико-політологічний аналіз. Київ: Політична думка, 1996. С. 4.
5  Захарченко П. Селянська війна в Україні: рік 1918. Київ: ЗАТ «Нічлава», 1997. С. 20.
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Наприкінці лютого 1917 р. російська революція, як процес остаточного розвалу 
імперії Романових, досягла кульмінації. 27 лютого 1917 р. столиця імперії – Петроград 
була паралізована страйками, війська гарнізону вийшли з-під контролю влади. У ре-
зультаті загострення політичної ситуації 2 березня 1917 р. російський цар Микола ІІ 
Романов зрікся влади на користь брата, але і той відмовився від трону. Відтак влада 
перейшла до Тимчасового комітету Державної Думи. Тоді ж почалося формування 
республіканського Тимчасового уряду. 

В Україні одним із перших про події у Петрограді дізнався один із найпомітніших 
діячів українського клубу «Родина» Максим Синицький. Він висловив ідею створення 
центру для керівництва українським рухом. 1–2 березня 1917 р. у Києві з майже соро-
ка політичних і громадських організацій було утворено дорадчий орган управління 
містом – Раду громадських організацій Києва. А вже наступного дня за ініціати-
ви представників УСДРП і Товариства українських поступовців (ТУП) було скликано 
представників політичних, громадських, культурних та професійних організацій. 
При цьому прагнення членів ТУП взяти на себе провідну роль не знайшли підтримки 
серед учасників зборів. За ініціативи Дмитра Антоновича й інших учасників зібрання, 
Центральну Раду було вирішено сформувати як коаліційний орган із представників 
усіх національних організацій6. 

4 березня 1917 р. відбулося перше засідання виконавчого органу цієї Ради –  
Виконавчого комітету  у складі 12 осіб. Головою обрано заступника Київського місько-
го голови Миколу Страдомського. Від українців до першого складу Виконкому увійшов 
Андрій Ніковський. Він став секретарем. Згодом кількість членів Виконкому збільши-
лася, розширилася й українська присутність, але вона ніколи не була переважаючою. 
У результаті було утворено Раду – єдиний керівний орган для організації, репрезен-
тації та координації національно-політичного життя в Україні. Збори, що тривали 
кілька днів, викристалізували ідею створення головного представницького центру 
українського руху, що невдовзі отримав усталену назву – Українська Центральна 
Рада7. Газета «Киевская мысль» розмістила про це повідомлення в замітці «Серед 
українців»8. Цього ж дня, 4 березня 1917 р., УЦР телеграмою повідомила керівників 
Тимчасового уряду про своє утворення. 

Загалом упродовж 3–7 березня 1917 р. у приміщенні клубу «Родина» відбувалися 
збори українських партій та організацій у зв’язку з революційними подіями в Петро-
граді. В останній день зборів головою УЦР заочно було обрано Михайла Грушевського 
(перебував тоді на засланні у Москві), заступниками – Дмитра Антоновича, Дмитра До-
рошенка, Федора Крижанівського.

Офіційне діловодство УЦР розпочалося 9 березня 1917 р., коли обговорювалося 
питання про виготовлення печатки, передачу УЦР будинку Педагогічного музею, 

6  Солдатенко В. Ф. Українська революція. Історичний нарис. Київ: Либідь, 1999. С. 134.
7  Кучерук О. 1917–1919. Київ, адреси, події, люди. Київ: Темпора, 2008 р. 155 с. URL: https://www.myslenedrevo.com.ua/
uk/Sci/Kyiv/Kyiv1917-1919/CentralnaRadaUNR/1Podiji.html
8  Киевская мысль. 1917. 4 березня.
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утворення агітаційної школи тощо. З часом УЦР мала скликати український парламент 
і сформувати підзвітний йому уряд. Того ж дня – 9 березня УЦР видала першу відозву 
«До українського народу» із закликом до населення – зберігати спокій та об’єднуватися 
в політичні товариства, культурні й економічні спілки.

Гасло національно-територіальної автономії України тривалий час залишалося 
визначальним для провідників УЦР. Вони використовували його як альтернативу 
ідеології самостійництва. Орієнтація на автономію, соціалізм і федерацію в умовах 
1917 р. була безперспективною. Вона вела український національно-визвольний рух 
у безвихідь. Довіра українських патріотів російським соціал-демократам призвела до 
проникнення в Україну більшовизму, спочатку – як ідеологічного явища, а потім – як 
явища, що охопило всі сфери суспільного життя. Натомість очільники УЦР надто довго 
перебували в полоні соціалістичних ілюзій, щоб усвідомити нагальну потребу свого 
народу в національному самоствердженні1.

Тим часом на регіональному рівні представники громадськості почали активну 
роботу над творенням нового майбутнього. Зокрема, в Києві заснували головний адмі-
ністративний колегіальний орган губернії – «Київську Губерніальну Раду Громадських 
організацій»2. 16 березня відбулося перше засідання цієї Ради.

6–8 квітня 1917 р. у Києві, за ініціативи УЦР, відбувся Всеукраїнський національний 
конгрес – перший представницький форум українського національного руху. Завдяки 
йому УЦР мала перетворитися із київського в загальноукраїнський орган. Мета конгре-
су полягала в тому, щоб розширити соціальну базу УЦР, переорієнтувавши основний 
пріоритет діяльності з культурно-просвітницької на розбудову атрибутів держави.

На Всеукраїнському національному конгресі були представники практично всіх 
українських земель, верств населення та політичних партій, громадських і коопера-
тивних організацій, селянських спілок, студентських громад, а також українських 
громад Кубані, Петрограду, Москви, Вороніжчини, Бессарабії та ін. Загалом було за-
реєстровано близько 1 500 учасників3.

Останні засідання Всеукраїнського національного конгресу були присвячені 
проведенню виборів до УЦР. Зокрема, за ініціативою Михайла Грушевського було 
обрано Виконавчий комітет під назвою Комітет Центральної Української Ради (Мала 
Рада) у складі 20 осіб. Його очолив сам Михайло Грушевський, а заступниками ста-
ли: Володимир Винниченко та Сергій Єфремов4, товаришем Голови – Федір Крижа-
нівський, скарбником – Володимир Коваль, секретарями – Василь Бойко та Сергій 
Веселовський. Також було вирішено об’єднати агітаційну й інформаційну комісії 

1  Ситник О. Формування сучасної ідеології державотворення в контексті досвіду діяльності Української Центральної 
Ради. УЦР – світоч національного державотворення: історико-правові уроки та сучасні реалії: матеріали круглого столу 
(м. Тернопіль, 10–11 берез. 2017 р.). Київ: Місто НВ, 2017. С. 171–172. 
2  Державний архів Київської області. Ф. 1716. Оп. 1. Спр. 4. С. 23.
3  Хміль І. В. На шляху відродження української державності: Український національний конгрес-з’їзд, 6–8 квітня 
1917 р. Київ: Інститут історії України НАН України, 1994. С. 41–50.
4  Ситник О. Формування сучасної ідеології державотворення в контексті досвіду діяльності Української Центральної
Ради. УЦР – світоч національного державотворення: історико-правові уроки та сучасні реалії: матеріали круглого столу 
(м.
Тернопіль, 10–11 берез. 2017 р.). Київ: Місто НВ, 2017. С. 165; Там само, с. 43. 

в організаційну, а її очільнику – Дмитру Антоновичу запропонували стати товаришем 
(заступником) Голови комітету.

Всеукраїнський національний конгрес визнав за Всеросійськими установчими 
зборами право на творення нового державного ладу в Росії та Україні, а прийнятною 
формою адміністративно-територіального устрою країни – федеративну демократич-
ну республіку. Перед Тимчасовим урядом ставилася вимога щодо автономії України 
та врегулювання її кордонів. Загалом конгрес презентував УЦР як найвищий націо-
нально-територіальний орган влади України. 

У подальшому курс на досягнення широкої національно-територіальної автономії 
України було задекларовано у першому Універсалі УЦР 10 червня 1917 р.

На початку своєї діяльності як Голови УЦР Михайло Грушевський публічно вияв-
ляв свою прихильність до ідеї широкої національно-територіальної автономії у складі 
майбутньої Російської федеративної держави, наголошуючи на тому, що такою, мов-
ляв, є воля українського народу5. Згодом його позиція змінилася. Він поступово пе-
рейшов від автономістських поглядів до самостійницьких стосовно майбутнього укра-
їнської держави6. Така невизначеність була притаманна і для інших очільників УЦР. 
Зрештою, непослідовність у стратегії розбудови УНР стала однією з причин її поразки. 

Для будь-якої новоствореної держави однією з найгостріших є проблема розбу-
дови армії. Михайло Грушевський вважав, що армія є знаряддям державного примусу 
й пережитком старого режиму, а відповідно – в умовах соціалістичного ладу має бути 
замінена міліцією7. У питанні українізації армії УЦР дотримувалася доволі обережної 
тактики. Це зумовлювалося тим, що Перша світова війна ще тривала, та намаганням 
лідерів УЦР уникати конфліктів із російським Тимчасовим урядом. 

На Всеукраїнському національному конгресі Микола Міхновський наголошував, 
що для організації боєздатної армії необхідне згуртування вояків і частин україн-
ського війська. Натомість Володимир Винниченко у «Робітничій газеті» висловлював 
критичне ставлення до українізації військових частин. За ці переконання, як вважає 
Наталія Полонська-Василенко, Україна заплатила власною державою, адже такі заяви 
декларувалися тоді, коли на Україну широким фронтом наступав ворог8.

За ініціативи Миколи Міхновського в березні 1917 р. у Києві було проведено три 
військових віча. На одному з них, що відбувся 11 березня 1917 р. за участю 1 тис. сол-
датів і офіцерів, було ухвалене рішення про формування Першого українського «Охо-
чекомонного полку» імені Богдана Хмельницького із числа осіб, вільних від військової 
служби. З цією метою було обрано тимчасове військове бюро у складі семи осіб на чолі 
з Миколою Міхновським9. 

5  Грушевський М. С. Якої ми хочемо автономії і федерації. Твори. Львів: Світ, 2007. Т. 4. Кн. 1: Серія «Суспільно-політичні 
твори (доба Української Центральної Ради). С. 137–150.
6  Грушевський М. С. Українська самостійність й її історична необхідність. Твори. Львів: Світ, 2007. Т. 4. Кн. 1: Серія 
«Суспільно-політичні твори (доба Української Центральної Ради). С. 96–97. 
7  Грушевський М. С. На порозі Нової України. Статті і джерельні матеріяли. Нью-Йорк: Українське Історичне 
Товариство, 1992. С. 50–51.
8  Полонська-Василенко Н. Історія України. Київ: Либідь, 1993. Т. 2: Від середини XVII ст. до 1923 р. С. 465.
9  Турченко Ф. Г. Микола Міхновський: «Одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна…». Київ: Парламентське 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/1917


НАРИС ШІСТНАДЦЯТИЙ.    
Українська державність доби Української національної революції  
(1917–1921 рр.)

Для координації та керування процесом українізації підрозділів російської армії 
16 березня 1917 р. представники київського гарнізону утворили Український військовий 
клуб імені гетьмана Павла Полуботка й ухвалили статут, що визначав головним його 
завданням формування українського війська1. Цей процес мав розпочатися з орга-
нізації українських добровольчих полків. Найперший із них отримав назву «Перший 
Український імені гетьмана Богдана Хмельницького полк». 

На виконання рішень військового віче проголошувалася українізація армії. Про 
це Микола Міхновський заявив у своїй промові під час української маніфестації 19 
березня в Киє ві2. Однак соціалісти, характеризуючи його як самостійника, ставилися 
до нього підозріло й робили все, щоб відправити на фронт.

6–8 травня 1917 р. у Києві відбувся І Всеукраїнський військовий з’їзд, де яскраво про-
явилося протистояння самостійників із керівництвом УЦР. Володимир Винниченко 
й Михайло Грушевський, як представники УЦР, відстоюючи свою лінію щодо Миколи 
Міхновського, діяли достатньо упереджено, що, за визнанням самого Михайла Грушев-
ського, «навіть перегинали палку»3. У дискусії між самостійниками й автономістами 
перемогли останні. Рішення з’їзду були переповнені соціалістично-федералістською 
риторикою. У резолюції з’їзду була вимога «національно-територіальної автономії 
України, як найкращого забезпечення всіх національно-політичних прав Українського 
народу і всього краю»4. 

Для практичного керівництва процесами формування національних збройних 
сил при УЦР було утворено Український Генеральний Військовий Комітет (УГВК) у скла-
ді 18 осіб. Головою став маловідомий досі серед військових Симон Петлюра. В УГВК 
простежувалася відсутність єдності у поглядах щодо шляхів і темпів будівництва 
українського війська. 

5–10 червня 1917 р. у Києві відбувся ІІ Всеукраїнський військовий з’їзд. Під час 
його роботи керівництво Ради докладало відчайдушних зусиль, щоб домогтися 
виконання Тимчасовим урядом обіцянки надати Україні автономію. Делегати ж 
військового з’їзду у численних виступах відмовлялися залишити Київ, не дочекав-
шись конкретних рішень, і закликали боротися за них найрішучішими засобами. 
Подальше зволікання загрожувало стихійним вибухом. Тому вже 10 червня 1917 р. 
УЦР оголосила свій І Універсал.

І Універсал УЦР надав характеристику суспільно-політичній ситуації, що сфор-
мувалася на початок літа 1917 р., і декларував верховність її влади на теренах України. 
Однак ініціювало цей акт не власне рішення керівного українського органу, а пере-
важно великодержавна позиція Тимчасового уряду: «Тимчасове російське правитель-

видавницво, 2020. С. 315–316.
1  Правильник клубу імені Гетьмана Павла Полуботка для вояків визвольних змагань. Військово-історичний альманах. 
2008. Ч. 2. URL: https://shron3.chtyvo.org.ua/Kucheruk_Oleksandr/Pravylnyk_klubu_imeni_Hetmana_Pavla_Polubotka.pdf?
2  Кучерук О. 1917–1919. Київ, адреси, події, люди. Київ: Темпора, 2008. 155 с. URL: https://www.myslenedrevo.com.ua/uk/
Sci/Kyiv/Kyiv1917-1919/CentralnaRadaUNR/1Podiji.html
3  Грушевський М. Спомини. Київ. 1989. № 9. С. 134.
4  Український національно-визвольний рух. Березень – листопад 1917 року: Документи і матеріали. Київ.: Вид-во 
Олени Теліги, 2003. С. 279.

ство одкинуло всі наші домагання, одіпхнуло простягнену руку українського наро-
ду»5. Досить квола позиція УЦР спонукала Тимчасовий уряд зробити певні поступки 
«в справі управління на Україні до Установчого зібрання». 

У звʼязку з цим 3 липня 1917 р. з’явився ІІ Універсал УЦР, у якому йшлося про дер-
жавність України, натомість знову наголошувалося на прагненні «не одділяти Україну 
од Росії» й «з задоволенням» сприймався «заклик правительства до єднання»6. Тому 
цілком логічним стало створення поряд із УЦР як вищим органом влади й відповідного 
органу управління – Генерального Секретаріяту. Останній мав, як передбачалося, з од-
ного боку, відповідати перед УЦР, а з другого – затверджуватися Тимчасовим урядом 
і функціонувати «як носитель найвищої крайової влади Временного правительства 
на Україні»7. Генеральний Секретаріят визнавався вищим виконавчим органом в Укра-
їні (із поширенням його влади на дев’ять губерній), із формуванням генерального 
комісаріяту з військових справ, призначенням начальника Київської військової округи 
тощо8. Проте йшлося лише про доволі примарну національно-територіальну автономію 
і аж ніяк не про державний суверенітет і «самостійність». Одночасно наголошувалося 
на негативному ставленні УЦР до «замірів самовільного здійснення автономної Укра-
їни до Всеросійського Учредительного зібрання»9.

Лідерам УЦР у цей час бракувало єдності. Так, Володимир Винниченко скаржився 
Євгену Чикаленку, що соціалісти-революціонери, до яких приєднався і Михайло Гру-
шевський, «демаґогічними способами приваблюють до себе селян, а тому й мають за 
собою більшість у Центральній Раді, але влади у свої руки не беруть, а тільки заважа-
ють соціял-демократам у роботі над організацією своєї держави»10. Із 19 партій, що ді-
яли в УЦР, 17 були прибічниками соціалістичної ідеї. Соціалістичний лад розглядався 
як стан реального народовладдя, де б забезпечувалися державна незалежність України, 
національне відродження, права людини тощо. «Я демократ і соціаліст» неодноразово 
заявляв Михайло Грушевський11. Однак реалії об’єктивно не сприяли утвердженню 
соціалізму. Натомість низка факторів (орієнтація лідерів УЦР на пошук компромісів 
практично з усіма політичними силами, еволюційні й не насильницькі засади сус-
пільно-політичного розвитку та прагнення унеможливити прояви лівого й правого 
екстремізму) свідчили про ліберально- демократичну ідеологію УЦР. 

У серпні 1917 р. на Полтавщині В’ячеслав Липинський розробив програму Україн-
ської демократичної хліборобської партії, відповідно до якої політична влада в Україні 

5  Винниченко В. К. Відродження нації. Репринт. вид. Київ: Політвидав України, 1990. Ч. 1. С. 221; Українська Центральна 
Рада: Документи і матеріали. Київ: Наукова думка, 1996. Т. 1: 4 березня – 9 грудня 1917 р. С. 103. 
6  Винниченко В. К. Відродження нації. Репринт. вид. Київ: Політвидав України, 1990. Ч. 1. С. 279–283. 
7  Там само. 
8  Кравчук М. Етапи військового будівництва в період УЦР: історико-правове дослідження. Держава, право і юридична 
думка у балтиморському регіоні: історія та сучасність: матеріали ХХVI Міжнар. іст.-правової конф. (27–29 квіт. 2012 р., 
м. Одеса). Одеса: Вид. Букаєв В. В., 2012. С. 394.
9  Там само, с. 165. 
10  Дорошенко Д. І. Євген Чикаленко. Його життя та громадська діяльність. Ужгород: Ґражда, 2008. Кн. 1. С. 174–177.
11  Шевченко В. Ф. Українська Центральна Рада та відновлення державності нашого народу. Науковий вісник Української 
академії внутрішніх справ. 1997. № 2. С. 30. 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96_19_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F_1917_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96_19_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F_1917_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/II_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%27%D1%97%D0%B7%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
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повинна належати «в першій мірі представникам українського селянства»1. Він ще за-
довго до революції виступив із ідеєю територіалізму – ідеологічної антитези народ-
ницьким уявленням про трудящих як єдину силу, спроможну відіграти конструктивну 
роль у громадському житті. Ці ідеї дали змогу автору програми досить швидко зорі-
єнтуватися у складній обстановці, що виникла влітку 1917 р. на Полтавщині, і знайти 
соціально-політичну силу, яка в цих ідеях побачила відбиття своїх власних інтересів2. 
Розвиваючи національно-патріотичну легітимацію держави, В’ячеслав Липинський 
вбачав її джерело в територіальному суверенітеті («закон землі»). 

У червні 1917 р. у Києві було сформовано військову частину, яка отримала назву «Дру-
гий український імені гетьмана Павла Полуботка козачий полк». Але він не був визнаний ані 
Тимчасовим урядом, ані УЦР. У ніч із 3 на 4 липня 1917 р. цей полк вийшов із казарм, за-
хопивши «Арсенал» і частину центру Києва. Мета повстання полягала в спробі активіза-
ції процесу проголошення незалежної України. Але цей виступ не був підтриманий УЦР.

5 липня 1917 р. відбулася нарада Генерального Секретаріяту за участю членів 
УГВК.  6 липня до повсталих полуботківців для переговорів направили трьох пред-
ставників – від УГВК, Генерального Секретаріяту й Ради військових депутатів, щоб 
умовити їх скласти зброю й вирушити на фронт. У результаті переговорів повсталі 
склали зброю, частину з них було заарештовано. Військова прокуратура розпочала 
слідство, яке тривало аж до жовтня 1917 р.

8 липня 1917 р. Генеральний Секретаріят заслухав інформацію Івана Стешенка 
й Бориса Мартоса щодо переговорів із полуботківцями про здачу ними зброї. 

За твердженням Ісидора  Нагаєвського, влітку 1917 р., коли більшовицькі агітато-
ри «розкладали» армію, а солдати масово покидали фронт, УЦР погодилася на укра-
їнізацію лише деяких військових частин3. Хоча українізованих полків було цілком 
достатньо для створення власної армії, але для них істотною була загроза з боку біль-
шовицької пропаганди. Тривалий час не було навіть призначено генерального секре-
таря з військових справ. І тільки наприкінці жовтня 1917 р. генеральним секретарем 
із військових справ зі статусом міністра було призначено Симона Петлюру.

12 вересня 1917 р. за дорученням Генерального Секретаріяту до Ставки Верховного 
головнокомандувача було направлено делегацію Українського Військового Генерально-
го Комітету. Під час переговорів, здебільшого між Симоном Петлюрою та Олександром 
Керенським, українська делегація відстоювала здійснення широкої українізації війсь-
ка. І вже 22 вересня 1917 р. Тимчасовий уряд надав згоду на проведення українiзацiї 
20 дивiзiй, а 3 жовтня Олександр Керенський пiдписав наказ про поповнення вояками- 
українцями 16 дивiзiй і двох артилерiйських дивiзiонiв. Командування фронтiв займа-
ло суперечливу позицiю щодо формування армiї за нацiональним принципом, вони 

1  Липинський В. Нарис програми української демократичної хліборобської. Історико-політологічна спадщина 
і сучасна Україна Київ; Філадельфія: Східноєвропейський дослідний інститут ім. В. Липинського, 1994. Т. 1. С. 257.
2  Турченко Ф., Заліська Н. В’ячеслав Липинський ідеолог української демократичної хліборобської партії. В. Липинський.  
Історико-політологічна спадщина і сучасна Україна. Київ; Філадельфія: Східноєвропейський дослідний інститут 
ім. В. Липинського, 1994. Т. 1. С. 172.
3  Нагаєвський І. Історія української держави двадцятого століття. Київ: Український письменник, 1994. С. 85.

прагнули обмежити цей процес. Водночас російська влада була стурбована станом своїх 
військ в Україні. Адже, як засвідчували події, Тимчасовий уряд помітно втрачав вплив 
в армії, незважаючи на широку мережу підпорядкованих йому військових комісарів4.

3–7 жовтня 1917 р. у Чигирині відбувся Всеукраїнський з’їзд Вільного козацтва. На нього 
прибуло 200 делегатів від 60 тис. «вільних козаків» Київщини, Чернігівщини, Полтавщи-
ни, Катеринославщини, Херсонщини й Кубані. На цьому з’їзді було обрано Генеральну 
раду Вільного козацтва, змінено Статут цього формування й обрано отамана Вільного ко-
зацтва. Ним став командир 1-го українського корпусу – генерал Павло Скоропадський. Як 
зазначив Дмитро Дорошенко, Генеральний Секретаріят вбачав у Вільному козацтві один 
із засобів порятунку від анархії5. Головне завдання Вільного козацтва полягало в під-
триманні порядку в державі, боротьбі зі злочинністю, дезертирством тощо. Однак УЦР 
так і не використала належним чином потужний потенціал цієї військової організації. 

Аж до осені 1917 р. продовжувалася поступова реалізація в життя автономістсько- 
федералістського курсу6. 2–13 листопада 1917 р. відбувся ІІІ Український військовий з’їзд. 
У цей же період у Петрограді відбувся більшовицький заколот. Тимчасовий уряд втра-
тив свої повноваження, і для України стала реальною загроза більшовицької агресії. 
За цієї складної ситуації, щоб не допустити захоплення влади більшовиками в Києві, 
УЦР зробила низку кроків. Зокрема, ІІІ Військовий з’їзд перервав свою роботу, а з його 
делегатів було створено тимчасовий «делегатський» полк – «Перший український полк 
охорони революції», який очолив полковник Юрій Капкан. 12 листопада після стабілі-
зації ситуації, полк розпустили і з’їзд продовжив роботу7.

20 листопада 1917 р. у відповідь на більшовицький переворот було ухвалено ІІІ Уні-
версал УЦР, зміст якого свідчить про проголошення, де-факто, незалежності УНР. У тексті 
універсалу є лише дві згадки про федерацію з «демократичною» Російською Республі-
кою, та й ті в майбутньому часі. Перша: «Не відділяючись від Російської Республіки 
й зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти 
всій Росії, щоб уся Російська Республіка стала федерацією рівних і вільних народів». 
Конкретний намір чіткіше виявлений в останньому абзаці Універсалу: «Іменем Народної 
Української Республіки у федеративній Росії ми, Українська Центральна Рада, кличемо 
всіх до рішучої боротьби з усяким безладдям і руїнництвом та до дружнього великого 
будівництва нових державних форм, які дадуть великій і знеможеній Республіці Росії 
здоровля, силу й нову будучність. Вироблення тих форм на Українських і Всеросій-
ських Установчих зборах»8. Інших натяків на федерацію в документі немає. Українські 
Установчі збори, як бачимо, для УЦР пріоритетніші, адже вибори до них призначені 

4  Зінкевич Р. Д. Український військовий рух в умовах загострення політичної конфронтації у Росії восени 1917 р. 
Ukrainian Military Pages. 5 листопада 2015 р. URL: https://www.ukrmilitary.com/2015/11/viyskovyj-ruh-1917.html
5  Дорошенко Д. Історія України 1917–1923 рр. Київ: Темпора, 2002. Т. 1: Доба Центральної Ради 1918 р. С. 122–123. 
6  Солдатенко В. Ф. Проблеми автономії й федерації в політиці Центральної Ради. Українська Центральна Рада: поступ 
націєтворення та державобудівництва. Київ: Українська Видавнича спілка, 2002. С. 23.
7  Кучерук О. 1917–1919. Київ, адреси, події, люди. Київ: Темпора, 2008 р. 155 с. URL: https://www.myslenedrevo.com.ua/
uk/Sci/Kyiv/Kyiv1917-1919/CentralnaRadaUNR/1Podiji.html
8  Українська Центральна Рада: Документи і матеріали. Київ: Наукова думка, 1996. Т. 1: 4 березня – 9 грудня 1917 р. 
С. 399–400. 
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на 17 грудня 1917 р., а вибори до Всеросійських установчих зборів уже відбулися напере-
додні. Документ уконституйовує перехід законодавчої влади до самої УЦР, а виконав-
чої – до «правительства» – Генерального Секретаріяту УНР. Законом від 25 листопада 
«Про виключне право Центральної Ради видавати законодавчі акти УНР» УЦР ще раз 
підтвердила, що у своїй діяльності вона спирається на розпорядження «російського пра-
вительства», які були видані до 27 жовтня 1917 р., тобто до дня здійснення Жовтневого 
перевороту1. УЦР дозволялося ухвалювати нові закони і від імені УНР скасовувати старі2. 
Тим самим забезпечувалася одна з основних ознак держави – суверенітет влади. Терито-
ріальна цілісність визнавалася у межах територій, «заселених в більшості українцями», 
а питання «щодо прилучення частин Курщини, Холм щини, Вороніжчини і суміжних 
губерній і областей, де більшість населення українська, має бути встановлена по згоді 
організованої волі народів».3 Утім, етнографічний принцип окреслення кордонів не дав 
можливості Раді поширити територію УНР на Кримський півострів, який з економічного 
погляду становив органічне єдине ціле з материковими повітами Таврійської губернії. 

Відверто соціалістичні настрої керівників УЦР призвели до низки популістських 
кроків. Це стосується ліквідації права приватної власності «на землі поміщицькі 
та инші землі нетрудових хазяйств сільськогосподарського значіння, а також на уділь-
ні, кабінетські та церковні землі» без чітко визначених механізмів її соціалізації4. 
Це спричинило певну ланцюгову реакцію, зокрема негативне сприйняття дій УЦР 
із боку заможних селян, духовенства тощо. Незважаючи на те, що секретар земельних 
справ звернувся до народу із закликом, пояснюючи, що власників землі, які мають 
менше 50 десятин, не слід передавати «у власність усього трудового народу». Доля 
інших земель має бути вирішена на Українських установчих зборах. 

Євген Чикаленко у своїх спогадах зазначав, «якби Центральною Радою була при-
йнята норма, котра б залишала власникам по 50 десятин землі, то “куркулі” оборони-
ли б Україну, а голота все симпатизувала більше большевикам, хоч Центральна Рада 
давала їй те саме, що й большевики, тільки не казала грабувати награбоване. Тоді 
й голоду Україна не знала б»5. Ухвалення земельного закону було зірвано неузгодже-
ними та суперечливими діями соціал-демократів і соціалістів-революціонерів в УЦР, 
і, як наслідок, вона не змогла привернути до себе селянську масу й створити, зокрема 
і задля свого ж захисту, боєздатну армію. 

УЦР призначила вибори Українських установчих зборів на 9 січня, а скликан-
ня – на 22 січня 1918 р. Виборча кампанія тривала за специфічних обставин. На той 

1  Захарченко П. П. Третій універсал Української Центральної Ради як акт проголошення державної незалежності 
України. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право. 2013. Вип. 23. С. 112–118. http://nbuv.
gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2013_23_17
2  Захарченко П. П. Історія українського права. Київ: Освіта України, 2019. С. 293.
3  Українська Центральна Рада: Документи і матеріали. Київ: Наукова думка, 1996. Т. 1: 4 березня – 9 грудня 1917 р. 
С. 400. 
4  Третій Універсал Української Центральної Ради. Державний центр Української народньої республіки в екзині: статті 
і матеріяли. Філядельфія; Київ; Вашінґтон. Фундація Родини Фещенко-Чопівських, 1993. С. 280.
5  Чикаленко Є. Х. Зібрання творів. Київ: ТОВ компанія «РАДА», 2003. Т. 1: Спогади. Уривки з моїх споминів за 1917 р. 
С. 398.

час Украї на на Першому всеукраїнському з’їзді рад у Харкові вже була проголошена 
Радянською Республікою. Крім того, військова агресія більшовицької Росії на території 
УНР заважала демократичному процесу формування представницьких органів влади6. 
Героїчний бій під Крутами 29 січня 1918 р., в якому 600 юнаків із числа 1-ї Київської 
юнацької школи ім. Б. Хмельницького та Студентського куреня Січових Стрільців чи-
нили впертий опір переважаючим силам російських більшовиків, втративши при цьо-
му половину особистого складу7, лише відтермінував окупацію України, а не зупинив 
її. Ні 22 січня 1918 р., ні пізніше Установчі збори УНР так і не були скликані. 

Агресія більшовицької Росії та необхідність виходу на міжнародну арену як суб’єк-
та міжнародного права, наслідком якого стане підписання рятівного Брестського миру 
з країнами Четверного блоку8, змусили очільників УЦР юридично чіткіше виписати 
ідею самостійності України в ІV Універсалі УЦР 22 січня 1918 р.9.

IV Універсал УЦР проголосив, що «віднині УНР стає самостійною, не від кого не-
залежною, вільною, суверенною державою українського народу»10. З його ухваленням 
в УЦР залишалися чинними ідеологічні основи першого етапу державного будівниц-
тва. Однак цей процес мав вже дещо іншу політичну орієнтацію – побудовану на ре-
альному самовизначенні українського народу та більш активному державотворен-
ні11. Оцінюючи Універсали УЦР, Сергій Єфремов розглядав їх як переломні моменти 
української революції. І Універсал був наслідком стихійного розвитку національного 
руху в Російській імперії, у ньому було поставлено чіткі домагання українців, скон-
центровано їхні очікування та підбито підсумок першим місяцям революції. Для ІІ 
Універсалу характерним було перетворення УЦР на державний орган і здобуття нею 
формальної влади. Але саме ця формальна влада розпочала кризу в революції, оскіль-
ки створений нею орган став займатися не революційною творчістю, а політичною 
діяльністю. А це сковувало іні ціативу, змушувало відповідати за становище в Україні, 
хоча реального впливу на нього УЦР не мала. ІІІ і IV Універсали були конкретними рі-
шеннями в певних обставинах. Ці рішення ухвалювалися з урахуванням українських 
національних інтересів. Сутність IІI Універсалу полягала у порятунку від російського 
більшовизму й централізму, а саме – у проголошенні УНР. IV Універсал надав юридич-
ного визначення існуючому статусу УНР як незалежної української держави. Саме тому 
ІІІ і ІV Універсали визначили подальший хід Української революції12. 

6  Павленко В. Еволюція виборчої системи в Україні (1917–1939 рр.). Київ, 2017. С. 92.
7  Захарченко П., Воробйов О., Шмітько І. Суспільно-політичні уроки Крут. Герої Крут:  міжвуз. науково-теорет. конф. 
(29 січня 2008 р.) Київ: 2008. С. 41–44.
8  Захарченко П. Зовнішньоолітична діяльність Центральної Ради Української Народної Республіки на мирних 
переговорах у Бресті (1917–1918 рр.). Право України. 2017. № 11. С. 70.
9  Дем’янко О. М. Політичні партії в Україні в 1917 році. Науковий вісник Української академії внутрішніх справ. 1997. № 
2. С. 37.
10  Українська Центральна Рада: Документи і матеріали. Київ: Наукова думка, 1997. Т. 2: 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 
1918 р. С. 102–103. 
11  Винар Л. Українська Центральна Рада і відродження української державности. Державний центр Української 
народньої республіки в екзині: статті і матеріяли. Філядельфія; Київ; Вашінґтон. Фундація Родини Фещенко-Чопівських, 
1993. С. 58–59. 
12  Скальський В. В. Універсали Центральної Ради як екстремуми революції: погляд С. О. Єфремова. Революції в Україні 
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НАРИС ШІСТНАДЦЯТИЙ.    
Українська державність доби Української національної революції  
(1917–1921 рр.)

Після повернення наприкінці лютого 1918 р. УЦР до Києва, почалася безпосередня 
робота щодо скликання Українських установчих зборів, про які так виразно йшлося 
у двох останніх універсалах. На їхньому засіданні планувалося схвалити «Конституцію 
Української Народньої Республіки»1.

На події в Україні несподівано відгукнулося українство Кубані, з ініціативи якого 
16 лютого 1918 р. постала Кубанська Народна Республіка, що виявила бажання при-
єднатися до УНР. В одній із одностайно ухвалених Радою Кубані резолюцій проголо-
шувався намір про «прилучення Кубані на федеративних умовах до України», проте 
знову завадила нерозторопність українського уряду, і підтримка Кубані обмежилася 
невеликими політичними контактами і незначною військовою допомогою2.  

Значним, щоправда, запізнілим, чинником формування державної ідеології УНР 
стала її Конституція, ухвалена УЦР на останній сесії 29 квітня 1918 р.3. Перший же по-
гляд на Конституцію переконує в тому, що вона позбавлена будь-якого ідеологічного 
чи пропагандистського забарвлення. Привертає увагу те, що у вирі політичних при-
страстей народився такий абсолютно нейтральний документ, де лише перша стаття 
«прив’язувала» його до тодішніх реалій4. 

Ухвалення Конституції УНР («Статуту про державний устрій, права і вільності УНР») 
відбулося у день гетьманського перевороту Павла Скоропадського – 29 квітня 1918 р. 
Її поява стала закономірним результатом еволюції політичного процесу в Україні.

Цілком резонною виглядає думка сучасної дослідниці Марії Мірошниченко, якою 
вона рекомендує не ототожнювати «Статут про державний устрій, права і вільності 
УНР» із поширеним у вітчизняному конституційному праві розумінням його як Ос-
новного закону держави. Конституцію УНР 1918 р. слід сприймати як «своєрідну юри-
дично-договірну форму уведення в дію, заснованої на правових звичаях/або традиціях 
і законах, систему функціонування владних самоврядних і державних інститутів, 
що у взаємодії забезпечують баланс інтересів людини, суспільства, держави у чітко 
визначених територіальних межах та конкретному соціокультурному середовищі»5.

У Конституції наголошувалося, що вся влада в УНР «походить від народу» (ст. 22), 
а її верховним органом мали стати Всенародні збори, обрані на трирічний термін рів-
ним, прямим, таємним і пропорційним голосуванням. Всенародні збори обирали Голову 
та його товаришів. Внесення змін до конституції потребувало кваліфікованої більшості. 
Найвищою виконавчою владою УНР конституція проголошувала Раду народних міні-

у ХХ–ХХІ століттях: співзвуччя епох: матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (Одеса, 6 жовтня 2006 р.). Одеса, 
2006. С. 115. 
1  Дорошенко Д. Історія України 1917–1923 рр. Київ: Темпора, 2002. Т. 2: Українська Гетьманська Держава 1918 р. С. 7. 
2  Захарченко П. П., Мірошниченко М. І. Правовий вимір соборності України в контексті регіональних 
та загальнонаціональних інтересів на початку XX століття. Науковий вісник УжНУ. Серія: Право. Вип. 54. Т. 1. 2019. С. 11–
12.
3  Конституція Української Народньої Республіки Державний центр Української народньої республіки в екзині: статті 
і матеріяли. Філядельфія; Київ; Вашінґтон. Фундація Родини Фещенко-Чопівських, 1993. С. 295–306.
4  Копиленко О. Л. Сто днів Центральної Ради. Київ: Україна, 1992. С. 115.
5  Мірошниченко М. Ідея конституційної держави в стратегії державотворення за доби Української Народної Республіки 
(1917–1920 рр.). Право України. 2017. № 11. С. 53.

стрів. Уряд отримував свої повноваження від Зборів і звітував перед ними. Формування 
Ради народних міністрів покладалося на Голову Зборів за погодженням із Радою стар-
шин. Конституція УНР проголошувала Україну парламентарною республікою, в якій 
громадянам гарантувалися широкі права й свободи, однак поза межами правового ре-
гулювання залишилися питання власності, кордонів, мови, державної символіки тощо6.

Гетьманський переворот не дозволив Конституції, як й іншим законам УНР, на-
брати чинності7. УЦР прагнула знайти ту соціальну базу, на якій могла б будувати ідею 
самостійності, – звідси її хитання й нерішучість у нагальних соціальних проблемах, 
насамперед у земельному питанні, де ініціативу перехопили есери й більшовики. Така 
недалекоглядність у соціальній політиці, і знов таки – відсутність належним чином 
сформульованої ідеологічного концепту, і привела згодом УНР до поразки.

Важливі кроки УЦР здійснила для розбудови фінансової системи. 22 грудня 
1917 р. прийнято Закон «Про Державний Банк», яким «Кіевскую Контору Государ-
ственнаго Банка» перетворено в Український Державний Банк. Зі свого боку всі 
місцеві установи «Государственного Банка» на території УНР стають відділами Укра-
їнського Державного Банку8.

Першим директором Українського Державного Банку став Михайло Кривецький. 
З його ім’ям пов’язано випуск перших українських банкнот державного рівня. Він 
«асигнував» першу банкноту самостійної Української держави – державний кредито-
вий білет вартістю 100 крб, яку було емітовано 5 січня 1918 р. (у грудні 1917 р. за старим 
стилем)9. Михайло Кривецький пробув на посаді з 18 грудня 1917 р. по 9 березня 1918 р. 
У цей період він підготував доповідь, у якій аналізувалися економічні показники роз-
витку українських земель за 1908–1912 рр. та обмірковувалися можливі перспективи 
подальшого перебування УНР як у складі майбутньої Всеросійської Федерації, так 
і в статусі незалежної держави. Михайло Кривецький дійшов висновку, що за умов, 
які склалися у сфері державних фінансів на кінець 1917 р., найкращим виходом для 
України є проголошення на її території самостійної соціалістичної держави, моно-
полізація, націоналізація і соціалізація промисловості, цін, банків тощо10. Зокрема, 
першочергові фінансові завдання Генерального Секретаріяту УНР Кривецький вбачав 
у такому: а) проштемпелювати російські грошові знаки до 1 березня 1918 р.; б) оголо-
сити про те, що проштемпельовані рублі будуть замінені на українські карбованці 
до 1 січня 1919 р.; в) оголосити, що після 1 травня 1918 р. рублі без штемпеля будуть 
не дійсними на території УНР, а проштемпельовані набудуть нового курсового спів-

6  Конституція Української Народньої Республіки (Статут про державний устрій, права і вільності УНР). Конституційні 
акти України 1917–1920: Невідомі конституції України. Київ: Філософська і соціологічна думка, 1992. С. 73–79. 
7  Шевченко В. Ф. Політичні партії в Українській Центральній Раді. Українська Центральна Рада: поступ націєтворення 
та державобудівництва. Київ: Українська видавнича спілка, 2002. С. 235.
8  Гай-Нижник П. Заснування і діяльність Українського Державного банку УНР за Центральної Ради (1917–1918). 
Пам’ять століть. 2007. № 4–5. С. 30–37.
9  Гай-Нижник П. Головні банкіри незалежної України 1917–1921 рр. (До історії створення Українського Державного 
банку). Київська старовина. 2005. № 5. С. 146–158.
10  Дмитрієнко М. Ф. Кривецький Михайло Єремійович. Енциклопедія історії України. Київ: Наукова думка, 2008. Т. 5: 
Кон–Кю. 568 с.: іл. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Krivetskiy_M_E
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НАРИС ШІСТНАДЦЯТИЙ.    
Українська державність доби Української національної революції  
(1917–1921 рр.)

відношення із карбованцем; г) не розраховувати на податкові й акцизні збори, а отже, 
побудувати державні фінанси на засадах монополій1.

Однією з найважливіших причин падіння УНР була відсутність з’єднаної полі-
тичної національно свідомої еліти. Вона не була самостійною, не опиралася на націо-
нальну ідею та ідею власної державності, а йшла у фарватері соціалістичної інтерна-
ціонально-централістичної російської ідеї2. 

Таким чином, тривале перебування лідерів УНР під впливом соціалістичних 
та автономістсько-федералістських ідей негативно позначилося на розвиток дер-
жавотворення. Постійне озирання на революційні перетворення в Росії, віра в те, 
що національні проблеми можна вирішити в межах єдиного загальноросійського 
революційно-демократичного фронту спричинили упущення того шансу, який давав 
українцям можливість творення власної самостійної держави. 

Процес державотворення УНР доби УЦР з огляду на низку причин та обставин, 
ви явився незавершеним. 

Українська Держава гетьмана Павла Скоропадського

29 квітня 1918 р. в Україні відбувся державний переворот, унаслідок якого УЦР була 
усунута від влади, а на чолі держави став гетьман Павло Скоропадський.

Скоропадський був прихильником президентської демократичної республіки, 
водночас відзначав необхідність перехідної диктатури в ім’я порятунку країни від 
хаосу і більшовизму3. Головне завдання диктаторського режиму гетьмана полягало 
в зміцненні державної влади, ліквідації анархії. З цією метою створювалася спецслуж-
ба, аналогічна дореволюційній – Державна варта, відновлювалися закони, що діяли 
в Російській імперії, тощо4.

Соціальною базою зміни влади стали землевласницькі та підприємницькі кола, 
а також заможне селянство, яке було проти земельної політики УЦР. Саме ці соціальні 
верстви українського суспільства позитивно сприйняли новий режим, вважаючи гетьмана 
репрезентантом своїх інтересів. Підтримало нову владу й німецьке, австрійське й угорське 
військове командування, яке було незадоволене неспроможністю УЦР вирішувати взяті 
на себе зобов’язання згідно з умовами Брестського мирного договору від 9 лютого 1918 р.5

На зміну УНР прийшла Українська Держава у традиційній для ХVII–XVIII ст., але 
дещо архаїчній для ХХ ст., формі Гетьманату. Повалення УЦР призвело до істотної 

1  Гай-Нижник П. Головні банкіри незалежної України 1917–1921 рр. (До історії створення Українського Державного 
банку). Київська старовина. 2005. № 5. С. 146–158.
2  Іванченко Р. П. Українська державність в 20–90-х рр. Київ: МІЛП, 2000. С. 17.
3  Пеленський Я. Передмова. Спогади Гетьмана Павла Скоропадського (кінець 1917 – гудень 1918). Київ; Філадельфія: НАН 
України; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Ін-т східноєвропейських 
досліджень НАН України; Східноєвропейський дослідний ін-т ім. В. К. Липинського, 1995. С. 29.
4  Бондаренко Д. Я. До питання про легітимність влади і народний суверенітет в період Центральної Ради і Гетьманату. 
Революції в Україні у ХХ–ХХІ століттях: співзвуччя епох: матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (Одеса, 6 жовтня 
2006 р.). Одеса, 2006. С. 51.
5  Любовець О. М. Політична опора гетьманату П. Скоропадського. Український історичний журнал. 2013. № 3. С. 32.

зміни ідеології державного будівництва. В її основу були покладені консервативні цін-
ності, базовані на приматі права приватної власності, українському територіальному 
патріотизмі, толерантності до російської духовно-культурної спадщини6.

Створена впродовж травня–листопада 1918 р. система державного управління була 
орієнтована на розбудову незалежної Української Держави й складалася з системи 
цент ральних і місцевих органів влади й управління та самоврядних інституцій, а їхню 
роботу забезпечував численний бюрократичний апарат7.

Водночас варто зауважити, що за підрахунками дослідників, «Закони про тимча-
совий державний устрій України» від 29 квітня 1918 р. вміщували 80 % запозиченого 
нормативного матеріалу зі Зводу законів Російської імперії 1906 р.8. За період його 
правління, відповідно до закону «Про гетьманську владу» (19 травня 1918 р.), у руках 
гетьмана тимчасово до виборів Сойму зосереджувалася законодавча, виконавча і су-
дова влади. По суті, він мав диктаторські повноваження: ухвалював закони, призначав 
Отамана (голову) Ради Міністрів, затверджував її склад, призначав урядових осіб, 
представляв Україну на міжнародній арені, виконував функції Верховного головно-
командувача армії та флоту, оголошував надзвичайний стан, амністію. Спеціальним 
законом «Про Раду Міністрів і міністрів» на уряд покладалися обов’язки визначати 
внутрішню та зовнішню політику України, щоправда, отаман-міністр і міністри були 
підзвітні «ясновельможному пану Гетьману»9.

До стабілізації політичної ситуації у країні уряд Скоропадського відмовився 
від проведення адміністративно-територіальної реформи, розпочатої за доби УНР, 
і повернувся до старого поділу на губернії та повіти: відтепер держава складалася 
із дев’яти губерній і двох округів.

Структура місцевих органів влади не була новою і в загальних рисах повторюва-
ла вертикаль органів державної влади на місцях, запроваджену Тимчасовим урядом 
й успадковану УЦР. Вочевидь, це був симбіоз дореволюційних імперських і демокра-
тичних органів. Очолювала органи виконавчої влади Рада міністрів. Провідником 
її політики у сфері розбудови місцевої влади було Міністерство внутрішніх справ. 
Воно, маючи у своєму складі низку департаментів, контролювало хід реалізації уря-
дових програм, забезпечувало взаємозв’язок між окремими ланками виконавчої вер-
тикалі, визначало напрями діяльності та координувало їхню роботу. 

Представниками центральної влади на місцях були старости і міські отамани. 
Губерніяльні й окружні старости, а також міські отамани уособлювали на підвладній 
їм території вищу владу. Нижчим структурним підрозділом системи місцевих органів 
влади був інститут повітових старост. Самоврядні інституції також мали вирішувати 
надзвичайно велику кількість питань, пов’язаних із повсякденним життям населення. 

6  Пиріг Р. Я. Діяльність урядів гетьманату Павла Скоропадського: персональний вимір. Київ: Інститут історії України 
НАН України, 2016. С. 9.
7  Дегтярьов С. І. Державні інституції та чиновники періоду гетьманату П. Скоропадського (нарис з історії органів 
влади й управління Української Держави 1918 р.). Суми: Сумський державний університет, 2018. С. 25.
8  Єфремова Н. В. Розвиток конституційного законодавства в Україні (1917–1920). Одеса, 2002. С. 7.
9  Грибенко О. М. Державотворчі процеси в Наддніпрянській Україні 1917–1920 рр: історичний аспект. Луганськ, 2007. 
С. 14.
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НАРИС ШІСТНАДЦЯТИЙ.    
Українська державність доби Української національної революції  
(1917–1921 рр.)

Виборний характер цих органів давав можливість ставати їхніми членами, зокрема 
і політичним опонентам існуючого уряду. Це часто призводило до конфліктів між 
представниками гетьманської адміністрації й органами місцевого самоврядування 
та шкодило ефективному функціонуванню державних інституцій1.

В Українській Державі судові органи діяли відповідно до схеми, викладеної у ст. 1 
Статуту судових установлень, де зазначалося: влада судова належить: мировим суд-
дям, зʼїздам мирових судів, окружним судам, судовим палатам і Сенату як верховному 
касаційному суду. Серед цих судових органів мирові судді визнавалися владою одноо-
сібною, а решта – колегіальною. Мирові судді та їхні зʼїзди становили систему мирової 
юстиції, а всі інші судові органи належали до системи державної юстиції, а Сенат діяв 
як верховний касаційний суд2.

Головною турботою міністра судочинства Михайла Чубинського стало створення 
Державного сенату. Нетривале перебування на посаді міністра юстиції Андрія В’яз-
лова було спрямоване на демократизацію правоохоронної системи. Він домагався 
повернення в Україну висланих громадян, звільнення репресованих українських 
діячів, зокрема й Симона Петлюри, обмеження діяльності німецьких та австрійських 
військово-польових судів3. Однією з найбільших проблем стала нестача кадрів для ор-
ганів юстиції, які володіли б необхідними професійними навичками й освітою4. Тому 
ставка часто робилася на суддівський корпус представників дореволюційної влади5.

На відміну від своїх попередників, очільнику Української Держави та його ото-
ченню вдалося розробити найбільш обґрунтовану й нормативно забезпечену державну 
охоронну концепцію. Її сутність полягала у відмові зосередження головної уваги при 
створенні охоронної системи держави на «загальному озброєнні» її громадян. Основну 
роль у виконанні охоронних функцій належало відіграти спеціально утвореним, від-
повідним чином навченим і спорядженим органам, що мали діяти на підставі належно 
розроблених і затверджених законів і підзаконних актів, виданих компетентними 
особами. Допомагати таким органам були покликані формування, утворені на підста-
ві законів Української Держави з числа кадрових фахівців-інструкторів і тимчасово 
залучених до них добровольців6.

Фінансова система базувалася на узгодженій роботі Держбанку та Міністерства фі-
нансів щодо формування в Україні власної національної фінансової системи та виходу 
її з російської рубльової зони. Через Державний банк на чолі з Володимиром Ігнатови-

1  Дегтярьов С. І. Державні інституції та чиновники періоду гетьманату П. Скоропадського (нарис з історії органів 
влади й управління Української Держави 1918 р.). Суми: Сумський державний університет, 2018. С. 60.
2  Єфремова Н. В. Розвиток конституційного законодавства в Україні (1917–1920). Одеса, 2002. С. 7.
3  Пиріг Р. Я. Діяльність урядів гетьманату Павла Скоропадського: персональний вимір. Київ: Ін-т історії України НАН 
України, 2016. С. 486.
4  Дегтярьов С. І. Державні інституції та чиновники періоду гетьманату П. Скоропадського (нарис з історії органів 
влади й управління Української Держави 1918 р.). Суми: Сумський державний університет, 2018. С. 97.
5  Пиріг Р. Я. Діяльність урядів гетьманату Павла Скоропадського: персональний вимір. Київ: Інститут історії України 
НАН України, 2016. С. 486.
6  Тимощук О. В. Охоронний апарат Української Держави (квітень–грудень 1918 р.): історико-правове дослідження. 
Одеса, 2000. С. 31.

чем уряд у 1918 р. здійснив міжнародні фінансові трансакції (зокрема з Німеччиною 
й Австро-Угорщиною). Власні публічні операції Державний банк почав здійснювати 2 
вересня 1918 р. як центральний національний банк і депозитний банк7.

Зовнішньополітичний курс Української Держави значною мірою визначався со-
юзницькими відносинами з державами Четверного союзу. У Берліні, Відні, Стамбулі 
й Софії діяли посольства Української Держави.

Завдяки Міністерству закордонних справ були встановлені постійні дипломатичні 
зв’язки з десятьма країнами, а тимчасові дипломатичні місії були направлені у понад 
двадцять держав8. У цьому переліку є й більшовицька Росія, яка до літа 1918 р. у семи 
містах Української Держави відкрила власні консульства й акредитувала, відповідно, 
20 українських консульств на своїй території9.

Із травня по жовтень 1918 р. тривали мирні переговори з більшовицькою Росі-
єю, що не дали результатів. Гетьман Павло Скоропадський зазнав невдачі в справі 
Холмщини і Східної Галичини, оскільки Австро-Угорщина не лише не ратифікувала 
Брестський мирний договір УНР із державами Четверного союзу від 9 лютого 1918 р., 
а й заручилася підтримкою Міністерства закордонних справ Німеччини у знищенні 
таємних протоколів до нього, включно з примірником української сторони. Відповідно 
до Брестського мирного договору Холмщина й Підляшшя відходили до України. Одна-
че у справу втрутилася польська сторона. Коли стало відомо про окреслений у цьому 
договорі польсько-український кордон, «у польському громадянстві постав страшний 
переполох <…> польська преса почала писати про новий “четвертий розділ Польщі”». 
Зрештою, брутальний тиск польського лобі й згода з їхньою позицією австрійських 
урядовців призвела до втрати для України цих територій. Глава зовнішньополітич-
ного відомства Дмитро Дорошенко констатував: «Втрата Холмщини й Підляшшя була 
одним з перших наслідків упадку Української Держави»10.

Українська Держава не визнала політичної самостійності Криму. Гетьманський 
уряд із самого початку спілкувався з Сімферополем як губернським містом, адресуючи 
різним кримським достойникам документи українською. Павло Скоропадський цілком 
слушно вважав, що з економічного погляду Крим не зможе проіснувати без материкової 
України. Тому прийняв пропозицію міністра закордонних справ влаштувати економіч-
ну блокаду півострова. 27 липня Рада міністрів заборонила вивезення з українських 
портів продовольства до Криму. Зупинилося залізничне сполучення, поштовий звʼязок. 
Брак українського цукру паралізував консервну промисловість, врожай фруктів був під 
загрозою ще й тому, що Україна не приймала цих кримських дарів. Припинення ввезен-
ня українського збіжжя, мʼясо-молочних виробів, картоплі й олії поставило населення 

7  Гай-Нижник П. Головні банкіри незалежної України 1917–1921 рр. (До історії створення Українського Державного 
банку). Київська старовина. 2005. № 5. С. 146–158.
8  Приходько М. М. Українська держава часів гетьмана Павла Скоропадського у контексті європейської геополітики. 
Київ, 2019. С. 185.
9  Захарченко П. П. Отечественная ли война 1941–1945 гг.: размышления с позиции преемственности украинской 
государственности. История и ее проблемы (Азербайджан). 2013. № 4. С. 119.
10  Дорошенко Д. Історія України 1917–1923 рр. Київ: Темпора, 2002. Т. 2: Українська Гетьманська Держава 1918 р. 
С. 154–159. 
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НАРИС ШІСТНАДЦЯТИЙ.    
Українська державність доби Української національної революції  
(1917–1921 рр.)

пів острова на межу голоду. Сімферополь і Севастополь змушені були запровадити про-
довольчі картки. Кримська громадськість почала тиснути на Крайовий уряд генерала 
Сулеймана Сулькевича, щоб він почав переговори з гетьманом Павлом Скоропадським 
щодо скасування блокади, яка загрожувала катастрофою економіці півострова. Дмитро 
Дорошенко згадував, що «українське правительство могло зовсім спокійно покликатись 
також і на волю населення Криму: не тільки українці, але й татари, караїми, німці-ко-
лоністи стояли за злуку з Україною». Чинили опір винятково росіяни, які раптом пере-
творилися на «кримських самостійників», мріяли про відродження Російської імперії 
й до того часу прагнули зберегти самостійність півострова. Для «піддержки української 
справи і української орієнтації» у Криму Міністерство закордонних справ Української 
Держави субсидіювало видання трьох крайових газет і створювало українські громади1.

Ситуація почала схилятися на український бік у першій половині вересня 1918 р. 
унаслідок державного візиту Павла Скоропадського до Німеччини. Літні невдачі на Захід-
ному фронті перекреслили плани німецького командування щодо азіатського Сходу, тому 
Берлін вже не заперечував проти намірів гетьмана прилучити Крим до Української Дер-
жави. 10 вересня німецький уряд телеграмою до Сімферополя «рекомендував» Крайовому 
уряду розпочати перемовини з Києвом про об’єднання, обіцяючи своє посередництво. 
Наприкінці вересня кримська делегація на чолі з міністром юстиції прибула до Києва. 
Українську сторону на перемовинах очолював премʼєр-міністр Федір Лизогуб. Одначе 
кримські делегати всіма способами обходили питання про злуку з Україною, апелюючи 
до права народів на самовизначення, волі кримського населення. Київ визнав цю делега-
цію за некомпетентну й зажадав запросити представників основних народностей Кри-
му. За тиждень прибули представники від татар, українців і німців-колоністів. Невдовзі 
було досягнуто порозуміння та вироблено попередні умови: Крим діставав автономію 
у складі Української Держави, крайовий сейм, територіальне військо, свою адміністрацію 
і статс-секретаря у справах Криму у Раді міністрів Української Держави. Однак «повстання 
проти Гетьмана й руїна України поклали кінець планам злучення Криму з Україною»2.

Як зазначає Руслан Пиріг, здобутки у національно-культурному будівництві стали 
найпомітнішим досягненням гетьмана3. На відміну від діячів УЦР, які вбачали розвій 
молодої української державності в наданні юридичних преференцій титульній нації, 
тобто частині населення держави, національність якої визначала офіційне її наймену-
вання, гетьман і його уряд виходили з принципу територіального патріотизму. У своїй 
національній політиці Павло Скоропадський зробив спробу побудувати українську по-
літичну націю за зразком окремих західних держав, взявши за основу компонент укра-
їнської етнічної культури. Відтак українізація державних, культурно-освітніх установ, 
що була започаткована в період УЦР, не припинялася4. За цей час було створено понад 

1  Дорошенко Д. Історія України 1917–1923 рр. Київ: Темпора, 2002. Т. 2: Українська Гетьманська Держава 1918 р. С. 147. 
2  Там само, с. 148. 
3  Пиріг Р. Я. Діяльність урядів гетьманату Павла Скоропадського: персональний вимір. Київ: Інститут історії України 
НАН України, 2016. С. 488.
4  Захарченко П., Мірошниченко М. Політико-правові засади формування національної політики Української Держави 
гетьмана Павла Скоропадського (1918 р.): до 100-річчя її утворення. Право України. 2018. № 6. С. 170.

150 українських гімназій; вийшло друком кілька мільйонів примірників українських 
підручників; засновано широку мережу загальнокультурних закладів та установ: Дер-
жавний український архів, у якому мали бути зосереджені документи історії України, 
перевезені з архівів Москви та Петрограда, Український історичний музей та Україн-
ську національну бібліотеку, фонд якої швидко зростав, а за кількістю та якістю книг 
вона могла конкурувати з кращими бібліотеками Європи. Були одержавлені й проголо-
шені українськими в минулому російські університети в Києві, Одесі, Харкові, а також 
Катеринославський гірничий, Харківський технологічний і ветеринарний та Київський 
політехнічний інститути, у яких відкривалися нові кафедри з української філології, 
історії, культури, права тощо; були засновані університети в Кам’янці-Подільському, 
Полтаві, Катеринославі й навіть Ялті. Київський народний університет перетворений 
у державний. На нього покладалася місія відігравати провідну роль у духовному роз-
витку українського народу. Суттєву підтримку отримала мережа педагогічних закладів 
(відкрито низку нових, а діючі отримали фінансову підтримку для розширення їхньої 
діяльності). Важливу роль у відродженні української духовності відіграло заснування за 
підтримки уряду Державного драматичного театру, Державного народного і Молодого 
театрів, а також Державної капели та Державного симфонічного оркестру. До надбань 
гетьманського уряду в культурній сфері належить і значне зростання кількості періо-
дичних видань. На кінець 1918 р. в Україні виходило українською мовою 83 часописи5.

Відомі російські кінематографісти, внаслідок неможливості працювати під владою 
більшовиків, масово виїжджали до Української Держави і Криму. Відсутність примі-
щень під павільйони у Києві змушувала деякі кінематографічні фірми переносити 
свою діяльність до Одеси, Харкова, Катеринослава та інших міст. В Одесі, окрім діючих 
місцевих кінофабрик, розпочали роботу новоутворені. У липні 1918 р. було засноване 
товариство «Українфільм» – перша в Україні кіновиробнича фірма за участю держави6. 
Розвиток кіномистецтва, що ставив особливі вимоги до артистів кіно, зумовив від-
криття спеціальних навчальних закладів – спостерігалася справжня «студіоманія»7.

Восени 1918 р. у Києві діяло шість українських театрів. Український драматичний 
та Український народний мали статус державних. Активним сценічним життям жив 
«Молодий театр»8.

У травні 1918 р. до Києва прибув Володимир Вернадський, який очолив спеціальну 
комісію, що розробляла проєкт заснування Української Академії наук (УАН). До складу 
комісії увійшли найкращі науковці відповідних галузей досліджень. Серед них були: 
Дмитро Багалій, Микола Василенко, Федір Вовк, Михайло Грушевський, Дмитро До-
рошенко, Богдан Кістяківський, Володимир Палладін, Олександр Сперанський та ін. 

5  Дербак А. П. Досвід державного впливу на процес духовного відродження українського народу в добу революційних 
перетворень 1917 1920 років. Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Сер. Філософія. 2015. № 4. С. 16.
6  Трощинський В. П., Ситник П. К., Купрійчук В. М. Державна політика у сфері культури в добу національно-визвольної 
боротьби 1917–1920 років: повчальний досвід для сьогодення. Вісник НАДУ при Президентові України. Серія «Державне 
управління». 2018. № 2. С. 8. 
7  Бачинська О. М. Розвиток видовищних форм мистецтва в Українській Державі гетьмана Павла Скоропадського: 
історичний аспект. Кам’янець-Подільський, 2016. С. 12.
8  Романько І. І. Розвиток театрального мистецтва України в 1917–1920 рр. Київ, 1999. С. 12.
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НАРИС ШІСТНАДЦЯТИЙ.    
Українська державність доби Української національної революції  
(1917–1921 рр.)

Головним завданням УАН було зосередження навколо установи провідних наукових кіл 
країни. 26 липня ухвалено закон щодо асигнування 200 тис. крб. на початкові витрати для 
її організації. 6 листопада на утримання Академії було виділено додатково 889 тис. крб.

14 листопада 1918 р. перший склад УАН призначив безпосередньо Павло Скоро-
падський. До нього увійшли: Дмитро Багалій, Агатангел Кримський, Микола Петров 
(історико-філологічні науки), Володимир Вернадський, Степан Тимошенко, Микола Ка-
щенко, Павло Тутковський (фізико-математичні науки), Михайло Туган-Барановський, 
Федір Тарановський, Володимир Косинський та Орест Левицький (соціальні науки). 
Пріоритетними галузями дослідження були визначені: історія, географія, економіка, 
статистика, мова. Фінансування відбувалося насамперед із державної скарбниці, 
дозволялися громадські та приватні пожерт вування, була передбачена можливість 
прибутків від видань самої Академії1.

Уже з перших днів свого існування УАН започаткувала низку нових дослідницьких 
напрямів, один із яких – вивчення й аналіз українських правових пам’яток. Із цією 
метою при соціально-економічному відділі Академії було створено академічну ка-
федру західноруського й українського права. Згідно з § 7 статуту УАН у так званому 
юридичному класі було створено дві установи: Комісію для виучування звичаєвого 
права й Комісію для виучування західноруського та українського права2, які повно-
цінно запрацювали вже у 1920-х роках.

Сергій Дегтярьов дійшов висновку, що у непростих військово-політичних умо-
вах 1918 р. в Українській Державі, яку очолював Павло Скоропадський, було сфор-
мовано функціональний державний апарат, створено належну нормативно-правову 
базу його діяльності3.

Стосовно причин занепаду Української Держави думки дослідників розділили-
ся. Починаючи від різкої критики опозиційних сил (діячів УЦР), які цілеспрямовано 
формували громадську думку в напрямі негативного сприйняття гетьманської полі-
тики, поступово готуючи ґрунт для зміни наявного політичного режиму4 та орієнтації 
на відродження Великої Росії5 до небажання гетьмана виступити в ролі диктатора, 
необхідність чого він усвідомлював, але так і не зміг змусити себе задля блага всієї 
України діяти рішучими заходами, не озираючись на різні табори6.

Незважаючи на спроби гетьмана Павла Скоропадського консолідувати суспіль-
ство, йому не вдалося об’єднати навколо себе різноманітні кола суспільства, до чого 

1  Попенко Я. В. Реалізація державницької ідеї за доби Гетьманату П. Скоропадського Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. 
ун-ту. 2009. Вип. 27. С. 116.
2  Мищак І. Основні напрямки наукової діяльності комісії для виучування історії західноруського та українського 
права ВУАН. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2015. № 1. С. 14.
3  Дегтярьов С. І. Державні інституції та чиновники періоду гетьманату П. Скоропадського (нарис з історії органів 
влади й управління Української Держави 1918 р.). Суми: Сумський державний університет, 2018. С. 123.
4  Бавико О. Є. Політична опозиція гетьманатові П. Скоропадського (квітень–грудень 1918 р.). Київ, 2007. С. 10.
5  Пиріг Р. Я. Діяльність урядів гетьманату Павла Скоропадського: персональний вимір. Київ: Інститут історії України 
НАН України, 2016. С. 490.
6  Папакін Г. Павло Скоропадський і державотворчі процеси доби Української революції 1917–1921 років. URL: http://
ukrajinciberlinu.wordpress.com/2009/10/11

значною мірою спричинилася безкомпромісна антиурядова діяльність соціалістичних 
партій і агітація більшовиків. Невирішеність питання земельної власності разом із за-
гальною політичною напругою призвела, врешті, до антигетьманського повстання7.

Стихійні селянські виступи охопили практично всю територію України. Про їхню 
широкомасштабність свідчить наведена генерал-фельдмаршалом Ейхгорном цифра – 
10–12 % українського селянства брали участь у повстанських загонах. У кількісному 
відношенні ці відсотки становили близько 2,5 млн осіб. Водночас значного розмаху на-
був і масовий страйковий рух робітників. Передові позиції тут займали залізничники. 
Їхній страйк охопив понад 200 тис. робітників і службовців. За прикладом залізничників 
у боротьбу втягувалися робітники інших галузей, насамперед металісти. Тільки у лип-
ні–серпні було зафіксовано 11 страйків металістів8. Валентин Кавунник, посилаючись 
на документи з архіву МВС, зокрема «Справоздання губерніальних та повітових старост 
і комісарів за 1918–1920 рр.», стверджує, що ніякого всенародного повстання проти Павла 
Скоропадського не було, всі виступи, які називаються «всенародним повстанням», не під-
тримувалися більшістю населення9. Проте свавільна, грабіжницька поведінка союзни-
ків, тобто німецьких, австрійських та угорських військових частин стосовно місцевого 
українського населення, створювало відповідне негативне тло і для постаті гетьмана.

Характер селянських рухів 1918 – початку 1919 рр. свідчить про перевагу в селян-
ській боротьбі соціальних мотивів над національними. Боротьба проти гетьмана Павла 
Скоропадського на певний час об’єднала різні напрями селянських повстанських рухів, 
на хвилі успіху яких і прийшла до влади Директорія УНР.

Отже, гетьманський уряд і сам Павло Скоропадський достатньо ефективно розбу-
довували державні інституції як у центрі, так і на місцях, започаткували формування 
державної служби в Україні, їм вдалося розробити і частково втілити доктрину держав-
ної безпеки, досягти помітних успіхів в освітньо-культурній сфері. Проте антигетьман-
ське повстання Директорії УНР перешкодило втіленню планів, сконцентрованих у двох 
програмових документах – «Грамоті до всього українського народу» та в «Законах про 
тимчасовий державний устрій України».

Західноукраїнська Народна Республіка

16 жовтня 1918 р. австро-угорський імператор Карл І Габсбург видав маніфест під 
на звою «До моїх вірних австрійських народів», в якому вказав на перспективу пере-
творення імперії на багатонаціональну федеративну державу. Про самовизначення 
націй у документі не йшлося, проте процес дезінтеграції імперії ставав реальністю. 

7  Отт-Скоропадська О., Гай-Нижник П. Павло Скоропадський: коротка хроніка життя (1873–1945). Київ-
Філадельфія: НАН України; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Ін-т 
східноєвропейських досліджень НАН України; Східноєвропейський дослідний ін-т ім. В. К. Липинського, 1995. С. 40.
8  Бавико О. Є. Політична опозиція гетьманатові П. Скоропадського (квітень–грудень 1918 р.). Київ, 2007. С. 12.
9  Кавунник В. Українська Народна Республіка та Українська Держава як один суб’єкт міжнародного права в 1918–1921 
роках: тезовий огляд. Державник і Держава: до 100-річчя проголошення Павла Скоропадського Гетьманом України. Збірник 
наукових праць. Київ, 2018. С. 152.
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НАРИС ШІСТНАДЦЯТИЙ.    
Українська державність доби Української національної революції  
(1917–1921 рр.)

Маніфест став відголоском «14 пунктів Вудро Вільсона», які американський пре-
зидент виголосив ще на початку січня 1918 р. Пункт 10 передбачав надання народам 
Австро- Угорщини, зокрема й українцям, можливість вільного автономного розвитку.

З кінця 1916 р. політичне й організаційне керівництво західноукраїнським ру-
хом здійснювала Українська Парламентарна Репрезентація. В умовах розпаду Австро- 
Угорської імперії вона скликала 18–19 жовтня 1918 р. до Львова українських галицьких 
і буковинських депутатів австрійського парламенту та крайових соймів останнього скли-
кання, делегатів від політичних партій, духівництва (усього 71 особа). Збори перетво-
рилися на Установчі збори, було обрано Українську Національну Раду з повноваженнями 
парламенту на чолі з Євгеном Петрушевичем, яка ухвалила окрему постанову про утво-
рення Української держави з включенням території Східної Галичини, Північної Буко-
вини і Закарпаття. Статус незалежності новоствореної держави документ не визначав1. 

Постання Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) позначено, зокрема, 
ухваленням 13 листопада 1918 р. Українською Національною Радою «Тимчасового 
Основного Закону про державну самостійність українських земель бувшої Австро-У-
горської монархії», або Конституції ЗУНР2.

9 листопада 1918 р. Українська Національна Рада проголосила про створення ЗУНР, 
до кладу якої, крім Східної Галичини, увійшли Північна Буковина та мали приєднатися 
українські повіти Закарпаття. Цього ж дня почав функціонувати вищий розпорядчий 
орган – Державний Секретаріат, до складу якого входило Державне секретарство судів-
ництва. На нього покладалася організація системи судоустрою новоствореної держави. 
Спочатку головою цього секретарства був Сидір Голубович. На початку грудня 1918 р. 
у Тернополі подав у відставку Голова Державного Секретаріату Кость Левицький. Тим-
часово його обов’язки виконував Державний секретар судівництва Сидір Голубович. 
Згодом посаду Державного секретаря судівництва обійняв Осип Бурачинський. Дер-
жавне секретарство судівництва поділялося на два основні відділи: адміністративний 
і законодавчий, який готував проєкти законів, розпоряджень та інших нормативних 
актів Української Національної Ради, здійснював видавництво збірників законів ЗУНР 
«Вістника Державних законів і розпорядків», в якому публікувалися законодавчі акти 
парламенту, уряду та окремих секретарств. 

Серед нормативно-правових актів важливе місце мали закони, які врегульовували 
найважливіші сфери суспільних відносин. Зокрема, Законом Української Національної 
Ради від 21 листопада 1918 р. створено систему судових органів у ЗУНР, яка складалася 
із повітового суду, окружного суду та Вищого Суду. Найвища судова інстанція – Най-
вищий Суд ЗУНР у Львові. Керівництво ЗУНР прагнуло залучити на посади юристів 
українців, які підтримують їхню політику3.

1  Захарченко П. П. Історія українського права. Київ: ВД «Освіта України», 2019. С. 324.
2  Тимчасовий Основний Закон про державну самостійність українських земель бувшої Австро-Угорської монархії, 
ухвалений Українською Національною Радою на засіданню 13 падолиста 1918 (Конституція ЗУНР). Конституції 
і конституційні акти України. С. 53–54. 
3  П. Кульчицький. Суд і судочинство ЗУНР: законодавство і практика. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 
2013. Вип. 58. С. 68.

Листопадова революція 1918 р. на західноукраїнських землях мала національно- 
демократичний характер. Вона стала закономірним результатом і складовою розвитку 
загальноукраїнського національно-визвольного руху першої чверті XX ст., зокрема 
й Україн ської революції 1917–1920 рр., а виникнення та утвердження ЗУНР, зі свого 
боку, стало закономірним наслідком розвитку Листопадової революції4.

Усвідомлюючи необхідність недопущення анархії в краї, українські керівники по-
дбали про створення правоохоронних органів. Корпус української державної жандармерії 
було утворено 6 листопада 1918 р. спеціальним законодавчим актом парламенту – Укра-
їнської Національної Ради (створено 19 жовтня 1918 р.) і Начальної Команди Українсько-
го війська. У перші місяці українсько-польської війни Корпус державної жандармерії 
підпорядковувався Державному секретаріату військових справ. Це диктувалося необ-
хідністю організації бойової підготовки, добору і вишколу старшин, оперативно-так-
тичному керівництву військових операцій на фронті. Наприкінці листопада 1918 р. 
командування Корпусу переїхало зі Львова до Тернополя, а на початку січня 1919 р. – до 
нової тимчасової столиці Станіславова, де розмістилися Національна Рада й уряд ЗУНР. 

Важливу роль у забезпеченні правопорядку в місцевостях відіграла народна мілі-
ція. Організація громадської міліції та її функції не були чітко регламентовані, проте 
їхня діяльність не суперечила діяльності державних відділів жандармерії. Певну роль 
у забезпеченні правопорядку в місцевостях відігравала міліція національних мен-
шин – єврейська і польська5.

З утворенням ЗУНР українська влада окремим правовим актом врегулювала пи-
тання мови нормативно-правових актів. Законом від 15 лютого 1919 р. «Про вживання 
мови у внутрішньому і зовнішньому урядуванні державних влад і урядів, публічних ін-
ституцій і державних підприємств на Західній Області Української Народної Республі-
ки» Українська Національна Рада встановила, що державною мовою ЗУНР є українська 
мова (§ 1). Українська мова визначалася мовою нормативно-правових актів української 
держави. Водночас § 3 закону про державну мову національним меншинам гаранту-
валися права на вільне користування рідними мовами у повсякденному та державно-
му житті, а також в офіційних відносинах із владою. Залишалося чинним і рішення 
Державного секретаріату від 10 листопада 1918 р., що всі закони, урядові акти та інші 
правові документи, які мають загальнодержавне значення, слід публікувати чотирма 
мовами – українською, польською, єврейською і німецькою. Утім, польською, єврей-
ською та німецькою мовами публікувалися переважно оголошення та розпорядження 
місцевих органів влади, наприклад, магістратів, міського господарського уряду тощо, 
які переважно стосувалися вирішення питань місцевого значення6.

Однак, як зазначає Роман Тимченко, політики ЗУНР не бажали негайного збли-
ження з Наддніпрянщиною, боячись втрати впливу на владу в Східній Галичині. Лише 
невдалий розвиток війни з Польщею прискорив процес об’єднання. Галичани, потре-

4  Великочий В. С. Історія ЗУНР: джерела до вивчення державного будівництва. Львів, 1999. С. 18.
5  Футулуйчук Д. Д. Участь жандармерії в державному будівництві та захисті суверенітету ЗУНР. Львів, 2004. С. 10–15.
6  Гаврецька М. Й. Правовий режим української мови у Східній Галичині (1848–1939 рр.). Київ, 2015. С. 82.
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буючи військової й економічної допомоги, звернулися до наддніпрянських політиків. 
У результаті переговорів був підписаний «передвступний» договір 1 грудня 1918 р. 
у Фастові1. У першій статті договору ЗУНР декларувала «непохитний намір злитись 
у найкоротшім часі в одну велику державу з Українською Народньою Республікою – 
значить, заявляє свій намір перестати існувати як окрема держава, а натомість увійти 
з усією територією й населенням, як складова частина державної цілости, в Українську 
Народну Республіку». У «Передвступному договорі» також наголошувалося, що уряди 
обох Республік «уважають звʼязаними повищими заявами, то значить: уважають себе 
посполу зобовʼязаними цю державну злуку можливо в найкоротшім часі перевести 
в діло так, щоби в можливо найкоротшім часі обі держави утворили справді одну не-
подільну державну одиницю»2. Договір скріпили власними підписами: від УНР – члени 
Директорії Володимир Винниченко, Опанас Андрієвський, Федір Швець і Симон Пет-
люра – Отаман Українських Республіканських військ; від ЗУНР – повновласники Ради 
Державних Секретарів ЗУНР Лонгин Цегельський і Дмитро Левицький3.

16 січня 1919 р. Президія Української Національної Ради ЗУНР звернулася до «Світ-
лої Директорії Української Народньої Республіки у Києві», доводячи до відома «Світлої 
Директорії і Правительства Української Народньої Республіки», що Українська Наці-
ональна Рада, вищий законодавчий орган ЗУНР, «на торжественнім засіданню в Ста-
ниславови, дня 3 січня 1918 р., одноголосно рішила, що слідує: Українська Національна 
Рада, виконуючи право самовизначення Українського Народу, проголошує торжествен-
но зʼєднання з нинішним днєм Західно-Української Народньої Республіки з Україн-
ською Народньою Республікою в одну одноцільну, суверенну Народню Республіку»4.

22 січня 1919 р. було оприлюднено Універсал Директорії УНР: «3-го січня 1919 р. 
в м. Станиславові Українська Національна Рада Західної Української Народньої Респу-
бліки, як виразник волі всіх українців бувшої Австро-Угорської імперії і як найвищий їх 
законодавчий чинник, торжественно проголосила злуку Західньої Української Народ-
ньої Республіки з Наддніпрянською Народньою Республікою – в одноцільну, Суверенну 
Народню Республіку. Вітаючи з великою радістю цей історичний крок західних братів 
наших, Директорія Української Народньої Республіки ухвалила тую злуку прийняти 
і здійснити на умовах, які зазначені в постанові Західної Української Народньої Рес-
публіки від 3-го січня 1919 р. Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від 
одної частини єдиної України – Західно-Українська Народня Республіка (Галичина, 
Буковина, Угорська Русь) і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснились віковічні мрії, 
якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська 

1  Тимченко Р. В. Взаємовідносини Української Народної Республіки й Західно-Української Народної Республіки 
(листопад 1918 – квітень 1920 рр.). Київ, 2010. 20 с. С. 11.
2  Передвступний договір, заключений дня 1 грудня 1918 р. в м. Фастові між Українською Народньою Республікою 
й Західно-Українською Народньою Республікою про маючу наступити злуку обох українських держав в одну державну 
одиницю. Конституційні акти України 1917–1920: Невідомі конституції України. Київ: Філософська і соціологічна думка, 
1992. С. 108–109. 
3  Там само, с.109. 
4  Конституційні акти України 1917–1920: невідомі конституції України. Київ: Філософська і соціологічна думка, 1992. 
С. 105. 

Народня Республіка. Однині народ український, визволений могутнім поривом своїх 
власних сил, має змогу обʼєднаними дружніми зусиллями всіх своїх синів будувати не-
роздільну Самостійну Державу Українську на благо і щастя всього її трудового люду»5.

Україна ставала конфедеративною державою, де уряд ЗУНР зберігав за собою 
право проводити свою внутрішню політику на території Східної Галичини. Творці 
Акта соборності розглядали його як попередній договір про об’єднання. Однак про-
голошення та затвердження Акта злуки стало визначною подією, яка сприяла зрос-
танню національної свідомості українців, формуванню української політичної нації, 
її консолідації й ознаменувала завершення початкового етапу боротьби за соборність.

Проте політичної єдності двох республік досягти не вдалося. Виховане за умов 
конституційної монархії національно-демократичне керівництво Західної області 
УНР (ЗОУНР) було незадоволене соціалістичними перетвореннями наддніпрянських 
політиків. Євген Петрушевич, хоча й був членом Директорії, відвідав лише одне її за-
сідання. У ЗОУНР існували окрема армія й уряд, який здійснював свою внутрішню 
і зовнішню політику. Наддніпрянські урядовці неприхильно ставилися до автономного 
існування ЗОУНР і намагалися його обмежити. Водночас окремі галицькі політики 
вдавалися до спроб усунення Симона Петлюри від влади.

У таких умовах 8 квітня 1919 р. було ухвалено Закон «Про право горожанства (гро-
мадянства) на Західній області Української Народної Республіки». У ньому зазначало-
ся, що громадянами ЗОУНР ставали особи, які на момент проголошення закону були 
членами однієї з її громад. Службовці, які відмовилися виконувати свої обов’язки, 
але залишалися громадянами держави, складали присягу на вірність УНР. Відмова 
від присяги вела до втрати громадянства. Громадяни УНР визнавалися громадянами 
ЗОУНР. Іноземці та особи без громадянства набували статус громадянина після 5 років 
постійного проживання на території республіки. Рішення про надання громадянства 
приймалося державним секретарем внутрішніх справ, а відмову можна було оскаржи-
ти до Виділу Української Національної Ради. 

Інститути влади цілком слушною вважали потребу у розширенні  власної полі-
тичної підтримки силою парламенту. Законом «Про вибори до Сойму ЗОУНР», ух-
валеним 14 квітня 1919 p., запроваджувалася пропорційна система виборів до сейму 
на основі рівного, загального, безпосереднього виборчого права за таємного голо-
сування. Виборча модель, запропонована галицькими українцями,  стала ще одним 
доказом демократичності влади. 

В основу майбутніх виборів до вищого законодавчого органу країни було покла-
дено нове на той час законодавство, засноване на принципах народовладдя. Воно 
ґрунтувалося на елементах прямої демократії, рівності виборчих прав усіх громадян, 
незалежно від національності, віросповідання, статі. 

Парламент, задуманий як однопалатний, мав складатися із 226 депутатів і поді-
лятися на квоти: 160 українців (70,8 % від загальної кількості голосуючих), 33 поляки 

5  Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки 1918–1920: документи і матеріали. Київ: Вид-
во імені Олени Теліги, 2006. Т. 2. С. 441. 
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(14,6 %), 27 євреїв (11,9 %) та 6 німців (2,7 %). Утворювалися окремі виборчі округи для 
кожної національної меншини: 15 українських, 5 польських, 5 єврейських і 1 німецький. 

Закон про вибори регулював право партій формувати партійні списки кандидатів 
у посли сейму, а також відповідну процедуру. Кожен кандидат мав бути зазначений 
тільки в одному партійному списку. 

Борис Тищик відзначив унікальність цього закону, адже ніде «не було такої не на 
словах, а на ділі національної толерантності, поваги до людей інших націй, іншого ві-
росповідання»1. На жаль, закон не був реалізований у зв’язку з раптовим погіршенням 
ситуації на польсько-українському фронті. 

Отже, попри перманентні воєнні дії, формування правових засад державної 
влади в ЗУНР і практична організація національних владних структур базувалися 
на демократичних принципах, дотриманні прав людини, національних меншин, 
врахуванні соціальних потреб населення, закладених у конституційно-правових 
актах молодої республіки.

Договір між Симоном Петлюрою і Юзефом Пілсудським (квітень 1920 р.) засвідчив 
відмову УНР від території Східної Галичини. Хоч він і підписувався на таких важких 
умовах, та лідер УНР вбачав у ньому єдиний можливий шанс для порятунку УНР. Певним 
виправданням служила сепаратна угода Української галицької армії (УГА) з Доброволь-
чою армією, а також та обставина, що він відмовлявся від територій, уже й так захопле-
них поляками. Симон Петлюра не міг передбачити, що спільний похід українсько-поль-
ських сил на Київ виявиться таким короткочасним і невдалим, у результаті якого буде 
завойована більшовиками вся територія УНР і ліквідуються залишки УГА. Ці події 
ознаменували остаточне завершення політичної та військової співпраці УНР і ЗУНР2.

Незважаючи на окремі помилки та прорахунки під час державного будівництва 
в ЗУНР, причиною його припинення та ліквідації самої держави стали, головним чи-
ном, зовнішньополітичні фактори3. Основною причиною падіння ЗУНР, на думку Ігоря 
Бойка, була військова агресія Польщі та Румунії, надзвичайно складні міжнародні 
обставини, підтримка післявоєнною Європою експансіоністських, загарбницьких 
дій щодо ЗУНР Польщі та Румунії. Зовнішньополітичні чинники були основною при-
чиною загибелі обох українських держав: щодо УНР – це наступ російських більшо-
вицьких військ, підтриманих місцевими більшовиками, що зайняли значну частину 
українських земель; щодо ЗУНР – це захоплення її території Польщею та Румунією. 
Із внутрішніми негараздами та проблемами обидві українські держави напевне могли 
б впоратися, а ось із зовнішньою агресією з боку значно сильніших сусідів не змогли. 
Історичне значення ЗУНР також полягає у тому, що було збережено ідентичність укра-
їнської нації та поглиблено процес державотворення4.

1  Тищик Б. Й. Західно-Українська Народна Республіка (1918–1923). Історія держави і права. Львів: Тріада плюс, 2004. 
С. 215.
2  Тимченко Р. В. Взаємовідносини Української Народної Республіки й Західно-Української Народної Республіки 
(листопад 1918 – квітень 1920 рр.). Київ, 2010. С. 11–12.
3  Великочий В. С. Історія ЗУНР: джерела до вивчення державного будівництва. Львів, 1999. С. 18.
4  Бойко І. Утворення західноукраїнської народної республіки як знакова подія у тисячолітній історії національного 
державотворення. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Вип. 67. С. 23.

Директорія Української Народної Республіки

Влітку 1918 р. опозиція гетьману Павлу Скоропадському, зібрана в Український 
Національний Союз, радикалізувалася. Опозиційні сили взялися до підготовки зброй-
ного повстання. Директорія – керівний орган – була сформована ввечері 13 листопада 
1918 р. Свою назву, за твердженням одного із учасників наради, на якій було сформо-
вано Директорію УНР, Микити Шаповала, вона отримала за аналогією з п’ятиособовим 
революційним урядом Французької республіки кінця XVIII ст.

Директорія складалася з п’яти осіб: Володимир Винниченко (голова), Федір Швець, 
Опанас Андрієвський, Андрій Макаренко, Симон Петлюра. Ліквідацію гетьманського 
режиму вона успішно виконала впродовж місяця після початку збройного повстання. 
26 грудня 1918 р. Директорія УНР оприлюднила декларацію, в якій проголосила від-
новлення УНР із республіканською формою правління і призначила свій перший уряд 
на чолі з Володимиром Чехівським – Раду Народних Міністрів. В основу будівництва 
держави було покладено так званий «трудовий принцип», відповідно до якого влада 
мала належати обраним представникам від трудового селянства, міського робітництва 
і трудової  інтелігенції. Саме вони мали обрати Конгрес трудового народу України. 

Важливе значення для становлення української державності мав Закон від 1 січня 
1919 р. «Про вищий уряд Української Автокефальної Православної Соборної Церкви». 
Найважливішою, з погляду нового правового статусу української церкви, є ст. 6 Закону, 
в якій ішлося про те, що «Українська Автокефальна Українська Церква з її Синодом 
і духовною ієрархією, ні в якій залежності від Всеросійського патріарха не стоїть», 
а її законодавча, судова й адміністративна влада належить Всеукраїнському Церков-
ному Собору. У Законі прописані основні засади співпраці між державою і церквою, 
де перша своїми коштами її утримує5.

Міжнародна ситуація складалася не на користь Директорії. Французький десант 
Антанти, що висадився 2 грудня 1918 р. в Одесі, не визнав УНР, а на її керівництво ди-
вився як на більшовиків. Водночас розгорталася агресія червоногвардійських військ 
більшовицької Росії на Лівобережній Україні. 

У цих умовах розпочала свою роботу перша сесія Трудового конгресу, якій переду-
вало проголошення соборності західних і східних земель (22 січня 1919 р.). В останній 
день засідань Трудовий конгрес висловився за демократичний лад в Україні, підготу-
вання закону про вибори до всенародного парламенту. З огляду на воєнний стан, він 
передав законодавчу і виконавчу владу Директорії УНР, до складу якої шостим членом 
увійшов диктатор ЗУНР Євген Петрушевич.

Прем’єрство Володимира Чехівського визначають як найвдаліше для УНР доби 
Директорії. За цей період було проголошено Акт Злуки УНР і ЗУНР, ухвалено закони 
про державну мову, про форму влади в Україні, яким закріплювалися основи дер-
жавного устрою УНР, закон про землю, яким передбачалася ліквідація приватної 

5  Захарченко П., Мацелюх І. Автокефалія Української церкви: політико-правова доктрина О. Лотоцького за 
доби Української революції 1917–1921 рр. Західно-Українська Народна Республіка та її місце в історії українського 
державотворення (до 100-річчя проголошення): збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (м. Львів, 1 
листопада 2018 р.). Львів. 2018. Вип. 2. С. 47–60.
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власності на землю. Нормами останнього надавалося право на першочергове наді-
лення землею козаків Української Народної Республіканської Армії; встановлювалася 
нижня та верхня межа землекористування (відповідно 5 та 15 десятин); дозволялося 
спадкувати право користування земельними ділянками та вилучення необроблених 
земель у розпорядження земельних управ. 4 січня 1919 р. Директорією було визначено 
українську гривню єдиним законним засобом оплати на теренах УНР.

28 січня 1919 р. було ухвалено Закон «Про форму влади на Україні». Цей акт мав 
риси тимчасової Конституції об’єднаної України. Проте він був слабко опрацьований. 
Трудовий Конгрес не виробив чітких формул стосовно трудової влади й трудової ради 
селян і робітників1.

Під натиском більшовицьких військ Директорія покинула Київ. Розпач охопив на-
віть її керівників. На вимогу французького командування в Україні Винниченко склав 
повноваження голови Директорії та виїхав за кордон. 11 лютого 1919 р. Директорію 
очолив Симон Петлюра. 

Двічі війська Директорії на чолі з Симоном Петлюрою на короткий час захоплювали 
Київ: спочатку в серпні 1919 р. разом з об’єднаними силами УГА, а вдруге – з польською 
армією, після укладення 21 і 24 квітня 1920 р. договору і військової конвенції з Юзефом 
Пілсудським, який дістав назву «Варшавського договору». Її підписали міністр закордонних 
справ Директорії, голова дипломатичної місії УНР у Польщі Андрій Лівицький та міністр 
закордонних справ Польщі Ян Домбський. Конвенція від 24 квітня 1920 р. передбачала, 
що бойові дії обох сторін могли вестися тільки під польським командуванням. Поляки 
зобов’язувалися брати участь у цих операціях лише до Дніпра, в межах Правобережної 
України, яку вони вважали своєю (кордони до 1772 p.). Тепер погоджувалися визнати 
цю територію за УНР. На Лівобережжі поляки відмовлялися допомагати військам УНР.

Обидва випадки захоплення Києва не завершилися закріпленням українських 
військ у ньому: спершу не дозволили це зробити «єдинонеділимці» білогвардійського 
генерала Денікіна, а вдруге – більшовицька кіннота Будьонного. 

Зміст Варшавського договору викликав неприйняття та обурення у політичних 
колах. У своїй основі українсько-польські домовленості зафіксували такі положення: 

польський уряд визнавав право УНР на незалежне існування в межах на північ, 
схід і південь, які будуть визначені домовленостями із сусідніми державами. Одно-
часно Польща визнавала Директорію суверенної УНР на чолі з Головним отаманом 
С. Петлюрою як верховну владу в УНР;

кордони УНР встановлювалися таким чином, що Річ Посполита в обмін за ви-
знання незалежності України діставала Східну Галичину, Західну Волинь, Холмщину, 
Підляшшя, Полісся;

Польща визнавала за УНР територію до кордонів 1772 р.; 
обидві сторони взаємно зобов’язувалися не укладати міжнародних угод, небез-

печних для будь-якої з них; 

1  Єфремова Н. В. Розвиток конституційного законодавства в Україні (1917–1920). Одеса, 2002. С. 9.

національно-культурні права мали забезпечуватися громадянам української 
і польської національностей на територіях обох держав;

земельна реформа в Україні мала здійснюватися конституантою (установчими 
зборами, які скликаються з метою розробки конституції). До її скликання юридично 
забезпечувалися права землевласників польської національності; 

укладалася військова конвенція, що становила інтегральну частину цього договору; 
угода залишалася таємною і без згоди обох сторін не могла бути опублікована, 

за винятком параграфа 1, який оголошувався відразу ж після підписання угоди.
Договір вступав у силу одразу після її підписання і, як таємний, – не підлягав 

ратифікації. Він буде опублікований лише в 1926 р.2.
Уряд УНР не мав конституційного права без узгодження з Трудовим конгресом 

змінювати територіальні межі української держави. Про деталі переговорного про-
цесу не був поінформований навіть прем’єр-міністр. Крім того, Андрій Лівицький 
не був уповноважений на підписання договору ані кабінетом міністрів, ані трьома 
членами Директорії. 

Підписаний договір не гарантував Директорії беззастережної підтримки з боку 
польської влади. Після низки фронтових поразок, у серпні 1920 р. польська сторона 
погодилася провести з російською стороною переговори щодо подальшої долі Украї-
ни. Цим польський уряд порушив умови Варшавського договору. 21 листопада війська 
Директорії відступили за Збруч, де польською владою були затримані. 

Еміграційний період урядів УНР та ЗУНР

Навіть після військової поразки українська справа продовжувала жити. Під загро-
зою розміщення польського війська у Кам’янці-Подільському уряд на чолі з Євгеном Пе-
трушевичем у листопаді 1919 р. евакуювався до Відня, де утворено закордонний центр 
ЗУНР. Так розпочався період ЗУНР в екзилі. Петрушевич основну увагу присвятив дипло-
матичній діяльності – так званій «закордонній політиці»3. Міжнародна ситуація зумови-
ла ухвалення Радою Амбасадорів 14 березня 1923 р. рішення про приєднання Галичини 
до Польщі при забезпеченні для краю автономії. Уряд ЗУНР в екзилі саморозпустився4.

Окупація радянськими військами тимчасової столиці УНР – Кам’янця-Поділь-
ського, змусила українське військо та урядові структури УНР 21 листопада 1920 р. 
покинути українську територію та виїхати до Польщі. Щоб не переривати тяглості 
української державності, не послаблювати змагання за незалежність України було 
утворено Державний Центр УНР. Він об’єднав виконавчі та законодавчі структури 
влади та розпочав свою діяльність із переходом уряду й армії УНР через кордон. Міс-
цем перебування урядових структур до середини 1923 р. був Тарнів5. На лютий 1922 р. 

2  Захарченко П. Історія українського права. Київ: Освіта України, 2019. С. 312–315.
3  Малюта О. Органи влади ЗУНР та УНР в екзилі у 20–40-х рр. ХХ ст.: боротьба за національну державність як форму 
організації повсякденного життя української еміграції. URL: http://www.history.org.ua/ JournALL/xxx/12/19.pdf
4  Там само.
5  Там само.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1926
http://www.history.org.ua/


НАРИС ШІСТНАДЦЯТИЙ.    
Українська державність доби Української національної революції  
(1917–1921 рр.)

на державному фінансуванні перебувало 150 осіб (не враховуючи посольств) і 12 тис. 
військових, на кінець 1923 р. – 50 урядовців, а військові табори були розформовані1. 
Урядові установи УНР і їхні члени перебували у трьох європейських столицях – Вар-
шаві, Парижі, Празі, частково – у Бухаресті. Прем’єр-міністр УНР із більшістю спів-
робітників переїхав до Варшави, Головний Отаман та віцепрем’єр-міністр оселилися 
у Парижі2. Існування Державного центру УНР мотивувалося потребою усунення чу-
жоземної окупації та відновлення суверенності Української держави, і, зі свого боку, 
свідчило про продовження боротьби за українську державність в еміграції законно 
створеною владою3. Потрібно зазначити, що значну підтримку органам влади в ек-
зилі надавала громада українських емігрантів. Так, політичною активністю україн-
ців-емігрантів супроводжувалася міжнародна конференція у Генуї 1922 р. На адресу 
її президії надійшло з-за океану понад 200 петицій і телеграм, які містили протести 
з приводу польського окупаційного режиму в Східній Галичині й вимагали відновити 
незалежність ЗУНР. Ця акція була відчутною підтримкою галицької делегації в Генуї 
у складі Євгена Петрушевича і Костя Левицького. Водночас упродовж року не вщухали 
віча та маніфестації українців у містах США і Канади4.

Водночас українська ідея продовжувала свій розвиток і на еміграції. Зокрема, 
спираючись на підтримку уряду Чехословацької Республіки, у цій країні було засно-
вано низку українських високих шкіл: Вільний університет і Високий педагогічний 
інститут у Празі та Господарську академію у Подєбрадах. Унаслідок цього Прага 
з Подєбрадами стали осередками української науки в різних галузях знань, особли-
во в українознавстві. У Празі побачили світ сотні наукових публікацій і шкільних 
підручників, які посприяли виробленню наукової термінології. Заснований у Празі 
Громадський видавничий фонд випустив кілька десятків цінних наукових праць. 
Дуже корисним здобутком української науки в еміграції є історичні розвідки Михайла 
Грушевського і В’ячеслава Липинського, а також дослідження з історії українського 
права, філософії, пластичного мистецтва та театру. 

Діяльність українських учених в еміграції виявилася не тільки в продовженні 
та поглибленні своїх студій, а й в ознайомленні західноєвропейського громадянства 
з Україною та з її культурним життям. Наукові праці українських інтелектуалів з’яви-
лися у чеських, німецьких, англійських, французьких академічних виданнях. Як одне 
з великих досягнень науки про Україну треба вважати заснування в 1926 р. у Карлово-
му університеті (Прага) кафедр української історії та української мови і письменства, 
а також Українського наукового інституту в Берліні5.

1  Піскун В. М. Українська політична еміграція 20-х років ХХ ст. Київ, 2007. С. 16.
2  Малюта О. Органи влади ЗУНР та УНР в екзилі у 20–40-х рр. ХХ ст.: боротьба за національну державність як форму 
організації повсякденного життя української еміграції. URL: http://www.history.org.ua/ JournALL/xxx/12/19.pdf
3  Там само.
4  Гуцал П. З. Українська еміграція Канади і США та національно-визвольний рух на західноукраїнських землях (1914–
1923). Львів, 2005. С. 16. 
5  Трощинський В. П., Ситник П. К., Купрійчук В. М. Державна політика у сфері культури в добу національно-визвольної 
боротьби 1917–1920 років: повчальний досвід для сьогодення. Вісник НАДУ при Президентові України. Серія «Державне 
управління». 2018. № 2. С. 8.

З кінця 1923 р. Державний Центр УНР і його лідер Симон Петлюра переїхав до 
Франції та перейшов на рівень експозитури (представленості окремими особами, 
які проживали у різних європейських країнах)6. Більшість урядовців ЗУНР у подальшо-
му співпрацювали з Державним центром УНР в екзилі, частина повернулася на бать-
ківщину7. У післявоєнний період відбулася реорганізація Державного центру УНР. 
У 1948 р. представники політичних партій та організацій узгодили між собою остаточ-
ний проєкт Тимчасового Закону про Реорганізацію Українського Державного Центру. 
Відповідно до законопроєкту  Президент визначався главою держави, Українська На-
ціональна Рада виконувала функції передпарламенту, функціонував також уряд УНР8. 
У березні 1992 р. надзвичайна сесія Української Народної Ради одноголосно схвалила 
постанову про передачу влади обраному Президенту України9. І нарешті, 22 серпня 
1992 р. останній президент УНР в екзилі Микола Плав’юк передав Леоніду Кравчукові 
грамоту, прапор, печатку та клейноди гетьмана Івана Мазепи, що були державними 
символами екзильного уряду УНР10. 

Оцінюючи підсумки Української національної революції 1917–1921 рр., Максим 
Ковалевський вважав, що, незважаючи на всі недоліки і, зрештою, тимчасову поразку 
україн ських визвольних змагань, ці результати все ж таки були вражаючими: «Від 
культурної автономії, про яку мріяло покоління початку ХХ ст., до державної авто-
номії, а потім до самостійности, від півфевдального ладу до радикальної перебудови 
народнього господарства в широко закресленій перспективі соціяльного поступу, від 
царського самовладства до парляментарної демократії, від культурного занепаду до 
інтензивного розвитку літературного і наукового життя, що пульсувало у революцій-
них роках, – ось історичний шлях української національної революції 1917 р.»11.

Автори: Петро Захарченко, Валерій Смолій,  
Олександер Ситник, Радим Губань

6  Піскун В. М. Українська політична еміграція 20-х років ХХ ст. Київ, 2007. С. 16.
7  Там само.
8  Городиський З. Державний Центр УНР, його дія і значення в період після Другої світової війни (1948–1992). Держав-
ний Центр Української Народньої Республіки в екзилі: Статті і матеріали. Філядельфія; Київ; Вашінгтон. Фундація ім. 
Симона Петлюри: Веселка: Фундація родини Фещенко-Чопівських, 1993. С. 79.
9  Заклячне слово Президента УНР в екзилі Миколи Плавʼюка на Надзвичайній Сесії Української Національної Ради 
15 березня 1992 р. Державний Центр Української Народньої Республіки в екзилі: Статті і матеріали. Філядельфія; Київ; 
Вашінгтон. Фундація ім. Симона Петлюри: Веселка: Фундація родини Фещенко-Чопівських, 1993. С. 98.
10  Решетченко Д. Державний центр Української Народної Республіки в екзилі: передумови реорганізації (1945–
1948 рр.). Український історичний журнал. 2018. № 3. C. 111.
11  Ковалевський М. Опозиційні рухи і національна політика СССР (1920–1954). Досліди і матеріяли. Мюнхен, 1955. 
Серія II. № 26. С. 10. 
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http://www.history.org.ua/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D1%83%D1%86%D0%B0%D0%BB %D0%9F.%D0%97.$


ПостатіПостаті--символисимволи
українськоїукраїнської
державностідержавності

Голова першого українського уряду – Генерального секретаріату Української  
Центральної Ради (28 червня 1917 – 30 січня 1918). Генеральний секретар  
внутрішніх справ (15 червня 1917 – 11 січня 1918). Голова Директорії УНР  

(14 грудня 1918 року – 10 лютого 1919)

Володимир ВинниченкоВолодимир Винниченко

1880–19511880–1951
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Христофор Христофор 
БарановськийБарановський

Генеральний секретар  
фінансових справ УНР (28 червня 1917 –  

14 серпня 1917), Міністр фінансів  
УНР (26 травня 1920 – 1921)

1874–19411874–1941

Борис МартосБорис Мартос

Генеральний секретар земельних 
справ (28 червня 1917 – 22 січня 1918), 

Міністр продовольчих справ (26 грудня 
1918 – 13 лютого 1919), Голова Ради 
Міністрів УНР та Міністр фінансів 

(9 квітня 1919 – 27 серпня 1919)

1879–19771879–1977

Сергій ЄфремовСергій Єфремов

Генеральний секретар 
міжнаціональних справ УНР 

(28 червня 1917 – 17 липня 1917),  
віцепрезидент Всеукраїнської  

академії наук

1876–19391876–1939

Остап Вишня Остап Вишня 
(Павло Губенко)(Павло Губенко)

Письменник, новеліст, класик 
сатиричної прози XX століття. 
Начальник медично-санітарного 

управління Міністерства  
залізниць УНР

1889–19561889–1956

Валентин СадовськийВалентин Садовський

Генеральний секретар судових справ 
(28 червня 1917 – 11 січня 1918), 

Міністр судових справ УНР  
(11 січня 1918 – лютий 1918)

1886–19471886–1947

Іван СтешенкоІван Стешенко

Генеральний секретар освіти 
(28 червня 1917 – 11 січня 1918)

1873–19181873–1918

Микола СтасюкМикола Стасюк

Генеральний секретар харчових справ 
(28 червня 1917 – 11 січня 1918)

1885–19431885–1943

Павло ХристюкПавло Христюк

Генеральний писар, генеральний 
секретар внутрішніх справ

 (28 червня 1917 – березень 1918)

1890–19411890–1941
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Генеральний секретар військових справ (28 червня 1917 – 18 грудня 1918), 
Головний отаман військ УНР, Голова Директорії УНР (13 лютого 1919 – 25 травня 1926)

Симон ПетлюраСимон Петлюра

1879–19261879–1926

Гетьман Української Держави  
(29 квітня – 14 грудня 1918)

Павло СкоропадськийПавло Скоропадський

1873–19451873–1945

480 481



Федір ЛизогубФедір Лизогуб

Голова Ради міністрів  
Української Держави  

(10 травня 1918 – 14 листопада 1918),  
Міністр внутрішніх справ  

(3 травня 1918 – 8 липня 1918)

1851–19281851–1928

Антон РжепецькийАнтон Ржепецький

Міністр фінансів Української Держави
(травень–грудень 1918). Під його 

керівництвом вперше в Україні було 
укладено державний бюджет

1868–19321868–1932

Микола ВасиленкоМикола Василенко

В. о. голови Ради міністрів  
Української Держави  

(30 квітня 1918 – 10 травня 1918),  
Міністр освіти та мистецтв  

(8 липня – 25 жовтня 1918)

1866–19351866–1935

Дмитро ДорошенкоДмитро Дорошенко

Міністр закордонних  
справ Української Держави  
(травень–листопад 1918)

1882–19511882–1951

Номан ЧелебіджіханНоман Челебіджіхан

Один з організаторів першого 
Курултаю, перший голова уряду 
Кримської народної республіки,  

перший муфтій мусульман Криму, 
Литви, Польщі і Білорусі  

(березень 1917 – 4 січня 1918)

1885–19181885–1918

Дмитро ДонцовДмитро Донцов

Філософ, політичний діяч, один 
із перших керівників Союзу 

визволення України (1914), головний 
ідеолог українського інтегрального 

націоналізму

1883–19731883–1973

Джафер Сейдамет Джафер Сейдамет 
КиримерКиример

Кримськотатарський письменник, 
громадський діяч, один із лідерів 

та ідеологів національно-визвольного 
руху кримських татар

1889–19601889–1960

Євген КоновалецьЄвген Коновалець

Полковник Армії УНР, командир 
Січових Стрільців. Один із ідеологів 

українського націоналізму

1891–19381891–1938
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Василь ЛипківськийВасиль Липківський

Митрополит Київський і всієї  
України. Провідник національного  

руху, «народний митрополит»,  
борець за автокефалію Української 

православної церкви

1864–19371864–1937

Андрей ШептицькийАндрей Шептицький

Митрополит Галицький 
та архиєпископ Львівський. Провідник 

національного руху, депутат 
Австрійського парламенту, меценат, 

засновник Львівської греко-католицької 
богословської академії

1865–19441865–1944

 Іларіон (Іван) Огієнко Іларіон (Іван) Огієнко

Митрополит Української 
автокефальної православної церкви, 

перший ректор Кам’янець-Подільського 
державного українського університету

1882–19721882–1972

Іоанн (Іван Теодорович)Іоанн (Іван Теодорович)

Митрополит Української православної 
церкви США, митрополит Української 
православної церкви Канади, капелан

1887–19711887–1971

Президент Західноукраїнської Народної Республіки 
(19 жовтня 1918 – 1 листопада 1918), Голова Української Національної  

Ради ЗУНР (1 листопада 1918 – 22 січня 1919), Диктатор ЗУНР  
(9 червня 1919 – 15 березня 1923)

Євген ПетрушевичЄвген Петрушевич

1863–19401863–1940
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Кость ЛевицькийКость Левицький

Голова Уряду ЗУНР –  
Державного секретаріату ЗУНР 
(9 листопада 1918 – грудень 1918)

1859–19411859–1941

Олександр ТисовськийОлександр Тисовський

Основоположник й організатор 
Пласту – національної скаутської 

організації України, доктор  
біологічних наук

1886–19681886–1968

Олена СтепанівОлена Степанів

Хорунжа Українських січових стрільців, 
чотар Української галицької армії. 

Перша в світі жінка, офіційно 
зарахована на військову службу  

в званні офіцера

1892–19631892–1963

Михайло ГалущинськийМихайло Галущинський

Перший командант Українських 
січових стрільців, педагог, директор 
Рогатинської гімназії, багаторічний 

голова товариства «Просвіта»

1878–19311878–1931

Дмитро ВітовськийДмитро Вітовський

Один із неформальних лідерів та 
сотник Легіону Українських січових 

стрільців, полковник, начальний 
командант Української галицької 

армії, Державний секретар військових 
справ ЗУНР

1887–19191887–1919

Гнат СтефанівГнат Стефанів

Командант, полковник Української 
галицької армії (1918)

1885–19491885–1949

Олександр ГреківОлександр Греків

Командувач, генерал Української 
галицької армії (10 червня 1919 – 

5 липня 1919). Провів один із 
найбільших наступів, відомий як 

Чортківська офензива

1875–19591875–1959

Мирон ТарнавськийМирон Тарнавський

Командант Легіону Українських 
січових стрільців, головнокомандувач 

Української галицької армії, 
 генерал Української галицької армії

1869–19381869–1938
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Науковець, мислитель, який вченням про біосферу і космізм  
випередив час на кілька поколінь. Засновник геохімії, гідрохімії,  

радіохімії та радіогеології. Один із засновників Всеукраїнської академії наук, 
її перший голова-президент, академік

Володимир ВернадськийВолодимир Вернадський

1863–19451863–1945

Михайло  Михайло  
Туган-БарановськийТуган-Барановський

Видатний економіст, автор  
численних праць із питань теорії 

вартості, розподілу суспільного доходу. 
Один із фундаторів Всеукраїнської 

академії наук, академік

1865–19191865–1919

Іван РаковськийІван Раковський

Енциклопедист, географ, творець 
першої української універсальної 

енциклопедії

1874–19491874–1949

Павло ТутковськийПавло Тутковський

Геолог, географ і педагог. 
Один з основоположників геології 

та географії України. Один із 
основоположників Всеукраїнської 

академії наук, академік

1858–19301858–1930

Юрій Кондратюк Юрій Кондратюк 
(Шаргей)(Шаргей)

Учений-винахідник. Один із 
основоположників ракетної техніки 
й теорії космічних польотів. Автор 

так званої «траси Кондратюка», 
якою подорожували на Місяць космічні 

кораблі «Аполлон»

1897 – бл.19421897 – бл.1942
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Володимир НауменкоВолодимир Науменко

Педагог, літературознавець,  
етнограф і культурний діяч.  

Лідер «Старої громади».  
Міністр освіти Української держави

1852–19191852–1919

Іван ГорбачевськийІван Горбачевський

Хімік, біохімік, гігієніст та 
епідеміолог, академік Всеукраїнської 

академії наук, кандидат на Нобелівську 
премію з фізіології та медицини

1852–19421852–1942

Агатангел КримськийАгатангел Кримський

Історик, мовознавець, учений, 
орієнталіст, письменник і перекладач, 

поліглот, один з організаторів 
Всеукраїнської академії наук, академік

1871–19421871–1942

Богдан КістяківськийБогдан Кістяківський

Правник, філософ права,  
соціолог, історик. Один із фундаторів 

Всеукраїнської академії наук,  
академік

1868–19201868–1920

Дмитро БагалійДмитро Багалій

Історик, філософ і громадський діяч. 
Ректор Імператорського Харківського 

університету. Один із фундаторів 
Всеукраїнської академії наук, академік

1857–19321857–1932

Дмитро ГравеДмитро Граве

Математик, творець першої великої 
математичної школи в Україні, 

академік

1863–19391863–1939

Микола БіляшівськийМикола Біляшівський

Археолог, етнограф, 
мистецтвознавець, громадський діяч. 

Один із засновників Всеукраїнської 
академії наук, академік

1867–19261867–1926

Степан ТимошенкоСтепан Тимошенко

Основоположник теорії міцності 
матеріалів, теорії пружності та 

коливань. Один з організаторів і перших 
академіків Всеураїнської академії наук

1878–19721878–1972
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Іван ТрушІван Труш

Живописець-імпресіоніст, майстер 
пейзажу і портретист, мистецький 
критик і організатор мистецького 

життя в Галичині

1869–19411869–1941

Михайло БойчукМихайло Бойчук

Художник, маляр-монументаліст, 
засновник самобутньої школи 

українського мистецтва «бойчукізм»

1882–19371882–1937

Казимир МалевичКазимир Малевич

Художник-авангардист, визначний 
діяч українського авангарду, засновник 

супрематизму, один із фундаторів 
кубофутуризму

1879–19351879–1935

Олекса НоваківськийОлекса Новаківський

Видатний живописець і педагог. 
Засновник мистецької школи 

 у Львові (1923)

1872–19351872–1935

Георгій НарбутГеоргій Нарбут

Художник-графік, ілюстратор, 
автор перших українських державних 
знаків. Один із засновників і ректор 

Української академії мистецтв

1866–19201866–1920

Василь КричевськийВасиль Кричевський

Архітектор, графік,  
автор державного Герба Української 

Народної Республіки

1873-19521873-1952

Владислав ГородецькийВладислав Городецький

Архітектор польського походження, 
«Київський Гауді», спорудив у Києві 
будівлі Національного художнього 

музею, костьолу Святого Миколая, 
«Будинок з химерами», підприємець 

і меценат

1863–19301863–1930

Іван ПіддубнийІван Піддубний

 Професійний борець і артист цирку, 
шестиразовий чемпіон світу 
 з греко-римської боротьби,  

чемпіон США

1871–19491871–1949
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Григорій ЧупринкаГригорій Чупринка

Поет, культурний, військовий 
і політичний діяч, натхненник 
патріотичних сил Української 

національної революції

1879–19211879–1921

Микола ВоронийМикола Вороний

Один із засновників і режисерів 
Національного театру

1917–19381917–1938

Олександр Олесь Олександр Олесь 
(Кандиба)(Кандиба)

Видатний поет, драматург, 
представник символізму

1878–19441878–1944

Олександр КошицьОлександр Кошиць

Видатний хоровий диригент, 
композитор. Співорганізатор 

Української Республіканської Капели

1875–19441875–1944

Меморіальний комплекс «Пам'яті героїв Крут»  
(с. Пам'ятне Борзнянського району, Чернігівська область)

Герої КрутГерої Крут
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НАРИС СІМНАДЦЯТИЙ.    
Українська державність  на західноукраїнських землях та Буковині.  
Карпатська Україна (1919–1939 рр.)

І з середини ХІХ ст. представники національної демократії засадою формування 
державних кордонів Української держави вважали етнографічний принцип. Від-

повідно, етнографічні розвідки мали на увазі не лише фіксацію надбань української 
народної культури, а й політичну мету – окреслити межі українських сіл в україн-
сько-російському, українсько-білоруському й українсько-польському прикордонні. 
Павло Чубинський, Володимир Гнатюк і Степан Томашівський приділили пильну 
увагу фіксації українсько-польського, українсько-румунського й українсько-чеського 
порубіжжя на західному й південно-західному кордоні української території. Відтак 
вже на початку ХХ ст. українська наукова й політична еліта мала достатньо виразне 
уявлення про етнографічні межі української національної території. 

Польсько-український конфлікт 

Осердям польсько-українського конфлікту в підавстрійській Галичині наприкінці 
ХІХ ст. стало питання про поділ провінції за національною ознакою – на «польську» Західну 
Галичину (центр – Краків) й «українську» Східну Галичину (центр – Львів). Польська полі-
тична еліта, яка контролювала ключові посади на теренах всієї Галичини, не погоджувалася 
на такий цілком адекватний поділ, не бажаючи поступатися «недержавній нації» – україн-
цям. Останні, утім, за умов творчої співпраці наддніпрянської та галицької української 
інтелігенції, спричинили потужне національне пробудження і національне усвідомлення 
значної частини галицького українського суспільства. Практично синхронно постало пи-
тання про Український університет у Львові, яке набуло тимчасового паліативного вирішен-
ня у вигляді створення кафедри всесвітньої історії з окремим узагальненням історії Східної 
Європи цісарського Львівського університету (1894 р.) і запрошення на посаду Михайла 
Грушевського. Сформульовані ним ідеї не лише легітимізували право українців на власну 
(принаймні тисячолітню) «самостійну» національну історію, включно з історією вітчизняно-
го державотворення, а й стали потужним поштовхом до національного пробудження. Отже, 
Галичина на межі ХІХ–ХХ ст. цілком заслужено здобула статус «українського П є̓монту». 

1 листопада 1918 р. за умов розпаду Австро-Угорської монархії українці опанували 
столицю Східної Галичини – Львів, реалізувавши своє право на національне самовизна-
чення і державне відокремлення від Австро-Угорської імперії. «Листопадовим зривом» 
(Листопадовий чин) галицька українська еліта випередила поляків, державотворчі захо-
ди яких таки запізнилися, а виступ українців виявився для них прикрою несподіванкою. 

13 листопада затверджено Тимчасовий закон про державну самостійність укра-
їнських земель колишньої Австро-Угорської монархії, проголошено Західно-Україн-
ську Народну Республіку (ЗУНР). У визначених кордонах молода республіка обіймала 
майже 70 тис. кв. км, близько 71 % її населення становили українці, 14 % – поляки, 
13  % –   євреї. Фактично нова влада поширювалася на 40 українських повітів Галичи-
ни – територію близько 40 тис. кв. км із населенням у 4 млн осіб1. 

1 Див.: Лозинський М. Галичина в рр. 1918–1920 / передмова І. Кедрина. Нью-Йорк: Червона Калина, 1970. ХІІ, 228 с.; 
Литвин М. Українсько-польська війна 1918–1919 рр. Львів, 1998. С. 12.

Очевидно, керівники галицьких поляків не мали бажання поступатися на користь 
україн ців теренами Східної Галичини, і буквально ж у день «Листопадового зриву» 
розпочалися локальні бої з польськими силами. Після залишення Львова 22 листопада 
1918 р. ЗУНР зберігала непогані шанси на державне існування.

З огляду на нову воєнно-політичну ситуацію у Центрально-Східній Європі й на-
самперед загрозу поширення більшовицького режиму, країни Антанти вирішили 
знехтувати правом українського народу на самовизначення (у центрально-східній 
і західній частинах національної території). Відтак західні держави схилилися до роз-
вʼязання українсько-польської суперечки за Галичину на користь Польщі. Тим паче, 
що військову перевагу та зрештою перемогу над Галицькою армією ЗУНР польському 
війську забезпечили не мілітарні й парамілітарні формування галицьких поляків, 
а військова «одсєч», зібрана з усієї Польщі й насамперед 80-тисячна польська армія 
під командуванням Юзефа Галлера, сформована й озброєна на території Франції, нав-
чена французькими інструкторами, що її наприкінці весни 1919 р. було перекинуто 
на «Львівський фронт». 

З відходом бригад Галицької армії за Збруч (15–17 липня 1919 р.) на підконтрольну 
Директорії УНР територію, терени Східної Галичини були зайняті польським військом2. 

25 червня 1919 р. Найвища Рада Антанти санкціонувала «право» Варшави на «тим-
часову військову окупацію» Східної Галичини. Підготовлений Найвищою Радою 8 
грудня 1919 р. проєкт статусу Східної Галичини передбачав 25-річний мандат на ад-
міністрування Польщі у краю з подальшим референдумом і самовизначенням цих 
теренів. Цілком очікувано цей проєкт опротестувала польська делегація, оскільки 
політична еліта відродженої Польської держави сповідувала принцип «доконаних 
фактів»: якщо територія Східної Галичини опанована польським військом, ці терени 
«польські» без жодних застережень. А визнавати себе «окупантом» керівники відро-
дженої Польщі аж ніяк не хотіли. Прагнучи перешкодити інкорпорації українських 
земель до складу ІІ Речі Посполитої, провід ЗУНР домагався від країн Антанти розв’я-
зання східногалицького питання на засадах декларованого тією ж Антантою «права 
націй на самовизначення». 23 лютого 1921 р. паризька сесія Ради Ліги Націй підтвер-
дила тимчасовий характер польської військової окупації Східної Галичини. Навесні 
1922 р. долю західних українських територій обговорювали на Генуезькій конференції. 

Послідовно сповідуючи засади «політики доконаних фактів», польська влада (ще 
до «остаточного вирішення» східногалицького питання міжнародними «арбітрами») 
восени 1922 р. терміново оголосила вибори до польського Сейму на окупованих те-
риторіях Східної Галичини та Західної Волині, аби легітимізувати свою присутність 
на цих теренах. Більшість населення західноукраїнських теренів на заклик диктатора 
ЗУНР Євгена Петрушевича бойкотувала ці «вибори». 

2 Див. докладніше: Павлишин О., Рубльов О. Західноукраїнська Народна Республіка. Нариси історії Української 
революції 1917–1921 рр. Київ: Наукова думка, 2012. Кн. 2. С. 137–240; Тимченко Р. Відносини Української Народної 
Республіки й Західно-Української Народної Республіки (листопад 1918 – квітень 1920 рр.). Київ: Інститут історії України 
НАН України, 2013. 347 с.
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НАРИС СІМНАДЦЯТИЙ.    
Українська державність  на західноукраїнських землях та Буковині.  
Карпатська Україна (1919–1939 рр.)

14 березня 1923 р. Рада Амбасадорів держав Антанти «визнала» Східну Галичину 
частиною Польської держави. Українську делегацію не лише не запросили, а й навіть 
офіційно не повідомили щодо дати цього засідання. Посли узгодили документ такого 
змісту: «Зваживши, що згідно з 91 параграфом мирного договору в Сен-Жермен, Ав-
стрія зреклася на користь союзних і прийнятих до союзу держав усіх прав і титулів 
щодо територій, які перед тим належали колишній Австро-Угорській монархії і які 
лежать поза новими кордонами Австрії, як це окреслено в 27 параграфі згаданого дого-
вору і яких досі нікому не признано; маючи на увазі, що Польща визнала у стосунку до 
східної частини Галичини, що її етнічні умови конче вимагають автономного устрою – 
Конференція Амбасадорів ухвалила визнати за кордон Польщі з Росією граничну 
лінію, визначену і окреслену за згодою цих держав і на їх відповідальність 22 листо-
пада 1922 р.». У цьому документі посилання на згоду Польщі стосовно автономного 
устрою Східної Галичини стосувалося Закону про автономію трьох південно-східних 
воєводств (Львівського, Станіславівського й Тернопільського). Згадка про автономію 
краю не була умовою юридичної передачі його території до складу Польщі. Фактично 
польська влада могла на власний розсуд вирішувати питання щодо надання меншинам 
(насамперед українцям) національно-територіальної автономії. 

Оголосивши 15 березня 1923 р. заяву з протестом проти брутального рішення 
Антанти, «законослухняний» екзильний уряд ЗУНР у Відні у травні того ж року само-
ліквідувався1. 

Напрями польської урядової політики щодо українського населення ІІ Речі По-
сполитої загалом і насамперед щодо української більшості трьох південно-східних 
воєводств і Волині по суті були реалізацією (з тими чи іншими нюансами) курсу 
польської окупаційної адміністрації на примусову асиміляцію та обмеження прав 
української людності, ліквідацію українського шкільництва й витіснення його у при-
ватну сферу. Українські педагоги, які перебували на урядовій службі, системно пе-
реводилися на учительські посади до центральних польських воєводств для відриву 
від українського масиву й подальшої асиміляції. Українцям польська адміністрація 
відмовляла навіть у самоназві, натомість вживалися інші означення українського 
населення – «бойки», «лемки», «гуцули», «русини», «рутени», «тутейші», «поліщуки» 
тощо. З офіційного обігу було витіснено використання термінів «Західна Україна», «за-
хідноукраїнські землі». Натомість в офіційному вжитку використовувалися означення 
«Східна Малопольща», «Східні Креси». 

В урядах усіх рівнів чотирьох зазначених воєводств беззастережно домінували 
поляки, для українців були відведені лічені посади на низовому рівні. Цілком слушно 
вважаючи українців нелояльними до окупаційної адміністрації, польська влада до 
1927 р. не призивала українців до Війська Польського2. 

1 Докладніше про постать Є. Петрушевича і його еміграційну діяльність, зокрема, див.: Павлишин О. Євген Петрушевинч 
(1863–1940): Ілюстрованний біографічнний нарис. Львів: Манускрипнт-Львів, 2013. 400 с.: іл.
2 Див.: Рубльов О. Організація управління на польсько-українському прикордонні за II Речіпосполитої. Регіональна 
історія України: Збірник наукових статей. Київ: Інститут історії України НАН України, 2013. Вип. 7. С. 175–192.

У 1930 р. задля «утихомирення» українського села Східної Галичини відбулася 
сумнозвісна «пацифікація» регіону з використанням війська й жандармерії, яка мала 
далекосяжні наслідки для майбутнього польсько-українських відносин3. 

Українці були обмежено допущені до посольських мандатів у Сеймі й Сенаті II 
Речі Посполитої, де функціонувала Українська Парламентська Репрезентація, однак 
суттєвого впливу на політику держави ані окремі українські посли/сенатори, ані 
Українська Парламентська Репрезентація загалом не мали. Польський політикум пе-
реважно ігнорував законні вимоги найбільшої національної меншини держави (до 5 
млн осіб), яка становила більшість у трьох південно-східних воєводствах II Речі Поспо-
литої й на Волині. Спорадичні спроби польсько- українського порозуміння були вкрай 
нечисленними й назагал мало ефективними. Обмежене коло польських політичних 
і громадських діячів, які системно підтримували діалог з українською елітою, не мали 
впливу на польське суспільство4. 

На окупованих теренах Східної Галичини й Волині центральна влада практично 
упродовж усього існування міжвоєнної Польщі підтримувала насадження поселень 
«осадників» – демобілізованих польських військових із родинами. Їхня присутність 
мала посилити польську меншину регіону й бути опорою для центральної влади. Безпе-
речно, це створювало додаткову напругу у взаєминах між прибульцями й автохтонним 
українським населенням. Останні роки існування Польської держави охарактеризува-
лися безпрецедентними заходами Варшави щодо посилення «польськості» у півден-
но-східних прикордонних воєводствах й на Волині, де, зокрема, масово нищилися пра-
вославні й греко-католицькі церкви, а натомість стрімко зростала кількість костьолів. 

Утім, польська окупація східногалицьких теренів і Волині була «мʼякшою», аніж 
російська більшовицька окупація Наддніпрянської України під прикриттям квазі-
державної УРСР, де апріорі неможливим було існування будь-якої антибільшовицької 
опозиції, українських національних партій, української національної (несовєтської) 
культури. Однак і Польща спромоглася створити власний (за совєтськими й німець-
кими зразками) концентраційний табір у Березі Картузькій. 

Політика «доконаних фактів» і нехтування правом націй на самовизначення, зокре-
ма, виразно задекларованим українським населенням Східної Галичини правом на окре-
ме державне існування у вигляді ЗУНР чи (після Акта Злуки) об’єднаної ЗОУНР (Західні  
області Української Народної Республіки), за принципом бумеранга обернулися проти 
II Речі Посполитої наприкінці літа – на початку осені 1939 р., коли два тоталітарних 
диктатори – Адольф Гітлер і Йосип Сталін – вирішили ліквідувати «неспроможну» 
Польську державу, поділивши її територію. 

3 Див., наприклад: Швагуляк М. «Пацифікація»: Польська репресивнна акція у Галичині 1930 р. і українськна 
суспільнінсть. Львів: Інститут українозннавства АН України, 1993. 52 с.; Рубльов О. С. Пацифікація. Енциклопедія історії 
України. Київ: Наукова думка, 2011. Т. 8: Па–Прик. С. 99–102.
4 Див., наприклад: Зайцев О. Ю. Представнники українськних політичнинх партій Західної України в Парламентні 
Польщі (1922–1939). Український історичнинй журнал. 1993. № 1. С. 72–84; Комар В. Л. «Українське питання» 
в політиці урядів Польщі (1926–1939). Український історичнинй журнал. 2001. № 5. С. 120–128; Рубльов О. Українці 
в парламентнському житті Другої Речіпоспонлитої. Історія українськного парламентнаризму: Від допарламеннтських 
форм організацнії політичнонго життя до сьогоденння. Київ: Дніпро, 2010. Т. I–III. С. 407–431.
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НАРИС СІМНАДЦЯТИЙ.    
Українська державність  на західноукраїнських землях та Буковині.  
Карпатська Україна (1919–1939 рр.)

Карпатська Україна

Створення Карпатської України стало наслідком вікового прагнення закарпатців 
до єднання в соборній Українській Державі. Тому державотворчі події в регіоні кінця 
1930-х ро ків були доволі закономірними. Ще під завершення Першої світової війни 
чимало народів, етносів, етнографічних груп, що перебували під національним гнітом 
панівних націй, визріли для організації політичного самоуправління і спроможності 
прийняття та реалізації суспільно значущих рішень. Серед них були й гуцули Закар-
паття, які органічно єдналися з українською національною культурою та ідеологією 
попри те, що регіон перебував під угорською владою. Така ситуація спонукала міс-
цевих активістів до консолідованої праці в загальнорегіональних інтересах. Відтак 
активізувався процес політизації громадян краю, що призвів до перших позитивних 
наслідків – проголошення самостійності Гуцульської республіки та проведення першого 
в історії Закарпаття всенародного конгресу (з’їзду) – Хустського форуму. Перша подія 
відбулася в Ясіня 8 січня 1919 р., а друга – 21 січня 1919 р., і його рішення підтвердили 
політичну орієнтацію місцевих жителів на возз’єднання з усіма українськими земля-
ми, що й слід вважати предтечею здвигу Карпатської України у 1939 р.

8 листопада 1918 р. відбулися збори всього населення селища Ясіня, яке перебувало 
під захистом місцевої «Народної оборони». Їхнім результатом стало обрання Народної 
Ради, до складу якої ввійшли 42 діяча (38 українців, 2 змадяризовані німці, 2 євреї). 
Її лідер – Степан Клочурак (діяв після проголошення Ради на правах президента) за-
пропонував назвати її «Українська Народна Рада в Ясіню». За нею закріпилася й інша 
назва – Гуцульська Народна Рада1. Цей державотворчий орган визнала тільки ЗУНР, 
одночасно вважаючи територію Гуцульської республіки своєю складовою. Влада те-
риторіально поширювалася на невеликий регіон, що об’єднував десяток сіл і малих 
хуторів. Загалом площа Гуцульської республіки становила близько 1,2 (3,5) тис. кв. км, 
а кількість населення – близько 50 тис. осіб2. 

Такі події викликали неабияке занепокоєння в угорських урядових колах, які, 
трансформувавши владу в бік більш ліберального стилю управління, намагалися за 
будь-яку ціну втримати територію Закарпаття під своїм контролем. Як наслідок, 21 
грудня 1918 р. угорська влада проголосила автономію «Руської Крайни» у складі Угор-
щини. А вже наступного дня в Гуцульську республіку прибули військові загони для 
приборкання бунтівного регіону. 

У ніч на 8 січня 1919 р. розпочалося повстання проти угорської влади. На загальних 
зборах місцевих жителів Ясіня було відновлено Гуцульську Народну Раду, яка і прого-
лосила самостійну й незалежну Гуцульську республіку. 10 січня на багатотисячному 
народному віче в Ясіня спеціальним зверненням організатори повстання висловили 
загальне бажання гуцулів Закарпаття посилити збройний опір угорському пануванню 
й узяти курс на єднання з Україною: «Най живе один великий український народ від 

1 Токар М., Вегеш М., Токар М. Подих свободи Золотої Гуцулії… (До 100-річчя Гуцульської Республіки та Доби Української 
Революції). заКарпатія: просвітницько-пізнавальний портал. 2020. 16 листопада. URL: http://zakarpatia.com.ua/?p=3147 
2 Грицеляк В., Дикий І., Ровенчак І. Атлас історії української державності. Львів: НВФ «Карти і Атласи», 2013. С. 98.

Тиси аж по Чорне море і гори Кавказ! Най живе і пишається наша велика одноцільна 
Українська Республіка!»3.

Співзвучним із діяльністю самопроголошеної Гуцульської республіки став на-
родний форум у Хусті 21 січня 1919 р. (інші назви – Всенародний конгрес українського 
населення Закарпаття, або Хустський з’їзд представників народних рад Закарпаття), 
на якому було виголошено звернення до українців із закликом до єдності народу по 
обидва боки Карпат. Хустський форум об’єднав 420 делегатів і близько тисячі гостей4. 

У травні 1919 р., польські війська відкинули Українську Галицьку Армію за річку 
Збруч. Відтоді республіка опинилася відрізана від тилової підтримки й позбулася авто-
ритетного захисника. Цим практично відразу скористалися румунські війська, які роз-
почали окупацію усієї Закарпатської Гуцульщини. З огляду на те, що приєднання до 
будь-якого українського державного об’єднання стало неможливим, 11 червня 1919 р. 
в Ясіня було прийнято Меморандум до Руської Народної Ради в Ужгороді з проханням 
приєднати Гуцульську республіку разом з іншими землями регіону до новоствореної 
Чехословацької республіки. Це подання було взяте до уваги країнами-переможни-
цями, і 10 вересня 1919 р. у передмісті французького Парижа Сен-Жермені схвалене 
в змісті мирного договору, що закріпив новий післявоєнний світовий порядок.

Завдяки приєднанню в 1919 р. Закарпаття до Чехословацької республіки, яка ви-
різнялася з-поміж інших сусідніх держав дієвим демократичним устроєм, у регіоні, що  
отримав назву Підкарпатська Русь, вдалося зберегти український національний рух 
із його державотворчим потенціалом. Упродовж 20–30-х років зросла політична свідо-
мість закарпатців, що проявилося у діяльності численних українських громадських ор-
ганізацій та політичних партій, а місцеве населення вперше отримало можливість брати 
участь у виборчих процесах різних рівнів, вільно відстоювати свою громадсько-політичну 
позицію. Активно розвивалися освітньо-виховні, культурно-мистецькі, спортивно- 
патріотичні й духовні центри, видавнича справа й національна періодика. Справжніми 
культурно-просвітніми осередками в регіоні стали товариство «Просвіта», педагогічні 
та інші організації, а молодь активно проходила національний вишкіл через «Пласт»5. 

Було б несправедливо оминути внесок у державотворчу ідею регіональних лідерів 
тогочасного Закарпаття, які своєю подвижницькою працею зробили все, аби вирватися 
з лещат громадсько-політичної та культурно-освітньої відсталості, в яку було зануре-
не місцеве населення у період угорського панування до ХХ ст. Тому, подаючи хроніку 
подій у регіоні, неможливо залишити осторонь постаті, які стали реалізаторами полі-
тико-державницьких і культурно-національних ідей.

Однією зі знакових постатей у міжвоєнному розвитку духовного, культурного, на-
укового, громадсько-політичного буття Закарпаття був Августин Волошин. Його діяль-
ність – це приклад людини високого патріотизму, професіоналізму, відданості ідеалам 

3 Токар М., Вегеш М. Подих свободи Золотої Гуцулії… (До 100-річчя Гуцульської Республіки та Доби Української 
Революції). заКарпатія: просвітницько-пізнавальний портал. 2020. 16 листопада. URL: http://zakarpatia.com.ua/?p=3147
4 Вегеш М., Токар М., Басараб М. Карпатська Україна в контексті українського державотворення. Ужгород: Карпати, 
2008. С. 15–22.
5 Токар М. Політичні партії Закарпаття в умовах багатопартійності (1919–1939). Ужгород, 2006. С. 167–240, 287–306.
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НАРИС СІМНАДЦЯТИЙ.    
Українська державність  на західноукраїнських землях та Буковині.  
Карпатська Україна (1919–1939 рр.)

суспільної духовності. Визнаний провідник карпато-українського населення регіону, 
зумів пройти шлях від лідера першої української партії в регіоні до прем’єра крайового 
уряду і президента Карпатської України. Значну повагу він мав як серед регіональних, 
так і державних політиків. В одній зі своїх праць «Наш націоналізм», присвячених по-
літико-партійній боротьбі в регіоні, політик писав: «Наш націоналізм є християнський, 
який дивиться на рід людський, як на велику родину дітей Божих, як на велику соціальну 
одиницю, в якій суть менші одиниці, одиниці націй, держав, країв, громад і родин. Наш 
націоналізм знає ширшу і вужчу координацію, знає дальшу і ближчу солідарність»1.

Навколо Августина Волошина зібралося потужне коло однодумців (наприклад, 
брати Бращайки, брати Реваї), які наприкінці 1930-х років постали перед викликами 
угорського ревізіонізму й необхідності консолідації політичних сил регіону, радикалі-
зації їхніх вимог щодо автономного статусу закарпатського краю, обіцяного чехосло-
вацькою владою ще з 1920 р. У березні 1937 р. був ухвалений закон «Про тимчасове вре-
гулювання становища губернатора Підкарпатської Русі», згідно з яким розширювалася 
компетенція губернатора, при якому створювалася губернаторська рада тощо. Закон 
набув чинності у жовтні. Відтоді у Празі почали говорити про «перший етап автономії» 
краю. Але справжню автономію закарпатці здобули лише наприкінці 1938 р., коли 
загострення геополітичної ситуації змусило владу Чехословаччини трансформувати 
її у федеративну державу – Чехо-Словацьку республіку. 

Мюнхенський диктат 29–30 вересня 1938 р. змусив керівництво Чехословацької Рес-
публіки задовольнити німецький ультиматум: до Третього Райху відійшла індустріаль-
на Судетська область із 3 млн німців. II Річ Посполита – на початку жовтня прилучила 
Тешинську Силезію. Поживилася Чехословацькою Республікою й Угорщина – на початку 
листопада 1938 р., за ухвалою I Віденського арбітражу, до неї відійшла південна частина 
Словаччини й найрозвиненіші райони Закарпаття. Відтак Чехословаччина позбулася 
третини території з 5 млн осіб й 40 % промислового потенціалу. За цих драматичних  
обставин офіційна Прага змушена була затвердити автономні уряди Словаччини (7 
жовтня) і Підкарпатської Русі (11 жовтня). 

Затверджений Прагою 11 жовтня 1938 р. перший уряд автономного краю – Рада 
Міністрів Підкарпатської Русі, очолюваний лідером регіональної партії «Автономний 
Земледільський Союз» Андрієм Бродієм, політиком русофільських переконань і про-
угорської орієнтації, функціонував лише два тижні – до 26 жовтня. Він встиг зосере-
дитися на проведенні розмежування зі Словаччиною задля приєднання східнослова-
цьких районів (Пряшівщини) із домінуючою українською людністю. Унаслідок 
угорського ультиматуму Празі щодо прилучення до Угорщини південних теренів 
Закарпаття 23 жовтня 1938 р. було вирішено провести з цього питання крайовий 
плебісцит. Однак це виходило за межі повноважень автономного уряду й суперечило 
конституційним нормам Чехословацької Республіки. 26 жовтня Андрій Бродій був 
звільнений чехословацьким урядом з посади регіонального премʼєра й заарештований 

1 Токар М. Українська політична думка 1920–1930-х років на Закарпатті. Політичні погляди діячів Карпатської України. 
Історія політичної думки України. Львів: Новий Світ-2000, 2017. С. 356.

за «державну зраду», оскільки стало відомо про його таємне співробітництво з Угор-
щиною щодо відриву Закарпаття від Чехословацької Республіки2. 

26 жовтня 1938 р. Прага призначила новим премʼєр-міністром Підкарпатської Русі  
Августина Волошина – політика з виразною українською орієнтацією. Національний 
характер сформованого ним уряду гарантував йому підтримку світового українства. 
Водночас в опозицію до нього перейшли місцеві русофіли, ускладнивши цим функ-
ціонування нового уряду. Натомість українці за межами регіону вітали цю подію. 
Маніфестації галицьких українців на підтримку уряду Августина Волошина відбулися 
у Львові, Станіславові й Коломиї. Привітав прем’єра з обранням на «провідника наро-
дові Закарпаття» і глава Греко-католицької церкви митрополит Андрей Шептицький. 
А невдовзі стали масовими нелегальні переходи польсько-чеського кордону галиць-
кими українцями, насамперед членами Організації українських націоналістів (ОУН), 
задля допомоги у розбудові локальної української державності. 

Відтоді у діяльності та поглядах карпато-українських лідерів головною стає ідея 
соборності всіх українських земель. Про це йшлося у меморандумі уряду Карпатської 
України від 24 жовтня 1938 р., співавтором якого є Августин Волошин: «Карпатська 
Украї на – складова частина території українського народу. Тому її населення усвідом-
лює свої обов’язки, що постають перед ним у даний момент не лише стосовно своєї 
країни, але також стосовно всього українства»3.

27 жовтня 1938 р. Августин Волошин опублікував у газеті «Нова свобода» звернен-
ня «До всіх українців по цілому світі! До всіх українських партій, організацій, груп, то-
вариств в Галичині, Буковині, Бессарабії, Наддніпрянській Україні, Канаді, Сполучених 
Державах Америки і взагалі до українців, де б вони не проживали». Воно підтвердило 
чітку українську орієнтацію його уряду: «Ми віримо, що великий 50 мільйоновий укра-
їнський народ підійме й надалі своє велике слово і не допустить, щоб наші віковічні 
вороги накладали на нас пута, знов садили нас в тюрми»4. Це звернення було розцінено 
українцями як заклик до допомоги, що й викликало народні демонстрації в Галичині 
на підтримку закарпатців і збільшило кількість нелегальних переходів через Карпати.

Інший відомий лідер українського руху на Закарпатті Михайло Бращайко з нагоди 
іменування нового українського уряду на чолі з Августином Волошиним говорив: «До 
доброго ведення корабля потрібен не лише добрий керманич, але також добра залога. 
Ми на цім кораблі не лише найняті матроси і службовці, але є також і його власника-
ми. Він є нам цінною і дорогою власністю, і саме тому хочемо й обіцяємо, що будемо 
служити так, як служить кожний господар сам собі, не обмежуючи себе лише на най-
конечніші приписані обов’язки. Лиш чесною, солідною працею можемо врятувати свій 
народ, а тим і самі себе»5. Брат Михайла, Юлій Бращайко, голова закарпатської «Про-
світи», писав у праці-заклику «Просвітяни, прихильники та весь український-руський 

2 Токар М. Українська політична думка 1920–1930-х років на Закарпатті. Політичні погляди діячів Карпатської України. 
Історія політичної думки України. Львів: Новий Світ-2000, 2017. С. 356.
3 Там само, с. 361.
4 Там само, с. 361.
5 Там само, с. 366.
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добрий народе Підкарпатської Русі!»: «Велика наша радість, що від тепер всі діла нашої 
української Карпатської Русі перебрали ми всі до своїх рук. Тішимося! Маємо всі права 
тішитися! Але в цю саму хвилину і зараз же розпочинаймо нашу народну, національну, 
будівничу працю. Ця праця мусить бути тисячі разів більша, як наша законна радість 
<…>. Будемо лиш те мати, що самі запрацюємо <…>»1. А український радикал Федір Ре-
вай гостро висловлювався про неминучість державотворчого розвитку закарпатських 
українців: «Давня наша мрія: створення своєї держави, де панами були б ми самі на сво-
їй землі, здійснюється. Старі часи гніту і неправди минули і не сміють повернути!»2.

Однак тогочасна геополітична ситуація у Центрально-Східній Європі складала-
ся не на користь Карпато-української державності. Рішенням Віденського арбітражу 
2 лис топада 1938 р. від Закарпаття на користь Угорщини було «відрізано» понад 12 % 
території з містами Ужгородом, Мукачево, Берегово й майже сотнею інших населених 
пунктів. 3 листопада 1938 р. Августин Волошин звернувся до населення із «Маніфестом 
уряду Карпатської Украї ни до всіх громадян Карпатської України з приводу рішення 
Віденського арбітражу про перерозподіл території краю», за яким частина Закарпаття 
відходила Угорщині: «Відірвання споконвічних наших городів Ужгороду й Мукачева 
від Карпатської України – це зранення нашої Батьківщини. Але в цій важкій хвилині 
пам’ятаймо те, що коштом тієї нашої ради здобуто українську державну самостійність. 
Це важкий удар, що стрінув нас, не захитає нашої волі сповнити те велике завдання, яке 
оце поставила перед нами історія». Він закликав своїх громадян: «Хай пропадуть всякі 
релігійні й класові спори, що їх до сьогодні викликували між нами вороги нашого на-
роду. Єдність нашого народу, спокій і порядок стануть найпевнішою запорукою скорого 
розвитку народу. Історія признає правду тим, що вміють за неї постояти, тому постіймо 
й ми за свою правду. Для всіх наших дальних дій, які ми підприймемо у виконанні на-
ших обов’язків, очікуємо твердого морального опертя населення Карпатської України 
і всього українського народу. Боже, нам допоможи сповнити наш відповідальний труд!»3.

Уряд Августина Волошина змушений був переміститися з Ужгорода до Хуста, який 
перетворився на столицю української автономії. За допомогою галицьких українців 
на початку листопада 1938 р. утворилася й крайова оборонна організація – «Карпат-
ська Січ», парамілітарне формування (командант Дмитро Климпуш, начальник штабу 
Михайло Колодзинський) із загальною чисельністю до 2 тис. осіб4. 

22 листопада 1938 р. парламент у Празі ухвалив поправки до Основного Закону 
країни у вигляді «Конституційного закону про автономію Підкарпатської Русі», легіти-
мізувавши автономний статус регіону як державного утворення у складі трансформо-
ваної Чехо- Словацької республіки. Внаслідок цього уряд Августина Волошина активно 
розпочав всезагальну українізацію. Ще 29 жовтня 1938 р. було припинено діяльність 

1 Токар М. Українська політична думка 1920–1930-х років на Закарпатті. Політичні погляди діячів Карпатської України. 
Історія політичної думки України. Львів: Новий Світ-2000, 2017. С. 369.
2 Там само, с. 361.
3 Там само, с. 362.
4 Дашкевич Я. Світло з-за Карпат: [До 70-річчя проголошення незалежності Карпатської України]. Я. Дашкевич. «…Учи 
неложними устами сказати правду»: Історична есеїстика (1989–2008). Київ: Темпора, 2011. С. 190.

політичних партій та антиукраїн ських періодичних видань5. 25 листопада 1938 р. регіо-
нальний уряд запровадив «державну українську (малоруську) мову», а наприкінці груд-
ня ввів у обіг, поряд із назвою «Підкарпатська Русь», означення «Карпатська Україна». 

У статті «Внутрішньо-політичний лад у потрійнім державнім союзі» один із лі-
дерів Карпатської України – Федір Ревай писав: «Політична система Карпатської 
України не знає партій. Всі політичні партії були розпущені й зліквідовані. Політич-
не керівництво й провід Карпатської України належить Українській Народній Раді. 
Це є орган політичної консолідації й концентрації національних сил Карпатської 
України. Це не є політична партія, хоч і складається з активних людей всіх бувших на-
ціонально-українських партій. В цім органі не панує жадна доктрина, тут панує лише 
українська державно-творча ідея, так як вона в протязі двох десятків літ еволюційно 
на Карпатській Україні розвивалася і в рішаючім моменті реалізувалася в своїм полі-
тичнім і суспільно-національнім змісті. Авторитету цієї ідеї буде підпорядкована вся 
внутрішньо-політична система та все життя Карпатської України»6.

8 лютого 1939 р. Августин Волошин звернувся до всіх громадян Карпатської України 
щодо проведення виборів до Сойму: «Тепер, коли мільйони й мільйони наших братів 
та інших народів примушені жити під чужим пануванням, Боже провидіння позволило 
нам, щоб ми, найменша частинка великого українського народу, на своїй прадідній землі 
самі собою управляли»7. Одночасно, будучи політиком-реалістом, він дотримувався ідеї 
мирного співжиття закарпатських українців із чехами і словаками: «Ми є федеративною 
частиною Чехословацької республіки, і тим самим інтереси нашої держави є тісно зв’язані 
з інтересами нашої сфедеризованої цілости. Найбільшим бажанням нашої Карпатської 
України з черги є, щоби така сама згода, взаємне зрозуміння та співпраця, до якої ми 
сьогодні в нашому краю між собою добилися, запанувала також між всіма сфедерова-
ними державами республіки. Тільки тоді ми в такій атмосфері зрозуміння та взаємної 
допомоги будемо спільні, буде розвиватися і рости наша Карпатська Україна, а бажаємо, 
щоб розвивалися також і останні краї Чехо- Словацької республіки. Божа поміч та спільна 
любов всіх громадян допоможе нам і нашій республіці вийти напевно на твердий шлях 
щасливої будуччини» (звернення «До всіх громадян Карпатської України», 1939 р.)8.

12 лютого 1939 р. відбулися вибори до Сойму Карпатської України, представниць-
кого й законодавчого органу краю. Результат виборів засвідчив схвалення переважною 
більшістю (92,4 %) закарпатських українців курсу Августина Волошина на утвердження 
національної державності9. Високий вияв довіри громадян на виборах до регіональ-
ного парламенту отримали 32 кандидати єдиного списку від партії Українське націо-

5 Вегеш М., Токар М. Карпатська Україна на шляху державотворення. Ужгород: Карпати, 2009. С. 164.
6 Токар М. Українська політична думка 1920–1930-х років на Закарпатті. Політичні погляди діячів Карпатської України. 
Історія політичної думки України. Львів: Новий Світ-2000, 2017. С. 371.
7 Там само, с. 363.
8 Там само, с. 371.
9 Віднянський С. Карпатська Україна як етап українського державотворення. Український історичний журнал. 2019. № 
2. С. 85–87.
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Карпатська Україна (1919–1939 рр.)

нальне об’єднання, створеної 24 січня 1939 р. у Хусті1. У Карпатській Україні активно 
відбувалося зрощення партійного і державно-управлінського апаратів. Проте така 
монополізація влади не шкодила розвитку демократії. В інтерв’ю Німецькому інфор-
маційному бюро Юрій Ревай наголошував: «Ворожа пропаганда поширює сплетні, 
що в Карпатській Україні є переслідування на політичному чи релігійному тлі, зокрема 
переслідування православного населення. Ці чутки – видумані. В Карпатській Україні 
немає ніяких переслідувань. Всі громадяни, без різниці політичної переконаності чи 
релігійної при- належності – є рівні перед законом»2. 

Після повного успіху на виборах до Сойму Карпатської України Августин Волошин 
виголосив звернення «Солодкий мій народе!»: «Твоя щира поведінка при виборах до 
першого Твойого сойму доказує Твою політичну зрілість, доказує, що Ти зумів у собі 
витворити не лиш велику національну свідомість, але й солідарність щирої любови один 
до одного, брата до брата, порозумів наші спільні інтереси <...>. Особливо тішить мене те, 
що наша дорога була правильна і ми тою дорогою ідемо далі, щоб вибудувати культур-
ну, господарську і політичну самостійність для блага нашого народу, у згоді з нашими 
слов’янськими братами чехами і словаками у спільній федерації». У зверненні «Грома-
дяни Карпатської України», опублікованому 2 березня 1939 р. у газеті «Нова свобода», 
Августин Волошин закликав: «Довіряйте своїй владі та її представникам в державних 
та самоуправних урядах. Поможіть їм, щоби могли працювати добре та для Вас»3.

Після створення єдиної продержавної партії Українське народне об’єднання у Кар-
патській Україні серед лідерів та їхнього оточення особливої популярності набуває 
ідеологія українського націоналізму. Проте Августин Волошин і його прихильники 
залишалися на більш поміркованих, а не радикальних позиціях. Український націо-
налізм Українського народного об’єднання у 1939 р. символізував авторитарний тип 
правління. Монополізація політичної влади здавалася найдосконалішим виходом 
із тієї ситуації, що склалася, хоча розбудова однонаціональної партійної проурядової 
організації сприймалась як ідеологія фюрерства (принаймні у партії). Така позиція 
мала відносно виправданий характер, а схиляння урядовців перед Німеччиною не було 
яскраво вираженим і випливало із зовнішньополітичної ситуації на європейському 
континенті. Деякі лідери партії (наприклад, Федір Ревай) пішли найрадикальнішим 
шляхом унаслідок внутрішніх і зовнішніх кризових обставин. Так вони намагалися 
призупинити політичний хаос у краї, а Августин Волошин особливо не противився 
цьому. Тому цей шлях був обраний як прийнятний у тогочасних умовах і мав вирішити 
два основні завдання: згуртувати й об’єднати всі національно-україн ські політичні 
й культурні сили та єдиним фронтом виступити на захист своїх завоювань; не дава-
ти можливості організувати потужну опозицію, яка б звела нанівець всі намагання 
українського об’єднання створити передумови побудови повної автономії Закарпаття. 

1 Вегеш М., Токар М. Карпатська Україна на шляху державотворення. Ужгород: Карпати, 2009. С. 166–167.
2 Токар М. Українська політична думка 1920–1930-х років на Закарпатті. Політичні погляди діячів Карпатської України. 
Історія політичної думки України: підручник. Львів: Новий Світ-2000, 2017. С. 373.
3 Там само, с. 364.

На посаді голови центрального проводу партії Українського національного об’єд-
нання Федір Ревай проявив себе як палкий український націоналіст і прихильник дер-
жавницької ідеології. Його політичні погляди відрізнялися від представників оточення 
Августин Волошина радикалізмом і жорсткою критикою опонентів українства. Фактич-
но політичні дії Федора Ревая повністю вписувалися у засади партійної ідеології, а той 
факт, що він був вихідцем із Закарпаття, позитивно вплинув на поширення авторитету 
й національної складової політичної програми партії. Якщо Августин Волошин вимагав 
поміркованості від усіх політичних інститутів карпато-української влади, то Федір Ревай 
вважав, що національна ідея має бути рушієм державотворчих потуг, а партія – авангар-
дом побудови національної держави. Членство в політичній організації має визначатися 
глибокими політичними переконаннями й відданістю ідеям українського націоналізму. 

Степан Росоха, який репрезентував молоду генерацію карпато-українських бу-
дівничих, писав у своїй праці «Сойм Карпатської України»: «УНО прийняло в основу 
свого буття тільки ті найсвятіші засади та ідеї українського націоналізму, які нуртують 
в Українській Нації вже від самих початків її існування і які єдині зберігають її від мо-
рально-духовного й фізичного знищення, займанщини і які єдині ставлять та гартують 
її в дальшій боротьбі проти відвічних її зовнішніх ворогів-окупантів за свою свободу 
і за свій всебічний розвиток і розріст у духовій і біологічній площинах»4.

Одночасно у час творення Карпатської України Августин Волошин і його оточення 
підтримували контакти з проводом ОНУ, однак попри часткове ігнорування і недовіру 
тим процесам, які відбувалися в регіоні, зв’язок не був тісним.

На заваді ефективній розбудові державотворчих процесів укотре став міжнарод-
ний фактор. 6 березня 1939 р. Адольф Гітлер ухвалив рішення про остаточну ліквідацію  
Чехо-Словаччини, а 12 березня санкціонував Угорщині окупацію Карпатської Укра-
їни. 14 березня угорський уряд зажадав від офіційної Праги упродовж доби вивести 
з Підкарпатської Русі чехословацькі військові підрозділи. Увечері 14 березня Августин 
Волошин, дізнавшись про проголошення самостійності Словаччиною й концентрацію 
угорських військ на кордонах, офіційно проголосив Карпатську Україну незалежною 
державою й назвав новий склад уряду. 

15 березня 1939 р., коли угорські війська вже перетнули кордон краю, у Хусті роз-
почав роботу Сойм, який на шести своїх засіданнях прийняв історичні документи про 
незалежність, державний устрій, назву, мову, прапор, герб і гімн Карпатської України. 
Зокрема, законними актами підтверджувалося, що Карпатська Україна є незалежною 
державою, а її устроєм – президентська республіка (Президент – Августин Волошин). 

Закон проголошував: 
«Закон Ч. 1: §1. Карпатська Україна є незалежна Держава. 
§ 2. Назва держави є: Карпатська Україна. 
§ 3. Карпатська Україна є республіка з президентом, вибраним Соймом Карпатської 

Украї ни, на чолі. 
§ 4. Державна мова Карпатської України є українська мова. 

4 Росоха С. Сойм Карпатської України. Вінніпег: Культура й освіта, 1949. С. 28.
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НАРИС СІМНАДЦЯТИЙ.    
Українська державність  на західноукраїнських землях та Буковині.  
Карпатська Україна (1919–1939 рр.)

§ 5. Барва державного прапору Карпатської України є синя і жовта, при чому барва синя 
є горішня, а жовта є долішня. 

§ 6. Державним гербом Карпатської України є дотеперішній краєвий герб: медвідь 
у лівім червонім півполі, і Тризуб св. Володимира Великого з хрестом на середущому зубі. 
Переведення цього місця закону полишається окремому законові. 

§ 7. Державний гі мн Карпатської України є: «Ще не вмерла Україна <...>»1.
Попри героїчний збройний опір формувань «Карпатської Січі» (понад 20 боїв 

із підрозділами 40-тисячного регулярного угорського війська, а кульмінацією спро-
тиву агресору став бій на Красному Полі під Хустом), уже 18 березня територія краю 
була практично повністю окупована. Утім, бої з переважаючими силами угорців точи-
лися у гірських районах аж до літа 1939 р. Тисячі патріотів і прихильників Карпатської 
України зазнали переслідувань, репресій та були закатовані й убиті. 

Член виконавчого комітету партії Українського народного об’єднання Степан Росо-
ха у статті «Народження держави» писав: «Зродилась незалежність Карпатської України, 
серед граду куль і гранатів, з крови її найкращих синів, що пам’ятали: краще згинути, 
як соромно піддатися <…>. І хоч мадяри 15 раз більшою силою перемогли січове військо 
Карпатської України і хоч хвилево Карпатська Україна окупована мадярами, але в укра-
їнськім народі живе Дух Самостійності і Воля до власного життя на своїй українській 
землі. Той дух і та воля кріпшають з дня на день, доки знову не замає на землях укра-
їнських Карпат синьо-жовтий прапор, прапор Самостійности! Але то вже буде і прапор 
Соборності Україн ського Народу, прапор Вільної Самостійної Соборної України»2.

Соратник Степана Росохи, активіст «Карпатської Січі» Іван Рогач у статті «Під пра-
пором незалежности», опублікованій у книзі «Карпатська Україна в боротьбі», визна-
вав, що досягнення головної цілі – це становлення української незалежності. Він писав, 
що «дійшла Карпатська Україна в своєму історично-політичному розвитку до кульмі-
наційної точки – до проголошення державної незалежности. Перший законодатний 
вибраний народом сойм проголосив незалежність Карпатської України, а рівночасно 
пролита кров українських січовиків освятила державну самостійність Карпатської 
України». Він не припускав думки, що в Закарпатті проживає якийсь «окремішній» 
народ, що немає нічого спільного з українцями по той бік Карпат: «Цим прислужилася 
Карпатська Україна багато до зактуалізування всеукраїнської проблеми, бо показала 
наявно, що українці хоч би їх було навіть і півміліона, не шукають іншої розв’язки 
для себе, а волять єдино достойну для культурного народу: жити власним держав-
ним життям. Карпатська Україна цим актом, кривавою боротьбою проголосила свою 
державність і засвідчила, що й найменша частина українців знає, до чого стремить, 
й готова боротися за свою державність». Іван Рогач не локалізував значення незалеж-
ності виключно для закарпатців, а вважав це кроком до реалізації політико-державних 
амбіцій усієї української нації. З глибоким сумом він сприймав трагічні події останніх 
днів життя Карпато-Української держави: «Була це найтрагічніша хвилина в історії 

1 Вегеш М., Токар М. Карпатська Україна на шляху державотворення. Ужгород: Карпати, 2009. С. 402.
2 Токар М. Українська політична думка 1920–1930-х років на Закарпатті. Політичні погляди діячів Карпатської України. 
Історія політичної думки України. Львів: Новий Світ-2000, 2017. С. 376.

Карпатської України, але заразом і найбільш достойна <…>. Маленька Карпатська Укра-
їна порішила не здаватись добровільно двадцять разів більшій Мадярщині»3.

Характерно, що «карпато-українська проблема» мала значний міжнародний розго-
лос. Ще восени 1938 р. українська діаспора виступила з ідеєю створення «Національного 
фонду Карпатської України». Відтак уже тоді було налагоджено контакти з організаціями 
США, Канади, Аргентини, Бразилії, Німеччини, Франції, Чехословаччини, Далекого Схо-
ду. Відчутною була як моральна, так і матеріальна підтримка Карпатської України в світі4.

У березні 1939 р. «українське питання в Карпатах» отримало подальшу міжнародну 
актуалізацію і, поряд з європейською увагою, була у своєрідній формі представлена 
й на засіданнях ХVIII зʼїзду Всесоюзної комуністичної партії (більшовиків) у Мо-
скві (10–21 березня 1939 р.). Так, у звітній доповіді Йосипа Сталіна 10 березня 1939 р. 
згадувалася Закарпатська Україна й у глузливій формі, притаманній радянському 
диктатору, висміювалися неспроможні, мовляв, задуми міжнародного імперіалізму 
використати закарпатську карту у боротьбі з СРСР і відірвати її «невідʼємну складову» – 
Радянську Україну. Карпатську Україну він порівняв із «комашкою», до якої «вороги» 
намагалися приєднати «слона», тобто Радянську Україну5. 

Утім, керівництво СРСР таки спромоглося принаймні на формальний протест 
проти розчленування Чехо-Словаччини, зокрема й окупації Карпатської України. 
У ноті очільника Народного комісаріату закордонних справ СРСР Максима Литвинова 
послові Німеччини у Москві Фрідріху Шуленбургу від 18 березня 1939 р. зауважувалося, 
що «дії германського уряду стали сигналом до грубого вторгнення угорських військ 
у Карпатську Русь й до порушення елементарних прав її населення»6. Попри фальшиві 
радянські декларації, вже 1939 р. на «радянському» боці Карпат «втікачів з-під угор-
ської окупації ловили, судили й запихали до таборів на Півночі та в Сибіру»7. 

Існування на Закарпатті упродовж пʼяти місяців (11 жовтня 1938 р. – 15 березня 
1939 р.) Карпатської України стало кульмінацією українського національного відро-
дження в регіоні, проміжним підсумком складної еволюції місцевого населення від 
«підкарпатських русинів» до «закарпатських українців»8.

Автори: Валерій Смолій, Маріан Токар, Богдан Моркляник

3 Токар М. Українська політична думка 1920–1930-х років на Закарпатті. Політичні погляди діячів Карпатської України. 
Історія політичної думки України. Львів: Новий Світ-2000, 2017. С.  378–379.
4 Вегеш М., Токар М. Карпатська Україна на шляху державотворення. Ужгород: Карпати, 2009. С. 322–335.
5 Отчетный доклад тов. Сталина на ХVIII съезде партии о работе ЦК ВКП(б). ХVIII съезд Всесоюзной Коммунистической 
партии (б). 10–21 марта 1939 г.: Стенографический отчет. Москва: Госполитиздат, 1939. С. 13–14.
6 Год кризиса: 1938–1939 гг.: Документы и материалы: в 2 т.. Москва: Политиздат, 1990. Т. 1. С. 290.
7 Дашкевич Я. Світло з-за Карпат: [До 70-річчя проголошення незалежності Карпатської України]. Я. Дашкевич. «…Учи 
неложними устами сказати правду»: Історична есеїстика (1989–2008). Київ: Темпора, 2011. С. 191.
8 Віднянський С. Карпатська Україна як етап українського державотворення. Український історичний журнал. 2019. 
№ 2. С. 90.
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ПостатіПостаті--символисимволи
українськоїукраїнської
державностідержавності

Президент Карпатської України
(15 березня 1939 – 18 березня 1939), Прем’єр-міністр Карпатської України  
(26 жовтня 1938 – 15 березня 1939), священник УГКЦ Мукачівської єпархії

оо..  Августин ВолошинАвгустин Волошин

1874–19451874–1945
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Григорій-Ігнатій Григорій-Ігнатій 
ЖатковичЖаткович

Перший губернатор Підкарпатської 
Русі (1920–1921), один із лідерів 
закарпатської еміграції в США

1886–19671886–1967

Августин ШтефанАвгустин Штефан

Голова Сойму Карпатської України 
(15 березня 1939 – 18 березня 1939), 

директор Мукачівської торговельної 
академії (1925)

1893–19861893–1986

Юліан РевайЮліан Ревай

Прем’єр-міністр та міністр 
закордонних справ Карпатської 

України (15 березня 1939 – 18 березня 
1939). Один із фундаторів Українського 

Національного Об’єднання

1899–19791899–1979

Федір РевайФедір Ревай

Заступник голови Сойму  
Карпатської України (15 березня 1939 – 

18 березня 1939), лідер Українського 
Національного Об’єднання

1890–18451890–1845

Михайло БращайкоМихайло Бращайко

Голова конституційно-правничої 
комісії Сойму Карпатської України 
(15 березня 1939 – 16 березня 1939). 
Голова Всенародних зборів в Хусті, 

де прийнято рішення про возз’єднання 
з УНР (21 січня 1919)

1883–19681883–1968

Василь КлимпушВасиль Климпуш

Один із керівників Гуцульської 
республіки (1918), депутат  

Сойму Карпатської України  
(12 лютого 1939 – 18 березня 1939)

1891–19651891–1965

Дмитро КлимпушДмитро Климпуш

Один із керівників Гуцульської 
республіки (1918). Головний  

командант «Карпатської Січі»  
(9 листопада 1938 –  

15 березня 1939) 

1897–19591897–1959

Іван КлимпушІван Климпуш

Один із керівників Гуцульської 
республіки (1918), член проводу 

Українського Національного  
Об’єднання 

1893–19641893–1964
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Андрей ШептицькийАндрей Шептицький

Митрополит Галицький 
 та архиєпископ Львівський  

(1865–1944).  Провідник національного 
руху, молодіжного руху:  «Пласт», 

«Українська молодь Христові», 
меценат

1901–19441901–1944

Іван МаргітичІван Маргітич

Священник Мукачівської єпархії УГКЦ, 
член «Пласту» та ОУН

1921–20031921–2003

Теодор РомжаТеодор Ромжа

Єпископ Мукачівський УГКЦ

1911–19471911–1947

Іоанн СемедійІоанн Семедій

Єпископ Мукачівський  УГКЦ

1921–20081921–2008

о. Севастіян Сабол о. Севастіян Сабол 
(Зореслав)(Зореслав)

Священник УГКЦ, капелан Карпатської 
Січі в Хусті,  заснував чотири 

українські монастирі в Словаччині, 
письменник i вчений-теолог 

Карпатської України та Пряшівщини

1909–20031909–2003

Володимир БірчакВолодимир Бірчак

Делегат Української Національної 
Ради ЗУНР, голова Крайової Пластової 

Старшини Пласту Закарпаття, 
керівник Української евакуаційної комісії 

після окупації Карпатської України

1881–19521881–1952

Андрій ДідикАндрій Дідик

Організатор «Пласту» в Берегові – 
першого українського відділу

 Пласту в Підкарпатській Русі,  
голова Краєвої Пластової Старшини 

(1921–1929)

Василь МоркляникВасиль Моркляник

Провідник пластунської  молоді 
на Тересв’янщині

1909 – р. см. невід.1909 – р. см. невід.

р. н. невід. – 1930р. н. невід. – 1930
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НАРИС ВІСІМНАДЦЯТИЙ.    
Боротьба за українську державність у період  
Української СРР/РСР (1919–1991 рр.)

Державний переворот у Петрограді в жовтні 1917 р. призвів до зміни політичної 
влади в Росії, однак не вирішив національне питання. Продовжуючи декларувати 

право націй на самовизначення, аж до відокремлення й утворення самостійних держав, 
більшовицька влада болісно сприйняла проголошення незалежності Фінляндією та Поль-
щею. І вона доклала докладала усіх зусиль, аби втримати інші колонізовані народи. Проти 
українського народу та його національних органів було застосовано як пряму воєнну агре-
сію, так і гібридні методи. Зрештою, ці кроки призвели до окупації української території 
з подальшою анексією під прикриттям «добровільного союзу радянських республік». 

Більшовизація України. Становлення радянської квазідержавності

Першим кроком до захоплення України було створення осередками Російської со ціал-
демократичної робітничої партії (більшовиків) (РСДРП(б)) на підконтрольній Українській 
Центральній Раді (УЦР) території місцевих органів влади – рад робітничих і солдатських 
депутатів, аналогічних російським, і скликання Всеукраїнського з’їзду рад з метою усу-
нення від влади УЦР. Через незначну чисельність партії (33 тис. осіб у серпні 1917 р.) 
і неукраїнський етнічний склад РСДРП(б) прогнозовано програвала виборчі перегони 
до Українських Установчих Зборів українським партіям (наприклад, партія українських 
соціалістів-революціонерів, очолювана Михайлом Грушевським, ще в березні налічувала 
75 тис. осіб). Тож Центральний Комітет (ЦК) РСДРП(б) вирішив обійти демократичний 
виборчий процес і, опираючись на засадничий принцип партії – так званий принцип 
«демократичного централізму», спрямував зусилля більшовиків на підготовку власного 
Всеукраїнського з’їзду Рад. На відміну від виборних народних рад із широким демокра-
тичним представництвом, більшовики створювали ради на промислових підприємствах 
й у військових формуваннях. Вони не відображали інтересів місцевих громад, а часто ство-
рювалися лише з метою висунення делегата на з’їзд. Вже восени 1917 р. такі ради, де біль-
шість мали більшовики та російські ліві есери, визнали всі декрети, ухвалені в Петрограді.

Проте Всеукраїнський з’їзд рад, скликаний 4 грудня в Києві з формальної ініціати-
ви Київської обласної ради робітничих і солдатських депутатів, не виправдав сподівань 
Володимира Ульянова (Леніна). Надсилання російською Радою народних комісарів 
(РНК, Раднарком) до Києва телеграми з Маніфестом до українського народу з ульти-
мативними вимогами до УЦР (автори Володимир Ленін, Лев Троцький і Йосиф Сталін), 
мало зворотній ефект. 6 грудня з’їзд 2 500 голосами українських делегатів засудив уль-
тиматум і підкреслив, що він продовжує великодержавницьку політику царизму, є за-
махом на Українську Народну Республіку (УНР), порушенням прав українського народу 
на самовизначення та вільне будування форм свого державного життя. Одноголосно 
було ухвалено відозву «До народів Росії» із закликом не допустити війни. У резолюції 
«Про Центральну Раду» з’їзд визнав її тимчасовим законодавчим органом революційної 
демократії України. Також було вирішено негайно створити власну грошову систему. 
Представництво більшовиків (150 делегатів) не могло вплинути на рішення з’їзду.

Частина делегатів з’їзду вирушила до Харкова, де в цей час під проводом росій-
ського більшовика Федора Сергєєва (Артема) відбувався з’їзд рад Харкова й Доне-

цько-Криворізького басейну. Ленін запропонував Артему об’єднатися з прибулими 
до Харкова більшовиками Південно-Західного краю, щоб подати це зібрання про-
довженням роботи з’їзду.

Попри відсутність на цьому «відновленому з’їзді» представників понад двох тре-
тин наявних в Україні рад, майже повну відсутність представників від селянства, яке 
становило понад 80 % населення, з’їзд декларував себе виразником інтересів усього 
українського народу. 12 грудня 1917 р. Україна була проголошена «Республікою рад 
робітничих і селянських депутатів», також було затверджено Центральний виконавчий 
комітет (ЦВК) рад України з переважною більшістю більшовиків. Як альтернативу 
уряду УЦР – Генеральному секретаріату, 17 грудня було створено Народний секретарі-
ат. Також було вирішено залишити назву держави – «Українська Народна Республіка». 
Народний секретаріат запровадив в Україні декрети Ради народних комісарів (РНК) 
Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки (РСФРР) і в подаль-
шому діяв у тісному контакті та під безпосереднім керівництвом її вищих державних 
і партійних інституцій.

Отже, зʼїзд рад робітничих і селянських депутатів України за участю мізерної 
частини селянських депутатів аж ніяк не був всеукраїнським. 

Під час Української революції 1917–1921 рр. російськими більшовиками була, 
серед іншого, розіграна й сепаратистська карта. Йдеться про утворення на теренах 
Харківської, Катеринославської та частини Херсонської губерній, а також промис-
лових районів Області Війська Донського зі «столицею» у Харкові – так званої «Доне-
цько-Криворізької Радянської Республіки» (ДКРР) 29 січня 1918 р. Фактично йшлося про 
спробу відрізати важливі українські регіони – вугільний Донецький і залізорудний 
Криворізький басейни. Проте Леніна цікавила вся Україна. Тож РНК РСФРР не визнав 
Донецько-Криворізьку Республіку ні самостійною республікою, ні частиною федерації.

Під час другого вторгнення в Україну російські війська привезли з собою створе-
ний у Курську Тимчасовий робітничо-селянський уряд України на чолі з Георгієм П’ята-
ковим, який був прибічником безпосереднього входження України до складу більшо-
вицької Росії. Ленінська тактика із втягування України в систему російських координат 
полягала в поступовому позбавленні її самостійності на тлі формальної розбудови 
структурної вертикалі державних органів республіки. 

10 березня 1919 р. у Харкові під наглядом члена Центрального комітету Російської 
комуністичної партії (більшовиків) (ЦК РКП(б)) Якова Свердлова було скликано ІІІ Все-
український з’їзд рад, який затвердив Конституцію Української Радянської Соціалістичної 
Республіки (УСРР). У ній закріплювалася система влади рад, аналогічна російській. Кон-
ституція УСРР 1919 р. урочисто проголошувала, що «Українська Соціялістична Радянська 
Республіка є організація диктатури працюючих і експльоатуємих мас пролетаріяту 
і біднійшого селянства для перемоги над їх віковими гнобителями й експльоататорами 
капіталістами й поміщиками»1. 

1  Конституції і конституційні акти України: Історія і сучасність. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України, 2006. С. 55. 
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НАРИС ВІСІМНАДЦЯТИЙ.    
Боротьба за українську державність у період  
Української СРР/РСР (1919–1991 рр.)

Аби безперешкодно вивозити з України донбаське вугілля, хліб та інші продукти 
харчування, фактично грабувати її населення і тим самим втримати владу в Росії, 
1 червня 1919 р. РНК РСФСРР оформив із РНК УСРР військово-політичний союз. 

Під час третьої російсько-більшовицької окупації України Кремль заходився актив-
но формувати структури власної окупаційної адміністрації – революційні комітети (ре-
вкоми) та стимулювати процес формального «об’єднання» України з радянською Росією. 

У грудні 1919 р. ЦК РКП(б) видав директиву мобілізувати від кожної губернії 
та повіту РСФРР для роботи в Україні двох членів губернського комітету (губкому) 
або виконавчого комітету (виконкому), трьох членів колегії губернського виконавчого 
комітету (губвиконкому) або різних працівників; по одному члену колегії повітового 
виконавчого комітету (повітвиконкому). За даними обліково-розподільчого відділу ЦК 
РКП(б), за перше півріччя 1920 р. в Україну було відправлено 1 232 російських більшо-
вики, зокрема 144 – губернського рівня, 229 – повітового, 296 – міського1.

Термінове відрядження в Україну на керівні посади росіян мало цілком реальні 
підстави. На початку 1920 р. у Харкові прозвучали відкриті виступи групи українських 
більшовиків проти жорсткої лінії ЦК РКП(б) на централізацію керівництва радами, 
у питаннях господарського будівництва, роботи на селі, тотального внутрішньопар-
тійного контролю, яка отримала назву «групи демократичного централізму» («децисти»). 
Децисти були підтримані IV Всеукраїнською партійною конференцією, що відбувалася 
у Харкові 17–23 березня 1920 р. ЦК КП(б)У та делегація на IX з’їзд РКП(б), обрані кон-
ференцією, були повністю децистськими. Політбюро ЦК РКП(б) ухвалило розпустити 
обраний ЦК КП(б)У і створити Тимчасове бюро.

Поглинення КП(б)У Української комуністичної партії (боротьбистів), що сформува-
лася влітку 1918 р. унаслідок розламу в Українській партії соціалістів-революціонерів 
(УПСР), було надзвичайно вдалим політико-технологічним «ходом» російського біль-
шовицького керівництва. У середовищі лідерів і рядового складу боротьбистів у проце-
сі цього переходу до КП(б)У набув поширення жарт, мовляв: «Ввіллємось, розіллємось 
і заллємо більшовиків!». Одначе російські більшовицькі лідери виявилися спритніши-
ми, аніж керівники боротьбистів. Використавши марксистськи налаштовану частину 
УПСР, комуністичний режим репресував більшість боротьбистів, включно з лідерами. 

Протилежними від боротьбистів ідеями керувалася опозиційна група в КП(б)У, 
що організаційно оформилася влітку 1919 р. під назвою «комуністів-федералістів». 
Федералісти виступали проти повної залежності від Москви, яка ігнорує інтереси 
українського народу, і пропонували утворити незалежний від РКП(б) партійний 
центр, а урядові України перебрати на себе всю повноту державної влади, включно 
з військовими та економічними питаннями. У меморандумі, поданому ними до ЦК 
РКП(б), зверталася увага на фундаментальні відмінності України від Росії, необхід-
ність створення в Україні такої партійної організації, яка б змогла об’єднати під сво-
їм прапором і пролетаріат українських міст, і українські селянські маси. Об’єднання 
з Радянською Росією, підкреслювалось у меморандумі, можливе лише на засадах 

1  Гошуляк І. Л. В. І. Ленін і Компартія України. Про минуле – заради майбутнього. Київ, 1989. С. 65.

справжньої федерації. 18 грудня 1919 р. оргбюро ЦК РКП(б) засудило позицію фе-
дералістів. Проте вони вирішили використати IV Всеукраїнський з’їзд Рад, що від-
бувся у Харкові в травні 1920 р., для вербування нових прихильників. Однак після 
недавньої розправи з децистами індивідуальні бесіди з делегатами не виправдали 
очікувань. У березні 1920 р. партія боротьбистів саморозпустилася.

У зв’язку з виникненням у РКП(б) опозиційних течій IX конференція РКП(б) 
у вересні 1920 р. ухвалила рішення створити Центральну Контрольну комісію (ЦКК). 
До її першого складу було включено і голову Всеросійської надзвичайної комісії 
з боротьби з контрреволюцією і саботажем при РНК РРФСР (ВНК) Фелікса Дзержин-
ського. Аналогічні комісії з дисциплінарними функціями належало утворити при 
губернських партійних комітетах (губпарткомах), а також –  підрозділи для «роз-
робки» членів так званих «антирадянських та буржуазно-націоналістичних» партій 
і духовенства. Зачистка членів соціалістичних партій тривала до кінця 1923 р., доки 
ці партії не припинили існування. 

28 грудня 1920 р. у Москві відбулося підписання Союзного договору між УСРР 
і РСФРР. Він проголошував, що республіки «входять між собою у військовий і госпо-
дарський союз», складають «цей союзний договір республік і що з самого факту попе-
редньої приналежности УСРР до колишньої російської імперії для УСРР не випливає 
ніяких зобовʼязань хоч би до кого»2. Договір затвердив V Всеукраїнський зʼїзд рад 2 бе-
резня 1921 р. як «новий крок до зміцнення єдиного революційного радянського фронту 
між робітниками і селянами Росії і України»3. 

Наприкінці 1920 – початку 1921 р. національно-визвольну боротьбу після поразки 
регулярних частин армії УНР продовжило українське селянство, яке становило біль-
шість населення республіки. Тільки у великих повстанських загонах налічувалося 
понад 200 тис. осіб. Захист населених пунктів від відвертого пограбування озброєни-
ми продовольчими загонами (РНК УСРР повинен був щодня відправляти до Москви 
100 вагонів із хлібом, а також інші продукти) супроводжувався гаслами звільнення від 
іноземних загарбників, відновлення самостійності. Кремль навісив на це явище ярлик 
«бандитизм». Зокрема, у грудні 1920 р. Ленін підписав постанову Ради Праці та Обо-
рони про надзвичайні заходи щодо ліквідації «політичного бандитизму на Україні»4. 

Жорстокою та запеклою була боротьба із загонами повстанської армії Нестора 
Махна, чисельність якої восени 1920 р. сягнула 100 тис. осіб. 6 грудня 1920 р. Револю-
ційна військова рада РСФРР видала наказ командувачам армій Південного фронту про 
визнання «ліквідації махновщини і бандитизму задачею державної ваги». 20 вересня 
1919 р. у Жмеринці була підписана Угода про об’єднання петлюрівського й махнов-

2  Союзний робітничо-селянський договір між Російською Соціялістичною Федеративною Радянською Республікою 
і Українською Соціялістичною Радянською Республікою, 28 грудня 1920 р. Резолюції Всеукраїнських зʼїздів Рад робітничих, 
селянських та червоноармійських депутатів. Харків, 1932. С. 121–122. 
3  Про союзний договір між УСРР і РСФРР: резолюція V Всеукраїнського зʼїзду Рад робітничих, селянських 
та червоноармійських депутатів, 25 лютого – 3 березня 1921 р. Резолюції Всеукраїнських зʼїздів Рад робітничих, селянських 
та червоноармійських депутатів. Харків, 1932. С. 121–122. 
4  Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. Москва, 1978. Т. 9. С. 535.
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Боротьба за українську державність у період  
Української СРР/РСР (1919–1991 рр.)

ського рухів, основою якої стала ідея самостійної Української народної республіки 
з автономним Вільним районом, де би діяла влада безпартійних вільних рад1.

Повстанський рух не вщухав і після проголошення у березні 1921 р. V Всеукра-
їнським з’їздом рад амністії. Навесні 1921 р. на території України продовжувало 
діяти понад 150 повстанських загонів чисельністю від 50 до кількох тисяч осіб. 
У Чигиринському та Черкаському повітах Київщини з новою силою спалахнув ан-
тибільшовицький рух отаманів «Холодноярської республіки». Спад національно-ви-
звольної боротьби відбувся лише у другій половині 1921 р., коли було ліквідовано 52 
повстанських загони. Особливо це було помітно на Півдні й Лівобережжі України, 
охоплених масовим голодом.

Масовий штучний голод 1921–1923 рр. як засіб придушення  
національно-визвольної боротьби в Україні

Москва уповні використала природне лихо для приборкання непокірної республі-
ки, яке скоротило продовольче забезпечення повстанців й знизило їхню боєздатність. 
Тож замість перерозподілу хліба всередині республіки, Москва наполягала на вико-
нанні продовольчого податку в обсязі 117 млн пудів й вимагала щоденної відправки 
в Росію не менше 74 вагонів хліба: до УСРР були прикріплені чотири голодуючі губернії 
Поволжя з населенням 1 108 тис. осіб. Збір податку відбувався озброєними загонами. 
В Україну були перекинуті військові частини, також 3 вересня 1921 р. Володимир Ле-
нін надіслав голові РНК УСРР Християну Раковському телеграму з вимогою провести 
терміновий набір 20 тис. добровольців у загони продовольчої міліції (продміліції). 

Голод вийшов за межі Гуляйпільського повіту Запорізької та Херсонського повіту 
Одеської губерній і з кожним місяцем охоплював усе нові території. У січні 1922 р. 
кількість голодуючих сягнула 1 млн 890 тис. осіб, у березні – 3 млн 250 тис., у червні – 
4 млн 103 тис. Проте голод в Україні ретельно приховувався від світу. Уся міжнародна 
допомога на заклик РНК спрямовувалася на порятунок голодуючих Поволжя. І лише 
після того, як інтенсивність національно-визвольного руху в Україні ослабла, міжна-
родні допомогові організації (Міжнародний менонітський комітет, Місія Фрітьйофа 
Нансена, АРА – Американська адміністрація допомоги) були допущені в Україну 
(березень 1922 р.). 

У липні 1922 р. в Україні голодувало п’ять південних губерній, частково Полтавська 
і Харківська. Українська делегація, присутня на 2-му Міжнародному з’їзді організацій 
і комітетів допомоги голодуючим Росії, який відбувався у Берліні в липні 1922 р., наголо-
шувала, що термінової допомоги потребує майже 10 млн населення Півдня й Південного 
Сходу України. Проте представники делегації від Росії за завданням ЦК РКП(б) намага-
лися заблокувати її надання. І лише завдяки авторитету таких українських делегатів, 
як академік Дмитро Багалій, письменник Володимир Короленко та інші цього не сталося. 

1  Турченко Г. Ф. Махновський рух і українська ідея. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного 
університету. 2017. Вип. 48. С. 103.

Завдяки міжнародній допомозі масову смертність від голоду в Поволжі вдалося 
подолати наприкінці 1922 р., водночас попри повторну посуху з України вибрали 
13,5 млн зерна нового врожаю. Унаслідок цього та через продовження поставок зерна 
з України в Росію голод у південних регіонах України тривав до урожаю 1923 р.2.

Загальна кількість жертв масового штучного голоду 1921–1923 рр. в Україні досі 
нез’ясована, дискутуються цифри від 500 тис. до 6 млн осіб3.

Масовий штучний голод дав підстави для пограбування церкви. Із храмів України 
до Москви були відправлені церковні реліквії, що містили 3 пуди 3 фунти і 75 золот-
ників золота, понад 3 105 пудів срібла, а також 125 крб. золотом і 8 615 крб. сріблом, 
858 діамантів загальною вагою 1 469 каратів, інше дорогоцінне каміння та коштовні 
метали. Забрані церковні багатства оцінювалися у понад 834 тис. крб. золотом. 

Отже, голод в Україні у 1921–1923 рр. мав штучну природу. ЦК РКП(б) і більшовиць-
кий уряд РСФРР використали його для придушення повстанського руху.

Поглинення України більшовицькою Росією.  
Утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік

З ініціативи Москви було розпочато процес інтеграції більшовицьких квазідер-
жав та РСФРР в єдине політичне утворення. Однак сталінський «план автономіза-
ції», який передбачав включення республік на правах автономій до складу «союзу», 
отримав неочікувану критику навіть серед деяких його ставлеників у керівництві 
радянських республік. 

Проти плану Йосипа Сталіна (у квітні 1922 р. той обійняв посаду генерального 
секретаря ЦК РКП(б)) виступив Володимир Ленін. За ленінським проєктом усі респу-
бліки, включно з РСФРР, на рівних правах входили до складу федерації, зберігаючи 
за собою право вільного виходу. Цей тактичний хід припинив дискусію і дозволив 
провести 30 грудня 1922 р. І з’їзд рад Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР).

У документах про створення СРСР (Декларація і Договір) права центру перева-
жали над правами республік. Зокрема, із 29 пунктів Союзного договору лише один 
стосувався прав республік: формально кожна республіка мала право виходу із СРСР. 
Але механізму такого виходу не було передбачено. 

Юридичне оформлення СРСР остаточно завершилося ухваленням ІІ з’їздом рад СРСР 
31 січня 1924 р. Конституції СРСР. Вона позбавила союзні республіки права на зовніш-
ню політику і торгівлю, закріпила такі стратегічні галузі, як транспорт, зв’язок, оборо-
нна промисловість за центральною владою. Повноваження республік обмежувалися 
сільським господарством, внутрішніми справами, охороною здоров’я, соціальним 
забезпеченням. Особливу роль у новій державі зберігали політичні каральні органи – 
Державне політичне управління (ДПУ).

2  Голодомор 1921–1923 вступ. URL: https://old.uinp.gov.ua/publication/golodomor-1921-1923-vstup/
3  Марочко В. Ленінський людомор 1921–1923 рр.: «братній» розподіл смерті. Слово Просвіти. 23 квітня 2018. URL: 
https://slovoprosvity.org/2018/04/23/leninskyj -lyudomor-1921-1923-rr-bratnij/
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НАРИС ВІСІМНАДЦЯТИЙ.    
Боротьба за українську державність у період  
Української СРР/РСР (1919–1991 рр.)

Про наявність в українському суспільстві й, зокрема, в його управлінському 
прошарку неоднозначного сприйняття повернення України в єдиний державний 
простір Росії та фактичної ліквідації міжнародної правосуб’єктності УСРР, свідчить 
і той факт, що ЦК РКП(б) знадобилося понад два роки копіткої роботи з розстановки 
кадрів і «вживляння» своїх призначенців у владний механізм республіки, допоки 
вона не стала готовою до конституційної фіксації зречення суверенності на користь 
союзного центру. Лише 10 травня 1925 р. ІХ Всеукраїнський зʼїзд рад затвердив зміни до 
Конституції УСРР 1919 р., закріпивши входження її до складу СРСР.

Навіть Християн Раковський, який донедавна дисципліновано впроваджував 
в Україні колонізаторську політику Кремля, виступаючи у квітні 1923 р. на ХІІ зʼїз-
ді РКП(б), запропонував «відняти від союзних комісаріатів девʼять десятих їхніх 
прав й передати їх національним республікам»1. Він знайшов підтримку у виступах 
на з’їзді своїх недавніх опонентів із національного питання в уряді УСРР. Тож Йо-
сифу Сталіну довелося організувати в Москві з 9 по 12 червня 1923 р. IV (секретну) 
нараду ЦК РКП(б), на якій він звинуватив Раковського та його однодумців у конфе-
дералізмі, націонал-ухильництві і сепаратизмі. 

Червнева нарада ЦК РКП(б) дала чіткий сигнал партійним управлінцям, що партія 
мала намір неухильно позбуватися тих, хто підозрювався у відсутності лояльності до ре-
жиму чи був прихильником інших, ніж комуністична, ідеологічних доктрин. За місяць – 
13 липня 1923 р. – Раковського було звільнено з посад й направлено на дипломатичну 
роботу послом в Англію. 15 липня РНК УСРР очолив лояльний до Йосифа Сталіна Влас 
Чубар. Згідно з рішеннями IV наради було проведено чистку державного і партійного 
апаратів, а на звільнені посади призначено нові кадри. Микола Скрипник оприлюднив 
у 1925 р. на ІХ Всеукраїнському зʼїзді рад зміни до Основного Закону республіки 1919 р. 

Наприкінці 1920-х років було завершено розмежування адміністративного кор-
дону й поставлена крапка у довготривалому спорі між Українською СРР і РСФРР щодо 
деяких прикордонних територій, зокрема Таганрозької і Шахтинської округ. 16 жовтня 
1925 р. за дорученням Йосифа Сталіна вони були виведені з УСРР і передані РСФРР, 
проте в Україні деякий час жевріли сподівання на зміну рішення за результатами ро-
боти спеціальної комісії, адже в одній лише Таганрозькій окрузі на той час проживало 
майже 200 тис. українців (71,5 % всього населення), а передача Україні колишнього 
Путивльського повіту не розглядалась як еквівалентний обмін чи компенсація, бо 
це була споконвічна українська територія. Президія ЦВК СРСР не врахувала висновків 
комісії та постановою від 24 жовтня 1928 р. затвердила адміністративний кордон між 
республіками, залишивши обидві округи з населенням понад 800 тис. осіб РСФРР. Мо-
сква вирішувала територіальні питання на власний розсуд2. У такий спосіб в України 
було забрано не лише  великі території з корисними копалинами, а й контроль над 
північним узбережжям Азовського моря.

1  Двенадцатый съезд РКП(б) 17–25 апреля 1923 г.: Стенографический отчет. Москва: Политиздат, 1968. С. 582. 
2  Сокирська В. В. Відносини між РСФРР і УСРР (1919–1929 рр.): політико-економічний та адміністративно- 
територіальний дискурс. Тернопіль, 2018. С. 19.

15 травня 1929 р. була затверджена нова Конституція УСРР, ст. 3 якої констатува-
ла, що УСРР входить до Радянського Союзу «як суверенна договірна держава і зберігає за 
собою право вільного виходу з Союзу». У ній же зазначалося, що суверенітет республіки 
обмежений лише у межах, окреслених у Конституції СРСР. Поза цими межами вона, 
мовляв, здійснює свою державну владу самостійно3. Проте цей сегмент повноважень 
був украй вузьким. Нова Конституція не повертала Україні прав на зовнішню полі-
тику і торгівлю, наркомати шляхів сполучення і зв’язку, армію, оборонну промисло-
вість, які залишалися за центральною владою. Але й зафіксоване в ст. 42 безпосереднє 
керівництво з боку Раднаркому УСРР дванадцятьма галузевими наркоматами було 
радше бутафорським, а статтями 43 і 44 закріплювалася зверхність союзного управ-
ління над більшістю з них (торгівлі, фінансів, праці, робітничо-селянської інспекції, 
Вищою радою народного господарства і ДПУ УСРР тощо).

«Закорінення» більшовицького режиму в Україні.  
Утиски української інтелігенції та духовенства

Резолюцією ХІІ з’їзду РКП(б) по звіту ЦК зафіксовано: «Диктатура робітничого 
класу не може бути забезпечена інакше, ніж у формі диктатури його передового 
авангарду, тобто комуністичної партії»4. Головні наголоси розставив Йосиф Сталін 
у доповіді «Про національні моменти в партійному й державному будівництві», й вони 
знайшли відображення у відповідній резолюції з’їзду, зокрема й щодо ширшого 
залучення до керівництва в національних республіках місцевих кадрів, які знають 
«мову, побут, уподобання і звичаї відповідних народів»5. Резолюція дала роз’яснення 
значення номенклатурних працівників для правлячого центру: «Виходячи з величез-
ної важливості діяльності відповідальних працівників в автономних і незалежних 
республіках і на окраїнах взагалі (здійснення зв’язку трудящих цієї республіки з тру-
дящими решти союзу) з’їзд доручає Ц.К-ту потурбуватися щодо особливо ретельного 
відбору цих працівників, з тим, щоб склад їх цілком забезпечував дійсне втілення 
в життя рішень партії з національного питання»6. 

У пресі стала широко висвітлюватися тема так званої «коренізації» партійно- 
державного апарату в національних республіках із наголосом на використанні місцевих 
кадрів, що насправді означало «закорінення» більшовицького режиму у республіках. 
У комплексі загальних адміністративно-політичних заходів із «коренізації» важливе 
місце займало впровадження рідної для більшості населення республіки мови в усіх 
державних органах та установах. Ці заходи мали широке публічне висвітлення. В Украї-
ні «коренізація» отримала назву політики «українізації» або «українізація за декретом».

3  Конституція (основний закон) Української соціялістичної радянської республіки: Постанова XІ Всеукраїнського з’їзду 
рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. URL: http://gska2.rada.gov.ua/site/const/istoriya/1929.html
4  Резолюции ХІІ съезда Российской коммунистической партии (большевиков). Тюмень: изд. Тюменского губкома 
РКП(б). 1923. С. 4. URL: https://www.prlib.ru/item/441949/
5  Там само, с. 38.
6  Там само, с. 40.
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НАРИС ВІСІМНАДЦЯТИЙ.    
Боротьба за українську державність у період  
Української СРР/РСР (1919–1991 рр.)

Документом, що поклав початок українізації місцевого апарату, стала постанова 
Всеукраїнського центрального виконавчого комітету (ВУЦВК) і РНК УСРР від 1 серпня 
1923 р. «Про заходи забезпечення рівноправности мов і про допомогу розвиткові укра-
їнської мови»1. При цьому залишили «обовʼязковість для службовців знання російської 
мови, що є засобом взаємин із найбільшою національною меншостю на Україні й з 
народами всієї Спілки, зокрема з російським народом». Російська мова пропагува-
лась як «засіб прилучення української культури до високорозвиненої, що має світове 
значіння, – російської культури»2. Ця норма розкриває один із політичних міфів, 
які насаджувала нова влада. Мовна українізація відігравала роль «прикриття» або ж 
відволікання уваги від справжніх цілей Кремля – нейтралізації національних прагнень 
українського народу та зміцнення комуністичного режиму в УСРР. 

Водночас ЦК РКП(б) дуже занепокоїла дискусія щодо розвитку української літе-
ратури, розпочата в березні 1925 р., коли письменник Микола Хвильовий виступив за 
необхідність окремішнього розвитку української культури. 

Стурбований ситуацією в Україні, Йосиф Сталін вирішив змінити партійне керів-
ництво в республіці й відрядив до Харкова свою довірену особу – Лазаря Кагановича, 
аби той спрямував українізацію в потрібне русло. 5 квітня 1925 р. його було «обрано» 
генеральним секретарем ЦК КП(б)У. Спираючись на постанову ЦК РКП(б) від 18 червня 
1925 р. про політику партії в галузі художньої літератури, очолюване ним політбюро 
ЦК КП(б)У намагалося контролювати громадсько-політичну думку.

Тим часом Микола Хвильовий висунув ідею: «Наша орієнтація – на західно-
європейське мистецтво, на його стилі, на його прийоми» («Апологети писаризму», 
1926 р.) Висловлювані ним думки відрізнялися від офіційного курсу партії, були 
скеровані проти основних теоретичних засад більшовицької доктрини не тільки 
щодо літератури, а й її об’єкта – людини. Одночасно Микола Хвильовий відкидав 
орієнтацію на радянську концепцію розвитку культури, яку пропонувала Москва. 
«Москва – це Сухарьовка: буття визначає свідомість. Москва сьогодні є центр все-
союзного міщанства» («Думки проти течії»). Наполегливим обстоюванням загаль-
ноєвропейських цінностей член КП(б)У Хвильовий об’єктивно протиставив себе 
комуністичному режиму, що насаджував як матеріальну, так і духовну деграда-
цію суспільства.

Відповіддю на це стало ухвалення 22 лютого 1926 р. рішення ЦК КП(б)У про 
настрої серед української інтелігенції, яким приписувалося «взяти курс на рішучу 
боротьбу з правими угрупованнями в середовищі української інтелігенції. Доручити 
тов. Балицькому через місяць подати доповідь про подальші заходи щодо розкладан-
ня правих угруповань в середовищі української інтелігенції»3. Проте Йосифа Сталіна 
таке рішення не вдовольнило. У листі до членів ЦК КП(б)У від 26 квітня 1926 р. він кри-
тикував і народного комісара (наркома) освіти Олександра Шумського, який відкрито 

1 Збірник узаконень та розпоряджень Робітниче-Селянського Уряду України. 1923. 16 вересня. Ч. 29. Арт. 435. 
2 Там само, с. 435.
3 ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 2. Арк. 136.

підтримав письменника4. Після цього у лютому 1927 р. Шумського зняли з посади нар-
кома, а на Х з’їзді КП(б)У «шумськізм» було засуджено як шкідливий для партії ухил. 

Проте переслідування та утиски не зупинили професора-економіста Харківсько-
го машинобудівного інституту Михайла Волобуєва від публікації статті «До проблеми 
української економіки» (1928 р.). У ній учений наголошував, що Україна експлуатується 
Росією, має всі ознаки російської колонії, і вимагав конкретних заходів, щоб повернути 
їй вільний розвиток економічних сил. Однак згодом він відмовився від своїх тез.

Наступ на українську інтелігенцію продовжувався. Поштовхом для нових репре-
сій стало вбивство 25 травня 1926 р. у Парижі агентами ДПУ провідника українського 
визвольного руху Симона Петлюри. Отже, появу цілком таємного циркулярного листа 
від 4 вересня 1926 р. «Про український сепаратизм» не можна вважати випадковою. 

Основним завданням ДПУ в умовах українізації було визначено «виявлення пра-
вих угруповань, їхньої діяльності та взаємовідносин з іншими колами української гро-
мадськості». Органам ДПУ приписувалося «не обмежуватись простим спостереженням 
за всіма колами української громадськості, а вести активну розвідку серед видатних 
представників українських антирадянських течій <…>; пов’язати роботу по україн-
ській інтелігенції з роботою по селу <…>; висвітлювати поточні настрої української 
громадськості, пов’язані з нашим внутрішнім і міжнародним політичним життям»5. 

Найбільш прозірливі митці намагалися властивими мистецтву методами попере-
дити суспільство. Наприклад, Микола Куліш вклав в уста, а новатор українського театру 
і його друг Лесь Курбас випустив на підмостки столичного театру «Березіль» гроте-
скового персонажа безсмертної п’єси «Мина Мазайло» дядька Тараса з пересторогою: 
«Їхня українізація – це спосіб виявити всіх нас, українців, а тоді знищити разом, щоб і духу 
не було <...> Попереджаю!»6. 

1920-ті роки ознаменувалися піднесенням різних форм кооперації, зокрема й на 
селі. Якщо у 1924 р. сільськогосподарська кооперація об’єднувала в УСРР 15,3 % селянських 
дворів, то в травні 1929 р. – понад половину. Отже, комуністичний режим почав вжи-
вати заходи, зокрема й репресивного характеру, аби усунути цього привабливого для 
багатомільйонного українського селянства конкурента колгоспів. У надрах ДПУ УСРР 
розроблялася так звана операція «Трест», щоб, пов’язавши український сепаратизм 
із селом, зібрати інформацію і виявити в різних округах України найбільш активних 
супротивників сталінської політики усуспільнення сільськогосподарського виробни-
цтва із середовища українських кооператорів.

У березні 1928 р. секретним відділом ГПУ УСРР разом з окружними відділами 
ДПУ під час цієї операції було заарештовано 19 керівників районних й окружних під-
розділів та центральних апаратів українських кооперативних об’єднань7. Матеріали 
слідства у справі «українських націоналістів»-кооператорів було розглянуто в Москві 

4 Більшовик України. 1927. № 2. С. 12.
5  Шаповал Ю. І., Пристайко В. І., Золотарьов В. А. ЧК – ГПУ – НКВД в Україні: особи, факти, документи. Київ: Абрис, 
1997. С. 266–267.
6  Куліш М. Г. Твори. Київ, 1990. Т. 2. С. 141.
7  Державний архів Харківської області. Ф. Р-6452. Оп. 4. Спр. 1325, 1326, 1327, 1328.
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НАРИС ВІСІМНАДЦЯТИЙ.    
Боротьба за українську державність у період  
Української СРР/РСР (1919–1991 рр.)

колегією Об’єднаного державного політичного управління (ОДПУ). За її рішенням від 
24 вересня 1928 р. семеро обвинувачених були ув’язнені в концтаборах, решті на три 
роки заборонили проживання у режимних зонах та в Україні.

У червні 1929 р. один із керівників ОДПУ, Всеволод Балицький, інформував ЦК 
КП(б)У про викриття підпільної організації української інтелігенції «Спілка визволення 
України» (СВУ)1. 

Процес СВУ, який сучасники влучно назвали «театром у театрі», оскільки він відбу-
вався в приміщенні Харківської опери, тривав із 19 березня по 9 квітня 1930 р. Загалом, 
за деякими підрахунками, під час та після процесу було репресовано понад 30 тис. осіб2.

Разом із Сергієм Єфремовим, якому в справі було відведено провідну роль, на лаві 
підсудних опинилися інші вчені, педагоги, релігійні діячі: Володимир Чехівський, 
Володимир Дурдуківський, Йосип Гермайзе, Андрій Ніковський, Людмила Старицька-Чер-
няхівська, Олександр Черняхівський та інші (15 підсудних працювали в системі ВУАН, 
31 – колишні члени українських політичних партій, один був прем’єр-міністром, 
два – міністрами уряду УНР, 6 – членами УЦР). Їх «судили» за нібито створення 
підпільної контрреволюційної організації «СВУ», підготовку збройного повстання, 
зв’язки із закордонними петлюрівськими центрами та інші злочини, передбачені 
п’ятьма пунктами ст. 54 Кримінального кодексу УСРР. Підсудні отримали різні тер-
міни ув’язнення і заслання. І тільки наприкінці 80-х років ХХ ст. цей процес було 
офіційно визнано сфальсифікованим, а засуджені реабілітовані. 

Підсудні, яких добирало ДПУ, мали символізувати цілий період національно- 
визвольної боротьби українського народу, його філософію, світоглядні засади. Не-
дарма у передовій статті журналу «Більшовик України» роз’яснювалося: «У процесі 
СВУ український пролетарський суд розглядає справу не лише про контрреволюційні 
покидьки петлюрівщини, а судить в історичній ретроспекції весь український націо-
налізм, націоналістичні партії, їхню зрадницьку політику, їхні негідні ідеї буржуазної 
самостійності, незалежності України»3. 

З призначенням на посаду Генерального секретаря ЦК КП(б) України Лазаря Кага-
новича (1925 р.) відновилося переслідування священнослужителів, адже церкви стояли 
на шляху більшовиків до беззастережної влади. Початок цьому поклав декрет Раднар-
кому РСФРР від 20 січня 1918 р. «Про свободу совісті, церковні та релігійні громади»4. 
Цим декретом було націоналізовано все церковне майно. Крім власності, релігійні 
громади втратили право бути юридичними особами. Проте в Україні церкви й монас-
тирі зазнали погромів до виходу декрету, з розв’язанням першої російсько-української 
війни. На початку січня 1918 р. була пограбована Святогорська Успенська пустинь, а з 
весни почалися вбивства монахів5. 

1  ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 20. Спр. 2994. Арк. 185, 186, 190.
2  Шаповал Ю. І., Золотарьов В. А. Всеволод Балицький. Особа, час, оточення. Київ: Стилос, 2002. С. 135.
3  Українська контрреволюція перед пролетарським судом. Більшовик України. 1930. № 5/6. С. 9.
4  Известия ВЦИК. 1918. 23 января.
5  Красный террор в годы гражданской войны. По материалам Особой следственной комиссии по расследованию 
деяний большевиков. Москва: Книговек, 2004. С. 191–192.

Всупереч атеїстичній парадигмі окупаційної влади, у Києві вдалося зібрати 
в жовтні 1921 р. Перший Всеукраїнський Православний Церковний Собор, який прого-
лосив утворення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ). Митрополитом 
було обрано Василя Липківського. 

Становлення і життя УАПЦ відбувалося в умовах пильного нагляду з боку ДПУ 
й постійних спроб його впливу на церковні справи. Влада оголосила релігію антипо-
дом культури; одну з ролей у знищенні церкви комуністичний режим відвів створеній 
у 1925 р. «Всесоюзній спілці войовничих безбожників».

Справами церкви за завданням політбюро ЦК КП(б)У займалася Вища антирелі-
гійна комісія УСРР. Подані комісією «Пропозиції з питання про церковні справи» були 
затверджені 25 лютого 1926 р. на закритому засіданні політбюро ЦК КП(б)У. Ними, 
серед іншого, передбачалося: 

«…2. Вважати за необхідне подальше посилення роботи з охоплення інформатив-
ним апаратом тих угруповань, які досі ним ще достатньою мірою не були охоплені 
(автокефалія, католики, лютерани, меноніти).

3. Схвалити намічені комісією репресії щодо керівників (Потієнка, Ярещенка і Ша-
раївського) автокефальної церкви, висвітливши у пресі їхню контрреволюційну роботу. 
Доручити комісії вести подальшу роботу з розкладання автокефалістів.

4. Щодо католиків продовжувати курс на знищення існуючої залежності като-
лицької церкви на Україні від польського уряду, використовуючи з цією метою [про]
радянськи настроєні частини польського населення, так само – уніатів, німців-като-
ликів, чехів, литовців та ін.»6.

Всі спроби зареєструвати УАПЦ як офіційну релігійну організацію блокувалися. 
Водночас вона продовжувала діяльність, проповідуючи українською мовою. Особливо 
важливими стали слова митрополита Василя Липківського: «буде вільна українська 
церква – буде вільний і український народ», «хай від українців усе заберуть, але коли 
вони матимуть утіху молитися рідною мовою, то будуть вільні»7. 

У 1927 р. було скликано Другий Всеукраїнський Православний Церковний Собор 
УАПЦ, на якому митрополита Василя Липківського було усунуто від митрополичого 
служіння. Незабаром ДПУ вислало його з Києва, а в 1937 р. розстріляно в київській 
катівні НКВС. 

Переломним у проведенні антирелігійної кампанії в Україні став 1929 р. Під 
приводом потреб індустріалізації з церков знімали дзвони, вилучали церковне 
майно. Але головною метою влади було знищення храмів як осередків гуртування 
релігійних громад. 

Системне нищення церкви й арешти священнослужителів досягли апогею у 1930 р. 
УАПЦ була змушена оголосити на скликаному за сценарієм ДПУ Третьому «надзвичай-
ному Церковному Соборі» рішення про саморозпуск. У лютому припинили діяльність усі 
ланки Всеукраїнської православної церковної ради (ВПЦР). Через місяць по закінченні 

6  ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 2. Арк. 77.
7  ГДА СБ України, Харків. Спр. 021391. Т. 1. Арк. 72–73.

«Закорінення» більшовицького режиму в Україні.  
Утиски української інтелігенції та духовенства
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НАРИС ВІСІМНАДЦЯТИЙ.    
Боротьба за українську державність у період  
Української СРР/РСР (1919–1991 рр.)

Собору заарештовано, а згодом покарано на 8 років концтаборів митрополита Миколая 
(Борецького), який у 1927 р. став наступником митрополита Василя Липківського. 

Отже, переслідуванням українських митців, учених, інженерів, кооператорів 
та інших представників української інтелігенції було відкрито наступ на українство 
як шкідливе й небезпечне для більшовиків явище.

Колективізація і «розкуркулення» українського селянства

Невдоволення селян режимом проявилося під час так званих «хлібних криз», 
викликаних зниженням закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію на тлі 
завищених цін на промислові товари. У 1927 р. українське селянство, сподіваючись, як 
і у попередні роки, на підвищення закупівельної ціни на хліб, не поспішало здавати 
державі податок. Тож хліб в Україні збирався за сценарієм, відпрацьованим Йосифом 
Сталіним у Сибіру, з використанням грабіжницьких методів продрозкладки, терору 
й арештів. Одночасно органи ДПУ проводили операцію з вилучення по селах зброї.

Так звані «надзвичайні методи» хлібозаготівель дали можливість подолати гостру 
«хлібну кризу», тож їх застосували в Україні й наступного року, коли урожай видав-
ся значно нижчим через затяжну посуху, а українські селяни вже не мали запасів. 
Водночас Йосиф Сталін переконався, що допоки виробниками сільськогосподарської 
продукції є самостійні господарі, вони чинитимуть опір зазіханням на свою власність. 
Це усвідомлення прискорило розроблення законодавчої і нормативної бази зламу 
традиційного селянського укладу. 

Також на його вимогу було створено й правову підставу для прямого втручан-
ня в земельні відносини. Спираючись на резолюцію XV з’їзду ВКП(б) «Про роботу 
на селі»1, були розроблені й 15 грудня 1928 р. затверджені ЦВК СРСР «Загальні засади 
землекористування і землеустрою». Вони внесли істотні зміни у правове регулю-
вання земельних відносин: союзні республіки втратили право власності на землю 
у межах своїх територій. Інша засаднича новація безпосередньо торкалася форм 
організації сільськогосподарського виробництва, що особливо болісно відобрази-
лося саме на УСРР. 

Якщо Земельний кодекс УСРР 1922 р. проголошував рівність усіх «трудових» форм 
господарювання – як індивідуальних (селянських господарств – дворів), так і колек-
тивних (земельних товариств, артілей, комун тощо), Засади надали пріоритетного 
розвитку колективним формам господарювання на селі2. 

Створення різних форм колективних господарств розпочалося ще на початку 1920-
х років, але в Україні процес усуспільнення просувався повільно. Український хлібороб 
волів залишатися власником і самостійним розпорядником результатів своєї праці, 

1  КПРС в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК. Київ, 1980. Т. 4. С. 64.
2  Становлення і розвиток земельного законодавства України у ХХ – на початку ХХІ століття: науково-практичний 
посібник для суддів та кандидатів на посаду судді: за редакцією докт. юрид. наук, проф., члена Науково-консультативної 
ради при ВС, члена-кореспондента НАПрН України Павла Кулинича / [Павло Кулинич, Костянтин Медведєв, Андрій 
Потапенко, Олександр Тиханський, Вікторія Семенюк]; Національна школа суддів України. Київ, 2018. С. 18.

його більше приваблювали такі форми об’єднання, як кооперативи3. Це засвідчило 
неможливість здійснити колективізацію на добровільних засадах. 

Партійний курс на суцільну і примусову колективізацію, обґрунтування політики 
«розкуркулення» Сталін проголосив у статті «Рік Великого перелому», надрукованій 
7 листопада 1929 р. у газеті «Правда». Саме заможну верству селянства він виставляв 
головним чинником саботування колгоспів. 

Мільйони селян-власників, записавшись до колгоспу, позбавлялися приватної 
власності на нажите майно. Усуспільненню підлягали, крім робочої худоби, корови, 
телиці, свині, мала рогата худоба й навіть птиця. 

Усвідомлюючи, що за таких умов добровільного вступу в колгоспне рабство очіку-
вати не варто, пленум ЦК ВКП(б), що відбувся 10–17 листопада 1929 р., одночасно з про-
голошенням переходу до суцільної колективізації ухвалив рішення про мобілізацію 
на її проведення 25 тис. робітників великих міст СРСР, головно з Москви й Ленінграда, 
«з достатнім організаційно-політичним досвідом»4. 

Старт колективізації поклала постанова ЦК ВКП(б) від 5 січня 1930 р. «Про темпи 
колективізації і заходи допомоги держави колгоспному будівництву», відповідно до 
якої Україна була віднесена до групи районів СРСР, де колективізацію мали завершити 
у прискореному порядку. ЦК КП(б)У скоротив цей термін до осені 1930 р. Це означало, 
що селянству, яке не бажало йти в колгосп, оголошувалася війна. 

Після напрацювання комісією ЦК ВКП(б) Молотова вказівок щодо конкретних 
заходів репресивного характеру відносно визначених нею трьох категорій «куркулів», 
ухвалило таємну постанову «Про заходи з ліквідації куркульських господарств у ра-
йонах суцільної колективізації». З неї розпочалася «операція проти «куркульства»», 
що носила характер справжньої воєнної операції. 

Насильницька колективізація та політика розкуркулення в українському селі ви-
кликали масовий опір. Найбільш поширеною формою виявлення непокори були масові 
бунти всього села або ж одних жінок, під час приїзду уповноважених партійних органів 
або іншого «начальства», які у документах органів ДПУ називаються «волинками». 
Набули поширення саморобні листівки проти колективізації5. 

Арешти учасників виступів не припиняли боротьби, навпаки, кількість «волинок» 
зростала симетрично темпам колективізації. У середині лютого – березні 1930 р. ок-
ремі сільські бунти-«волинки» перетворилися у масштабні заворушення, якими було 
охоплено 110 районів у 18 округах – від Старобільська на сході до Бердичева і Шепе-
тівки на заході, Сумської округи на півночі до Одеської округи на півдні6.  Голова ДПУ 
УСРР Балицький утворив «оперативний штаб» по боротьбі з повстанцями. У доповідній 
записці про політичний стан селянства України за період з 20 січня по 12 лютого 1930 р. 

3  Історія українського селянства. Нариси. Київ: Наук. думка, 2006. Т. 2. С. 71. 
4  В. І. Марочко . Двадцятип’ятитисячники. Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт]. Київ: Інститут 
енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=23755
5  БУПР – будинок примусових робіт, ще – будинок попереднього ув’язнення (пенітенціарний заклад).
6  Подкур Р. Селянські повстання початку 1930-х рр. на прикордонні УСРР. Регіональна історія України. 2016. Вип. 10. 
С. 165.

Колективізація і «розкуркулення» українського селянства
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Боротьба за українську державність у період  
Української СРР/РСР (1919–1991 рр.)

він зазначав, що за січень відбулося 37 масових виступів селян, в яких взяли участь 
12 тис. осіб, станом на 9 лютого 1930 р. було заарештовано 11865 осіб, селянами було 
здійснено 40 терористичних актів1. 

16 березня 1930 р. Балицький доповідав генеральному секретарю ЦК КП(б)У Косі-
ору і в ОДПУ: «В окремих селах співають «Ще не вмерла Україна» й викидаються гасла 
«Геть радянську владу! Хай живе самостійна Україна!»2. 

5–6 квітня спалахнуло повстання у Павлоградському районі на Дніпропетровщині. 
Гасла, під якими виступили повстанці, мали чітке антиколгоспне й антикомуністичне 
спрямування. «Геть комуну та радвладу!», «Хай живе Селянська влада!», «За віру право-
славну!», «Геть комуністів!», «Ми – виробники хліба, нам його не дають3». Було заарешто-
вано понад 350 учасників повстання, засуджено 27 активних учасників до розстрілу, 
інші отримали терміни ув’язнення у концтаборі від 3 до 10 років. 

Поновлення колективізації восени 1930 р. на виконання резолюції пленуму ЦК 
КП(б)У «Про колективізацію», викликало нове піднесення боротьби українських селян. 
Загалом за 1930 р. в Україні відбулося 4 098 антикомуністичних масових виступів, 
участь у яких взяло, за підрахунками ДПУ, 956 587 осіб4; за іншими даними – 1 млн 
200 тис. Було скоєно понад 1535 вбивств уповноважених, голів колгоспів, інших пред-
ставників влади5.

Антиколгоспні протести продовжувалися і протягом 1931 р. Взимку найпошире-
нішою формою опору стала усна народна творчість – приказки, прислів’я, співомовки 
«контрреволюційного характеру» («Тато в СОЗі, мама в СОЗі, діти босі на дорозі», «Нема 
чобіт, тільки лапті, розіб’ємо СОЗ на клапті», «Ні корови, ні свині, тільки Сталін на сті-
ні» і т. ін.). Масового характеру набув вихід з колгоспів. 

На жовтень 1931 р. Лівобережний Лісостеп України було колективізовано 
на 70,1 %, а Степ – на 86,6 %. Загалом по Україні було утворено 32 150 колгоспів 
і усуспільнено майже 3,3 млн з близько 4,8 млн господарств, що дорівнює 68% від їх 
загальної чисельності. У колгоспному секторі було сконцентровано 72 % всієї орної 
землі6. У селах, де колективізація завершилася, селяни говорили: «От вам і панщина, 
от вам і суцільна колективізація»7.

Голодомор-геноцид української нації 1932–1933 рр.

Республіканське керівництво зобов’язалося здати з урожаю 1931 р., який порівня-
но з рекордним минулорічним був середнім, таку ж кількість збіжжя, що й з урожаю 

1  Цит. за: Шаповал. Ю. І., Золотарьов В. А. Всеволод Балицький. Особа, час, оточення. Київ: Стилос, 2002. С. 127.
2  Там само.
3  ГДА СБ України, м. Дніпропетровськ. Спр. П-23866. Т. 9. Арк. 4.
4  Васильєв В. Ю. Перша хвиля суцільної колективізації і українське селянство. Васильєв В., Лінн Віола. Колективізація 
і селянській опір на Україні (листопад 1929 – березень 1930 рр.). Вінниця: Логос, 1997. С. 92. 
5  Винниченко І.І. Україна 1920 – 1980-х: депортації, заслання, вислання. К.иїв 1994.
6  Історія українського селянства. Нариси. Київ: Наук. думка, 2006. Т. 2. С. 156–157.
7  Марочко В. Голодомор 1932–1933 рр. Київ, 2007. С. 8. 

1930 р. Хлібозаготівельна кампанія, що мала завершитися до кінця року, тривала всю 
зиму й перейшла у збір насіння для весняної сівби. З огляду на відсутність збіжжя 
в колгоспах, відбирали останні запаси продовольчого зерна8. По селах почався масовий 
голод і смертність на його ґрунті. Унаслідок надмірних, грабіжницьких хлібозаготівель 
1931 р. порушився хлібофуражний і продовольчий баланс. Через нестачу насіннєвого 
матеріалу, вилученого в рахунок виконання плану хлібозаготівлі, частина ріллі зали-
шилася незасіяною і у 1932 р.

Уже з початку 1932 р. у Сталіна поступово визрівав план упокорення бунтівної 
республіки. ЦК ВКП(б) 11 січня 1932 р. ухвалило обов’язкову для усіх національних 
ЦК, крайових і обласних комітетів партії постанову «після виконання встановленого 
для області (краю, республіки) річного плану хлібозаготівель продовжувати заготівлі 
поверх плану» і весь заготовлений хліб мав зараховуватися в централізовані ресурси9. 
Враховуючи, що Україна 1931 р. не добрала порівняно з 1930 р. майже четверту частину 
врожаю, а план хлібозаготівель отримала на 83,3 млн пудів більше і вже відправила «в 
централізовані ресурси» навіть насіннєві фонди, виконання цієї постанови уже ста-
вило її населення на межу виживання. Постановою РНК СРСР і ЦК ВКП(б) від 5 травня 
1932 р. про план хлібозаготівель на 1932 р. Україні знову було встановлено завідомо 
нереальний план 356 млн. пудів (понад 5,5 млн т). 

Найближче оточення Йосифа Сталіна – В’ячеслав Молотов і Лазар Каганович, Мен-
дель Хатаєвич і Павло Постишев, а також їх ставленики в УСРР – генеральний секретар 
ЦК КП(б)У Станіслав Косіор і голова РНК республіки Влас Чубар відіграли важливі ролі 
в ідеологічному забезпеченні, організації та здійсненні геноциду, зокрема в створенні 
для українців умов, несумісних з життям10. 

Йосиф Сталін розробив основні ідеї постанови ЦВК і РНК СРСР «Про охорону 
майна державних підприємств, колгоспів і кооперації та зміцнення громадської (со-
ціалістичної) власності», ухваленої 7 серпня 1932 р. Серед українців вона отримала 
виразну назву «закон про п’ять колосків», зокрема через міру покарання – розстріл або 
ув’язнення в концтаборі на 10 років (за пом’якшуючих обставин) навіть за 5 колосків, 
підібраних на вже прибраному колгоспному полі. 

Наприкінці жовтня 1932 р. геноцидні дії в Україні безпосередньо очолив член по-
літбюро ЦК ВКП(б) і голова РНК СРСР Молотов як керівник сумнозвісної надзвичайної 
комісії з хлібозаготівель політбюро ЦК ВКП(б). Результатом діяльності комісії до січня 
1933 р. стало примусове вилучення з українського села 89,5 млн пудів зерна завдяки 
застосуванню різних форм і методів репресій11.  

8  Там само. С 19–20.
9  РДАСПІ. Ф.17. Оп. 3. Спр. 868. Арк.5; Голодомор 1932–1933 років в Україні: документи і матеріали. Київ: Вид. дім 
«Києво-Могилянська академія», 2007. С. 40.
10  Марочко В. Кримінальна справа № 475. Енциклопедія Голодомору 1932–1933 років в Україні. Дрогобич: Коло, 2018. 
С. 220; Марочко В. Петровський Григорій Іванович Енциклопедія Голодомору 1932–1933 років в Україні. Дрогобич: Коло, 
2018. С. 327–330; Марочко В. Чубар Влас Якович. Енциклопедія Голодомору 1932–1933 років в Україні. Дрогобич: Коло, 
2018. С.  535–537. 
11  Командири великого голоду: поїздки В. Молотова і Л. Кагановича в Україну та на Північний Кавказ. 1932–1933 рр. 
Київ: Генеза, 2001. 399 с.: іл. 
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НАРИС ВІСІМНАДЦЯТИЙ.    
Боротьба за українську державність у період  
Української СРР/РСР (1919–1991 рр.)

5 листопада 1932 р. за вказівкою Молотова ухвалено постанову ЦК КП(б)У, якою 
зобов’язали судові органи розглядати справи із хлібозаготівель поза чергою «зазвичай, 
виїзними сесіями на місці із застосування судових репресій». 18 листопада 1932 р. ух-
валено постанову ЦК КП(б)У «Про заходи з посилення хлібозаготівель», якою фактично 
було підписано смертний вирок усім українським селянам, адже дозволялося конфіс-
ковувати в рахунок хлібозаготівель усе наявне зерно і накладати натуральні штрафи 
іншими продуктами, а 6 грудня 1932 р. Чубар і Косіор підписали спільну постанову 
РНК УСРР і ЦК КП(б)У «Про занесення на «чорну дошку» сіл, які злісно саботують хлі-
бозаготівлі», за якою були показово покарані 6 сіл.

Занесенням на «чорну дошку» фактично прирікало жителів населених пунктів 
на смерть. Припинялося завезення товарів, із магазинів вилучалися усі наявні товари, 
заборонялася приватна та колгоспна торгівля на місцях, терміново стягувалися кре-
дити й інші фінансові зобов’язання тощо. На селян, неспроможних виконати довільно 
встановлене завдання, накладалися натуральні штрафи м’ясом і картоплею, часто 
вони застосовувалися повторно. Репресія занесення на «чорну дошку» стала одним 
із найдієвіших елементів механізму Голодомору-геноциду. 

Постанова ЦК ВКП(б) і РНК СРСР про хлібозаготівлі в Україні, на Північному Кавказі 
та в Західній області від 14 грудня 1932 р. вимагала для «контрреволюційних елементів» 
арештів, ув’язнення в концтаборі, «не зупиняючись перед застосуванням вищої міри 
покарання для найбільш злісних з них»1. У постанові йшлося про переведення на Пів-
нічному Кавказі діловодства радянських і кооперативних органів «українізованих» 
районів та усіх газет і журналів на російську мову «як більш зрозумілу для кубанців», 
а до осені перевести викладання в школах на російську мову, при цьому «терміново 
перевірити і поліпшити склад працівників шкіл в «українізованих» районах»2. 

27 грудня 1932 р. ЦВК і РНК СРСР прийняли спільну постанову «Про встановлення 
єдиної паспортної системи по Союзу РСР та обов’язкової прописки паспортів». 31 груд-
ня 1932 р. аналогічну постанову ухвалили ВУЦВК і РНК УСРР 3. 

На виконання постанови-ультиматуму ЦК ВКП(б) від 1 січня 1933 р., Хатаєвич 
і Чубар 2 січня 1933 р. підписали директиву партійним і радянським органам про 
забезпечення «добровільного» здавання колгоспниками та одноосібниками прихо-
ваного хліба з погрозами вислання тим, хто це не зробить. Невдовзі з кількох облас-
тей були проведені показові вислання на Північ тисяч сімей «злісних приховувачів» 
хліба від держави. Директива ЦК ВКП(б) та РНК СРСР від 22 січня «Про попередження 
масових виїздів голодуючих селян за продуктами», якою заборонявся виїзд селян 
з України та блокувалися її кордони. Така заборона свідомо позбавляла голодуючих 
селян можливості придбати продукти за межами території, де лютував голод і при-
рікала їх на смерть. Найстрашнішими виявилися весняні місяці й червень та липень 

1  ЦДАГО України. Ф.1. Оп. 20. Спр. 5243. Арк.146–151; Голодомор 1932-1933 років в Україні: документи і матеріали. 
Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. С. 475–477.
2  Там само. С. 477.
3  Вронська Т. В., Кульчицький С. В. Радянська паспортна система. Український історичний журнал. 1999. № 3. С. 33–43. 

1933 р. За два роки геноциду комуністичний режим знищив понад 7 млн осіб в УСРР 
і в Північно-Кавказькому краї.

Упевнившись, що українці більше не здатні до активного опору, Кремль пішов 
на встановлення з 1934 р. твердих норм здачі хліба, що означало припинення свавіль-
ного вилучення зерна. Геноцид було припинено так само організовано, як і розпочато.

Першим про Голодомор 1932–1933 років як акт геноциду українців заявив автор 
цього терміну доктор Рафаель Лемкін 20 вересня 1953 р., виступаючи перед кількати-
сячною аудиторією під час відзначення в Нью-Йорку 20-х роковин злочину: «Це, мабуть, 
класичний приклад радянського геноциду, його найдовший і найширший експеримент 
русифікації – винищення українського нації. <…> Доки Україна зберігає свою націо-
нальну єдність, доки її народ продовжує думати про себе як про українців і домагається 
незалежності, доти вона становить серйозну загрозу для самої суті совєтизму. <…> Ві-
стря радянської атаки було спрямоване на хліборобів <…>. Зброя, яку застосували проти 
них, є, мабуть, найстрашнішою – виморювання голодом»4. Рафаель Лемкін підкреслив, 
що вбиваючи голодом українських фермерів – хранителів української культури, мови, 
традиції, більшовики втілювали намір знищення саме української нації як такої і на-
зивав інші складники геноциду: знищення інтелігенції – мозку нації, ліквідацію Укра-
їнської Автокефальної Православної Церкви – душі нації, а також заселення України 
неукраїнськими елементами для радикальної зміни складу населення. 

28 листопада 2006 р. було ухвалено Закон «Про Голодомор 1932–1933 років в Укра-
їні», яким цей штучно організований Голодомор визнаний геноцидом Українського 
народу. Постановою Апеляційного суду м. Києва від 13 січня 2010 р. зафіксовано юри-
дично встановлений факт здійснення геноциду в Україні у 1932–1933 рр. Об’єктом 
злочину геноциду визнано частину української національної групи, яка «виступала 
суб’єктом державотворчого самовизначення і лише вона могла реалізувати закріплене 
Конституцією СРСР 1924 р. право на самовизначення шляхом виходу з СРСР і утвер-
дження незалежної української держави»5. Основним документом для здійснення такої 
кваліфікації описаних вище діянь стала Конвенція про запобігання злочину геноциду 
та покарання за нього, ухваленої Генеральною Асамблеєю ООН (1948 р.)6.

Знищення української інтелігенції.  
«Розстріляне Відродження» та «Великий терор»

Під час Голодомору-геноциду одним із завдань комуністичної влади було зни-
щити найкращих представників української інтелігенції. В оперативному наказі 
по ДПУ УСРР № 2 від 13 лютого 1933 р. особливо уповноважений ОДПУ Балицький 
згадував «членів УВО»7 (Українська військова організація), яким спочатку відводи-

4  Лемкін Р. Радянський геноцид в Україні (стаття 33 мовами). Київ: Видавець Мельник М. Ю., 2020
5  Геноцид в Україні 1932–1933 рр. за матеріалами кримінальної справи № 475. Київ, 2014. С. 439.
6  Конвенція про запобігання та покарання злочину геноциду. Лемкін Р. Радянський геноцид в Україні (стаття 33 
мовами). Київ: Видавець Мельник М.Ю., 2020. С. 44-46.
7  ГДА СБ України, Київ, ф. 9. Спр. 666. Арк. 56.
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НАРИС ВІСІМНАДЦЯТИЙ.    
Боротьба за українську державність у період  
Української СРР/РСР (1919–1991 рр.)

лася роль армії сфальшованої ДПУ повстанської організації «УНЦ» (Український 
національний центр). 

З ухваленням 14 грудня 1932 р. спільної постанови ЦК ВКП(б) та РНК СРСР, де була 
вимога прогнати «петлюрівські та інші буржуазно-націоналістичні елементи з пар-
тійних та радянських організацій», справу «УВО» було реанімовано. Упродовж січня – 
липня 1933 р. у Харкові заарештували десятки «увістів», у переважній більшості це були 
галичани, реемігранти 1924–1927 рр., які працювали в керівних державних установах, 
вищих навчальних закладах, науково-дослідних інститутах системи Всеукраїнської 
академії наук.

13 травня 1933 р. в будинку письменників «Слово» застрелився один з найвидатніших 
діячів культури письменник Микола Хвильовий. На столі він залишив записку: «Арешт 
Ялового вважаю розстрілом усієї нашої ґенерації. Хай живе Комуністична партія!»1. 

Куратором справи УВО і розгрому «українського буржуазного націоналізму» був 
другий секретар ЦК КП(б)У Павло Постишев. Слідство велося з порушенням проце-
суальних норм, до заарештованих застосовували незаконні методи тиску, фальсифі-
кували їхні свідчення і за допомогою погроз отримували підписи під протоколами 
допитів. Очікувалося, що з «призначенням» на роль лідера націоналістичного ухилу 
в КП(б)У наркома освіти Миколи Скрипника, керівником УВО оголосять його. У ДПУ вже 
рік перебували під слідством його особисті секретарі. Однак Скрипник не став чекати 
арешту й застрелився 7 липня 1933 р., напередодні зборів харківського партійного 
активу, де Постишев готував йому публічну розправу. Услід за цими подіями з апа-
рату наркомату освіти було «вичищено» 200 «націоналістичних, ворожих елементів», 
а в обласних управліннях народної освіти за політичними мотивами замінено геть усе 
керівництво, у районних – 90 %. Їх піддали різним формам репресій. 4000 вчителів 
були звільнені із шкіл України як «класово ворожі елементи». Значно розширювалася 
мережа російських шкіл і класів2.

Розправи за справою УВО тривали до травня 1934 р. Проте обвинувачення в участі 
в УВО висувалися і в наступні роки. Більшість «увістів» потрапила на Соловки. У 1937 р. 
190 в’язнів з України, більшість з яких було покарано у справі СВУ, УНЦ і УВО, а також 
серед них були видатні діячі українського театру Лесь Курбас, Микола Куліш, письмен-
ники Михайло Яловий, Олекса Слісаренко, Григорій Епік та ін., перевезли на материк 
і розстріляли в урочищі Сандармох біля Медвежогорська в числі 1111 в’язнів Соловків3. 

Упродовж 1930–1934 рр. у республіці відбувся перехід на двоступеневий, а потім 
на триступеневий адміністративно-територіальний поділ та перенесення столиці 
Української Соціалістичної Радянської Республіки до Києва4. 

1  Лесь Танюк. Талан і талант Леся Курбаса. Реабілітовані історією. Харківська область. Київ; Харків, 2005. Кн. 1. Ч. 1. 
С. 127.
2  Шаповал Ю. І., Золотарьов В. А. Всеволод Балицький. Особа, час, оточення. Київ: Стилос, 2002. С. 221.
3  Пристайко В., Пшенніков О., Шаповал Ю. Шлях на Соловки. Остання адреса. До 60-річчя соловецької трагедії. Київ: 
Сфера, 1997. Т. 1–4. 470 с.
4  Резолюція на звіт Центрального Комітету і Центральної Контрольної Комісії КП(б)У. Резолюції ХІІ зʼїзду КП(б)У 18–
23 січня 1934 р. Харків: Партвидав ЦК КП(б)У, 1934. С. 18. 

5 грудня 1936 р. VIII Надзвичайний зʼїзд рад СРСР ухвалив нову, так звану «ста-
лінську» Конституцію, а Надзвичайний ХІV Український зʼїзд рад 30 січня 1937 р. 
затвердив Конституцію (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної 
Республіки. Крім зміни в назві республіки і приведення у відповідність до союзної 
конституції переліку союзних республік, у ній було зафіксовано, що УРСР є «соціа-
лістична держава робітників і селян» (ст. 1), політичну основу якої «становлять Ради 
депутатів трудящих, що виросли і зміцніли в наслідок повалення влади поміщиків 
та капіталістів, завоювання диктатури пролетаріату, визволення українського наро-
ду від національного гніту царату та російської імперіалістичної буржуазії і розгрому 
націоналістичної контрреволюції». Конституція цементувала межі території республіки 
(ст. 15) і верховенство законів СРСР над законами УРСР (ст. 16). І хоча згідно зі ст. 14 
УРСР зберігала «за собою право виходу з Союзу Радянських Соціалістичних Республік»5, ця 
норма залишалася формальною. 

У 1937–1938 рр. Сталін організував масштабну кампанію репресій громадян СРСР, яка 
через жорстокість і кількість жертв отримала назву «Великого терору». Старт Великому 
терору поклав оперативний наказ НКВС СРСР від 30 липня 1937 р. № 00447 «Про репресу-
вання колишніх куркулів, кримінальних злочинців та інших антирадянських елементів».

Символом Великого терору в Україні стала Биківня. На таємній спецділянці НКВС 
УРСР у Биківнянському лісі за різними оцінками поховано від 20 до 100 тис. осіб. Серед 
них – священики й науковці, селяни й робітники, художники й письменники, актори 
й інженери, композитори й представники комуністичної номенклатури. За матеріа-
лами Галузевого державного архіву СБУ, співробітники архіву та Національного істо-
рико-меморіального заповідника «Биківнянські могили» встановили прізвища понад 
18,5 тис. осіб, похованих у Биківні. Лише за постановами трійки НКВС у 1937–1938 рр. 
у Києві було розстріляно 15 тис. осіб. 

Очевидною була соціально-політична спрямованість репресій. Так, із 1 жовтня 
1936 р. до 1 липня 1938 р. в Україні  піддали арештам 253 051 громадянина. Серед них: 
«колишніх куркулів» – 93 395; колишніх поміщиків, дворян, торговців («колишніх лю-
дей») – 109 380; священнослужителів – 6 5566.

У 1938 р. у республіці було остаточно ліквідовано залишки закладів освіти націо-
нальних меншин. Національні школи завдавали величезної шкоди справі «правильно-
го» комуністичного виховання, якоюсь мірою убезпечували дітей від впливу комуніс-
тичних ідей, обмежували їхнє «долучення» до радянської культури й науки, буцімто 
не давали можливості подальшої освіти в технікумах, вищих навчальних закладах7. 

5 березня 1939 р. ЦК КП(б)У ухвалив чергову постанову проти національних мен-
шин та етнічного адміністративно-територіального самовизначення – «Про ліквідацію 

5  Конституція (основний закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки. Постанова XІV Українського з’їзду 
Рад; URL: http://gska2.rada.gov.ua/site/const/istoriya/1937.html
6  Ведєнєєв Д. Незаконні політичні репресії 1920–1980-х років в Україні та проблеми формування національної пам’яті. 
URL: https://www.istpravda.com.ua/research/50db659307b77/ 
7  Рубльов О., Репринцев В. Репресії проти поляків в Україні у 1930-ті роки. З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 1995. 
№ 1/2 (2/3). С. 146. 
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НАРИС ВІСІМНАДЦЯТИЙ.    
Боротьба за українську державність у період  
Української СРР/РСР (1919–1991 рр.)

та перетворення штучно створених національних районів і сільрад України». Прото-
кольним рішенням ЦК КП(б)У від 7 квітня 1939 р. було затверджено порядок розподілу 
сільрад ліквідованих районів по інших адміністративно-територіальних одиницях. 
Відтак через півтора десятиліття з часу ініціювання ідеї адміністративно-територі-
ального будівництва за національною ознакою вона була остаточно похована. 

Доля єврейських громад України в часи  
Другої світової війни (1939–1945 рр.). Голокост

Напередодні Другої світової війни і окупації нацистами українських територій, в 
Україні мешкало близько 2,5 мільйонів євреїв. Це була одна з найбільших єврейських 
громад в Європі, яка поступалась чисельністю тільки євреям Польщі1. Перед початком 
радянсько-німецької війни у черві 1941 р. величезна кількість цивільного єврейського на-
селення залишалась на теренах, які протягом наступних декількох місяців були окупова-
ні Третім Райхом. Одразу після нападу на Радянський Союз і окупації перших населених 
пунктів на українських землях почались репресії. Головними чинниками антиєврейської 
пропаганди стали расизм та антисемітизм – складові ідеології націонал-соціалізму.

Націонал-соціалізм або «нацизм» (Nationalsozialismus, скорочено — нім. Nazismus) 
був однією з найжахливіших тоталітарних ідеологій першої половини ХХ ст. в Європі 
і в світі, що призвела до світової війни та до масових вбивств цивільного населення. 
Основою ідеології оголошувалась расова теорія, принципи «соціального дарвінізму»2. 
Ця абсолютно пседвонаукова теорія, що сформувалася ще у XIX ст., а згодом стала скла-
довою нацистської ідеології, будувалася на ідеї розподілу людей на так звані «раси» й 
визначала переваги однієї над іншими. Згідно з расовою теорією, так звана арійська 
раса є панівною. Теорія перетворилася не тільки у фундамент державної ідеології на-
цистів, але й ще стала у Третьому Райху головним мірилом життя і смерті людей. 

З літа 1941 р. вся ця ідеологія і практика нацистів була миттєво поширена на укра-
їнських євреїв. До расового антисемітизму на окупованих українських теренах додалось 
звинувачення у злочинах комуністичної влади. Таким чином, нацистська антиєврейська 
пропаганда вдало використала тезу так званого «жидо-більшовизму», яка сприяла ще 
більшому переслідуванню і масовим вбивствам євреїв на українських теренах3. 

Доля українського єврейства була визначена в Берліні, вони мали зникнути з євро-
пейського простору. Проте, шляхи до насильницької смерті євреїв України залежали від 
нацистського територіально-адміністративного поділу українських теренів, що влаштували 
німецькі окупанти влітку 1941 р.. Більша частина центральної, південної і східної України 
увійшла до складу Райхскомісаріату «Україна» зі столицею у Рівному і цивільна німецька ад-
міністрація вирішувала там долю людей. Східна Галичина потрапила до складу польського 

1  Cнайдер Т. Криваві землі / Т.Снайдер. – К.:  Грані, 2011.
2  Див., наприклад Цви Бахрах. Антисемитизм в новое время. – Иерусалим, 1990 
3  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Пропаганда та «єврейське питання» в ЗМІ на окупованій 
нацистами території України, 1941-1944»] // Наукові записки: Збірник. - К.: Ін-т політ. і етнонаціональних досліджень ім. 
І.Ф. Кураса НАН України, 2006. - Вип. 31. 

генерал-губернаторства під назвою «Дистрикт Галичина». Північна Буковина з Чернівцями 
буда віддана Румунії. Також режим Антонеску керував окупаційною зоною «Трансністрія» 
(Одеська область, частина Миколаївської та Вінницької областей), терени Закарпаття були 
включені до складу Угорщини, східні і північні регіони (Чернігівська, Сумська, Донецька, 
Харківська, Луганська області) були в так звані зоні військової адміністрації4.   

В Україні діяли дві спеціальні Айнзацгрупи СС – «С» та «D». Вони вбивали пере-
дусім єврейське цивільне населення, а потім й представників інших національностей. 
у нацистів було кілька стратегій поводження з євреями у різних регіонах України. В 
областях, де до 1939 р. існувала УРСР, єврейське населення знищували майже одразу 
після окупації й влаштовували тільки тимчасові гетто.

В областях Східної Галичини, які перебували у Польщі, існували класичні гетто, 
а євреїв врешті переважно депортували до таборів смерті на території сучасної Поль-
щі, переважно у Белжець5. у волинських областях, які також увійшли до СРСР у 1939 р. 
(Волинська та Рівненська), гетто проіснували від кількох місяців до р., після чого їх-
ніх мешканців знищили. На окупованих румунськими частинами територіях євреїв 
частково розстріляли одразу, а потім або вивезли до таборів Трансністрії (Вінницька, 
Одеська та Миколаївська області) в румунську зону окупації, або вбили на місці. Євреїв 
Закарпаття, які опинились під угорською окупацією, у травні 1944 р. депортували до 
Аушвіца – це близько 100 тисяч людей. Головними виконавцями розстрілів були спе-
ціальні підрозділи СС, німецькі поліційні батальйони, Вермахт та цивільна німецька 
адміністрація. Допомагала їм місцева поліція, яка формувалась з військовополонених 
та місцевих мешканців. При чому місцеві виконавці самі незабаром ставали жертвами.

За даними різних джерел на території України серед цивільного населення вбили 
понад 1,5 мільйона євреїв від Львова до Луганська. Єврейська громада  була частиною 
української культури. Однак в роки Другої світової війни врятувались переважно 
тільки ті, хто зумів евакуюватись або пройшов війну на фронті.

Дослідники Голокосту кажуть про приблизно 2 тисячі місць масових розстрілів євре-
їв в Україні6. Абсолютно важливі всі місця масових вбивств євреїв на українських землях, 
що стають «місцями пам’яті». Проте, вартує зробити наголос на 10 наймасовіших місцях 
розстрілів українських євреїв в роки Другої світової війни та нацистської окупації.   

Кам’янець-Подільський. Це перше місце масового розстрілу євреїв в Україні. Через 
місяць після початку окупації –  28 серпня 1941 р. – тут вбили протягом доби близько 
23 тисяч євреїв. Серед вбитих були місцеві мешканці, а також угорські та інші іноземні 
євреї, яких сюди привезли. За один день тут вбили євреїв більше, ніж навіть за перший 
день розстрілів у Бабиному Яру.

Бердичів. Це продовження «кривавого шляху» Айнзацгрупи «С». 15 вересня 1941 р. 
тут вбили близько 14-15 тисяч євреїв. Це сталось на теренах аеродрому, за 6 кілометрів 
від Бердичева. Загалом за час окупації у місті та районі вбили 30 тисяч євреїв. Бердичів 
називали «українським Єрусалимом», там 82% населення становили євреї.

4  Див., напр.: Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні. Збірка документів і матеріалів. – К., 1963   
5  Р. Кувалек. Табір смерті у Белжеці / Пер. з польської О. Колесник. – К.: Укр. центр вивч. історії Голокосту, 2018. – 304 с.
6  Науково-освітній проєкт «Захистимо пам’ять»: http://protecting-memory-ua.org/  
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Вінниця. 19 вересня 1941 р. тут вбили 10 тисяч людей. Це сталось у так званому «Зе-
леному господарстві» поруч з містом. В цей день німецькі війська увійшли до Києва.

Київ. 29-30 вересня 1941 р. у Бабиному Яру вбили 33 771 людину. Такі точні дані 
містяться у звіті Айнзацгрупи «С». Єврейське населення міста зникло, а вижили оди-
ниці. За наступні роки тут знищили ще десятки тисяч людей різних національностей.

Дніпро. 12 жовтня 1941 р. у парку Гагаріна в центрі міста вбили близько 10 тисяч 
євреїв за один день.

Одеса. 24-25 жовтня 1941 р. румунська жандармерія за півтора дня вбили близько 
25 тисяч євреїв. Німецькі сили у цій акції участі не приймали. 

Загалом в Одесі було близько 230 тисяч євреїв. Після масового розстрілу відбулись 
депортації до таборів смерті Трансністрії, які розташовувались на теренах Миколаїв-
ської області.

Рівне. у столиці Рейхскомісаріату «Україна» 5-6 листопада 1941 р. за два дні вбили 
17 тисяч євреїв – практично все єврейське населення міста. Тоді знищили гетто, яке 
тут існувало з початку окупації. Розстріл відбувся в урочищі Сосонки. Тоді це було за 
містом, а зараз вже у межах обласного центру.

Харків. Від 14 грудня 1941 р. у Дробицькому яру біля Харкова протягом кількох днів 
вбили від 12 до 14 тисяч євреїв. Після цього тимчасове гетто тут зникло.

Луцьк. Тут тимчасове гетто проіснувало більше р.. Наприкінці серпня 1942 р. за 
кілька днів його знищили й вбили близько 18 тисяч євреїв. у Луцькому гетто за час 
його існування навіть відбулось повстання.

Ковель. Наприкінці серпня 1942 р. за два дні знищили місцеве гетто та розстріляли 
9 тисяч людей. Розстріл відбувся у селищі Бахів у піщаному кар’єрі біля міста. Загалом 
наймасовіші розстріли євреїв на Волині відбулись влітку 1942 р..1 

Терор нацистського тоталітарного режиму отримав назву «Голокост» (у перекладі 
з грецької – «всеспалення», також – Катастрофа, Шоа)́. Ця назва увійшла у науковий обіг як  
організоване та планомірне знищення єврейського населення нацистами та їхними союз-
никами в роки Другої світової війни. Жертвами Голокосту стали близько 6 млн. євреїв, 
з них – понад 1,5 млн. в Україні. Однак не має єдиного підходу щодо його періодизації. 
Одні дослідники зазначають період 1933 – 1945 рр., включаючи переслідування євреїв у Ні-
меччині в перші роки нацизму, інші – 1941 – 1945 рр., тобто період тотального знищення.

«Золотий вересень» 1939 р. 
 і приєднання західноукраїнських земель до УРСР

Після поразки у польській кампанії 1920 р. і втрати Галичини, Москва ліквідувала 
створені «профільні» структури так званих – «Галбюро», «Галорком», «Галревком»2.  
1989 р. було уперше оприлюднено віднайдений лист голови Галревкому Володимира 

1  Голокост в Україні: 10 місць наймасовіших розстрілів євреїв в Україні: https://www.bbc.com/ukrainian/fea-
tures-54279487  
2  Литвин М. ЗУНР і Галицька СРР у геостратегії більшовицької Росії. Україна: культурна спадщина, національна 
свідомість, державність. Львів, 2009. Вип. 18: Західно-Українська Народна Республіка: до 90-річчя утворення. С. 110. 

Затонського до Володимира Леніна, ЦК КП(б)У й РВР Південно-Західного фронту від 23 
вересня 1920 р., в якому він підсумовував діяльність цього органу: «Галицьке дійство 
закінчилося… Але як би не було, рано чи пізно Галичину доведеться радянізувати»3. 
Відтоді режим знищив і тих галичан, які повернулися в підрадянську Україну.

Згідно з таємними протоколами «пакту Молотова-Ріббентропа» у вересні 1939 р. 
Червона армія зайняла західноукраїнські землі. Нацистсько-радянські союзники за-
фіксували поділ Польщі «Договором про дружбу та кордони між СРСР та Німеччиною» 
від 28 вересня 1939 р. 

Проте Сталін забажав легалізувати свою присутність на анексованій території 
шляхом «вільного волевиявлення» населення західноукраїнських і західнобілоруських 
земель. Окупаційна адміністрація провела 26–28 жовтня 1939 р. у Львові, а 28–30 жовт-
ня – у Білостоці так звані «Народні Збори», які «засвідчили волю народів Західної Укра-
їни та Західної Білорусії до возз’єднання з УРСР та БРСР». 

Організацією виборів до Народних Зборів керувала група працівників ЦК КП(б)
У, яка прибула до Львова наприкінці вересня. Докладно невідома точна кількість 
населення регіону, яке взяло участь в обранні делегатів Народних Зборів4. У підго-
товці виборів узяло участь понад 10 тис. приїжджих агітаторів, у роботі виборчих 
комісій – 7 3505. 

Громадську думку в Західній Україні просто вербалізував львівський композитор 
Станіслав Людкевич, учасник Народних Зборів: «Нас визволили, і на то нема ради!». Від-
так Народні Збори Західної України ухвалили потрібні документи – «Декларацію про 
державну владу в Західній Україні» й «Декларацію про входження Західної України 
до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки». 

31 жовтня – 2 листопада 1939 р. у Москві відбулася позачергова V сесія Верховної Ради 
СРСР першого скликання, яка ухвалила закон про включення Західної України до складу 
СРСР і возз є̓днання її з УРСР6. Законом, ухваленим 15 листопада 1939 р. позачерговою III 
сесією Верховної Ради УРСР, Західна Україна була включена до складу республіки. 

Вже 4 грудня 1939 р. Указом Президії Верховної Ради СРСР було здійснено розмеж-
ування областей між УРСР та Білоруською Радянською Соціалістичною Республікою 
(БРСР) й організацію Волинської, Дрогобицької, Львівської, Ровенської (Рівненської), 
Станіславської та Тернопільської областей УРСР. При цьому до Білоруської РСР по-
трапила Берестейщина, заселена переважно українцями. 30 грудня 1939 р. у Москві 
було видано постанову РНК СРСР про проведення паспортизації у західних областях 
УРСР. 10 лютого 1940 р. на цих теренах розпочалися депортації, які охопили 220 тис. 
осіб. 24 березня у новостворених західноукраїнських областях республіки відбулися 

3  Литвин М. ЗУНР і Галицька СРР у геостратегії більшовицької Росії. Україна: культурна спадщина, національна 
свідомість, державність. Львів, 2009. Вип. 18: Західно-Українська Народна Республіка: до 90-річчя утворення. С. 116. 
4  Сварник І. І. Маловідомі сторінки з історії «золотого вересня». Український археографічний щорічник: Нова серія. Київ: 
Наукова думка, 1992. Вип. 1. С. 401–402. 
5  Сварник І. І. Маловідомі сторінки з історії «золотого вересня». Український археографічний щорічник: Нова серія. Київ: 
Наукова думка, 1992. Вип. 1. С. 403. 
6  Комуніст. 1939. 1 листопада. № 251. С. 1. 
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НАРИС ВІСІМНАДЦЯТИЙ.    
Боротьба за українську державність у період  
Української СРР/РСР (1919–1991 рр.)

вибори депутатів до Верховних Рад СРСР та УРСР. 13 квітня 1940 р. західноукраїнські 
землі накрила друга хвиля депортацій, жертвами якої стало ще 320 тис. осіб.

Також рішенням VII сесії Верховної Ради СРСР від 2 серпня 1940 р. Північна Бу-
ковина, а також Хотинський, Ізмаїльський та Акерманський повіти Бессарабії були 
включені до складу УРСР. 7 серпня 1940 р. у складі УРСР були утворені Чернівецька 
й Акерманська області. Остання 7 грудня 1940 р. була перейменована на Ізмаїльську 
область (1954 р. прилучена до Одеської області)1. 8 березня 1941 р. було видано Указ 
Президії Верховної Ради СРСР «Про відновлення в громадянстві СРСР мешканців Бес-
сарабії та про набуття радянського громадянства мешканцями Північної Буковини». 
Вони визнавалися радянськими підданими з 28 червня 1940 р.2. 

Ідеологічно-пропагандистським потребам сталінського режиму відповідало 
й створення у часи війни чотирьох Українських фронтів – вищих оперативно-стратегіч-
них обʼєднань Збройних Сил СРСР, сама назва яких мала промовляти до патріотичних 
почуттів українців. 

Микита Хрущов ініціював низку заходів щодо формування військових пантеонів 
одразу після повернення до Києва. Зокрема, наприкінці листопада 1943 р. він наказав 
відшукати місце поховання загиблого 1941 р. командування Південно-Західного фрон-
ту (генералів Кирпоноса, Потапова, Тупикова та ін.), а після віднайдення отримав доз-
віл Сталіна перепоховати рештки загиблих у Києві. Чимало ініціатив Микити Хрущова 
були калькою московських взірців: виставка трофейної зброї у Києві навесні 1944 р. за 
прикладом аналогічної московської виставки, салюти на честь здобуття/«визволення» 
українських міст. Коли ж після прогону 17 липня 1944 р. вулицями Москви 57 тис. ні-
мецьких військовополонених, він повторив це 16 серпня, прогнавши вулицями укра-
їнській столиці близько 37 тис. полонених, «органи» зафіксували «неприпустимі вияви 
милосердя» щодо полонених (кидали у колону яблука, пачки тютюну, шматки хліба). 

Перший секретар ЦК КП(б)У підтримав ідею заснувати «українську» військову 
нагороду – орден Богдана Хмельницького, підказану йому Олександром Довженком 
29 серпня 1943 р., оскільки вона стовідсотково пасувала до тогочасної російської біль-
шовицької концепції російсько-української дружби, у якій Богдан Хмельницький (ще 
наприкінці 1930-х років «зрадник українського народу») презентувався як приклад 
рішучої і самовідданої боротьби за «братній союз» і «непорушну дружбу» українського 
народу зі своїм «старшим братом» – російським народом. Указом Верховної Ради СРСР 
від 10 жовтня 1943 р. орден було запроваджено. Мати «власний» орден з усіх союзних 
республік Кремль дозволив лише УРСР. Імʼя гетьмана Богдана Хмельницького було 
використане Москвою і для ще однієї пропагандистської кампанії – відзначення 18 
січня 1944 р. 290-ліття Переяславської ради, урочистості з нагоди якої в УРСР раніше 
ніколи не відбувалися. 

Також Хрущов 20 липня 1944 р. у листі до Сталіна запропонував утворити у так зва-
ному «Закерзонні» – районах Польщі з переважно українським населенням, які не вда-

1  Верстюк В. Ф., Дзюба О. М., Репринцев В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення: хронологічний довідник. 
Київ: Наукова думка, 1995. С. 432–433. 
2  Ведомости Верховного Совета СССР. 1941. № 13. 

лося прилучити до СРСР 1939 р., радянське управління, аби невдовзі («коли це буде 
вигідно») офіційно включити ці території до Радянського Союзу з приєднанням до 
УРСР. Проте Сталін вів власну геополітичній гру, і Холмщина відійшла до комуністич-
ної Польщі. Натомість пізніше була включена до складу УРСР Закарпатська Україна. 

Український повстанський рух і проголошення  
Акта відновлення Української держави

Небаченим в історії феноменом став воєнний і повоєнний організований пов-
станський рух (Українська повстанська армія) і самостійницьке підпілля, які діяли 
на теренах українських земель, здавалось би, вже остаточно опанованих сталінським 
репресивним апаратом. 

Після вбивства сталінським терористом полковника Євгена Коновальця 23 травня 
1938 р. у Роттердамі Організація Українських Націоналістів (ОУН) переживала нелегкий 
період пошуку нового лідера й консолідації своїх лав. Формально посаду очільника Про-
воду Українських Націоналістів (ПУН) обійняв соратник загиблого Андрій Мельник, одна-
че йому не вдалося консолідувати організацію. Конфлікт в ОУН 1940–1941 рр. між групою 
старших діячів організації та її молодшою генерацією спричинив розлам й утворення 
двох конкуруючих Організацій Українських Націоналістів – ОУН(м) під керівництвом 
Андрія Мельника та ОУН(б), очолюваної Степаном Бандерою (або ОУН-революційна). 

У своїх зовнішньополітичних орієнтаціях обидва відділи організації розрахову-
вали на підтримку зовнішніх сил, насамперед нацистської Німеччини, вбачаючи у ній 
гіпотетичного союзника й реальну силу у подоланні тоталітарного Радянського Союзу, 
а отже, й відродженні незалежної Української держави у тій або іншій формі. Якщо 
мельниківці доволі відверто підтримували Третій Рейх, то бандерівці займали більш 
стриману позицію, очікуючи виразніших «сигналів» від цього можливого союзника 
щодо німецької політики в «українському питанні» й державності України. 

Після вибуху Другої світової війни й «визволення» західноукраїнських земель 
Радянським Союзом діяльність ОУН на західних теренах УРСР активізувалася. Оби-
два відділи організації розробляли стратегічні плани на випадок прийдешньої війни 
двох тоталітарних імперій – гітлерівської Німеччини і сталінського СРСР. Планува-
лося через ОУНівське підпілля на терені підрадянської України влаштувати кілька 
осередків повстання з подальшим його переростанням у загальнонаціональний 
вибух проти сталінського режиму. Одночасно з ОУНівських активістів формувалися 
спеціальні похідні групи (до 2–2,5 тис. осіб), метою яких було просуватися за лінію 
німецько-радянського фронту, уникаючи прямих зіткнень із частинами НКВС чи 
Червоної армії, й до приходу вермахта та встановлення німецької окупаційної ад-
міністрації сформувати власну українську адміністрацію як завʼязок майбутньої 
національної адміністрації на всіх українських територіях. 

ОУН Степана Бандери сформувала низку похідних груп, а саме: «Північ» на чолі 
з Дмитром Мироном, яка мала рухатися на Київ (через Ковель – Луцьк – Рівне – Жи-
томир); на Харків і Кубань (через Львів – Тернопіль – Проскурів – Вінницю – Фастів – 

Український повстанський рух і проголошення  
Акта відновлення Української держави
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Київ – Полтаву) прямувала група «Центр», очолювана Миколою Лемиком; керована 
Зиновієм Матлою група «Південь» мала дістатися Донбасу, Криму й Одеси транзитом 
через Дрогобич – Стрий – Проскурів – Вінницю й Дніпропетровськ. Окремо ОУН(б) 
сформувала й спеціальну похідну групу, очолювану заступником очільника Головно-
го проводу Ярославом Стецьком, надзавдання якої було увійти до Львова, оголосити 
у ньому відновлення незалежної Української держави й поставити тим самим коман-
дування вермахту й німецьку окупаційну адміністрацію перед доконаним фактом 
існування Української держави. А відтак – змусити Берлін ще на початковій стадії 
війни окреслити власну позицію в «українському питанні». 

Розрахунок цей був доволі хистким, оскільки Берлін вже доволі виразно заявив 
власну позицію у цій проблемі ще під час нетривалого існування Карпатської України, 
санкціонувавши угорцям окупацію краю і силове придушення цієї спроби української 
державності. 

Утім, у червні 1941 р. обидва відгалуження Організації Українських Націоналістів 
спрямували найвищому керівництву Третього  Рейху власні меморандуми. Памʼятна 
записка, підготовлена мельниківською ОУН, вирізнялася обережним характером. 
Її суть полягала в обґрунтуванні потреби створення союзної з Рейхом Української дер-
жави, влада у якій мала належати мельниківцям. Натомість значно радикальнішим був 
бандерівський документ – насамперед щодо стилю й вимог. Зокрема, діячі Головного 
проводу ОУН(б) наголошували, що проголошення і формування Української держави 
може стати наріжним каменем стабільної політичної конфігурації нової Європи. Одна-
че бандерівці за жодних обставин не погоджувалися на маріонеткову державу, акцен-
туючи на тому, що ставлення Німеччини до української державності буде лакмусовим 
папірцем у взаєминах між обома народами. У разі негативного ставлення німецької 
влади до будівництва незалежної України бандерівці попереджали керманичів Тре-
тього Рейху щодо «небажаних наслідків». Утім, офіційний Берлін ніяк не відреагував 
на обидва ОУНівських меморандуми. Тому аж до початку липня 1941 р. німецька по-
зиція щодо українських незалежницьких прагнень залишалася чітко неокресленою. 

Примусити німецьку сторону виразно висловитися щодо ідеї української само-
стійності міг лише акт проголошення цієї самостійності, який за таких обставин 
виглядав би (і був би за своєю суттю) свідомою провокацією радикальних україн-
ських націоналістичних сил. За деякими даними, задум виголосити у Львові неза-
лежницьку декларацію, вірогідно, виник під час проведення Краківського Велико-
го збору бандерівської ОУН (березень–квітень 1941 р.). Це, зокрема, підтверджує 
чорновий варіант тексту Акта проголошення Української держави, включений до 
інструкції «Боротьба й діяльність ОУН під час війни» (травень 1941 р.). Із певністю 
можна стверджувати, що львівська акція ОУН(б) готувалася не лише без санкції 
нацистів, а й, навпаки, у глибокій конспірації. Про задум бандерівців гітлерівські 
спецслужби так і не дізналися заздалегідь, а тому події 30 червня 1941 р. стали для 
них цілковитою несподіванкою. 

Населення Львова, не лише українське, було переконане, що захоплення західноу-
країнських земель вермахтом принесе із собою майже автоматично владу українцям. 

Серед містян точилися розмови про проголошення протекторату на зразок Чехії або 
Словаччини, навіть «незалежну державу» на кшталт Хорватії тощо, але ніхто не вда-
вався до деталей, вважаючи само собою зрозумілим, що йтиметься про якусь форму 
української державності, яку визначать пани становища – німці. Ніхто не сподівався, 
що нацистський окупаційний режим може виявитися не менш жорстоким, аніж ро-
сійський більшовицький. Повернення більшовиків здавалося вже неможливим. Заміну 
польської окупації російською більшовицькою, а останньої – німецькою, загал насе-
лення оцінював як зміну на користь українців. 

Отже, зранку 30 червня 1941 р. до галицької столиці увійшла похідна група ОУН(б) 
Ярослава Стецька. Того ж дня відбулися переговори членів групи з чільними діячами 
українського політикуму міжвоєнної доби, які залишалися у місті й не були заареш-
товані свого часу НКВС/НКДБ. Вони отримали запрошення на зібрання. Доволі гладко 
відбулося того ж дня перебрання львівським українським громадянством міських 
урядів та установ. Радянські фахівці, яких чимало залишилося у Львові, радо зголоси-
лися до праці, надавши особливо цінну допомогу у відновленні роботи міських уста-
нов – трамваю, електростанції та ін. Найлегше відбулася ротація керівництва у сфері 
культури. Більшовицький ректор Львівського університету Георгій Биченко передав 
під час засідання сенату вишу всі справи місцевому професорові Василеві Сімовичу. 
Львівський медінститут очолив професор Мар’ян Панчишин. 

Увечері 30 червня тисячі львівʼян зібралися на площі Ринок, де о 18-й годині у бу-
динку товариства «Просвіта» розпочалися Національні Збори. Під час цього зібрання 
були виголошено «Акт відновлення Української держави» й сформовано тимчасовий 
уряд – Українське Державне Правління (УДП), що мало згодом передати владу майбут-
ньому урядові, сформованому у Києві. Цікаво, що від пропозиції очолити напрям на-
родної освіти у Державному правлінні відмовився відомий український історик Іван 
Крипʼякевич. 

У документі про відновлення Української держави йшлося: 
«1. Волею українського народу, Організація Українських Націоналістів під проводом 

Степана Бандери проголошує відновлення Української Держави, за яку поклали свої голови 
цілі покоління найкращих синів України. 

Організація Українських Націоналістів, яка під проводом її Творця й Вождя Евгена Ко-
новальця вела в останніх десятиліттях кривавого московсько-большевицького поневолення 
завзяту боротьбу за свободу, взиває ввесь український нарід не скласти зброї так довго, доки 
на всіх українських землях не буде створена Українська Суверенна Держава. 

Суверенна Українська Влада запевнить українському народові лад і порядок, всесторон-
ній розвиток усіх його сил та заспокоєння всіх його потреб. 

2. На західних землях України твориться Українська Влада, яка підпорядкується Укра-
їнському Національному Урядові, що створиться в столиці України – Києві з волі україн-
ського народу. 

3. Відновлена Українська Держава буде тісно співдіяти з Націонал-Соціалістичною 
Велико-Німеччиною, що під проводом Адольфа Гітлера творить новий лад в Европі й світі 
та допомагає українському народові визволитися з-під московської окупації. 
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НАРИС ВІСІМНАДЦЯТИЙ.    
Боротьба за українську державність у період  
Української СРР/РСР (1919–1991 рр.)

Українська Національна Революційна Армія, що творитисьме на українській землі, 
боротисьме дальше спільно з союзною німецькою армією проти московської окупації за Су-
веренну Соборну Українську Державу і новий лад у цілому світі. 

Хай живе Суверенна Соборна Українська Держава, хай живе Організація Українських 
Націоналістів, хай живе Провідник Організації Українських Націоналістів Степан Бандера! 

Слава Україні! Героям Слава! 
Ярослав Стецько, власноручно
Провідник Національних Зборів»1.
Українським націоналістам вдалося 30 червня й 1 липня кількаразово транслюва-

ти через Львівську радіостанцію Акт відновлення Української держави. 
Акт відновлення Української Держави став важливою історичною подією в україн-

ській історії. По-перше, це стало завершенням певного етапу вітчизняних визвольних 
змагань 20-х – початку 40-х років ХХ ст.; по-друге, засвідчило волевиявлення україн-
ського народу до самостійного державного життя, що яскраво проявилося у творенні 
місцевих органів української влади; по-третє, відродило, чи швидше заманіфестувало, 
відродження державних традицій українського народу. 

Невдовзі нацисти розібралися у ситуації, яка загрожувала вийти з-під їхнього 
контролю, й зажадали від провідників ОУН(б) відкликати Акт відновлення Української 
держави й ліквідувати новосформовані органи української влади. 

Цілком сподівана відмова української сторони потягнула за собою нацистські ре-
пресії. 5 липня 1941 р. у Кракові був затриманий Степан Бандера, якого після кількох 
допитів перевезли до Берліна, де спершу утримували під домашнім арештом, а згодом 
перевезли до концтабору Заксенхаузен. 8 липня у Львові відбулася нарада керівників 
ОУН(б), за підсумками якої було ухвалено поступово переводити ОУНівських активіс-
тів на нелегальне становище, одночасно намагаючись утвердитися у місцевих адміні-
страціях і якнайдовше утримувати Державне правління. 

9 липня 1941 р. голова Державного правління Стецько разом зі своїм помічником 
Ільницьким був затриманий у львівській ратуші. Їх відвезли до Берліна нібито «для 
переговорів». Після відмови скасувати «Акт 30 червня» вони долучилися до Степана 
Бандери у Заксенхаузені, де утримувалися до вересня 1944 р. З 11 липня 1941 р. нацисти 
заборонили українським організаціям провадити будь-яку політичну діяльність, зо-
крема, організовувати маніфестації на підтримку «Акта 30 червня». Припинило свою 
легальну діяльність й Українське державне правління. Українське державне будівниц-
тво в умовах нацистської окупації було припинено. 

Успіхи на фронті підсилили шовіністично-расистські імперські настрої нацистської 
Німеччини, що позначилося й на ставленні до проблеми української державності. Воно 
стало украй негативним. Як наслідок, розпочалися численні арешти учасників україн-
ського національно-визвольного руху й чільних діячів ОУН насамперед. Етап перемо-
вин чи зондування настроїв німецької сторони закінчився негативно для українців. 

1  Українське державотворення: Акт 30 червня 1941: Збірник документів і матеріалів. Львів; Київ: Літературна агенція 
«Піраміда», 2001. С. 123. 

Відтак розпочалася прихована й відверта війна. Українські націоналісти, насамперед 
ОУН(б), вели війну на два фронти – проти радянського й німецького тоталітаризмів. 

Духовний провід національно-визвольної боротьби в роки Другої світової війни 
очолила Українська греко-католицька церква. З родин греко-католицького духовен-
ства вийшло багато чільних діячів націоналістичного руху, зокрема Степан Бандера, 
капеланами в підрозділах Української Повстанської Армії, а перед тим Української 
Галицької Армії були священники УГКЦ. Капеланом УГА був і священик Андрій Бан-
дера (замордований НКВС у Києві 10 липня 1941 р.) 

Глава УГКЦ, митрополит Андрей Шептицький рішуче і відкрито виступив проти 
обох – радянського і нацистського – режимів, зокрема засуджуючи комуністичний 
голодомор-геноцид та нацистський голокост. Митрополит засудив радикалізм Органі-
зації Українських Націоналістів, різко засуджував протистояння між крилом Степана 
Бандери та Андрія Мельника. 

Окупація України Червоною армією та смерть митрополита Андрея Шептицького 
1 листопада 1944 р. відкрили нову, найтрагічнішу сторінку в історії Греко-Католиць-
кої Церкви. Ще на початку 1940 х років Андрей Шептицький порушив питання свого 
наступника, його вибір випав на ректора Львівської Богословської академії Йосипа 
Сліпого, таємно хіротинізованого на єпископа 22 грудня 1939 р. 

Вже у 1945 р. УГКЦ комуністичним режимом була віднесена до «внутрішніх ворогів» 
і мала бути знищена. НКВС розробило детальний план, який і був поступово реалізова-
ний у життя. Московська патріархія – патріарх Олексій у своїх листах до українців-га-
личан закликав їх повернутися в лоно Православної Церкви, а в ніч на 12 квітня 1945 р. 
НКВС заарештувало митрополита Йосипа Сліпого та єпископів, студентів греко-ка-
толицьких духовних закладів мобілізували до армії. 22 квітня 1945 р. хіротонізували 
протоієрея Макарія Оксіюка на Львівсько-Тернопільську єпископську катедру. З травня 
1945 р. почались масові арешти греко-католицького духовенства в західній Україні.

Визначну роль у ліквідації УГКЦ відіграв греко-католицький священик, протоіє-
рей Гавриїл Костельник, який очолив ініціативну групу з об’єднання Греко-католиць-
кої церкви з Православною. Попри певний спротив, що в умовах радянського тоталіта-
ризму був майже неможливий, станом на 1 січня 1946 р. 66 % священиків УГКЦ заявили 
про підтримку ініціативної групи щодо переходу в РПЦ. Проте низка священиків, 
ченці-василіани, редемптористи та студити зайняли чітку позицію не приєднання.

8–10 березня 1946 р. у Львові, у соборі святого Юра відбувся спланований вла-
дою об’єднавчий Собор. Вже у перший день (8 березня) одноголосно була прийнята 
ухвала-резолюція, якою скасовувалася Берестейська унія, проголошувався розрив 
з Римом і повернення у лоно Православної Церкви, а наступного дня Собор офіційно 
звернувся до Московського патріарха про приєднання греко-католиків у єдність з РПЦ. 
10 березня – на день Православ’я (до якого і приурочували Собор) відбулося урочисте 
богослужіння та урочистий обід у готелі Брістоль. Тоді ж було публічно оголошено і про 
«саморозпуск» УГКЦ. Ті, хто не скорився, зазнали переслідування радянських караль-
них органів, на літо 1946 р. у застінках НКВС перебувало близько півтори тисячі гре-
ко-католицьких священиків. Митрополит Йосип Сліпий отримав 8 років концтаборів, 
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НАРИС ВІСІМНАДЦЯТИЙ.    
Боротьба за українську державність у період  
Української СРР/РСР (1919–1991 рр.)

єпископи Григорій Хомишин та Йосафат Коциловський не витримали тортур і загинули 
у Лук’янівській в’язниці. Нескорена Церква пішла у підпілля. 

Згодом радянська тоталітарна машина розправилася і зі своїми «прихильниками». 
20 вересня 1948 р. загинув Костельник. Будучи православним священником, він рішучо 
виступав проти русифікації церкви та збереження її автономії від влади. 

Після Львівського Собору Греко-Католицька Церква була ліквідована на Закарпат-
ті, а також у державах-членах СРСР: Польщі, Чехословаччині та Румунії.

Депортація кримськотатарського народу. «Вивезено всіх»

10 травня 1944 р. Лаврентій Берія подав на розгляд Йосифу Сталіну проєкт по-
станови Державного комітету оборони (ДКО) про виселення всіх кримських татар 
із території Криму. 

Постанова ДКО від 11 травня 1944 р. № 5859сс «Про кримських татар» за підписом 
Сталіна стала фатальною для цілого народу. У ній було звинувачено «багатьох крим-
ських татар» у зраді Батьківщини, дезертирстві з частин Червоної армії, що обороняли 
Крим, переході на бік ворога, вступі до сформованих німцями «добровольчих татар-
ських військових частин», участі у німецьких каральних загонах, співробітництві з ні-
мецькими окупаційними військами, – й ухвалено виселити всіх. Так кримські татари 
стали ще одним із народів СРСР, який у роки Другої світової війни зазнав тотальної 
депортації з місць історичного мешкання. 

Очолити «операцію» з виселення було доручено заступникам народних комісарів 
держбезпеки та внутрішніх справ Кобулову та Сєрову.

17 травня 1944 р. о 5 годині вечора до кабінету першого секретаря Кримського 
обкому партії було викликано голову Президії Верховної Ради Кримської АРСР Абдул 
Джелiля Менбарієва та голову Раднаркому Ісмаїла Сейфулаєва. Останній багато років 
по тому згадував: «Слово надали Кобулову, який зачитав Постанову ДКО СРСР від 
11 травня 1944 <…>. Він поставив вимогу, щоб керівництво республіки, актив поводи-
лися гідно та показали приклад організованості й дисципліни».

У ніч із 17 на 18 травня в усіх населених пунктах Криму понад 32 тис. оперативників, 
офіцерів і бійців НКВС–НКДБ одночасно почали виганяти кримських татар з будинків. 
З усього півострова до вузлових залізничних станцій потягнулися вантажівки з людьми, 
яких одразу ж силоміць заганяли в товарні вагони. Куди їх вивозили, люди не знали.

Уже 20 травня місцеві партійні функціонери рапортували Кримському обкомові 
про успішно проведену акцію з виселення. 

Через війну, окупацію та депортації1 населення Криму зменшилося втричі – 
з 1 126 426 (за Всесоюзним переписом 1939 р.) до 379 тис. (дані Кримського обкому 
на 14 жовтня 1944 р.)2. Крим потребував нових трудових ресурсів. Постановою від 
18 серпня 1944 р. задля «якнайшвидшого освоєння родючих земель, садів і вино-

1  Наприкінці серпня 1941 р. із території Криму також було виселено близько 50 тис. німців.
2  РДАСПI, ф. 17, оп. 44, спр. 763, арк. 141.

градників» ДКО визнав за необхідне переселити до Криму з різних областей РРФСР 
і Української РСР «сумлінних і працелюбних колгоспників» – загалом 51 тис. осіб3. 
Землі колишніх татарських, болгарських й інших колгоспів, звідки було «вчинено 
переселення 1944 року, з наявними засівами та насадженнями» передавали наново 
зорганізованим колгоспам переселенців і закріпляли за цими колгоспами у «вічне 
користування». (Раніше, у червні 1944 р., по районах було розподілено велику рогату 
худобу, овець і кіз, що їх «отримано від спецпереселенців у Криму»4.) 

Будинки депортованих перейшли до житлового фонду виконкомів місцевих рад. Їх 
займали «нові колгоспники» – переселенці, які прибули переважно з різних областей 
Росії, менше – з України. Вже на 1 грудня 1944 р. до Криму прибуло 64 тис. переселен-
ців, із-поміж них 30 444 працездатних5. 

У 1944–1948 рр. назви тисяч населених пунктів, гір і рік півострова, що мали крим-
ськотатарське походження, було замінено на російські. 

Зовсім інакшим був шлях кримськотатарських спецпереселенців. Дорога невідь 
куди (а маршрути прямування, за численними свідченнями, стали відомі лише на дру-
гій половині шляху) запам’яталася всім, хто її пережив. 

Більша частина спецпереселенців – жінки та діти, їх розмістили у товарних ваго-
нах, обладнаних нарами. Касіде Бекірова згадує: «У вагоні було багато родин. Нас їхало 
три родини – 18 осіб (нас десятеро) та родина батькової сестри – 3 особи та інші сестри – 
5 осіб. У них не було жодного чоловіка. А у нас було двоє моїх братів. Інші 16 людей були всі 
жіночої статі»6. 

У дорозі годували погано, ешелони довго простоювали; було багато хворих і по-
мерлих, чиї тіла конвоїри, без жодного оформлення документів, просто викидали 
на шляху проходження ешелону. 

Більшу частину кримських татар привезли до Узбекистану. Кримськотатарських 
спецпереселенців спрямували на будівництво Фархадської ГЕС у м. Бекабаді, на ко-
пальні «Койташ» у Самаркандській області й «Ташкент-Сталінвугілля», до колгоспів 
і радгоспів Ташкентської, Андижанської, Самаркандської областей, Шахризябського 
та Кітабського районів Кашкадар’їнської області. Переважно вони опинилися у непри-
стосованих для життя бараках, а на копальні «Койташ» – взагалі просто неба7. 

За даними Відділу спецпоселень НКВС СРСР, у листопаді 1944 р. у місцях виселен-
ня перебувало 193 865 кримських татар, із них в Узбекистані – 151 136, у Марійській 
АРСР – 8 597, у Казахській РСР – 4 286, решту було розподілено «для використання 
на роботах» у Молотовській (10 555), Кемеровській (6 743), Горьківській (5 095), Сверд-
ловській (3 594), Івановській (2 800), Ярославській (1 059) областях РРФСР8. 

3  РДАСПI, ф. 17, оп. 44, спр. 762, арк. 147.
4  РДАСПI, ф. 17, оп. 44, спр. 762, арк. 25.92.
5  ГАРФ, ф. 9479, оп. 1с, спр. 265, арк. 81.
6  Інтерв’ю з Касіде Бекіровою (28 листопада 2002 р.). Архів авторки.
7  РДАСПI, ф. 17, оп. 44, спр. 758, арк. 36 зв.
8  ГАРФ, ф. 9479, спр. 187, арк. 1.95.
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НАРИС ВІСІМНАДЦЯТИЙ.    
Боротьба за українську державність у період  
Української СРР/РСР (1919–1991 рр.)

Директиви НКВС СРСР від 16 листопада 1944 р. № 1/21826 та від 12 серпня 1945 р. 
№ 1/1559 категорично забороняли «повертати демобілізованих із Червоної армії: 
чеченців, інґушів, карачаївців, балкарців на території колишньої Чечено-Інгуської 
РСР, колишньої Карачаєвської автономної області й на територію колишньої Кабар-
дино-Балкарської АРСР; калмиків – на території колишньої Калмицької АРСР, Ро-
стовської та Сталінградської областей; кримських татар, кримських болгар, греків, 
вірмен – на територію колишньої Кримської АРСР»1. 

Свої родини колишні військовослужбовці знаходили вже в місцях спецпоселень. 
Безрадісним було прибуття переважної більшості кримськотатарських пересе-

ленців до Узбекистану в червні 1944 р. Незвичний клімат, постійний брак харчів, а у 
більшості випадків – і відсутність даху над головою призвели до того, що практично 
відразу серед них спалахнула малярія та шлунково-кишкові захворювання. Згідно зі 
спецповідомленням заступника наркома внутрішніх справ СРСР В. Чернишова, у липні 
1944 р. у Наманганській області хворіло до 40 % спецпереселенців, а в Пахтакорському 
районі Самаркандської області було «повальне захворювання на малярію».

Із травня по листопад 1944 р. від хвороб і виснаження в Узбекистані, за офіцій-
ними даними, померло 10 105 спецпереселенців із Криму, тобто десь 7 % від кількості 
прибулих2.

Ті, хто пережив перші роки заслання, відзначають, що були вони найважчи-
ми. Розповіді очевидців цих подій вкрай одноманітні й різняться хіба що деталями. 
А спільного дуже багато – постійний лютий голод, хвороби (малярія, дизентерія, тиф), 
виснажлива праця та померлі – у кожній родині.

Жахливі умови праці, відсутність елементарної медичної допомоги, розділені роди-
ни, заборона на переміщення за межі того адміністративно-територіальної одиниці, до 
якої було «приписано» кожного спецпереселенця. Дискримінаційними були умови життя 
спецпереселенців – тяжка, фактично рабська праця без права обіймати керівні посади. 
Влаштуватися на роботу за фахом для спецпереселенця було практично неможливо. 

Смертність в усіх місцях перебування кримськотатарських спецпереселенців була 
високою – надто в перші після виселення роки. За інформацією Відділу спецпоселень 
УзРСР «за 6 місяців 1944, тобто від моменту прибуття до УзРСР і до кінця року, померло 
16 052 осіб (10,6 %), а за 1945 – 13 183 (9,8 %)». Отже, за перших півтора року депорта-
ції в Узбекистані загинуло майже 30 тис. кримських татар, тобто приблизно 20 % від 
кількості виселених3.

За даними народного перепису, зробленого активістами кримськотатарського руху 
у першій половині 1960-х років методом породинного опитування, у місцях заслання 
загинуло 46,2 % кримських татар. Деякі дослідники мають сумніви щодо цієї цифри, 

1  ГАРФ, ф. 9479, оп. 1с, спр. 210, арк. 208.96 97.
2  ГАРФ, ф. 9479, оп. 1с, спр. 187, арк. 244. Про життя кримськотатарських спецпереселенців у 1944–1945 рр. детально 
див. у: Гульнара Бекiрова, «Одеждой и обувью спецпереселенцы не обеспечены, производят впечатление оборванцев, 
а между тем многие из них на груди носят ордена и медали...», Міжнаціональна злагода: спільне минуле – спільне майбутнє 
(проблеми вшанування пам’яті жертв трагедії етносів України. Київ, 2002. С. 102–139.
3  Там само.

вважаючи надійнішою офіційну статистику, зафіксовану переважно у довідках про 
господарсько-трудове облаштування спецпереселенців і в інших документах Відділу 
спецпоселень НКВС СРСР – тут цифра померлих не перевищує 20–25 %. Проте хоч би 
якими були цифри смертності перших післядепортаційних років – 46,2 % за самопе-
реписом народу чи 20–25 % за офіційними даними, навіть якщо йдеться «лише» про 
чверть загиблого етносу, можна говорити про цілеспрямоване винищення етносу 
та з певністю кваліфікувати дії влади як геноцид.

Що ж до потрактувань цих сюжетів людьми, які були здатні мислити й раніше від 
інших зрозуміли природу сталінізму, то вже 1950 р. одну з перших на Заході статей 
про депортацію кримських татар – публіциста-емігранта, колишнього радянського 
лікаря Георгія Александрова – було названо «Вимордування кримських татар». У ній 
автор дав цілком недвозначну оцінку політиці радянського режиму щодо цього наро-
ду: «Комуно-фашисти в СРСР, здійснюючи будівництво своєї моторошної карикатури 
на соціялізм, не зупиняються задля досягнення своїх цілей перед фізичним знищен-
ням не тільки окремих “класово-чужих” груп населення, але й цілих народів. Одним 
із найяскравіших прикладів цієї політики, яка у міжнародному праві по війні отримала 
назву “геноцид” (вимордування народности), і за яку вождів нації судили та засудили 
до страти в Нюрнберзі, є систематичне та планомірне вимордування кримських татар, 
здійснене радянською владою»4. 

Правовий статус спецпереселенців регулювала постанова РНК від 8 січня 1945 р. 
№ 35. У пункті 1 було сказано, що «спецпереселенці мають усі права громадян СРСР, 
за винятком обмежень, передбачених цією Постановою».

Згідно з п. 2 «всі працездатні спецпереселенці зобов’язані займатися суспільно-ко-
рисною працею. З цією метою місцеві Ради депутатів трудящих за згодою з органами 
НКВС організують працевлаштування спецпереселенців у сільському господарстві, 
на промислових підприємствах, на будівництвах, в господарсько-кооперативних орга-
нізаціях і закладах. За порушення трудової дисципліни спецпереселенців притягають 
до відповідальності згідно з чинними законами».

Звернімо увагу, що для всіх інших громадян чинна на той час Конституція 1936 р. 
проголошувала право на працю, але аж ніяк не обов’язок працювати («громадяни СРСР 
мають право на працю, тобто право на отримання гарантованої роботи з оплатою їх-
ньої праці відповідно до її кількості та якості...»). Зрозуміло, що «право» припускає ви-
бір, а «обов’язок» містить у собі очевидне імперативне розуміння. Безальтернативність 
тези – «спецпереселенці зобов’язані займатися суспільно-корисною працею» – наявна. 
І вона точно відбиває істинне ставлення влади до спецпереселенців – як до «рабсили», 
а не як до рівноправних громадян (хоча формально «високого звання громадянина 
Радянського Союзу» їх не позбавляли). Тобто з юридичного погляду постанова РНК від 
8 січня 1945 р. про спецпереселенців заходила в очевидну суперечність із Конституці-
єю – Основним законом держави, а отже, була антиконституційною. 

4  Александров Г. Истребление крымских татар. Социалистический вестник (Париж). 1950. Март. С. 50–51.
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НАРИС ВІСІМНАДЦЯТИЙ.    
Боротьба за українську державність у період  
Української СРР/РСР (1919–1991 рр.)

Постанова РНК від 8 січня 1945 р. закріпляла обмеження у пересуванні та нагля-
дово-контрольні функції спецкомендатур – адміністративних органів влади у місцях 
спецпоселень («спецпереселенці не мають права без дозволу коменданта спецко-
мендатури НКВС полишати межі району розселення, що його обслуговує ця спецко-
мендатура»). Голови родин спецпереселенців або особи, які їх заміняли, зобов’язані 
були у триденний термін сповіщати спецкомендатуру про всі зміни у складі родини 
(народження дитини, смерть члена родини, втеча тощо). 

Дедалі частіші втечі з місць заслання спричинили подальше посилення режиму 
спецпоселень. Постановою Ради Міністрів від 21 листопада 1947 р. й Указом Президії 
Верховної Ради СРСР від 26 листопада 1948 р. «Про кримінальну відповідальність за 
втечі з місць обов’язкового та постійного поселення осіб, виселених у віддалені райони 
Радянського Союзу у період Вітчизняної війни» за «самовільний виїзд (утечу) з місць 
обов’язкового по селення цих виселенців» було передбачено відповідальність із при-
значенням покарання 20 років каторжних робіт. 

Необхідно відзначити, що саме тоді в середовищі кримських татар відбувався 
процес осмислення причин лиха, яке їх спіткало, закладалися підвалини майбутньої 
активності кримськотатарського національного руху та його безкомпромісної опози-
ційності комуністичному режимові. 20 років, що їх кримські татари провели в умовах 
спецпоселень, а потім і десятиріччя боротьби за повернення на свою батьківщину, були 
та залишаються тими чинниками національної самосвідомості, які й нині консоліду-
ють і цементують кримськотатарський етнос. 

Депортація стала не лише трагедією кримськотатарського народу та національних 
меншин, вигнаних із території півострова, – тих, хто не «вписувався» у сталінську кон-
цепцію національної безпеки та становив «політично небажаний елемент». Унаслідок 
депортації було зруйновано Крим як метаетнічний феномен, де, мирно співіснуючи, 
але фактично не асимілюючись, жили представники різних етнічних і релігійних груп. 

Штучний голод 1946–1947 рр.

За даними новітніх досліджень вітчизняних учених, безповоротні втрати укра-
їнців і громадян України інших національностей упродовж 1939–1945 рр. оцінюються 
у межах 8–10 млн осіб. Одночасно демографічні втрати республіки унаслідок війни 
були істотно більшими. Відповідно до даних видання «Безсмертя. Книга Пам’яті Укра-
їни. 1941–1945», із січня 1941 р. до січня 1945 р. вони становили 13 млн 584 тис. Однак 
і ця жахлива цифра не враховує втрат тисяч воїнів-українців, які загинули під час жор-
стоких битв із вермахтом останнього етапу війни у Центральній Європі, а також у Да-
лекосхідній кампанії й кількості померлих від поранень вже у перші повоєнні місяці1. 

На Україну чекало ще випробування штучним голодом 1946–1947 рр. Після Другої 
світової війни у руїнах лежало 28 тис. сіл. Аграрне господарство було зруйнованим. 
Проте 26 червня 1946 р. Рада міністрів СРСР і ЦК ВКП(б) визначили, а у липні київське 

1  Україна в Другій світовій війні: Погляд з ХХІ ст.: Історичні нариси. Київ: Наукова думка, 2011. Кн. 2. С. 777–778. 

керівництво ухвалило для УРСР план хлібозаготівель в розмірі 340 млн пудів (5 440 000 
т) й вимагало завершення хлібоздачі до 1 жовтня. Кремль заборонив знижувати цей 
план, попри очевидну його нереальність через посуху. ЦК КП(б)У і Рада міністрів 
УРСР вирішили перекрити неспроможність здати визначені обсяги зерна ураженими 
посухою господарствами підвищенням завдань для інших. У результаті загальний 
план склав 362,75 млн пудів (5 млн 804 тис. т). Українське село було знову поставлене 
на межу голодної смерті. 

Не задовольняючись вивезенням зерна з колгоспів, радгоспів, підсобних гос-
подарств, за продрозкладкою відбувалося вилучення зерна з присадибних ділянок 
селян. Щоб викачати зерно вживалися різноманітні репресивні заходи. За період 
хлібозаготівель ЦК КП(б)У ухвалив 49 постанов про хлібозаготівлі. Будь-які спроби 
місцевих керівників полегшити долю односельців, розцінювалися як саботаж та ан-
тирадянська діяльність. 

Через репресивну політику й практику хлібозаготівель, стягнення з селян непо-
мірних податків, неповну оплату й неоплату трудоднів, вивезення хліба й інших сіль-
госппродуктів виник голод. До голодуючих, що шукали різних способів порятунку, 
комуністичний тоталітарний режим застосовував відомий з 1932 р. «закон про п’ять 
колосків» та новий указ президії Верховної Ради СРСР від 4 червня 1947 р. про кримі-
нальну відповідальність за крадіжки державного майна й посилення охорони особи-
стої власності. Станом на 1 червня 1947 р. в Українi було 1 млн 74 тис. 314 дистрофiкiв, 
із них 77,1 % складали сільські жителі. Голод породив масове сирітство. Рятуючи від 
голоду своїх виснажених дітей, голодуючі селяни відвозили їх до міст і залишали, 
сподіваючись, що малюків заберуть до дитбудинків. 

У часи інтенсивного вилучення хліба голод в Україні забрав (за даними різних 
дослідників) від 100 тис. до 2,8 млн життів, переважно українських селян-хлiборобiв2.

Масовий штучний голод 1946–1947 рр. став результатом злочинної діяльності ко-
муністичного режиму. Використовуючи досвід організації Голодомору 1932–1933 рр., 
з українського села було викачано майже все збіжжя та овочі, надмірна кількість про-
дуктів тваринництва й вивезено за межі України. Піддані суворому адміністративно-
му тиску та репресіям, українські селяни стали заручниками і жертвами колгоспної 
системи, в основі якої лежав принцип рабства. 

Як і в попередніх випадках він був спричинений політичними мотивами. Але 
в цьому разі він був застосований превентивно. Втрата могутнього об’єднавчого мо-
тиву боротьби з нацизмом, розповсюдження колишніми остарбайтерами, військово-
полоненими, а також демобілізованими червоноармійцями правдивої інформації про 
життя за кордоном ставило реальну загрозу абсолютному пануванню комуністичного 
режиму. В Україні продовжувала визвольну боротьбу УПА, тож у Москві мали всі 
підстави боятися об’єднання фронтовиків з воїнами УПА. Виморювання українців 
голодом і на цей раз відвернуло від Кремля загрозу втрати України. 

2  Голодомор 1946–1947 років. URL: http://www.territoryterror.org.ua/uk/history/1945-1953/1946-1947/

Штучний голод 1946–1947 рр.
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НАРИС ВІСІМНАДЦЯТИЙ.    
Боротьба за українську державність у період  
Української СРР/РСР (1919–1991 рр.)

«Розширення прав союзних республік» 1944 р.  
і вихід УРСР на міжнародну арену

Ідея створення після перемоги над нацистською Німеччиною міжнародної орга-
нізації, яка б стала більш дієвим механізмом залагодження конфліктних геополітич-
них проблем, аніж її попередниця – Ліга Націй, була виголошена під час Тегеранської 
конференції лідерів антигітлерівської коаліції. Аби мати більше голосів у задуманій 
організації (згодом вона отримала назву Організації Обʼєднаних Націй (ООН)), Сталін 
вдався до чергових політичних маніпуляцій. Як доказ, він навів призабуту і, здавалося, 
вже назавжди поховану «самостійність» і «суверенність» союзних республік. 

Під час Ялтинської конференції у приватній розмові з Президентом США Рузвель-
том 7 лютого 1945 р. Йосиф Сталін «довірчо» поділився, що вважає свою позицію в Укра-
їні доволі складною й хиткою, а отже, «для певності» й збереження єдності Радянського 
Союзу є украй необхідне окреме представництво України в ООН і просив союзників 
надати представництво всім радянським республікам. Одначе максимум, чого йому 
вдалося досягти, це забезпечити в ООН, крім представництва СРСР, мандати для двох 
республік, «найбільш постраждалих від фашизму», – Української РСР і Білоруської РСР. 

Невідкладно було підведено під це й законодавче підґрунтя. Відповідно до Закону 
СРСР від 1 лютого 1944 р. «Про надання союзним республікам повноважень у галузі зов-
нішніх зносин і про перетворення у звʼязку з цим народного комісаріату закордонних 
справ із загальносоюзного в союзно-республіканський народний комісаріат», усі союзні 
республіки отримали право утворювати власні наркомати закордонних справ для укладен-
ня угод й встановлення дипломатичних і консульських відносин з іноземними країнами. 
Аналогічне рішення терміново ухвалили й щодо «власного війська» умовно «суверенних 
республік», яким було дозволено сформувати свої республіканські наркомати оборони. 

Відповідні зміни терміново було внесено й до Конституції СРСР. Чинну на той час 
республіканську Конституцію 1937 р., також доповнили статтями 15а й 15б. Остання, 
зокрема, зафіксувала право республік на участь у міжнародних відносинах. 

УРСР першою серед союзних республік почала «реалізовувати» надані повнова-
ження. Вже 5 лютого 1944 р. Указом Президії Верховної Ради УРСР народним комісаром 
закордонних справ республіки був призначений відомий український радянський 
драматург Олександр Корнійчук. У пропозиціях щодо роботи НКЗС УРСР, які він за 
лічені дні передав Микиті Хрущову, Корнійчук вважав встановлення дипломатичних 
контактів із лояльними до СРСР Польщею, Чехословаччиною і Румунією; надзавдан-
ням – обмін дипломатичними місіями УРСР із Великою Британією та США. Надмірна 
заангажованість Олександра Корнійчука в українських зовнішньополітичних справах 
спричинила його раптове усунення з посади очільника республіканського НКЗС1. 

Яскравим прикладом політико-технологічного маніпулювання Сталіним «розши-
реними правами» союзних республік і, зокрема, правом вступати у безпосередні зно-
сини з іноземними державами, може бути укладена 9 вересня 1944 р. угода між урядом 

1  Гриневич В. А. Утворення Народного комісаріату закордонних справ Української РСР: проекти і реалії (1944–
1945 рр.). Український історичний журнал. 1995. № 3. С. 35–46. 

УРСР і Польським Комітетом Національного Визволення про взаємну евакуацію «на 
засадах цілковитої добровільності» польського населення з української території до 
Польщі й українського населення Польщі в Україну (УРСР). Угода вирізнялася відверто 
примусовим характером і мала геноцидні ознаки через примусову зміну поліетнічної 
картини польсько-українського прикордоння. 

Утворення республіканського НКЗС (із 1946 р. – Міністерство закордонних справ) 
і залаштункові домовленості Йосифа Сталіна з лідерами західних демократій дали 
змогу Українській РСР 1945 р. стати країною – засновницею Організації Об’єднаних 
Націй (ООН) і, незважаючи на власний формальний статус, мати своє представництво 
(спершу непостійне) в ООН. 

Зі створенням республіканського МЗС Україна почала брати активну участь у чис-
ленних міжнародних конференціях, насамперед у форматі ООН. Українська РСР брала 
активну участь у роботі численних органів цієї міжнародної організації. На першій 
сесії Генеральної Асамблеї ООН 1946 р. Україна була обрана членом Економічної і Со-
ціальної Ради ООН. У 1948–1949 рр. УРСР була непостійним членом головного органу 
ООН – Ради Безпеки. Українська РСР була членом комісій Економічної і Соціальної 
Ради ООН. Відповідно до вказівок із Кремля Українська РСР систематично брала участь 
у наданні допомоги країнам, що розвиваються, роблячи з цією метою щорічні внески 
до фонду технічної допомоги ООН. 

Республіка також була членом низки інших установ ООН. Починаючи з 1954 р., 
її представники брали участь у щорічних сесіях Міжнародної організації праці (МОП). 
Станом на кінець 1950-х років УРСР вже ратифікувала 18 конвенцій МОП. Розширенню 
міжнародних звʼязків республіки сприяла її участь у діяльності ООН з питань освіти, 
науки і культури – ЮНЕСКО. УРСР стала також членом Всесвітнього поштового союзу, 
Всесвітньої метеорологічної організації й Міжнародної організації електрозвʼязку. 

Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 24 березня 1958 р. «Про від-
криття Постійного представництва Української Радянської Соціалістичної Республі-
ки при ООН» у Нью-Йорку було відкрито постійно діючий представницький орган 
зовнішніх зносин радянської України, який і донині офіційно репрезентує інтереси 
Української держави. 

Антиукраїнський курс та культура у повоєнній Україні

Завершення Другої світової війни розв’язало Сталіну руки для початку жорсткого 
антиукраїнського курсу, що ознаменувався «другим пришестям» в Україну Каганови-
ча. У другій половині 1940-х – на початку 1950-х рр. він провів (за московськими взір-
цями) низку ідеологічних постанов ЦК КП(б)У антиукраїнського спрямування: «Про 
перекручення і помилки у висвітленні історії української літератури в “Нарисі історії 
української літератури”» (24 серпня 1946 р.); «Про репертуар драматичних і оперних 
театрів та заходи до його поліпшення» (2 жовтня 1946 р.); «Про політичні помилки і не-
задовільну роботу Інституту історії України Академії наук УРСР» (29 серпня 1947 р.); 
«Про перевірку виконання Спілкою радянських письменників України рішення ЦК 

Антиукраїнський курс та культура у повоєнній Україні
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Олена Теліга (худ. В. Слєпченко)

Василь Стус (худ. В. Слєпченко)
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НАРИС ВІСІМНАДЦЯТИЙ.    
Боротьба за українську державність у період  
Української СРР/РСР (1919–1991 рр.)

ВКП(б) про журнали “Звезда” і “Ленинград”» (7 жовтня 1947 р.) та ін. У цих докумен-
тах панував авторитарно-волюнтаристський підхід до художньо-творчого процесу 
у республіці, наукових досліджень з історії України. Втілення у життя цих постанов 
спричинило численні субʼєктивістські перекручення у культурному будівництві, за-
гальмувало творчий пошук діячів культури і науки, негативно позначилося на життє-
вому й творчому шляху багатьох із них. 

У критиці творів значної частини відомих представників української радянської 
літератури і мистецтва Олександра Довженка, Максима Рильського, Володимира 
Сосюри, Юрія Яновського та інших домінували стандартні звинувачення у «буржу-
азно-націоналістичному характері», космополітизмі, антинародності й формалізмі. 
Особливо нищівної критики зазнав «націоналістичний вірш» Володимира Сосюри 
«Любіть Україну!». Засуджувалася і вилучалася з культурного та наукового обігу твор-
ча спадщина Володимира Винниченка, Бориса Грінченка, Михайла Грушевського, 
Пантелеймона Куліша, інших діячів української культури і науки, які оголошувались 
«засновниками» та «провідниками» буржуазно-націоналістичних концепцій та шкіл. 
Залишалися забороненими твори репресованих митців. Орієнтація на відображення 
історії радянського періоду, керуючись винятково настановами «Краткого курса исто-
рии ВКП(б)», цієї так званої «енциклопедії марксизму», зумовила відхід науковців від 
правдивого висвітлення історії України.

Антиукраїнський курс реалізовувався й за кордоном спеціальними службами 
СРСР. У Празі був заарештований і невдовзі загинув у Лефортовській вʼязниці в Мо-
скві колишній Президент Карпатської України Августин Волошин. У Польщі сталінські 
оперативники «взяли» колишнього міністра часів Української Центральної ради Івана 
Фещенка-Чопівського. Подібні арешти провадилися й щодо десятків, якщо не сотень 
інших урядовців різного рівня і військовиків доби УЦР, Директорії УНР, Української 
Держави Павла Скоропадського, ЗУНР тощо.

Повернення Криму в Україну. Утворення Кримської області УРСР

15 травня 1952 р. лондонський тижневик «Українська думка» – друкований орган 
Союзу українців у Великій Британії, надрукував статтю «Чий був і повинен бути Крим?», 
підписану криптонімом О. П.1. Висловимо припущення, що автором цієї пророчої пу-
блікації був, на нашу думку, відомий український сходознавець, згодом іноземний член 
Національної Академії наук України Омелян Пріцак. На той час – доцент історії Євразії 
та алтайської філології Геттінгенського й Гамбургського університетів (ФРН). 

Починалася публікація зі спростування поширеного серед тогочасної українській 
еміграції погляду, що, мовляв, Україна у сучасних адміністративних кордонах лише 
дещо не є такою, якою повинна була б бути, коли відновить державну незалежність. 
Під цим «лише трохи» звично розумілися порівняно невеликі території з українським 
населенням, включеними до «народної Польщі». При цьому Крим і Північний Кав-

1  О. П. Чий був і повинен бути Крим? Українська думка (Лондон). 1952. 15 травня. Ч. 20/270. С. 3. 

каз якось «забувалися». Тим часом автор стверджував: «Значна частина Північного 
Кавказу, як і ввесь Крим, до України колись належали і, якщо місцеве населення цих 
територій не буде в стані утворити власну державу, або навіть не буде мати бажання 
та підстав до цього (якщо воно українське), то ці території, великі й дуже коштовні, 
повинні й надалі належати Україні, а не Росії, як це є зараз». 

Дописувач далі пропонував зосередитися винятково на Кримі: «Всі ми знаємо на-
віть з народніх пісень, що в старовину їздили українці в Крим по сіль. По власну сіль, 
бо її не купували або вимінювали. Автор статті вважав «дуже переконливим доказом» 
давньої приналежності усього півострова до Русі-України той факт, коли великий ки-
ївський князь Володимир, здобувши кілька міст-твердинь по берегу Криму, змусив 
греків підкоритися, то у мировій угоді з ними посилався на «давні права» русичів 
на ці землі2. 

Насамкінець публікація містила побажання депортованим сталінським режимом 
кримським татарам повернутися з заслання до рідних земель, а Кримському півостро-
ву – відновити власну історичну приналежність: «Дай Господи, щоб ті татари-селяни, 
які народилися в Криму і у яких іншої батьківщини нема й не було за памʼяти їхніх 
прадідів, повернулися з заслання до їхніх рідних земель. Якщо вони захочуть існува-
ти як самостійна невелика держава, – не будемо їм доказувати наші давні права на ці 
землі, а будемо їм допомагати влаштувати життя там, як вони захочуть. Одне тільки 
застерігаємо: до Росії чи кого іншого Крим на власну волю ніколи не належав і не має 
належати. Він, хоч і зветься «здравницею» СССР, то це так само, як і вся Україна зветься 
«житницею» СССР. На такій самій підставі і на такім самім праві3. 

Історично закономірне повернення Криму Україні відбулося у контексті офіційних 
урочистостей з нагоди 300-ліття приєднання України до Росії. 

Було дотримано всіх радянських правничих процедур. Процес передання ініціюва-
ла Російська Федерація, неспроможна господарсько-фінансово забезпечити відроджен-
ня півострова. Господарський занепад півострова частково пояснювався тим, що Крим 
був територією Росії, відрізаною від неї УРСР. Відомча розʼєднаність різних господар-
ських сфер формувала глухі кути під час розвʼязання найелементарніших питань4. 

За цих умов розв’язання «кримської проблеми» загальносоюзним центром ухвалення 
політичних рішень було логічним: перепідпорядкувати Крим Україні – республіці, сто-
відсотково контрольованій Москвою. Не йшлося про те, що Росія «втрачала» регіон, який 
здобував інший субʼєкт союзної федерації, примарної від свого народження. Ні Росія, ні 
Україна, ні інша республіка не були її реальними субʼєктами. Реальним субʼєктом був 
винятково загальносоюзний центр з диктаторськими правами по всій території СРСР. 

Тож ініціатором виступила Російська Федерація. 5 лютого 1954 р. Рада Міністрів 
РРФСР ухвалила постанову «Про передання Кримської області зі складу РРФСР до 
складу УРСР», мотивуючи це інтересами соціально-економічного розвитку Криму: 

2  О. П. Чий був і повинен бути Крим? Українська думка (Лондон). 1952. 15 травня. Ч. 20/270. C. 3. 
3  О. П. Чий був і повинен бути Крим? Українська думка (Лондон). 1952. 15 травня. Ч. 20/270. C. 3.
4  Кульчицький С., Якубова Л. Кримський вузол. Київ: Кліо, 2019. С. 251. 
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НАРИС ВІСІМНАДЦЯТИЙ.    
Боротьба за українську державність у період  
Української СРР/РСР (1919–1991 рр.)

«Враховуючи територіальне тяжіння Кримської області до Української РСР, спільність 
економіки та тісні господарські і культурні звʼязки між Кримською областю та Укра-
їнською РСР, Рада Міністрів РРФСР ухвалює: вважати доцільним передачу Кримської 
області зі складу РРФСР до складу УРСР». Насамкінець містилося звернення до Пре-
зидії ВР РРФСР розглянути це питання й увійти з відповідним поданням до Президії 
Верховної Ради СРСР. Цього ж дня Президія ВР РРФСР ухвалила потрібне рішення 
й адресувала звернення до Президії Верховної Ради СРСР1. 

13 лютого 1954 р. відбулося засідання Президії Верховної Ради УРСР третього 
скликання. Розглядалася «справа № 135/7» – подання Президії Верховної Ради РРФ-
СР питання щодо передачі Кримської області до складу Української РСР. Ухвалили: 
«Обговоривши подання Президії Верховної Ради РРФСР по питанню передачі Крим-
ської області із складу РРФСР до складу Української РСР, внесене на розгляд Президії 
Верховної Ради СРСР, Президія Верховної Ради Української РСР висловлює сердечну 
подяку Президії Верховної Ради Російської Радянської Федеративної Соціалістичної 
Республіки за цей великодушний, благородний акт братнього російського народу. 
Український народ із почуттям глибокого задоволення і палкої вдячності зустріне 
рішення про передачу Криму до складу Української РСР, як нове яскраве виявлення 
безмежного довірʼя і щирої любові російського народу до українського народу, нове 
свідчення нерушимої братньої дружби між російським і українським народами». 

Насамкінець Президія Верховної Ради УРСР вирішувала просити Президію Вер-
ховної Ради Радянського Союзу «передати Кримську область із складу Російської Ра-
дянської Федеративної Соціалістичної Республіки до складу Української Радянської 
Соціалістичної Республіки»2. 

Отримавши постанови законодавчих органів Росії й України, Президія Верховної 
Ради СРСР 19 лютого 1954 р. видала Указ «Про передання Кримської області зі складу 
РРФСР до складу УРСР». Указ затвердила Верховна Рада СРСР в ухваленому нею законі 
«Про передання Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР». Закон потребував 
внесення змін до Конституції Радянського Союзу. Відповідні корективи внесла Верхо-
вна Рада СРСР: із переліку російських областей вилучалася Кримська область, а перелік 
областей УРСР відповідно поповнився нею. 2 червня потрібні корективи було внесено 
до Конституції РРФСР, 17 червня 1954 р. – Конституції УРСР. 

Радянське державотворення в Україні (1950–1980-х рр.)

Людські втрати серед українського населення у роки Другої світової війни й унас-
лідок масового штучного голоду 1946–1947 рр. були надзвичайно великі3. Республі-
канська демографічна «яма» була дещо заповнена 2 млн громадян із приєднанням 

1  Кульчицький С., Якубова Л. Кримський вузол. вид. Київ: Кліо, 2019. С. 252. 
2  Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940–2015): Збірник документів та матеріалів. Київ: Інститут 
історії України НАН України, 2016. С. 167. 
3  Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ ст. Київ: Основи, 1997. С. 221. 

Закарпатської України (1944 р.) й Криму (1954 р.), але загальна чисельність населення 
республіки сягнула рівня 1 січня 1941 р. лише 1960 р. 

Етнодемографічна структура українського суспільства зазнала катастрофічних 
змін. Стрімко зростала російська присутність у республіці. У проміжку між 1959 
та 1970 рр. в Україну мігрував 1 млн росіян. 1970 р. в Україні жило понад 9 млн росі-
ян – майже 20 % усього населення 4. Російське й російськомовне населення (зокрема 
й частина асимільованих/русифікованих українців) стало базою або платформою, 
що на неї спиралася центральна союзна влада у своєму курсі на русифікацію і форму-
вання «загальнонародної спільноти» – «радянської людини». 

Восени 1958 р. Микита Хрущов оприлюднив новий «семирічний план», що пе-
редбачав випередити Америку в численних сферах економічної діяльності й оголо-
шувався гігантським кроком до будівництва матеріальних передумов комунізму. 
Амбітні завдання потребували реформи освітньої системи. Разом із «наближенням 
школи до виробництва» планувалося одночасно наблизити мову викладання у школі 
до загальносоюзних потреб, тобто різко скоротити навчання рідною мовою у союз-
них республіках. У дев’ятнадцятій тезі хрущовської реформи йшлося, що в Україні 
вивчення двох мов (у російських школах – української, в українських – російської) 
мало стати необов’язковим. Ставало зрозумілим, що для союзного центру російська 
мова – пріоритет, а українська (у російських школах республіки) – необовʼязкова й на 
вимогу батьків. Відтак справжньою метою реформи було вилучити вивчення україн-
ської мови у російських школах України. Мова корінної нації республіки відкидалася 
до статусу історичного пережитку. 

Негативна реакція на хрущовську реформу мала місце  в українській пресі. Опо-
зицію очолювали вчителі та педагоги. Провідні літератори республіки, як, зрештою, 
й уся Спілка письменників України, розуміли, що після позірного «всенародного обгово-
рення» «демократичним шляхом» і «на законних підставах» відбуватиметься посилена 
русифікація населення республіки. 

Ухвалений Закон «Про зміцнення звʼязку школи із життям і подальший розвиток 
системи народної освіти в Українській РСР» говорив ясно, що в російських школах 
українська мова мала стати необов’язковим предметом і вивчатися лише при достат-
ньому числі школярів, які цього хочуть. 

Украй негативно позначилася ця законодавча норма на процесі впровадження 
викладання і навчання українською мовою у школах Кримського півострова. Президія 
ЦК КПУ у постанові від 12 січня 1960 р. із цього питання: «1. Затвердити для шкіл Крим-
ської області спеціальний навчальний план, в якому передбачити зменшення числа 
тижневих годин на українську мову, залишивши для її вивчення в II–ІV класах по три, 
а в V–VII – по чотири години на тиждень, замість 5–4 годин за діючим навчальним 
планом для Кримської області. 2. Разом з цим відповідно збільшити час на вивчення 
російської мови. 3. Встановити надалі порядок, при якому питання про вивчення укра-

4  Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ ст. Київ: Основи, 1997. С. 222–224. 
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їнської мови вирішується батьками при переводі учня з першого до другого класу. Ви-
няток з цього може бути лише для дітей, які прибувають з інших союзних республік»1. 

Маргіналізація викладання української мови суттєво пришвидшила русифіка-
цію культурно-освітньої сфери Кримського півострова. Так, наприклад, у 1970/71 
навчальному році у Криму функціонувала єдина українська школа – у Сімферополі. 
Напівприхована, а то й відверта русифікація розгорнулася не лише в освітніх закладах 
Кримської області, поширившись також на видавничу галузь2. 

В угорських школах краю практично відмовилися від викладання української, 
перейшовши натомість на навчання угорською й факультативне викладання російської 
мови й літератури. 

Виклики і загрози розвиткові української мови, закладені Законом УРСР «Про 
зміцнення звʼязку школи із життям і подальший розвиток системи народної освіти 
в Українській РСР» активізували рух «незгодних» у республіці 1960-х років, що роз-
гортався під прапором захисту української мови. 

Одним із перших надзвичайно яскравих прикладів політичного інакодумства 
у республіці стала «справа» Левка Лукʼяненка, українського політичного й громадського 
діяча, письменника й дисидента. Після закінчення юридичного факультету Москов-
ського державного університету він працював штатним пропагандистом райкому КПУ 
у Радехівському районі Львівської області. Невдовзі молодий пропагандист створив 
нелегальну партію – Українську Робітничо-Селянську Спілку (УРСС), до якої залучив 
кількох однодумців. 

Вже 21 січня 1961 р. члени УРСС були заарештовані. У травні 1961 р. Львівський 
обласний суд засудив Левка Лукʼяненка до вищої міри покарання за відстоювання 
ненасильницького й легітимного права республіки на вихід із Радянського Союзу. 
Мовляв, він із 1957 р. «виношував ідею відриву УРСР від СРСР, підривав авторитет 
КПРС, зводив наклепи на теорію марксизму-ленінізму». Смертний вирок було замінено 
на 15-річне утримання у таборах. 

Не покладаючись винятково на ефективність самих лише агітаційно-пропаган-
дистських заходів, республіканське керівництво на вимогу Москви вдалося у першій 
половині 1960-х років до масових репресивних акцій. Наприкінці серпня й на почат-
ку вересня 1965 р. у столиці республіки, а також обласних містах Івано-Франківську, 
Луцьку, Львові, Тернополі були кинуті за ґрати кільканадцять активних представни-
ків української творчої молоді. Серед заарештованих були популярний літературний 
критик Іван Світличний, мистецтвознавець Богдан Горинь і його старший брат Михайло 
Горинь, учений, художник Опанас Заливаха, літературознавець Михайло Косів, партпра-
цівник і літератор Михайло Осадчий та деякі інші. Затримання відбувалися потайки 
і синхронно поширювалися чутки щодо націоналістичної антирадянської діяльності 
арештованих, нібито викрите антирадянське підпілля, «звʼязки» увʼязнених із закор-
доном, зарубіжними «імперіалістичними антирадянськими центрами». 

1  Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940–2015): Збірник документів та матеріалів. Київ: Інститут 
історії України НАН України, 2016. С. 93. 
2  Там само. 

Протестуючи проти зазначених незаконних акцій влади, літературознавець Іван 
Дзюба виступив із промовою у відомій протестній акції 4 вересня 1965 р. у київському 
кінотеатрі «Україна» на премʼєрі фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків». 
Тоді Іван Дзюба й Василь Стус висловили публічний протест проти арештів україн-
ської інтелігенції. Разом з ними учасником цієї акції був і Вʼячеслав Чорновіл, один 
із найяскравіших організаторів та активістів вітчизняного національно-визвольного 
руху шістдесятників і дисидентів, політичний публіцист, кількаразово ув’язнений за 
«антирадянську пропаганду».

Дзюба стверджував, що нині ми маємо «власну національну державу, з власним 
національним урядом». Одначе уряд цей, на його переконання «не дбає ні про збе-
реження національного етнічного складу населення своєї країни; ні про українське 
національно-культурне обличчя республіки; ні про забезпечення її національними 
кадрами; ні про забезпечення національних інтересів багатьох мільйонів українців 
в інших республіках Союзу»3.  

І надалі висувалося серйозне обвинувачення на адресу керівників Радянської Укра-
їни у невиконанні ними не лише посадових приписів, а й національного обов’язку: «Не 
додержуючись ленінських принципів національної політики та національного будів-
ництва, не виконуючи своїх власних законів та постанов, прийнятих у двадцяті роки 
і не скасованих досі, не забезпечуючи повноти національно-культурного життя укра-
їнського народу і фактичної рівності української культури й мови, занедбавши справу 
національно-культурного будівництва і справді інтернаціоналістського виховання, 
уряд Української РСР тим самим не виконує своїх прямих обов’язків перед українським 
народом, від імені якого діє і коштами якого диспонує і якому підзвітний»4. 

Украй негативно відгукувався Іван Дзюба й на модні у той час офіційні й офіціозні 
урочистості з відверто сумнівних імперських приводів: «“А всенародні святкування” 
300-ліття, 400-ліття, 200-ліття, 150-ліття і т. д. “добровільних воззʼєднань”, приєднань, 
“входжень” і подібних територіальних “приращений”, як чесніше казали в старовину! 
Недавно святкували навіть 450-ліття, здається, “добровільного приєднання” Казані, 
тої самої, яку вирізав до ноги Іван Грозний <…>. Що на черзі: святкування річниць 
добровільного воззʼєднання Криму і добровільного переселення кримських татарів 
з південного узбережжя до Сибіру?»5.

Характерно, що через рік після написання Дзюбою статті «Інтернаціоналізм чи 
русифікація?» у такій же науковій і водночас публіцистичній манері було написано 
відому статтю старшого наукового співробітника Інституту історії АН УРСР Михайла 
Брайчевського «Приєднання чи воззʼєднання?» із критикою «Переяславської концепції» 
офіційної радянської історіографії й демонтажем численних сталінських міфів. 

До правди і пробудження совісті закликав Клуб творчої молоді, який вперше пу-
блічно підняв питання розкриття сталінських злочинів, виявлення місць масового 

3  Дзюба І. М. Інтернаціоналізм чи русифікація? Київ: Видавничий дім «KM Academia», 1998. C. 189. 
4  Дзюба І. М. Інтернаціоналізм чи русифікація? Київ: Видавничий дім «KM Academia», 1998. С. 190–191. 
5  Дзюба І. М. Інтернаціоналізм чи русифікація? Київ: Видавничий дім «KM Academia», 1998. С. 80. 
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НАРИС ВІСІМНАДЦЯТИЙ.    
Боротьба за українську державність у період  
Української СРР/РСР (1919–1991 рр.)

поховання та реабілітації «ворогів держави». Восени 1962 р. в клубі була створена ко-
місія, що мала на меті перевірити чутки про сталінські поховання під Києвом. Зусил-
лями Леся Танюка, Алли Горської, Василя Симоненка вдалося відшукати сліди масових 
поховань 30-х років поблизу Биківні. Комісія надіслала до Київської міської ради ме-
морандум із вимогою оприлюднення й облаштування могил репресованих громадян.

У 1971 р. була утворена вже друга урядова комісія, яка знову визнала ці поховання 
могилами жертв нацистських окупантів. Тоді ж було перепоховано понад 4 тис. останків. 
У 1987 р. третя урядова комісія підтвердила висновки двох попередніх комісій. Під час 
її роботи було перепоховано понад 2 тис. останків. Влітку 1988 р. активісти Українського 
культурологічного клубу створили ініціативну групу в складі семи осіб. Питанням об’єк-
тивного вивчення обставин масових поховань у 19-му та 20-му кварталах Дніпровського 
лісництва були присвячені і збори активістів майбутнього «Меморіалу», «Спадщини», 
«Громади», що відбулися 6 грудня 1988 р. у Республіканському будинку кіно. Тоді ж, 
на початку грудня 1988 р., було ухвалено рішення про вимогу порушення кримінальної 
справи за фактом масових поховань у 19-му та 20-му кварталах Дніпровського лісництва1.

Одним із засобів утримання українського народу в «радянській імперії» була імі-
тація національної державності. У 1977 р. було ухвалено останню, «брежнєвську» Кон-
ституцію СРСР. Відповідно до її норм, Верховна Рада УРСР 20 квітня 1978 р. прийняла 
Конституцію (Основний Закон) Української РСР. У її тексті стверджувалося збереження 
наступності конституційного розвитку СРСР, ідей та принципів республіканських 
Конституцій 1919, 1929 й 1937 рр. За формальними ознаками Українська РСР була 
незалежною державою. Мала власні герб, прапор, гімн, Конституцію, Верховний суд, 
Верховну Раду, Раду міністрів, вибудувану систему органів місцевої влади тощо2. У ній 
також звично проголошувалося об’єднання України з іншими союзними республіка-
ми у СРСР – «єдину союзну багатонаціональну державу». Як і попередні Конституції, 
стаття 69 нового Основного Закону проголошувала: «Українська РСР зберігає за собою 
право вільного виходу з СРСР»3. 

Республіканські конституції були потрібні Кремлю для прикриття окупаційних 
режимів, встановлених на споконвічних територіях поневолених ним народів. 

У середині 1980-х років радянська система перебувала у стагнації. «Здобутки» за-
лишалися переважно на папері та у звітах про виконання п’ятирічних планів. Взнаки 
давалося колоніальне становище УРСР. 

Великою «пробоїною» у контролі над Україною стала трагічна аварія на Чорно-
бильській атомній електростанції. Через її глобальні наслідки Москві не вдалося 
приховати інцидент, як це робилося зазвичай. Тим паче, саме УРСР великою мірою 
довелося боротися з її наслідками та недопущенням ще більш масштабної аварії. 

1  Після прийняття 17 квітня 1991 р. Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» процес 
реабілітації прискорився і набув послідовності. Згідно із зазначеним законом до 2001 р. переглянуто 307 тис. 450 справ. 
За ними реабілітовано 248 тис. 710 осіб, відмовлено в реабілітації – 117 тисячам 243 особам.
2  Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/888-09/ed19780420
3  Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки: прийнята позачерговою сьомою 
сесією Верховної Ради Укр. РСР девʼятого скликання 20 квіт. 1978 р. Київ: Політвидав України, 1979. С. 4, 7, 25, 27. 

Наприкінці 1980-х років в УРСР спостерігався небачений до цього сплеск зацікав-
лення громадян до справжньої національної історії, відродження традицій, культури, 
мови та недопущення подальшої русифікації. Це супроводжувалося появою нефор-
мальних громадських організацій та ініціатив (наприклад, Український культуро-
логічний клуб, клуб «Спадщина», Всеукраїнське товариство «Меморіал», Українська 
студентська спілка у Києві, «Товариство Лева», Українська Гельсінська спілка у Львові 
тощо). Стали з’являтися не підконтрольні державі газети та журнали. 

Кінець 1980-х рр. ознаменувався новітнім відродженням Української Автокефаль-
ної православної Церкви. Віховою датою на цьому шляху стало свято Преображення 
Господнього 19 серпня 1989 року. У той день парафія апостолів Петра і Павла у Львові 
проголосила про свій вихід з підлеглості Московському патріархові і створила першу 
діючу громаду УАПЦ. У заклику до ієрархії, духовенства, церковнослужителів та ві-
руючих, підписаному понад 1800 особами на чолі з настоятелем, отцем Володимиром 
Яремою, рішуче наголошено: «Патріархи чужинці не наведуть у нашому домі ладу. 
Це мусимо зробити ми самі». 10 березня 1990 у Києві відбулась перша православна 
Літургія у церкві св. архистратига Михаїла на території Музею  і вже 5-6 червня 1990 
року у Києві відбувся Всеукраїнський Собор УАПЦ за участю понад 700 делегатів з усієї 
України. Собор формально затвердив факт відновлення Української Автокефальної 
Православної Церкви в Україні та ухвалив історичне рішення про піднесення її до 
рівня патріархату. Першим патріархом Київським і всієї України обрано митрополита 
Мстислава (Скрипника), очільника УАПЦ в діаспорі.

Курс на лібералізацію політичного і суспільного життя дав шанс на реабілітацію 
Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ). У 1987 р. було створено Комітет захи-
сту УГКЦ, який очолив дисидент Іван Гель. На захист УГКЦ виступили академік Андрій 
Сахаров та професор Сергій Аверинцев. 17 вересня 1989 р. у Львові відбулася понад сто-
тисячна демонстрація на підтримку УГКЦ, розпочався масовий перехід парафій з РПЦ 
в УГКЦ. 28 листопада 1989 року (перед зустріччю Івана Павла ІІ з Михайлом Горбачовим 
1 грудня 1989 р.) вийшла заява Ради у справах релігій при Раді міністрів УРСР, згідно 
з якою греко-католики отримували право на заснування й реєстрацію громад, кори-
стуючись «усіма правами, встановленими законом для релігійних об’єднань в УРСР». 
19 серпня 1990 р. повернуто собор св. Юра Греко-Католицькій Церкві. 31 березня 1991 р. 
в Україну повернувся глава УГКЦ Мирослав Іван Любачівський.

З кінця 1980-х в Україні відбувалося і відродження католицьких громад, збільши-
лася кількість парафій, вже в 1991 р. їх кількість становила близько 500.

У березні 1989 р. були проведені вибори на з’їзд народних депутатів СРСР. Вони 
продемонстрували, що компартійна система важко розставалася із владою. Водночас 
протягом передвиборчої кампанії розповсюджувалися самвидавчі листівки, що мі-
стили заклики не голосувати за висуванців від Компартії. 

Тоді мандат отримали знакові для подальшого державотворення постаті. Напри-
клад, письменник Олесь Гончар, ректор Львівського університету Іван Вакарчук (у 2000-
х роках – міністр освіти та науки України), очільники Народного руху України Вілен 
Мартиросян, Володимир Яворівський, Юрій Щербак та ін. Частина депутатів, обраних 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/1962
https://uk.wikipedia.org/wiki/1987
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НАРИС ВІСІМНАДЦЯТИЙ.    
Боротьба за українську державність у період  
Української СРР/РСР (1919–1991 рр.)

від УРСР, у Верховній Раді СРСР увійшли в «Міжрегіональну депутатську групу», яка тоді 
була в опозиції до радянського союзного керівництва. Утім, завдяки адміністративному 
тиску на суспільство, КПУ вдалося досягти відносно позитивних результатів на виборах. 
Щербицький вихвалявся: «Ми виграли велику політичну кампанію в складних умовах. 
В країні [мався на увазі СРСР загалом] обрано 80 % членів партії, в республіці 88 %»1.

В умовах, коли можливості політичної маніфестації були обмежені, велику роль 
відгравали мистецькі прояви. Причому компартійна карально-ідеологічна машина 
намагалася утримувати українську культуру в етнографічній резервації, щоб вона 
не виходила за межі екзотичної, несучасної, «селянської» парадигми. Однак сучасне, 
неофіційне мистецтво знаходило можливості прориватися через пропагандистські 
перешкоди, знаходячи вдячного та уважного українського читача, глядача та слухача.

Серед численних мистецьких заходів особливе місце займав музичний фестиваль 
«Червона рута». Ідея його проведення обговорювалася у колах творчої інтелігенції 
з кінця 1987 р. Але відбувся він лише 17–24 вересня 1989 р. і став фактично першим 
українським «майданом» – музичним. Міліція намагалася протидіяти проявам укра-
їнської ідентичності, зокрема забирала синьо-жовті прапори. Утім, все це було марно. 
Співаки зверталися до правоохоронців із закликом захищати народ, а не компартійців. 
Симптоматично, що у знак солідарності деякі з міліціонерів аплодували. Саме на фес-
тивалі вперше у новітній час була публічно виконана пісня «Ще не вмерла Україна!».

28 вересня 1989 р. був усунутий з посади першого секретаря Компартії України 
Щербицький. На його місце Москва призначила прихильника Михайла Горбачова 
Володимира Івашка. Ця заміна була пов’язана з майбутніми виборами до Верховної 
Ради УРСР у березні 1990 р., що мали відбутися за новими підходами, які перед-
бачали введення окремих елементів демократії. Показовим було перешкоджання 
формуванню громадської організації «Народного руху України за перебудову», 
що в ситуацію навіть прийшлося втручатися Горбачову, і реєстрація відбулася вже 
після відставки Щербицького.

Під час передвиборчої кампанії методи компартійної влади залишалися старими. 
Державні медіа агітували за кандидатів від КПУ, на їхню користь працював й адміні-
стративний ресурс. А спецслужби вдавалися до провокацій і дезінформації суспільства 
відносно національно-демократичних сил. Кандидатам від них забороняли проводи-
ти мітинги та зустрічі з виборцями. У Львові, зокрема, 12 березня 1990 р. був силою 
розігнаний 20-тисячний мітинг, організований Українською Гельсінською спілкою: 
десятки людей були побиті, 108 – заарештовано, 36 – притягнуто до адміністративної 
відповідальності2. Подібне відбулося й у Рівному.

Утім, ставка Москви на оновлення керівництва КПУ та пресинг на українське сус-
пільство не справдилася. Хоча на виборах 1990 р. до Верховної Ради УРСР ХІ скликання 
комуністи узяли формальну більшість (239 мандатів), народними депутатами стала зна-

1  Цит. за: Кобута С., Кобута Л. Демократичні вибори в Україні 1990 року: особливості проведення та наслідки. Вісник 
Прикарпатського університету. Історія. 2010. Вип. 17. С. 38.
2  Кобута С., Кобута Л. Демократичні вибори в Україні 1990 року: особливості проведення та наслідки. Вісник 
Прикарпатського університету. Історія. 2010. Вип. 17.  С. 38.

чна кількість справжніх українських патріотів. Верховна Рада нового скликання стала 
впливовим центром суспільно-політичного життя УРСР, якою вона і мала бути. Маючи 
більшість, компартійні сили намагалися поставити її під свій повний контроль із метою 
збереження своєї монополії на державну владу за фасадом демократії. Перший секре-
тар КПУ Івашко був обраний главою Верховної Ради. При цьому відмовилися обрати до 
керівництва парламенту лідера національно-демократичних сил Ігоря Юхновського.

Увага суспільства в новообраній Верховній Раді УРСР була передусім прикута до 
національно-демократичної опозиції. Об’єднання опозиційних депутатів було названо 
«Народною Радою». Остання отримала контроль над низкою парламентських комі-
сій – науки та освіти, економічної реформи, зовнішніх справ, з питань чорнобильської 
катастрофи, прав людини, культури і духовного відродження. А головне, поставила 
питання про невідкладне прийняття Декларації про державний суверенітет. Адже 
на той час подібний документ був ухвалений багатьма радянськими республіками, 
включно з РРФСР.

Було розроблено сім проєктів Декларації. 28 червня почався їхній розгляд. Компар-
тійна більшість хотіла протягнути свій проект, який акцентував залишення України 
у складі СРСР. «Народна Рада» не тільки привернула до цього суспільну увагу. Інакше 
кажучи, вони мали дати чітку відповідь, що для них було важливіше – Україна чи СРСР. 

Відставка Володимира Івашка була гучною перемогою національно-демократич-
них сил. Вона була одразу конвертована в ухвалення 16 липня 1990 р. «Декларації про 
державний суверенітет України». За прийняття Декларації проголосували 355 депу-
татів при чотирьох голосах проти.

Прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 р. Декларація про 
державний суверенітет України докорінно відрізнялася від аналогічних норм респу-
бліканських Конституції 1919, 1929, 1937 й 1978 рр. Документ виразно артикулював 
суверенні права й окреслював державну компетенцію поки що союзної «української 
радянської держави». У ньому проголошувалося «державний суверенітет України як 
верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її те-
риторії та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах»3. 

У розділі першому «Самовизначення української нації» прокламувалося, що УРСР 
«як суверенна національна держава розвивається в існуючих кордонах на основі 
здійснення українською нацією свого невід’ємного права на самовизначення»; у тре-
тьому розділі «Державна влада» наголошувалося, що УРСР «самостійна у вирішенні 
будь-яких питань державного життя». Важливим був також шостій розділ Декларації – 
«Економічна самостійність», в якому стверджувалося право республіки самостійно ви-
значати власний економічний статус й фіксувалася вимога щодо права УРСР «на свою 
частку в загальносоюзному багатстві, зокрема в загальносоюзних алмазному та валют-
ному фондах і золотому запасі, яка створена завдяки зусиллям народу Республіки»4. 
Окремі положення дев’ятого розділу Декларації «Зовнішня і внутрішня безпека» де-

3  Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 р. Київ: 
Політвидав України, 1990. С. 3. 
4  Там само, с. 4–5. 
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НАРИС ВІСІМНАДЦЯТИЙ.    
Боротьба за українську державність у період  
Української СРР/РСР (1919–1991 рр.)

кларували право на створення республіканського міністерства оборони: «Українська 
РСР має право на власні Збройні Сили. Українська РСР має власні внутрішні війська 
та органи державної безпеки, підпорядковані Верховній Раді Української РСР». 

Надзвичайно важливим був заключний десятий розділ Декларації – «Міжнародні 
відносини», у якому по суті заявлялося про стовідсоткове відновлення міжнародної 
правосуб’єктності України1. 

Ухвалення Декларації було важливим сигналом про те, що процес державного 
будівництва в Україні набирав обертів. Символічно, що з 24 липня 1990 р. блакит-
но-жовтий прапор був піднятий перед будівлею Київради. Услід за Декларацією була 
ухвалена низка важливих нормативно-правових актів, зокрема закон «Про економічну 
самостійність УРСР» та постанова про реалізацію положень «Декларації про держав-
ний суверенітет» у сфері зовнішніх відносин.

Несподівана відставка Івашка мала й кадровий наслідок. Його місце 23 липня 
1990 р. зайняв другий секретар КПУ Леонід Кравчук. 

У вересні 1990 р. «Народна Рада» порушила питання про відставку Леоніда Кравчу-
ка та голови Ради міністрів Віталія Масола через невиконання ними положень «Декла-
рації про державний суверенітет». Крім того, опозиція закликала розпустити КПУ та не 
підписувати новий союзний договір. Однак ініціативи «Народної Ради» ігнорувалися 
або саботувалися компартійною більшістю. Репресивна машина блокувала спроби 
«Народної Ради» організувати масові протести. Зокрема, був фактично зірваний все-
український страйк, призначений на 1 жовтня. 

Сконцентрувавшись на протидії та утисках національно-демократичної опозиції, 
компартійна влада недооцінила того, наскільки українське суспільство було невдо-
волене низькими темпами національного державного будівництва та економічних 
реформ. Виявом цього невдоволення стала студентська Революція на граніті. 2 жовтня 
молоді люди за ініціативою «Українського студентського союзу» та «Студентського 
братства» утворили на площі Жовтневої революції (нині – майдан Незалежності) 
наметове містечко. Протестувальники оголосили такі вимоги: не підписувати новий 
союзний договір; провести дострокові вибори до Верховної Ради на багатопартійних 
та демократичних засадах; націоналізувати майно КПУ та ЛКСМУ; відправити у від-
ставку главу Ради міністрів УРСР Віталія Масола; повернути українців, мобілізованих 
у радянську армію, для проходження військової служби на території України. Сту-
дентські протести отримали потужну підтримку як в столиці, так і по всій республіці. 

Компартійні лідери, захоплені зненацька, вдалися одночасно до залякування 
силовим розгоном і спроб вмовляння маніфестантів. Щоб не допустити демонтажу 
наметового містечка, 6 жовтня у Києві була проведена акція солідарності з протесту-
вальниками, у якій взяли участь 50 тис. осіб. Силовий сценарій був відкладений, однак 
компартійна влада продовжувала ігнорувати протестувальників: ненасильницький 
характер протестів здавався їй безпечним. Протести почали ширитися республікою. 

1  Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 р. Київ: 
Політвидав України, 1990. С. 7–8. 

Почався масовий вихід із лав КПУ, одним з перших поклав на стіл свій партквиток 
письменник Олесь Гончар. До протестувальників приєдналися дев’ять народних депу-
татів «Народної Ради». 

За два тижня протестів компартійна влада зрозуміла «силу слабких» та змушена 
була піти на поступки. 17 жовтня Верховна Рада  ухвалила постанову, у якій були ча-
стково враховані вимоги протестувальників. Згодом проти лідерів революції, а також 
найбільш продержавницьки налаштованих депутатів «Народної Ради», були застосова-
ні репресії. Зокрема, були заарештовані активіст Олесь Доній і нардеп Степан Хмара.

На виконання вимог протестувальників 23 жовтня глава Ради міністрів Віталій Ма-
сол був відправлений у відставку. Це не призвело до зміни політичного курсу, на його 
місце був призначений консервативний комуніст Вітольд Фокін – голова Держплану 
УРСР. Серед інших поступок компартійної більшості – виключення 24 жовтня із Кон-
ституції УРСР шостої статті про керівну роль КПРС. Також було розблоковане питання 
Конституційної комісії. 

З початком 1991 р. «радянська імперія» застосувала силові методи придушення 
народних протестів у країнах Балтії. Особливо криваво це відбулося у Вільнюсі. 

До остаточного відновлення незалежності України залишався ще рік. Для реально-
го наповнення проголошених положень Декларації 1990 р. потрібні були десятиліття.

Завдяки спільним зусиллям українці зберегли національну ідентичність і держав-
ність, втіливши їх у відновленій незалежній державі – Україні. 

Автори: Валерій Смолій, Гульнара Бекірова, Ігор Якубовський,  
Ніна Лапчинська, Анатолій Подольський
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ПостатіПостаті--символисимволи
українськоїукраїнської
державностідержавності

1932–19331932–1933

Голодомор – штучний голод, злочин сталінського тоталітарного режиму проти 
Українського народу, що забрав життя понад 7 млн. осіб

ГолодоморГолодомор--геноцид геноцид 
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««Розстріляне ВідродженняРозстріляне Відродження»»

Духовно-культурне та літературно-мистецьке покоління 20-х і 30-х рр. XX ст. 
в Українській СРР, яке було знищене під час терору радянського тоталітарного 

режиму (на фото родина Крушельницьких, початок 1930-х)

Микола ХвильовийМикола Хвильовий

Один з основоположників  
пореволюційної української прози,  

член-засновник літературних  
організацій «Гарт» (1923), ВАПЛІТЕ (1926) 

та ін. Закінчив життя самогубством

1893–19331893–1933

Валеріан ПідмогильнийВалеріан Підмогильний

Один з найвизначніших прозаїків 
українського «Розстріляного 

відродження», письменник і перекладач. 
Жертва сталінських репресій 

1901–19371901–1937

Михайло ЯловийМихайло Яловий

Поет, прозаїк і драматург.  
Перший президент літературної 

організації «ВАПЛІТЕ» (1926).  
Жертва сталінських репресій 

1895–19371895–1937

Микола ЗеровМикола Зеров

Поет, літературознавець, 
літературний критик, полеміст, 

лідер «неокласиків», майстер сонетної 
форми та перекладач античної поезії. 

Жертва сталінських репресій

1890–19371890–1937
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Лесь КурбасЛесь Курбас

Режисер, актор, теоретик  
театру, драматург, публіцист, 
перекладач. Народний артист. 

Засновник театру «Березіль» (1926). 
Жертва сталінських репресій

1887–19371887–1937

Гнат ХоткевичГнат Хоткевич

Письменник, історик, бандурист, 
композитор, етнограф. Художній 

керівник Полтавської капели 
бандуристів (1928–1932). Жертва 

сталінських репресій

1877–19381877–1938

Микола КулішМикола Куліш

Один із засновників української 
модерної драматургії, втіленої 

у творчому тандемі з режисером  
Лесем Курбасом.  

Жертва сталінських репресій

1892–19371892–1937

Євген ПлужникЄвген Плужник

Поет, драматург, перекладач, співець 
гуманізму, член київської літературної 

групи «Марс». Помер в ув’язненні

1898–19361898–1936

Зі списку розстріляних Зі списку розстріляних 
(урочище Сандармох, Республіка Карелія,  

Російська Федерація)

27 жовтня – 4 листопада 193727 жовтня – 4 листопада 1937
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Михайль СеменкоМихайль Семенко

Основоположник і теоретик 
українського футуризму, поет.  
Жертва сталінських репресій

1892–19371892–1937

Володимир ЧехівськийВолодимир Чехівський

Прем’єр-міністр УНР  
(26 грудня 1918–13 лютого 1919). 

Один із засновників УАПЦ, радник 
митрополита В. Липківського.  
Жертва сталінських репресій

1876–19371876–1937

Михайло БойчукМихайло Бойчук

Один із засновників монументального 
мистецтва України XX століття. 

Засновник самобутньої школи 
українського мистецтва. Жертва 

сталінських репресій

1882–19371882–1937

Антін КрушельницькийАнтін Крушельницький

Письменник, літературний критик 
і літературознавець, педагог,  

міністр освіти УНР (1919).  
Жертва сталінських репресій

1878–19371878–1937

Євген КоновалецьЄвген Коновалець

Один із ідеологів українського 
націоналізму, полковник Армії 

УНР, командир Січових Стрільців, 
член Стрілецької Ради, командант 

УВО, голова Проводу українських 
націоналістів (1927), перший голова 

ОУН (з 1929)

1891–19381891–1938

Роман Шухевич  Роман Шухевич  
(Тарас Чупринка)(Тарас Чупринка)

Головний командир УПА (1943–1950), 
голова Секретаріату Української 
головноївизвольної ради (УГВР)  

(1943–1950)

1907–19501907–1950

Степан БандераСтепан Бандера

Один з ідеологів і теоретиків 
українського націоналістичного руху, 

голова Проводу ОУН. Автор Акту 
відновлення Української Держави  

30 червня 1941 року

1909–19591909–1959

Андрій МельникАндрій Мельник

Голова Проводу Українських 
Націоналістів.Ініціатор створення 

та ідеолог Світового Конгресу 
Вільних Українців

1890–19641890–1964
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Дмитро ДонцовДмитро Донцов

Один із перших керівників Союзу 
визволення України (1914), головний 
ідеолог українського інтегрального 

націоналізму

1883–19731883–1973

Андрій ЛівицькийАндрій Лівицький

Президент УНР в екзилі (1926–1954), 
Голова Директорії (25 травня  

1926–10 липня 1948)

1879–19541879–1954

Дмитро Мирон-ОрликДмитро Мирон-Орлик

Ідеолог та діяч Організації українських 
націоналістів (ОУН), Крайовий 

провідник ОУН на Осередньо-Східних 
Українських Землях

1911–19421911–1942

В’ячеслав ЛипинськийВ’ячеслав Липинський

Теоретик українського консерватизму. 
Один із організаторів Української 

демократично-хліборобської партії. 
Посол Української держави в Австрії

1882–19311882–1931

Іван КлимівІван Климів

«Легенда» - начальний комендант 
Української національної революційної 
армії, міністр політичної координації 
в Українському Державному Правлінні

1909–19421909–1942

Ярослав СтецькоЯрослав Стецько

Голова Українського державного 
правління. Перший заступник 
провідника С. Бандери, голова 

Проводу ОУН (1968–1986)

1912–19861912–1986

Олена ТелігаОлена Теліга

Поетеса, публіцистка, літературний 
критик, діячка ОУН

1906–19421906–1942

Василь Чучупак Василь Чучупак 

Головний отаман Холодного Яру 
(листопад 1919 – 18 березня 1920)

1895-19201895-1920
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Михайло КолодзінськийМихайло Колодзінський

Начальник Генерального штабу 
Карпатської Січі, Верховний 

Командант Збройних Сил Карпатської 
України

1902–19391902–1939

Дмитро Клячківський Дмитро Клячківський 
(Клим Савур)(Клим Савур)

Провідник ОУН м. Львова, Крайовий 
Провідник ОУН; перший командир УПА 

на Волині, командир УПА-Північ

1911–19451911–1945

Олег Кандиба  Олег Кандиба  
(Ольжич)(Ольжич)

Очільник культурно-освітньої 
референтури Проводу Українських 

Націоналістів (ПУН) і Революційного 
Трибуналу (ОУН)

1907–19441907–1944

Кирило ОсьмакКирило Осьмак

Президент Української головної 
визвольної ради (УГВР) 

1890–19601890–1960

Осип Дяків  Осип Дяків  
(Горновий)(Горновий)

Теоретик і організатор боротьби 
УПА, заступник голови Генерального 

Секретаріату УГВР

1921–19501921–1950

Дмитро Грицай Дмитро Грицай 
(Перебийніс)(Перебийніс)

Шеф Головного військового  
штабу УПА, генерал-хорунжий

1907–19451907–1945

Олекса Гасин  Олекса Гасин  
(Лицар)(Лицар)

Перший командир Групи УПА-Захід, 
шеф Головного військового штабу УПА, 

полковник

1907–19491907–1949

Тарас Боровець  Тарас Боровець  
(Бульба)(Бульба)

Засновник УПА,  
генерал-хорунжий

1908 - 19811908 - 1981
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Роман КравчукРоман Кравчук
(Петро)(Петро)

Крайовий провідник ОУН 
на західноукраїнських землях, керівник 
підпілля ОУН і УПА в Галичині, голова 

Президіальної колегії УГВР

1910–19511910–1951

Катерина ЗарицькаКатерина Зарицька
(Монета)(Монета)

Керівниця Українського червоного 
хреста УПА, зв’язкова Р. Шухевича

1914–19861914–1986

Василь КукВасиль Кук
(Коваль)(Коваль)

Командир УПА  
 генерал-хорунжий

1913–20071913–2007

Ярослава СтецькоЯрослава Стецько

Cпіворганізатор Червоного Хреста 
УПА, жіночої мережі і юнацтва ОУН, 

Антибільшовицького блоку народів 
(АБН), голова ОУН

1920–20031920–2003

Члени Харківського повстанкому (258 осіб, прізвища невідомі)

1922
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Юрко ТютюнникЮрко Тютюнник

Начальник партизансько-
повстанського шттабу, командир 

Волинської повстанської групи 
у Другому зимовому поході

1891–19301891–1930

Юліан МордалевичЮліан Мордалевич

Голова Радомишльського українського 
повстанського комітету, начальник 
Другої повстанської групи військ УНР

1896 – р. см. невід1896 – р. см. невід

Назарій ПетренкоНазарій Петренко

Голова Центрального українського 
повстанського комітету, член 
Української партії соціалістів-

революціонерів

1892–19381892–1938

Михайло ТокаревськийМихайло Токаревський

Голова Полтавського українського 
повстанського комітету, 

член Української партії соціалістів-
революціонерів

1884–19741884–1974

Євген СтахівЄвген Стахів

Очільник проводу  українського підпілля 
на Донбасі, член ОУН, «Карпатської 
Січі». Батько лауреата Нобелівської 

премії Євгена-Зенона Стахіва

1918–20141918–2014

Володимир КедровськийВолодимир Кедровський

Державний контролер УНР, очільник 
Державної Інспекції військ Армії УНР, 
економіст-юрист, військовий аташе

1890–19701890–1970

Андрій Гулий-ГуленкоАндрій Гулий-Гуленко

Командувач повстанських військ 
на Правобережжі та в Бессарабії, 

генерал-хорунжий армії УНР

1886–19261886–1926

Вільгельм ГабсбурґВільгельм Габсбурґ
(Василь Вишиваний)(Василь Вишиваний)

Політик, дипломат, ерцгерцог 
династії Габсбурґів, полковник Легіону 

Українських Січових Стрільців

1895–19481895–1948
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Софія БалаСофія Бала Іван ВладикаІван Владика

Родина БугаєнкоРодина БугаєнкоРодина КлимпушРодина Климпуш

Незважаючи на  небезпеку, загальнолюдські цінності, віра,  
мова й традиції національно-визвольної боротьби  

передавалися від покоління до покоління

Родини Владика-Гаврищак, а також родини Бугаєнко, Боровських, Моркляник, 
Кузняк-Баланюк, Климпуш, Бухало-Лавренюк та Халаменюк-Шалак – учасники, 

очевидці боротьби за незалежність на Тернопільщині, Закарпатті, Галичині, 
Кіровоградщині, Полісся та Волині

Родина Владики-БуярРодина Владики-Буяр

Родина Бухало-ЛавренюкРодина Бухало-Лавренюк

Василь МоркляникВасиль Моркляник

Родина Халаменюк-ШалакРодина Халаменюк-Шалак

592 593



««Великий терорВеликий терор»»

В УРСР було засуджено 198 тис. 918 осіб, із яких близько  
двох третин — до розстрілу

1937–19381937–1938

Голокост та депортаціїГолокост та депортації

Понад 700 тис. українців депортовано тоталітарним  
комуністичним режимом із Польщі – українських етнічних земель Лемківщини, 
Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини; 

понад 400 тис. кримських татар депортовано з Криму

Понад 1,5 млн. євреїв України стали жертвами Голокосту

1944–19511944–1951

1941–19451941–1945
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Євген БерезнякЄвген Березняк

Військовий розвідник, командир групи 
«Голос», рятівник Кракова, ветеран 

Другої світової війни, генерал-майор, 
Герой України

1914–20131914–2013

Іван КожедубІван Кожедуб

Льотчик-винищувач, маршал авіації, 
ветеран Другої світової війни 

Найрезультативніший ас в авіації 
Антигітлерівської коаліції за весь час 

Другої світової війни (64 повітряні 
перемоги)

1920–19911920–1991

Лука СушкоЛука Сушко

Військовий, командир розвідки, 
начальник штабу 105-го танкового 

полку, ветеран Другої світової війни, 
генерал-майор, Герой України

1919–20111919–2011

Петро ГригоренкоПетро Григоренко

Військовий, ветеран Другої світової 
війни,  генерал-майор, правозахисник. 
Виступав на захист кримських татар 

та інших депортованих народів, 
сприяв утворенню в Києві Української 

Гельсінської групи

1907–19871907–1987

Олексій БерестОлексій Берест

Військовий, ветеран Другої світової 
війни, лейтенант, Герой України. 

Встановив, разом з Михайлом 
Єгоровим та Мелітоном Кантарією, 
Прапор Перемоги на даху німецького 

Рейхстагу 30 квітня 1945

1921–19701921–1970

Тетяна МаркусТетяна Маркус

Учасниця антинацистського  
підпілля у місті Києві у 1941–1943 рр., 

Герой України

1921–19431921–1943

Кузьма Дерев’янкоКузьма Дерев’янко

Військовий, начальник розвідки, брав 
участь у Курській битві  й визволенні 

Харкова, ветеран Другої світової війни, 
генерал-лейтенант, Герой України

1904–19541904–1954

Анатолій ШапіроАнатолій Шапіро

Командир окремого стрілецького 
батальйону 100-ї стрілецької дивізії, 

учасник визволення концентраційного 
табору Аушвіц 27 січня 1945 року,  

Герой України

1913–20051913–2005
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Андрій ЛівицькийАндрій Лівицький

Президент УНР в екзилі 
(25 травня 1926–10 липня 1954)

1879–19541879–1954

Микола ЛівицькийМикола Лівицький

Президент УНР в екзилі
(22 березня 1967–8 грудня 1989)

1907–19891907–1989

Степан ВитвицькийСтепан Витвицький

Президент УНР в екзилі
(17 січня 1954–9 жовтня 1965)

1884–19651884–1965

Микола Плав’юкМикола Плав’юк

Президент УНР в екзилі
(8 грудня 1989–22 серпня 1992)
Голова Організації українських 

націоналістів (1979–2012)
 

1925–20121925–2012

Микола РуденкоМикола Руденко

Письменник, філософ, громадський 
діяч, засновник Української Гельсінської 

групи, Герой України

1920–20041920–2004

Олесь БердникОлесь Бердник

Правозахисник, співзасновник 
Української Гельсінської групи 

(УГГ), ветеран війни, політв’язень, 
письменник

1926–20031926–2003

Левко Лук’яненкоЛевко Лук’яненко

Письменник, юрист та дисидент, 
співзасновник Української Гельсінської 
групи, політв’язень, народний депутат 

України, Герой України. Автор Акта 
проголошення незалежності України

1928–20181928–2018

Іван КандибаІван Кандиба

Правозахисник, співзасновник 
Української Гельсінської групи, 

політв’язень

1930–20021930–2002
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Оксана МешкоОксана Мешко

Правозахисниця, співзасновниця 
Української Гельсінської групи, 

політв’язень

1905–19911905–1991

Ніна КараванськаНіна Караванська

Правозахисниця, співзасновниця 
Української Гельсінської групи

1926–19981926–1998

Олекса ТихийОлекса Тихий

Дисидент, правозахисник, педагог, 
мовознавець, співзасновник Української 

Гельсінської групи, політв’язень

1927–19841927–1984

Валерій МарченкоВалерій Марченко

Дисидент, правозахисник, перекладач, 
політв’язень

1947–19841947–1984

ліквідатори аварії на ЧАЕСліквідатори аварії на ЧАЕС

Майже 600 тис. осіб 76  національностей Радянського Союзу  брали участь 
у ліквідації наслідків катастрофи. 206 діб 90 тис. осіб працювали над 

спорудженням «Укриття 4-го блока ЧАЕС»

26 квітня 198626 квітня 1986

600 601



Митрополит Миколай Митрополит Миколай 
(Борецький)(Борецький)

Митрополит Київський і всієї  
УкраїниГлава Української  

Православної Церкви,  
політв’язень

1875–19351875–1935

Мстислав СкрипникМстислав Скрипник

Патріарх Київський і всієї  
Українию. Предстоятель  

Української Автокефальної 
Православної Церкви

1898–19931898–1993

Митрополит Володимир Митрополит Володимир 
(Стернюк)(Стернюк)

Виконувач обов’язків глави  
Української Греко-Католицької  

Церкви, політв’язень

1907–19971907–1997

Йосиф СліпийЙосиф Сліпий

Верховний архиєпископ  
Львівський – предстоятель  

Української Греко-католицької  
Церкви, політв’язень

1892–19841892–1984

Іван ДрачІван Драч

Перший голова Народного Руху України 
(1989), народний депутат України, 
Герой України, поет, перекладач, 

кіносценарист, драматург

1936–20181936–2018

Василь СтусВасиль Стус

Поет, перекладач, правозахисник, 
один із найбезкомпромісніших в’язнів 

сумління комуністичної тоталітарної 
системи, Герой України

1938–19851938–1985

Рафал ЛемкінРафал Лемкін

Правник, фундатор дослідження 
геноциду. Публічно вперше оголосив 

про голодомор-геноцид в Україні 
у зверненні в Нью-Йорку (1953)

1900–19591900–1959

Лесь ТанюкЛесь Танюк

Співзасновник та голова Всеукраїнської 
правозахисної організації «Меморіал» 

ім. В.Стуса (1992–2014); заступник 
голови Народного Руху України (1999), 

режисер театру і кіно, народний 
депутат України

1938–20161938–2016

602 603



Михайло ГориньМихайло Горинь

Співзасновник Української 
Гельсінської Спілки та Народного Руху 

України, правозахисник, дисидент 
і політв’язень, народний депутат 

України

1930–20131930–2013

Іван ГельІван Гель

Співзасновник Української Гельсінської 
Спілки, політв’язень, правозахисник, 

дисидент, політик, публіцист, 
релігійний діяч

1937–20111937–2011

В’ячеслав ЧорновілВ’ячеслав Чорновіл

Дисидент, публіцист, політв’язень, 
член Української Гельсінської 

Спілки, народний депутат України, 
Герой України

1937–19991937–1999

Ірина Стасів-КалинецьІрина Стасів-Калинець

Письменниця, поетеса, 
«шістдесятниця», політв’язень, 

активістка українського національного 
і правозахисного руху, філолог

1940–20131940–2013

Василь СимоненкоВасиль Симоненко

Поет, своєю творчістю поклав 
початок українському рухові опору 

1960-70-х pоків – «шістдесятництва». 
Організатор і активний член Клубу 

творчої молоді «Сучасник»

1935–19631935–1963

Іван СвітличнийІван Світличний

Літературознавець, мовознавець, 
поет, діяч руху «шістдесятництва», 

репресований. Організатор і активний 
член Клубу творчої молоді «Сучасник»

1929–19921929–1992

Алла ГорськаАлла Горська

Художниця, одна із засновниць 
руху «шістдесятництва», одна з 

перших представниць андеграунду. 
Організатор і активний член Клубу 

творчої молоді «Сучасник»

1929–19701929–1970

Ліна КостенкоЛіна Костенко

Письменниця, поетеса, діячка руху 
«шістдесятництва», активний 

член Клубу творчої молоді «Сучасник», 
правозахисниця

1930 р.н.1930 р.н.
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Євген ПатонЄвген Патон

Видатний вчений у галузі зварювальних 
процесів і мостобудування, 

академік НАН України. Фундатор 
і перший керівник Інституту 

електрозварювання АН України

1870–19531870–1953

Борис ПатонБорис Патон

Президент Національної академії 
наук України (1962–2020). Перший 

вчений, нагороджений відзнакою «Герой 
України». Видатний науковець у галузі 

зварювальних процесів

1918–20201918–2020

Сергій КорольовСергій Корольов

Видатний ракетний конструктор. 
Під його керівництвом запущено першу 

міжконтинентальну балістичну 
ракету, супутник Землі, здійснено 

перший політ людини в космос

1907–19661907–1966

Олег АнтоновОлег Антонов

Геніальний авіаконструктор світової 
авіації. Створив 52 типи планерів 

і 22 типи літаків. Творець найбільших 
транспортних літаків, академік 

НАН України

1906–19841906–1984

Олександр ШалімовОлександр Шалімов

Видатний український хірург 
російського походження, один із 

засновників української хірургічної 
школи, академік НАН України та 
Академії медичних наук України

1918–20061918–2006

Микола АмосовМикола Амосов

Геніальний лікар, учений у галузі 
медицини та біокібернетики, академік 

НАН України та Академії медичних 
наук України, Герой України

1913–20021913–2002

Андрій РомодановАндрій Ромоданов

Видатний нейрохірург,  
творець наукової школи, 

академік НАН України

1920–19931920–1993

Ігор СікорськийІгор Сікорський

Авіаконструктор українського 
походження. Творець перших у 

світі літаків, трансатлантичного 
гідроплана, серійного гелікоптера, 

першого в США літака-амфібії

1889–19721889–1972
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Павло ПоповичПавло Попович

Перший космонавт-українець, генерал-
майор авіації. Перший політ (12–15 
серпня 1962) здійснив на космічному 
кораблі «Восток-4» – перший у світі 

груповий політ двох пілотованих 
кораблів

1930–20091930–2009

Леонід КаденюкЛеонід Каденюк

Льотчик-випробувач 1-го класу, 
космонавт. Здійснив космічний політ 
на кораблі NASA «Колумбія» місії STS-

87 (19 листопада–5 грудня 1997),  
Герой України

1951–20181951–2018

Володимир КорецькийВолодимир Корецький

Юрист-міжнародник, спеціаліст 
у галузі міжнародного приватного 
права та загальної історії держави 

та права, академік

1890–19841890–1984

Володимир КубійовичВолодимир Кубійович

Історик, географ, енциклопедист, 
видавець, організатор видання та 
головний редактор Енциклопедії 

українознавства (1949)

1900–19851900–1985

Ярослав ДашкевичЯрослав Дашкевич

Історик, археограф, сходознавець. 
Автор студій з української 

історіографії, джерелознавства та 
спеціальних історичних дисциплін, 

сходознавства

1926–20101926–2010

Іван Крип’якевичІван Крип’якевич

Історик, академік НАН України, 
директор Інституту суспільних 

наук НАН України. Автор наукових 
досліджень про українську державність

1886–19671886–1967

Мирослав ПоповичМирослав Попович

Філософ, директор Інституту 
філософії імені Г.С. Сковороди НАН 

України, академік

1930–20181930–2018

Богдан ГаврилишинБогдан Гаврилишин

Мислитель, економіст, громадський 
діяч, меценат, член Римського клубу

1925–20141925–2014
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Володимир КульчицькийВолодимир Кульчицький

Правник, історик права, один 
з основоположників Львівської 

історико-правової дослідницької школи 
та розробників ідеї спадкоємності 
української державності, професор

1919–20091919–2009

Ярослав ПідстригачЯрослав Підстригач

Фізик, основоположник теоретичного 
моделювання в механіці деформованих 

середовищ, академік

1928–19901928–1990

Омелян ПріцакОмелян Пріцак

Філолог, сходознавець, історик. Перший 
директор Українського наукового 

інституту Гарвардського університету 
(до 1989)

1919–20061919–2006

Орест СубтельнийОрест Субтельний

Мислитель, історик. Книга 
вченого «Ukraine: A History» 

(1988) – визнана однією з найбільш 
впливових і важливих книг, видана 
Університетом Торонто (Канада)

1941–20161941–2016

Павло ТичинаПавло Тичина

Поет, перекладач, публіцист. 
Директор Інституту літератури 

АН УРСР (1936–1939, 1941–943), 
Голова Верховної Ради УРСР,  

Міністр освіти УРСР (1943–1948), 
академік НАН України

1891–19671891–1967

Михайло СтельмахМихайло Стельмах

Письменник, драматург, педагог, 
фольклорист, академік НАН України

1912–19831912–1983

Максим РильськийМаксим Рильський

Поет, перекладач, публіцист, 
громадський діяч, мовознавець, 

літературознавець,  
академік НАН України

1895–19641895–1964

Василь СухомлинськийВасиль Сухомлинський

Педагог, публіцист, письменник. Книга 
«Серце віддаю дітям» перекладена на 
30 мов світу і витримала 54 видання

1918–19701918–1970
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Володимир СосюраВолодимир Сосюра

Відомий літератор, автор понад 
40 збірок поезій. алежав до низки 

літературних організацій того періоду 
– «Плуг», «Гарт», «ВАПЛІТЕ» та ін.

1897–19651897–1965

Сергій ПараджановСергій Параджанов

Кінорежисер, один із представників 
хвилі «українського поетичного 

кіно». Міжнародне визнання здобув 
за екранізацію повісті Н. Коцюбинського 

«Тіні забутих предків»

1924–19901924–1990

Олесь ГончарОлесь Гончар

Письменник, літературний критик, 
громадський діяч, академік НАН 

України, Герой України

1918–19951918–1995

Іван МиколайчукІван Миколайчук

Кіноактор, режисер, сценарист. 
Відомий за фільмами «Тіні забутих 

предків», «Пропала грамота»

1941–19871941–1987

Володимир ІвасюкВолодимир Івасюк

Композитор-виконавець, 
поет, Герой України. Один із 

основоположників української естрадної 
музики. Автор найпопулярнішої 
української пісні «Червона рута»

1949–19791949–1979

Олександр ДовженкоОлександр Довженко

Письменник, кінорежисер, 
кінодраматург, художник, класик 

світового кінематографа

1894–19561894–1956

Володимир ГоровицьВолодимир Горовиць

Один з найвидатніших піаністів в 
історії музики. Отримав найвищу 

американську нагороду «Медаль 
Свободи», 25 премій «Греммі»

1903–19891903–1989

Квітослава-Орися Цісик Квітослава-Орися Цісик 
(Квітка Цісик)(Квітка Цісик)

Співачка українського походження. 
Її пісня «You Light Up My Life», отримала 

«Оскар» і «Золотий глобус» (1978) 
у категорії «Найкраща пісня до фільму», 

номінувалася на «Греммі»

1953–19981953–1998
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Іван КозловськийІван Козловський

Видатний український оперний  
співак, Народний артист України

1900–19931900–1993

Анатолій Солов’яненкоАнатолій Солов’яненко

Всесвітньовідомий український  
співак та громадський діяч, Народний 

артист України, Герой України

1932–19991932–1999

Дмитро ГнатюкДмитро Гнатюк

Оперний співак (баритон), режисер, 
педагог. Народний артист України, 

Герой України

1925–20151925–2015

Мирослав СкорикМирослав Скорик

Композитор і музикознавець, Герой 
України, Народний артист України, 

художній керівник Київської опери 
(2011–2016)

1938–20201938–2020

Павло ВірськийПавло Вірський

Танцівник і хореограф. Організатор 
(1937), балетмейстер (до 1940), 
художній керівник (1955–1975) 

Ансамблю танцю УРСР

1905–19751905–1975

Богдан СтупкаБогдан Ступка

Видатний актор театру і кіно, 
Народний артист України, 

Герой України

1941–20121941–2012

Леонід БиковЛеонід Биков

Видатний актор, режисер 
та сценарист, Народний  

артист України

1928–19791928–1979

Назарій ЯремчукНазарій Яремчук

Відомий співак, виконавець 
пісні «Червона рута», Народний 

артист України

1951–19851951–1985
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Микола КричевськийМикола Кричевський

Художник-постімпресіоніст, 
живописець, графік, театральний 

декоратор

1898–19611898–1961

Серж ЛифарСерж Лифар

Балетний танцівник та хореограф 
українського походження, відомий як 
один із найвидатніших танцівників 
XX ст. Засновник Академії танцю 

при «Гранд-Опера»

1905–19861905–1986

Лев ВенедиктовЛев Венедиктов

Хоровий диригент,  
педагог, член-кореспондент 

Національної академії мистецтв 
України, Герой України

1924–20171924–2017

Олександр АрхипенкоОлександр Архипенко

Скульптор і художник, один 
із основоположників кубізму 
в скульптурі. Дійсний член 

Американської Академії 
Мистецтва і Літератури

1887–19641887–1964

Катерина БілокурКатерина Білокур

Художниця в жанрі наївного 
мистецтва, майстриня народного 

декоративного живопису, Народний 
художник України

1900–19611900–1961

Леонід ЖаботинськийЛеонід Жаботинський

Спортсмен, важкоатлет, дворазовий 
абсолютний олімпійський чемпіон 

з важкої атлетики в суперважкій ваговій 
категорії, чотириразовий чемпіон світу і 

дворазовий чемпіон Європи

1938–20161938–2016

Марія ПримаченкоМарія Примаченко

Художниця в жанрі наївного 
мистецтва, майстриня народного 

декоративного живопису, Народний 
художник України

1909–19971909–1997

Валерій ЛобановськийВалерій Лобановський

Видатний футболіст і тренер-
наставник «Динамо» (Київ), на чолі 
якого двічі вигравав Кубок володарів 

кубків УЄФА. Став віцечемпіоном 
Європи 1988. Герой України

1939–20021939–2002
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НАРИС ДЕВ’ЯТНАДЦЯТИЙ.    
Українська державність після відновлення незалежності  
України (з 24 серпня 1991 р.)

Проголошення незалежності 24 серпня 1991 р. супроводжувалося політичною 
боротьбою за відновлення Української держави на засадах національного 

державотворення та багатовікових традицій державності. Український народ праг-
нув реалізувати свою істинну національну державність і зробив це на всеукраїнсько-
му референдумі, давши чітку відповідь на підтримку незалежності й державного 
суверенітету. 

На шляху зміцнення державної та економічної  
незалежності України (1991–1994 рр.)

24 серпня на позачерговому засіданні «Народна Рада» – парламентська опозиція 
Демократичного блоку виступила з ініціативою негайно проголосити незалежність. 
Від її імені виступив народний депутат України Ігор Юхновський. І ввечері 24 серпня 
1991 р. 346 голосами «за» (при п’яти «проти» та двох, що утрималися) був прийнятий 
історичний документ – «Акт проголошення незалежності України» (далі – Акт). У сесійну 
залу парламенту урочисто внесли синьо-жовтий прапор, депутати заспівали націо-
нальний гімн – «Ще не вмерла Україна!». За пропозицією Леоніда Кравчука, Акт мав 
бути підтверджений на всеукраїнському референдумі 1 грудня разом із проведенням 
виборів Президента України. 

Акт засвідчив продовження тисячолітньої традиції державотворення в Україні 
як підстави до створення самостійної української держави – України. Ця ідея була 
також підкреслена у зверненні Верховної Ради України до народу на підтримку Акта 
проголошення незалежності: «Наша земля пережила багато кривд і страждань, неволі, 
лихо засівало її – тож 1 грудня сама історія дає нам шанс, можливо останній, стати 
справжніми громадянами, творцями своєї держави, будівниками “власної хати”, 
де панують “своя правда, і сила і воля”». Натомість у зверненні «До парламентів світу» 
від 5 грудня 1991 р. № 1927 надано оцінку проголошення незалежності як відродження 
своєї неодноразово руйнованої державності.

Президія Верховної Ради України 26 серпня 1991 р. тимчасово призупинила діяль-
ність Комуністичної партії України (КПУ). Група народних депутатів проголосила само-
розпуск компартії, а вже 30 серпня Леонід Кравчук видав указ про заборону її діяльності. 

Необхідною передумовою відновлення державної незалежності була економічна 
самостійність та економічний суверенітет України. У червні Верховна Рада перевела 
під юрисдикцію УРСР державні підприємства та призупинила дію окремих норм 
Закону СРСР «Про союзний бюджет», щоб податки йшли виключно у республікан-
ський бюджет. Українська республіканська контора Держбанку СРСР перетворилася 
на Національний банк України (НБУ)1. За керівництва першого Голови Правління НБУ 
Володимира Матвієнка (6 червня 1991 р. – 24 березня 1992 р.) було затверджено зразки 
гривневих купюр, створено Національну скарбницю, банкнотно-монетний двір2. До-

1  Історія центрального банку України. URL: https://bank.gov.ua/ua/about/nbu-history
2 Науковці України. Еліта держави. URL: http://logos-ukraine.com.ua/project/index.php?project=nued&id=88

помога та підтримка центральних банків Великї Британії, Франції, Німеччини, США, 
Китаю та Угорщини відкрили можливості для створення національної грошової систе-
ми3. Наступним законодавчим кроком стало затвердження 10 грудня 1991 р. Верховною 
Радою України назви і характерних ознак грошової одиниці України – гривні4. 

12 вересня 1991 р. Верховна Рада України ухвалила Закон «Про правонаступниц-
тво України». Однак Україна проголошувалася правонаступницею лише УРСР. Далі 
був ухвалений закон, який автоматично надав громадянство України всім мешканцям 
УРСР, а також «Декларація прав національностей України», у якій гарантувалося всім 
національним меншинам, що проживали на українській території, рівні політичні, 
економічні та культурні права. 18 вересня Президія Верховної Ради тимчасово затвер-
дила синьо-жовтий прапор як державний, до ухвалення Конституції України.

Одразу після прийняття Акта проголошення незалежності України Верховна Рада 
ухвалила постанову «Про військові формування в Україні». 5 вересня 1991 р. Парламент 
призначив генерал-майора авіації Костянтина Морозова Міністром оборони України. 
11 жовтня 1991 р. Ухвалив Концепцію оборони і будівництва Збройних Сил України, 
де передбачалося реалізація наміру стати в майбутньому нейтральною, без’ядерною 
державою та склад Збройних Сил України (ЗСУ): Сухопутні війська (Війська наземної 
оборони), Військово-Повітряні Сили і Сили Протиповітряної оборони (Війська повітря-
ної оборони), Військово-Морські Сили. 

Знаковою датою у становленні ЗСУ стало 6 грудня 1991 р. – ухвалення законів «Про 
оборону України» і «Про Збройні Сили України»5. У документі містилися два особливо 
важливих положення. По-перше, у ЗСУ використовується державна мова. По-друге, 
військово-патріотичне виховання військовослужбовців здійснюється на національ-
но-історичних традиціях народу України. 3 січня 1992 р. розпочався процес приведен-
ня до добровільної присяги на вірність народові України дислокованих на українській 
території військ. На час проголошення Україною незалежності чисельність військ 
становила близько 980 тис. осіб, однак підлягала скороченню у зв’язку з низкою угод.

Викликом у сфері національної безпеки для України була наявність ядерної зброї. 
У держави був третій за обсягами у світі ядерний арсенал. Сам факт його розташування 
на території міг бути приводом для невиведення радянських військ через необхідність 
охорони. Тому ще у «Декларації про державний суверенітет України» у липні 1990 р. 
було чітко заявлено про бажання досягти без’ядерного статусу. У період із листопада 
1991 р. по травень 1992 р. тактичні ядерні заряди у кількості 2 883 одиниці були виве-
зені з території України до Росії.

4 листопада Верховна Рада ухвалила Закон України «Про державний кордон Украї-
ни». Відповідно до нього державний кордон СРСР у межах УРСР із Польщею, Чехо-

3  Патрикац Л. Життя іде, і береже його – ідея. Штрихи до портрета Володимира Матвієнко – банкіра і людини. Вісник 
НБУ. Травень 1996. С. 12.
4  Незалежність починалася з гривні. Урядовий кур’єр. URL: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/nezalezhnist-pochi-
nalasya-z-grivni/
5  Про Збройні Сили України: Закон України від 6 грудня 1991 р. № 1934-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1934-12/ed19911206
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НАРИС ДЕВ’ЯТНАДЦЯТИЙ.    
Українська державність після відновлення незалежності  
України (з 24 серпня 1991 р.)

словаччиною, Угорщиною та Румунією й адміністративний кордон УРСР із РРФСР, 
Білоруською та Молдавською РСР визначався як державний кордон України. 

На всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 р. 90,32 % громадян України 
проголосували на підтримку «Акта проголошення незалежності України». Першим 
Президентом України громадяни обрали Леоніда Кравчука, який отримав 61,5 % голо-
сів. Після оприлюднення результатів всеукраїнського референдуму, Україну визнали 
Польща та Канада, згодом – Литва та Латвія, а також США. 

7–8 грудня 1991 у білоруській Біловезькій пущі відбулася зустріч лідерів Російської 
Федерації (РФ), України та Білорусі, де проголосили розпуск СРСР. Натомість уклали до-
говір про формування Співдружності Незалежних Держав (СНД): РФ, Білорусі та України, 
який 12 грудня після гострих дискусій був ратифікований Верховною Радою України з за-
стереженнями. А 20 грудня вона ухвалила заяву, що Україна не планує входити у жодну 
наднаціональну структуру СНД. Наступного дня до цього об’єднання приєдналися ще ві-
сім радянських республік. Поза ним залишалися лише Литва, Латвія, Естонія та Грузія. 

Затвердження Державного Гімну України відбулося 15 січня 1992 р. Указом Президії 
Верховної Ради України. Однак затверджувалася лише його мелодія, а питання тексту 
було відкладено на майбутнє. У вересні 1992 р. за ініціативи Комісії Верховної Ради 
України з питань культури та духовного відродження і Президента Леоніда Кравчука 
зразком мелодії був затверджений клавір Гімну у музичній редакції Мирослава Скорика 
та Євгена Станковича.

28 січня 1992 р. парламент розглянув питання Державного Прапора України. Верховна 
Рада України затвердила «національний прапор, що являє собою прямокутне полотнище 
з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої – синього кольору, 
нижньої – жовтого кольору, із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3»1. 

Активно відбувалося затвердження Державного Герба України. Ще 24 червня 1991 р. 
Верховна Рада УРСР оголосила відкритий конкурс. Було подано 200 варіантів, із яких 
192 містили зображення тризуба. У жовтні 1991 р. переможцем оголошено проєкт, за-
пропонований геральдистами Андрієм Гречило, Олексієм Коханом та Іваном Турецьким. 
У процесі переговорів тризуб був затверджений як «малий Державний Герб України» 
та мав стати головним елементом великого Державного Герба України.

Весною 1992 р. російський уряд уперше застосував «енергетичну зброю» проти 
України – підняв ціни на енергоносії до світового рівня. У відповідь Верховна Рада 
України схвалила стратегічний документ «Основи національної економічної полі-
тики», поданий Президентом України Леонідом Кравчуком. У ньому пропонувалося 
провести «шокову терапію» за прикладом реформ у державах Центрально-Східної 
Європи. Однак уряд Вітольда Фокіна не вдавався до рішучих кроків. 1 жовтня 1992 р. 
парламент відправив Прем’єр-міністра України у відставку.

З метою реалізації нового курсу Верховна Рада України 24 березня 1992 р. обрала 
на посаду Голови Правління НБУ Вадима Гетьмана. Він був провідником ідеї віднов-

1  Про Державний прапор України: Закон України від 28 січня 1992 р. № 2067-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2067-12

лення незалежності України та утвердження її економічної самостійності, автором 
і редактором Закону України «Про ціни і ціноутворення», співавтором Закону України 
«Про економічну незалежність України». Важливо підкреслити, що саме в цей період 
відбулося створення єдиного розрахунково-касового центру НБУ (липень 1992 р.), 
вступ України до Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Європейського банку ре-
конструкції та розвитку (вересень 1992 р.), початок торгів на Валютній біржі (серпень 
1992 р.)2. Знаковою подією розвитку фінансової та банківської системи і своєрідним 
паростком євроінтеграційного та світового фінансового визнання також стало під-
ключення до міжнародної банківської мережі S.W.I.F.T. (1993 р.)3. У цьому велику роль 
відіграли рішення нового керівника НБУ – Віктора Ющенка (26 січня 1993 р. – 11 січня 
2000 р.). Рівень банківської системи України наблизився до світового4. 

22 серпня 1992 р. відбувся символічний крок історичного значення. Президент 
Української Народної Республіки (УНР) в екзилі Микола Плав’юк урочисто склав пов-
новаження Державного Центру УНР перед Президентом України, Головою Верховної 
Ради України та Прем’єр-міністром України. В офіційній заяві зазначалося: «Складаючи 
свої повноваження, ми заявляємо, що проголошена 24 серпня та утверджена 1 грудня 1991 р. 
народом України Українська Держава продовжує державно-національні традиції УНР і є 
правонаступницею Української Народної Республіки»5. Крім Миколи Плав’юка, вона була 
підписана головою Уряду УНР в екзилі Іваном Самійленком і головою Української 
Народної Ради Михайлом Воскобійником. Леоніду Кравчуку були передані клейноди 
УНР (печатка та прапор), а також грамота про правонаступництво. 

Водночас 1992 р. став знаковим у питанні врегулювання статусу Автономної Рес-
публіки Крим (АРК) та Чорноморського флоту. Москва ініціювала питання належності 
Чорноморського флоту й АРК. З огляду на агресивну риторику Росії та використання 
на свій розсуд військових підрозділів, що розташовувалися в Україні, Леонід Кравчук 
видав у квітні 1992 р. указ, що всі військові структури у республіці підпорядковуються 
Міністерству оборони України. Тоді ж парламент ухвалив Закон України «Про статус 
Автономної Республіки Крим», де зазначалося, що АРК є невід’ємною частиною Укра-
їни і не може бути переданий до складу будь-якої іншої держави6. 

Із весни 1993 р. остаточно загальмувався конституційний процес, пропонувало-
ся піти шляхом «ненаписаної Конституції», тобто ухвалювати закони за окремими 
владними інституціями та сферами державного управління. А до, власне, «написаної» 
Конституції повернутися у майбутньому. 

2  Патрикац Л. Весна завжди пора надій. Штрихи до портрета Вадима Гетьмана – політика, банкіра, людини. Вісник 
НБУ. Травень 1996. С. 26.
3  Про систему валютного регулювання та валютного контролю: декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 
1993 р. № 15-93. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-93#Text
4  Патрикац Л. …А небо ось-ось задзвенить зорепадом. Штрихи до портрета Віктора Ющенка – банкіра, особистості. 
Вісник НБУ. Травень 1996. С. 40–41.
5  1992: останній президент УНР передає Кравчуку клейноди. URL: http://www.istpravda.com.ua/videos/2012/01/22/69657/
6  Про статус автономної Республіки Крим. Про розмежування повноважень між органами державної влади України 
і Республіки Крим: Закон України від 29 квітня 1992 р. № 2299-XII. URL: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2299-12
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НАРИС ДЕВ’ЯТНАДЦЯТИЙ.    
Українська державність після відновлення незалежності  
України (з 24 серпня 1991 р.)

Тим часом у країні зростало невдоволення діями влади. Проводилися численні 
акції протестів і страйки з вимогою дострокових виборів президента та парламенту. 
У липні було призначено референдум на 26 вересня 1993 р. про довіру до Президента 
та Верховної Ради України. У цій боротьбі за повноваження відновлено діяльність КПУ.

Референдум не задовольнив громадян. Масштаб протестів значно виріс. Тому оби-
дві гілки влади 24 вересня погодилися на дострокові вибори: парламенту – у березні 
1994 р., президента – у червні 1994 р. За декілька днів до того парламент задовольнив 
прохання Леоніда Кучми піти у відставку. Нового очільника уряду вже не признача-
ли – виконувачем обов’язків прем’єра став Юхим Звягільський. 27 вересня Президент 
видав указ про перепідпорядкування собі уряду.

Показово, що розбудова держави пішла за моделлю «неписаної Конституції». 
Так, у жовтні 1993 р. були ухвалені закони «Про вибори народних депутатів України» 
та «Про назву, структуру і кількісний склад нового парламенту України», а у лютому 
1994 р. – «Про формування місцевих органів влади та самоврядування». При цьому 
на 26 червня, одночасно з першим туром президентських, були призначені вибори 
депутатів і голів місцевих рад. 

Невдачами перших років незалежності скористалися «ліві сили»: КПУ отримала 90 
мандатів; «Селянська партія» – 19 мандатів; «Соціалістична партія України» (СПУ) – 14 
мандатів. Крім того, багато лівих і компартійних політиків пройшли як «безпартійні» 
(усього таких було 220 осіб). Націонал-демократичні сили отримали такі результати: 
Народний Рух України – 20 мандатів, Українська республіканська партія – 9, Конгрес 
українських націоналістів – 5. Як це не парадоксально, але ситуація у парламенті 
на третьому році незалежності була навіть гіршою, ніж після виборів 1990 р.

Спікером Верховної Ради України був призначений очільник СПУ Олександр Мороз, 
а першим його заступником – Олександр Ткаченко. Ліві домоглися від Леоніда Кравчука 
погодитися на призначення 16 червня Прем’єр-міністром України Віталія Масола, який 
був відправлений у 1990 р. у відставку з посади голови Ради міністрів УРСР під тиском 
«Революції на граніті». Отже, відбувалася явна «реставрація» компартійного режиму під 
оновленими політичними брендами та гаслами. 

Для того щоб зробити цей процес незворотнім, залишалося лише отримати кон-
троль над посадою Президента України. Однак підсумки голосування показали, 
що ліва політична стратегія зазнала нищівної поразки. Олександр Мороз отримав 
лише 13 % голосів і не потрапив у другий тур, у який пройшли Леонід Кучма та Леонід 
Кравчук. Переможцем перегонів став Леонід Кучма.

У листопаді 1994 р. Президент України запропонував Верховній Раді України 
скасувати застереження, внесене за його ініціативою при ратифікації Лісабонського 
протоколу у 1993 р., на що парламент погодився. А 5 грудня 1994 р. був підписаний Бу-
дапештський меморандум – «Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднан-
ням України до Договору про нерозповсюдження ядерного озброєння»1. У межах його 

1  Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної 
зброї від 5 грудня 1994 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158

реалізації з території України у 1995–1996 рр. були вивезені всі ядерні заряди, а також 
ліквідовувалися засоби їх доставки та інфраструктура. А за окремою україно-росій-
ською угодою 1996 р. РФ передавалися стратегічні бомбардувальники, 575 крилатих 
ракет Х-55 та 120 залізничних вагонів обладнання до них як погашення боргу перед РФ 
за поставлений газ на суму 275 млн дол. США. Будапештський меморандум остаточно 
підвів риску під ядерним роззброєнням України. 

Треба зазначити, що укладення меморандуму відбувалося на тлі чергової хвилі 
ескалації навколо АРК. Користуючись слабкістю центральної влади, у лютому 1994 р. 
на півострові відбулися президентські вибори та ухвалення конституції. 

11 травня 1995 р. у Київ приїхав президент США Білл Клінтон. А 26 вересня 1995 р. 
на сесії Європарламенту Україну одностайно було прийнято до Ради Європи. Це наочно 
продемонструвало, що Українська держава мала широку міжнародну підтримку у питан-
ні збереження своєї територіальної цілісності та національної безпеки. Отже, парламенту 
АРК нічого не залишалось, як наприкінці травня скасувати своє рішення про референдум. 
У листопаді 1995 р. була ухвалена нова редакція кримської конституції, яка не перед-
бачала посади президента та конфедеративної угоди з Києвом. Верховна Рада України 
схвалила її в цілому, виключивши норму, що Севастополь входить до складу автономії. 

Зі стабілізацією ситуації навколо АРК накреслилося зрушення й у питанні розпо-
ділу Чорноморського флоту. Влітку 1995 р. президенти Леонід Кучма та Борис Єльцин 
домовилися про розподіл і роздільне базування військових кораблів. Було визначено, 
що штаб російського флоту буде перебувати у Севастополі, а українського – у Донузла-
ві. Чорноморський флот РФ мав залишатися на території України до 28 травня 2017 р. 
Фінальну домовленість щодо 20 років Володимир Горбулін пізніше пояснював так: 
«Це був не політичний термін, а економічний, оскільки оплата Росії оренди давала 
Україні можливість розлучитися з газовими боргами. Росія узяла зобов’язання щорічно 
сплачувати 97 млн дол.»2. 

Після українських поступок Москва погодилася підписати 31 травня 1997 р. дого-
вір «Про дружбу, співробітництво та партнерство Російської Федерації та України»3. 
Головною стратегічною помилкою України стало переконання, що відтоді державний 
суверенітет і територіальна цілісність захищені. 

Конституційний процес та реформи 1994–1996 рр.

Основні лінії тогочасного конфлікту між Президентом і Парламентом були окрес-
лені наприкінці 1994 р. Боротьба за владу відбувалася у формі протистояння за ухва-
лення Конституції України. Леонід Кучма на початку вересня направив до Верховної 
Ради України лист-звернення, у якому запропонував змінити принципи формування 
Конституційної комісії. Нова Комісія була сформована 10 листопада 1994 р. як «тим-
часово загальнодержавна» у складі 41 особи.

2  Там само, с. 69.
3  Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/643_006

Конституційний процес та реформи 1994–1996 рр.

624 625

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

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_006
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_006


НАРИС ДЕВ’ЯТНАДЦЯТИЙ.    
Українська державність після відновлення незалежності  
України (з 24 серпня 1991 р.)

8 червня 1995 р. був укладений Конституційний договір між Верховною Радою 
України та Президентом України про основні засади організації та функціонуван-
ня державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття 
нової Конституції України1. Цей договір став «малою Конституцією». У ній Україна 
визначалася «демократичною, соціальною, правовою державою, яка утворена на ос-
нові здійснення українським народом свого суверенного права на самовизначення, 
виражає волю народу і захищає інтереси своїх громадян». Відповідно до документа 
повноваження Президента значно розширялися – йому була підпорядкована виконавча 
гілка, включаючи місцеві органи влади. У межах Конституційного договору підписан-
ти брали на себе зобов’язання прискорити конституційний процес й ухвалити нову 
Конституцію у термін не пізніше одного року. 

У день підписання Конституційного договору Леонід Кучма призначив Євгена 
Марчука Прем’єр-міністром України. Також перепризначив голів місцевих рад, обра-
них у 1994 р., вивів із подвійного підпорядкування Національну гвардію.

Підписання Конституційного договору не припинило конкуренцію між гілками 
влади. Ще більше протиріччя проявилися 23 листопада 1995 р. під час засідання Кон-
ституційної комісії. Негативно його оцінив і представник Уряду – міністр юстиції 
Сергій Головатий, а також спікер Олександр Мороз. 

Ліві продовжували затягування і постійно зривали ухвалення проєкту у першому 
читанні. Тому Леонід Кучма пішов у 1996 р. на переформатування своєї команди: 27 
травня відправив главу Уряду у відставку. Кабінет Міністрів України 28 травня очолив 
Павло Лазаренко. 

Лише 4 червня 1996 р. Верховна Рада України ухвалила проєкт Конституції у пер-
шому читанні. Однак коли Парламент знову зупинив роботу над Основним Законом, 
Уряд звернувся до Президента з пропозицією провести 25 вересня 1996 р. плебісцит 
щодо ухвалення нової Конституції. Леонід Кучма тоді буз змушений погодитися на об-
меження своїх повноважень, але ухвалити засадничий державний документ.

Отже, з 27 на 28 червня Парламент засідав цілу добу. Вранці о 9:20 Конституція 
була схвалена 321 народним депутатом. Слідом був ухвалений закон про визнання не-
чинною Конституції 1978 р., скасування Конституційного договору 1995 р. та ухвалено 
рішення відзначати 28 червня як державне свято – День Конституції України.

Із погляду державотворення ключовим був розділ І «Загальні засади», у якому 
визначені основні риси Української держави. У ньому зазначалося, що Україна є суве-
ренною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою (ст. 1). 

Найвищою соціальною цінністю Української держави проголошувалася люди-
на, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека. Встановлювалося, 
що держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Головним обов’язком дер-
жави визначалося утвердження і забезпечення прав і свобод людини (ст. 3). В Україні 

1  Конституційний Договір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації 
та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції 
України від 8 червня 1995 р. № 1к/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1%D0%BA/95-%D0%B2%D1%80

встановлювався принцип верховенства права, а Конституція отримувала найвищу 
юридичну силу. 

Формою державного правління була затверджена республіка, в якій сувереном і но-
сієм влади визнається народ. При цьому у завдання Української держави було включено 
сприяння консолідації та розвитку української нації, її історичної свідомості, традицій 
і культури (ст. 11). А статтею 10 визначалося, що державною мовою в Україні є україн-
ська мова, водночас гарантувався й розвиток мов національних меншин України.

Безпосередньо оборона, забезпечення державної безпеки і захист державного 
кордону України покладалися на Збройні Сили України та інші правоохоронні органи 
держави. На території України заборонялося створення і функціонування будь-яких 
збройних формувань, не передбачених законом, і не допускалося розташування іно-
земних військових баз. 

Статтею 20 визначалися державні символи України. Державний Прапор України – 
стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Державним 
Гімном України встановлювався національний гімн на музику Михайла Вербицького, 
однак слова мали бути затверджені окремим законом. 

Державна влада чітко розподілялася на законодавчу, виконавчу та судову (ст. 6), 
а також гарантувалося місцеве самоврядування (ст. 7). Верховна Рада України ви-
значалася єдиним органом законодавчої влади (розділ ІV ст. 75). Стаття 102 (розділ 
V) визначала, що Президент України є главою держави і виступає від її імені. Він 
стверджувався гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, 
додержання Конституції України, прав і свобод людини та громадянина. При цьому 
допускалася процедура імпічменту (ст. 111) у разі державної зради чи іншого злочину. 
Вищим органом у системі виконавчої влади визначався Кабінет Міністрів України, 
який був відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний 
Верховній Раді України (ст. 113). Конституція України 1996 р. зафіксувала президент-
сько-парламентську форму правління.

Систему адміністративно-територіального устрою становлять Автономна Рес-
публіка Крим (їй був також присвячений окремий розділ Х), області, райони, міста, 
райони в містах, селища і села (ст. 133). Основний Закон гарантував громадянам, об’єд-
наним у місцеві громади, право самостійно вирішувати питання місцевого значення. 

Функцію здійснення правосуддя Конституція покладала виключно на суди (ст. 124). 
Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції призначався Верхов-
ний Суд України (ВСУ). Конституційний Суд України (КСУ) визначався єдиним органом 
конституційної юрисдикції України, який має право визначати відповідність законів 
та інших нормативно-правових актів Основному Закону та тлумачити його (ст. 147). 

Після конституційної зміни балансу повноважень гілок влади розпочалося пере-
групування політичних сил. Протягом осені–зими ухвалювалися нормативно-правові 
акти, передбачені новою Конституцією: укази «Про грошеву реформу в Україні», «Про 
Адміністрацію Президента України», «Про Кабінет Міністрів України», Закон України 
«Про Національний банк України», Положення «Про Міністерство оборони України», 
«Про Генеральний штаб Збройних Сил України» та ін.

Конституційний процес та реформи 1994–1996 рр.
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НАРИС ДЕВ’ЯТНАДЦЯТИЙ.    
Українська державність після відновлення незалежності  
України (з 24 серпня 1991 р.)

На тлі фінансової стабілізації Уряд нарешті у вересні 1996 р. спромігся ввести пов-
ноцінний національний платіжний засіб. Указом Президента України 2 вересня 1996 р. 
запроваджено грошову одиницю – гривню. Україна отримала власну валюту та приєд-
налася до ст. 8 Статуту МВФ як країна з вільноконвертованою валютою. Національна 
грошова одиниця стала важливим кроком до посилення українського економічного 
суверенітету та символом державності.

Державотворча динаміка початку 2000-х років

У фінал президентських виборів, перший тур яких відбувся 31 жовтня 1999 р., 
прогнозовано вийшли Леонід Кучма (36,49 %) і Петро Симоненко (22,2 %). У тогочасно-
му електоральному розкладі обидва кандидати мали однакові шанси на перемогу. 
У другому турі виборів 14 листопада 1999 р. Леонід Кучма із великим відривом (56, 
25 % проти 37,8 %) переміг Петра Симоненка. Комуністичний реванш не відбувся. 

На межі 2000-х років відкрилися нові обрії для розвитку української державності. 
Згідно з конституційною нормою у зв’язку з переобранням Президента Уряд Валерія 
Пустовойтенка пішов у відставку. Спочатку Леонід Кучма знову вніс у Парламент його 
кандидатуру. Однак для позитивного рішення не вистачило двох десятків голосів 
депутатів. Коли Президент вніс кандидатуру голови Нацбанку Віктора Ющенка, вона 
отримала майже конституційну більшість голосів – 296. Голосування за нового прем’є-
ра відбулося 22 грудня 1999 р. і до кінця року був кардинально оновлений склад уряду. 

На початку лютого 2000 р. пропрезидентська більшість обрала нове керівництво 
Парламенту (спікером знову став Іван Плющ) і керівників парламентських комітетів. 
Нарешті були ухвалені заходи щодо «декомунізації»: було скасовано державне свят-
кування «Жовтневого перевороту» 7 листопада 1917 р., відмовилися від радянського 
порядку обчислення скликань Верховної Ради України. І на дев’ятий рік незалежності 
з будівлі парламенту була прибрана радянська символіка і встановлено державну. 
Суспільство позитивно поставилося до цих кроків. 

Отже, потреба у дострокових парламентських виборах відпала. У нагоді стало 
рішення Конституційного Суду України (КСУ), який зняв питання про недовіру Пар-
ламенту. Крім того, було зняте питання про скасування депутатської недоторканності.

За результатами всеукраїнського референдуму, який відбувся 16 квітня 2000 р., 
громадяни погодилися з реформою Парламенту та з розширенням повноважень Пре-
зидента1. 

На тлі посилення авторитету Віктора Ющенка, його Уряд намагалися дискреди-
тувати. Зокрема, Президента України переконували, що Прем’єр-міністр України був 
неефективним, а його оточення займалося політичними інтригами. Головною ціллю 
атак стала віцепрем’єр-міністр Юлія Тимошенко.

1  Про підсумки всеукраїнського референдуму 16 квітня 2000 року: повідомлення Центральної виборчої комісії від 25 
квітня 2000 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0002359-00

З вересня 2000 р. президентська команда збільшила тиск на Верховну Раду Укра-
їни, щоб та імплементувала рішення всеукраїнського референдуму. Однак замість 
більш широких повноважень президент опинився в умовах політичної кризи й за 
крок від імпічменту. 

16 вересня 2000 р. у Києві зник журналіст, засновник інтернет-видання «Україн-
ська правда» Георгій Ґонґадзе, що стало поштовхом для початку масових антипрези-
дентських акцій протесту. Зі свого боку Леонід Кучма заперечував свою причетність 
до «справи Ґонґадзе » і заявляв, що приводу для дострокових президентських виборів 
немає. Ба більше, він продовжив курс на розширення своїх повноважень і повторно 
вніс у січні 2001 р. законопроєкт із конституційної реформи. За нього проголосувало 
лише 204 народних депутати, це стало демонстрацією послаблення політичних пози-
цій Президента у Верховній Раді України. 

6 лютого 2001 р. розпочалася масштабна протестна акція «Україна без Кучми», 
одним із її координаторів став Юрій Луценко. Вже 9 березня 2001 р. багатотисячна акція 
протесту у Києві несподівано переросла у силове протистояння міліції та протесту-
вальників. Десятки активістів патріотичних організацій були заарештовані. Інцидент 
негативно оцінили й західні партнери. 

26 березня 2001 р. Віктора Ющенка відправили у відставку. За це проголосу-
вало 283 народних депутата. Відставка прем’єра призвела до переструктурування 
опозиції. Важливим і довгоочікуваним феноменом стала консолідація національ-
но-демократичних сил. «Блок Віктора Ющенка “Наша Україна”» об’єднав 10 правих 
і правоцентристських партій. 

Підсумки парламентських виборів 31 березня 2001 р. засвідчили, що країна давно 
чекала на таку політичну силу: вона посіла перше місце у голосуванні за партійними 
списками. Віктор Ющенко спочатку обрав курс на співробітництво з чинною владою. 

Однак пропрезидентські сили не пішли на поступки і відмовилися підтримати Ві-
ктора Ющенка. Президент узяв курс на «промоцію» Віктора Януковича, що означало при-
значення його Прем’єр-міністром України. Анатолій Кінах був відправлений у відставку2. 

У вересні 2002 р. Віктор Ющенко проголосив, що переходить в опозицію до чинної 
влади та почав кампанію із формування широкої коаліції. Також він став інтенсивно 
вибудовувати відносини з західними партнерами. 

З початку 2000-х років спостерігалося посилення контактів на найвищому рівні 
між Заходом та Україною. На межі тисячоліття НАТО активно розширювалася на сході 
Європи та інтенсифікувала відносини з новими сусідами і насамперед з Україною, для 
якої відкривалися нові можливості. На цьому тлі продовжилася розбудова ЗСУ. У їхньо-
му складі були сформовані Об’єднані сили швидкого реагування, основні сили оборони 
і Стратегічні резерви. 4–5 липня 2001 р. Україну відвідав генеральний секретар НАТО 
Джордж Робертсон. Логічним продовженням стало рішення Ради національної безпе-

2  Про відставку Кабінету Міністрів України: Указ Президента України від 16 листопада 2002 р. № 1050/2002. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1050/2002
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Українська державність після відновлення незалежності  
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ки і оборони України (РНБОУ) «приєднатися до існуючих в рамках НАТО механізмів 
підготовки до вступу і членства в Альянсі» (травень 2002 р.)1.

Леонід Кучма відмовився від пропозиції нового президента РФ Володимира 
Путіна приєднатися до Євро-Азійського економічного союзу (ЄврАзЕС), утвореного 
у жовтні 2000 р. 

У відповідь Росія вдалася до «плівок Мельниченка»: раніше дестабілізувавши вну-
трішньополітичну ситуацію, тепер за їх допомогою вона пробувала згорнути розвиток 
відносин України та Заходу. 

Заблокувавши західний вектор України, Володимир Путін одночасно посилив 
економічний і військово-політичний тиск. Леонід Кучма за пропозицією російського 
президента, був обраний главою СНД. А 23 лютого 2003 р. глави України, Росії, Біло-
русі та Казахстану оприлюднили заяву «Про новий етап економічної інтеграції та про 
початок переговорного процесу щодо формування Єдиного економічного простору 
і створення єдиної регулюючої міждержавної комісії з торгівлі тарифів»2.

19 вересня 2003 р. у справі формування єдиного економічного простору (ЄЕП) пе-
рейшли від політичних заяв до справ. Тоді була підписана міждержавна угода щодо 
формування ЄЕП України, Білорусі, РФ та Казахстану. Відразу після підписання угоди 
розпочалося будівництво дамби від російської Тамані до українського острова Тузли. 

Міністерство закордонних справ Росії поставило під сумнів те, що острів Тузла 
належить Україні – це була пряма загроза територіальній цілісності. Президент Укра-
їни зробив ще одну спробу активізувати західний вектор. Ратифікація в українському 
Парламенті угоди про ЄЕП у квітні 2004 р. була зроблена із застереженням, внесеним 
«Блоком Віктора Ющенка “Наша Україна”»: «Україна братиме участь у формуванні 
та функціонуванні Єдиного економічного простору в межах, що відповідають Консти-
туції України», тобто уникати участі у наддержавних інституціях3. А у червні 2004 р. 
Леонід Кучма затвердив нову «Воєнну доктрину», в якій зазначалося прагнення Украї-
ни вступити до НАТО. Однак на Стамбульському саміті Північноатлантичного альянсу 
Леонід Кучма вже заявив, що Україна не готова вступати в НАТО і прибрав із «Воєнної 
доктрини» згадку про це. 

Упродовж 2004 р. відбулася реорганізація ЗСУ. Із трьох оперативних команду-
вань залишилися два (Західне та Південне), а Північне оперативне командування 
переформовано у територіальне управління «Північ». З метою оптимізації системи 
оперативного (бойового) та матеріально-технічного забезпечення сформовано Ко-
мандування сил підтримки. Одночасно з реорганізацією відбувалося і подальше 
скорочення чисельності ЗСУ. У грудні 1998 р. були затверджені параметри – 320 тис. 
військовослужбовців і 100 тис. працівників ЗСУ, а станом на кінець 2005 р. налічу-
валося 180 тис. військовослужбовців і 65 тис. працівників ЗСУ. Період 2000–2004 рр. 

1  Про стратегію України щодо Організації Північноатлантичного договору (НАТО). URL: https://www.archives.gov.ua/
International/Strategia.pdf
2  Кучма сдал Украину в новый приют. URL: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2003/02/23/4371761/
3  Угода про формування Єдиного економічного простору від 19 вересня 2003 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/997_990

позначився курсовою стабільністю, що стало одним із основних факторів стриму-
вання інфляції, економічного зростання та підвищення реальних доходів населення. 
МВФ вказував на успішну діяльність НБУ того часу, особливо у стримуванні інфляції 
та стабільності гривні. Помічник голови європейського департаменту МВФ Емануель 
Ван дер Менсбрюґе коментував курс тодішнього голови НБУ Володимира Стельмаха (21 
січня 2000 р. по 17 грудня 2002 р.): «Ми були дуже задоволені його монетарною політи-
кою»4. Постановою Верховної Ради України від 17 грудня 2002 р. на посаду Голови НБУ 
призначено Сергія Тігіпка. Національна валюта поступово оновила свій дизайн і рівні 
захисту. Знаковою подією стало рішення FATF про виключення України 25 лютого 
2004 р. із «чорного списку» країн, які не співпрацюють у протидії відмиванню доходів, 
отриманих злочинним шляхом5.

«Помаранчева революція» та політична реформа

У 2003 р. команда Леоніда Кучми сконцентрувалася на новому варіанті політичної 
реформи: послабити інститут президенства та перетворити Україну на парламент-
сько-президентську республіку.

В оточенні Леоніда Кучми виникла ще одна ідея – забезпечити законну можливість 
для участі чинного Президента у виборах. КСУ ухвалив скандальне рішення, що Ле-
онід Кучма, всупереч прямій забороні Основного Закону, може втретє балотуватися 
на посаду Президента України. Це рішення обґрунтовувалося тим, що перший раз його 
було обрано за «старою» Конституцією6.

У такій ситуації Уряд Віктора Януковича використав бюджетні ресурси на під-
вищення зарплат, пенсій, стипендій, соціальних виплат. При цьому нав’язувалася 
ідеологія, що національні цінності та мову «на хліб не намазати». Під час своєї перед-
виборчої кампанії 2004 р. Віктор Янукович виступав за надання російській мові статусу 
державної і за запровадження подвійного громадянства. 

Увечері 5 вересня 2004 р. у кандидата в Президенти України Віктора Ющен-
ка раптово погіршився стан здоров’я. У ніч із 9 на 10 вересня він був доставлений 
в австрійську клініку «Рудольфіннергаус», де йому встановлено діагноз «гострий 
панкреатит» з ускладненнями, викликаними отруєнням токсинами. Віктор Ющенко 
продовжив виборчу боротьбу, але новина про отруєння суттєво загострила проти-
річчя у виборчій кампанії. 

Підсумки першого туру виборів 31 жовтня продемонстрували перемогу Віктора 
Ющенка: 39,9 % голосів проти 39,26 % у Віктора Януковича. 21 листопада відбувся дру-
гий тур голосування. Журналісти, українські та закордонні спостерігачі зафіксували 
численні порушення демократичних стандартів. Екзит-поли та паралельний підра-
хунок голосів зафіксували однозначну перемогу Віктора Ющенка. Однак Центральна 

4  Інтернет-джерело «Радіо Свобода». URL: https://www.radiosvoboda.org/a/896660.html
5  25 лютого 2004 року FATF виключила Україну з «чорного списку» країн, які не співпрацюють у протидії відмиванню 
доходів, отриманих злочинним шляхом. Вісник НБУ. 2004. № 4 (98). Квітень. С. 1.
6  Пустовойтенко В. Сьома вершина. Київ, 2007. С. 403.
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виборча комісія (ЦВК) оприлюднила дані, відповідно до яких перемога дісталася Ві-
ктору Януковичу: 49,46 % проти 46,6 % у Віктора Ющенка. 

У ніч із 21 на 22 листопада на майдані Незалежності розпочалася мирна акція протес-
ту проти масових фальсифікацій волевиявлення. Було утворено наметове містечко – і вже 
до ранку воно перекрило рух Хрещатиком. Частиною депутатів західних і центральних 
областей були ухвалені відозви про визнання Президентом України Віктора Ющенка. 

У відповідь Державний департамент США оприлюднив термінову заяву, у який 
зазначив, що не визнає Віктора Януковича законним Президентом України. Віктор 
Ющенко закликав українців до політичного страйку. Також було проголошено утво-
рення «Комітету національного порятунку», до якого увійшли основні опозиційні лідери. 
Віктор Ющенко оскаржив рішення ЦВК у Верховному Суді України (ВСУ). Отже, Віктор 
Янукович був вимушений сідати за стіл перегорів із Віктором Ющенком. 

Перший раунд переговорів відбувся 26 листопада. Крім кандидатів у Президенти 
у ньому брали участь Леонід Кучма, Володимир Литвин, представники міжнародної 
спільноти – Президент Польщі Александр Кваснєвський, Президент Литви Валдас 
Адамкус, генеральний секретар Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) 
Ян Кубіш, представник Європейського Союзу (ЄС) Хав’єр Солана, спікер Держдуми РФ 
Борис Гризлов. Головним підсумком переговорів стала фіксація обіцянок із боку вла-
ди, що до протестувальників не буде застосовуватися сила. Крім того, було вирішено 
сформувати робочу групу з представників Віктора Ющенка (Іван Плющ, Анатолій Кінах, 
Олександр Зінченко, Петро Порошенко) та Віктора Януковича (Леонід Кравчук, Сергій 
Тігіпко, Степан Гавриш, Раїса Богатирьова). Вона мала напрацювати варіанти виходу 
з політичної кризи. А наступного дня Парламент ухвалив постанову «Про політичну 
кризу у державі, що виникла у зв’язку з виборами Президента України», у якій результа-
ти голосування, оприлюднені ЦВК, не визнавалися, а йому самому виражалася недовіра.

У такій ситуації команда Віктора Януковича вдалася до прямого політичного 
шантажу – погроз сепаратизмом. Зокрема, утворити з 10 регіонів «Південно-Східну 
українську автономну республіку» (ПіСУАР, як його швидко охрестили у засобах масо-
вої інформації) зі столицею у Харкові і, відповідно, на чолі з Віктором Януковичем. Для 
цього 28 листопада у Сєверодонецьку був скликаний Всеукраїнський з’їзд депутатів 
усіх рівнів1. Утім, замість цього було заявлено про створення «Міжрегіонального союзу 
органів місцевого самоврядування». 

З 29 листопада команда Віктора Януковича почала «розсипатися». Подав у відстав-
ку глава його передвиборчого штабу Сергій Тігіпко, а Леонід Кучма виступив із засу-
дженням сепаратизму. Опозиція звернулася до Президента з вимогами відправити 
у відставку Віктора Януковича, голів Харківської, Луганської та Донецької обласних 
державних адміністрацій (ОДА) та відкрити на них кримінальні справи за спроби 
порушення територіальної цілісності України, а також змінити склад ЦВК. Постанову 
із засудженням з’їзду у Сєверодонецьку ухвалила і Верховна Рада України. 

1  Северодонецкий съезд 2004 года был репетицией перед настоящей агрессией России – политолог. URL: https://www.
radiosvoboda.org/a/28144452.html

Опозиція намагалася розвинути свій успіх і домоглася внесення питання про 
відставку Віктора Януковича до сесійної зали Верховної Ради України. Однак не ви-
стачило декількох десятків голосів народних депутатів. Тому Комітет національного 
порятунку звернувся за підтримкою до народу. Навколо будівлі парламенту зібралися 
десятки тисяч протестувальників із вимогою про відставку Прем’єр-міністра. Оскільки 
Конституція України забороняла двічі за одну сесію виносити питання про відставку 
Кабміну, на голосування було винесене питання скасування постанови Верховної Ради 
України про затвердження програми діяльності Уряду. Проте і цього разу голосуван-
ня було провалене, але був знайдений новий варіант. Голова Верховної Ради України 
Володимир Литвин запропонував об’єднати у постанові пункти про відставку уряду 
і пункт про утворення коаліційного уряду. Рішення було ухвалене. 

3 грудня ВСУ скасував результати другого туру голосування і призначив перего-
лосування на 26 грудня 2004 р. 

Зі свого боку Віктор Ющенко та його союзники були змушені погодитися на полі-
тичну реформу. До компромісного пакету увійшла домовленість, що Уряд продовжує 
працювати, лише Віктор Янукович мав піти у відпустку у зв’язку з участю у передви-
борчій кампанії (виконувачем обов’язків глави Уряду призначався Микола Азаров). 
Також був відправлений у відставку генеральний прокурор. Парламентарі оновили 
склад ЦВК та внесли зміни у виборче законодавство. Віктор Янукович був незадо-
волений розвитком подій та 6 грудня заявив про перехід в опозицію до Президента 
України Леоніда Кучми. 

Третій тур голосування за демократичними стандартами показав впевнену пе-
ремогу Віктора Ющенка – 51,99 % проти 44,2 % у Віктора Януковича. Національно-де-
мократичні сили перемогли – суспільство щиро сподівалося на швидкий прогрес 
у розбудові української державності.

Державотворення у 2004–2010 рр. Конституція 2004 р.  
та її політичні наслідки

У Президента України Віктора Ющенка були всі можливості для розбудови нової 
Української держави. Насамперед ішлося про те, щоб, опершись на народну підтримку, 
динамічно перебудувати політичну систему. Президент України намагався транслю-
вати «риторику примирення». 

Закон України «Про внесення змін до Конституції України» був ухвалений 8 груд-
ня 2004 р. Українська держава перетворювалася на парламентсько-президентську 
республіку. Частково знімалися питання взаємодії уряду та парламенту завдяки появі 
інституту парламентської більшості. Політична реформа набувала чинності частково 
з 1 січня 2006 р. й остаточно після парламентських виборів у березні 2006 р. 

23 січня 2005 р. відбулася інавгурація нового Президента України Віктора Ющенка. 
25 січня Президент запропонував на посаду глави Уряду кандидатуру Юлії Тимошенко, 
одночасно призначивши Петра Порошенка секретарем РНБОУ. 

«Помаранчева революція» та політична реформа

632 633

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

https://www.radiosvoboda.org/a/28144452.html
https://www.radiosvoboda.org/a/28144452.html


НАРИС ДЕВ’ЯТНАДЦЯТИЙ.    
Українська державність після відновлення незалежності  
України (з 24 серпня 1991 р.)

На початку 2005 р. Віктор Ющенко здійснив свою поїздку до Росії. Під час переговорів 
новий український президент допустив навіть, що готовий брати участь у російському ін-
теграційному проєкті ЄЕП: «У частині будівництва Єдиного економічного простору наші 
відносини з Росією повинні бути максимально формалізовані. Ми не відкидаємо ЄЕП, але 
хочемо в змістовній частині заявити, що будемо керуватися національними інтересами»1. 

З травня 2005 р. у владі почалися суперечки. Конфліктні лінії проходили між 
Прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко та секретарем РНБОУ Петром Порошен-
ком. Після чергового загострення конфлікту Віктор Ющенко знову вдався до політики 
примирення – переконував їх полишити сваритися, інакше пригрозив відправити 
у відставку обох. Такий поворот не влаштовував опонентів2. 

У відповідь, на початку вересня 2005 р. Президент України видав укази про від-
ставку глави Кабміну та секретаря РНБОУ. Це зафіксувало розпад «помаранчевого 
табору». Далі Віктор Ющенко зробив ставку на примирення з учорашніми супро-
тивниками. Це було реалізовано 22 вересня – після того, як Верховна Рада України 
дала згоду на призначення новим Прем’єр-міністром України Юрія Єханурова. Тоді ж 
Президент, новий глава Кабміну та лідер «Партії регіонів» Віктор Янукович підписали 
«Меморандум про порозуміння між владою та опозицією»3.

Політика примирення Президента та Кабміну плодів не дала. Уряд Юрія Єханурова 
через газову кризу з Росією 16 січня 2006 р. був відправлений у відставку голосами КПУ, 
«Партії регіонів» та «Батьківщини». Однак новий Кабмін не призначали – прем’єр-мі-
ністри та міністри продовжували працювати у статусі виконуючих обов’язки.

Парламентські вибори 26 березня 2006 р. відбулися за новою системою – не було 
мажоритарних округів, голосування йшло виключно за партійними списками. За під-
сумками виборів «Блок Юлії Тимошенко» (БЮТ), «Блок Віктора Ющенка “Наша Україна”» 
спробували сформувати парламентську більшість. Олександр Мороз вийшов із переговор-
ного процесу та почав переговори про утворення парламентської більшості з «регіонала-
ми» та «комуністами». Затягуванням переговорів у «помаранчевому таборі» скористалася 
«Партія регіонів», яка на виборах посіла перше місце, проголошуючи антизахідні гасла. 

Віктор Ющенко мав закономірні сумніви щодо союзу з «Партією регіонів» та її лі-
дером Віктором Януковичем. Після декількох раундів переговорів, під час яких лідер 
регіоналів обіцяв проводити лінію Президента у внутрішній та зовнішній політиці, 
той надав згоду на коаліцію. Для Віктора Ющенка було важливо продемонструвати, 
що він об’єднав країну. Тому спочатку 4 серпня був підписаний «Універсал національ-
ної єдності». У ньому зазначалося: «Ми готові здолати розбіжності, об’єднати свої 
зусилля, використати всі можливості задля покращення життя Українського народу 
і забезпечення процвітання нашої Вітчизни»4. До підписання Універсалу долучилися 
всі парламентські сили, БЮТ і КПУ підписали його із застереженнями.

1  Путін і Ющенко задоволені. Ющенко не проти ЄЕП. URL: http://www.pravda.com.ua/news/2005/01/24/3006428/
2  Інтерв’ю з Віктором Ющенком: «Якщо потрібні руйнування – воскрешайте Тимошенко». URL: http://ukr.segodnya.ua/
politics/pnews/intervyu-s-viktorom-yushchenko-692801.html
3  Зыгарь М. Все кремлевская рать: Краткая история современной России. Москва, 2006. С. 201.
4  Універсал національної єдності. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0010100-06

У серпні 2006 р. була утворена «антикризова коаліція» та призначено главою Каб-
міну Віктора Януковича. І перший свій закордонний візит Віктор Янукович зробив до 
Росії. І вже у вересні український Прем’єр заявив у Брюсселі, що приєднання України 
до Плану дій щодо членства в НАТО не на часі. Це спровокувало урядову кризу в Украї-
ні. У відповідь на такі дії регіоналів лідери «Нашої Україні» у жовтні заявили про вихід 
фракції з «антикризової коаліції», а також про відкликання своїх міністрів з Уряду. 

На той час політичні лідери США були налаштовані рішуче – до Плану дій хотіли 
одночасно приєднати Україну та Грузію. «Партія регіонів» та ліві знову вдалися до 
антинатівських акцій. Однак на відміну від літа 2006 р., вони були масовими, на них 
лунали погрози розколу України у випадку подальшої євроатлантичної інтеграції.

Провал у відносинах із НАТО Віктор Ющенко спробував надолужити у сфері 
європейської інтеграції, розпочавши у березні 2007 р. переговори про поглиблення 
відносин. Київ намагався отримати від ЄС обіцянку прийняти у майбутньому Україну 
до своїх лав. Як тільки відбулися позачергові парламентські вибори вересня 2007 р., 
Віктор Ющенко відразу вирушив до Франції та Німеччини, щоб змінити їхню позицію 
щодо відносин з Україною. 

У березні 2007 р. «Партія регіонів» проголосила створення «коаліції національної 
більшості». До неї, крім регіоналів, соціалістів і комуністів, приєдналися 11 депутатів від 
БЮТ та «Нашої України». Це суперечило нормам Конституції України, які не передба-
чали індивідуального членства депутатів у парламентській більшості, а лише фракцій. 

У відповідь на агресивну лінію «Партії регіонів» «Блок Віктора Ющенка “Наша Укра-
їна”» та БЮТ розпочали координацію своїх дій, проголосили об’єднання своїх депутатів 
в єдині фракції та міжфракційні об’єднання у місцевих радах. Також лідери політсил 
заявили про необхідність дострокових парламентських виборів. З середини березня 
залишки фракцій БЮТ та «Нашої України» стали бойкотувати засідання Парламенту. 

Ситуація ставала більш критичною з наближенням кількості депутатів у правля-
чій коаліції до позначки у 300 голосів. При цьому регіонали розробили законопроєкт 
«Про Президента України», де була прописана процедура імпічменту та передбачалося 
перенесення виборів глави держави до парламенту. Інакше кажучи, скасовувалося 
всенародне голосування. У відповідь на це 2 квітня Віктор Ющенко видав указ про 
розпуск Парламенту.

У той же день коаліція ухвалила постанову про невизнання президентського ука-
зу, у ній було заборонено Кабміну виділяти кошти та здійснювати підготовчі дії для 
виборів5. Крім того, у КСУ був направлений запит щодо конституційності Указу. Віктор 
Янукович також заявив, що не визнає указ Віктора Ющенка і що відтепер легітимними 
центрами влади є Уряд і Парламент. Утім, Прем’єр намагався переконати Президента 
відкликати своє рішення про розпуск Парламенту, обіцяючи не розширювати «коалі-
цію національної єдності» до конституційної більшості. У ситуації, коли Президент міг 
вкотре довіритися лідеру регіоналів, БЮТ та «Наша Україна» заявили, що їхні парла-

5  Про політичну ситуацію в Україні, пов’язану з оголошенням Указу Президента України від 2 квітня 2007 року «Про 
дострокове припинення повноважень Верховної Ради України: постанова Верховної Ради України від 2 квітня 2007 р. 
№ 839-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/839-16
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НАРИС ДЕВ’ЯТНАДЦЯТИЙ.    
Українська державність після відновлення незалежності  
України (з 24 серпня 1991 р.)

ментські фракції складуть із себе депутатські повноваження, а самі ці політичні сили 
звернуться до ЦВК із заявою про «обнулення» своїх передвиборчих списків.

26 квітня Віктор Ющенко видав указ про перенесення виборів на 24 червня. «Ко-
аліція національної єдності» подала новий позов до КСУ про визнання і цього указу 
неконституційним. Одночасно з цим було підготовлено проєкт постанови Верховної 
Ради України про імпічмент Президента України. А 30 квітня була ухвалена постанова 
про одночасне проведення дострокових виборів Президента України та Парламенту. 
Відповідно до постанови до 15 липня 2007 р. мало бути оновлено виборче законодав-
ство та Конституція України – зокрема впроваджено голосування за «відкритими 
партійними списками», а самі вибори передбачалося провести через 90 днів після 
законодавчих нововведень, але не пізніше 9 грудня 2007 р.

Після чергового раунду переговорів Віктора Ющенка та Віктора Януковича 23 трав-
ня було заявлено, що з приводу позачергових виборів досягнуто компроміс, залишилося 
лише визначити дату голосування. Однак 24 травня Віктор Янукович без будь-яких 
коментарів виїхав із Києва до Криму та припинив комунікацію із Президентом України. 

Провокаційні дії регіоналів та лівих поставили державу на межу громадянської 
війни. 25 травня Віктор Ющенко знову скликав силовиків для обговорення впрова-
дження надзвичайного стану. При цьому очільник Міноборони Анатолій Гриценко 
заявив про вірність армії Президенту. Почалася підготовка відповідного засідання 
РБНОУ. Силова перевага однозначно була на боці Президента України. А на перегово-
рах у ніч із 26 на 27 травня Віктор Янукович та Олександр Мороз пішли на поступки 
Віктору Ющенку. За їх підсумками була підписана заява про розв’язання політичної 
кризи: позачергові парламентські вибори були призначені на 30 вересня 2007 р. 1.

Як показали результати позачергових виборів, протистояння з регіоналами та лі-
вими було позитивно сприйнято національно-демократичним електоратом. Зокрема, 
БЮТ отримав понад 30 % і посів другу сходинку. Трохи покращив свої результати 
порівняно з виборами 2006 р. і пропрезидентський блок, який отримав 14,15 %. Він 
склався з «Нашої України» (лідер – Віктор Ющенко) та «Народної самооборони» (лідер – 
Юрій Луценко). Першу сходинку знову посіла «Партія регіонів» (34,37 %). 

Зі свого боку Віктор Ющенко за підсумками виборів зробив заяву, у якій підтри-
мав лінію, яка продовжувала, по суті, поширену практику примирення з опонентами. 
Він заявив: «…істинну політичну стабільність ми можемо отримати від політичного 
порозуміння трьох ключових політичних гравців: “Партії регіонів”, БЮТ і “Нашої Укра-
їни”»2. Більшість депутатів від «Народної самооборони» (НУНС) не хотіла приставати 
на союз із регіоналами.

Побачивши некоординованість позицій НУНС і БЮТ, регіонали запропонували 
президентській силі розпочати переговори про коаліцію та одночасно загрожували 
«обнулити» свої партійні списки і тим самим спровокувати ще одні позачергові ви-

1  Спільна заява Президента України, Голови Верховної Ради України і Прем’єр-міністра України щодо невідкладних 
заходів, спрямованих на розв’язання політичної кризи шляхом проведення позачергових виборів до Верховної Ради 
України від 27 травня 2007 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0009100-07?lang=uk
2  Заява Віктора Ющенка щодо формування коаліції. URL: http://www.pravda.com.ua/articles/2007/10/3/3294733/

бори. Однак, незважаючи на тиск, вже 15 жовтня коаліційна угода БЮТ і НУНС була 
підписана. 29 листопада було офіційно проголошено про створення «демократичної 
коаліції», до якої увійшли 227 народних депутатів. Спікером Верховної Ради України 
обрали Арсенія Яценюка.

Вже у січні 2008 р. «Партія регіонів» дестабілізувала роботу державного управління. 
Приводом для цього став лист до НАТО щодо прагнення України приєднатися до Плану 
дій щодо членства в Альянсі. Відповідно до домовленостей при формуванні «демокра-
тичної коаліції» його підписали Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко й Арсеній Яценюк, 
тим самим продемонструвавши єдність різних гілок влади у цьому питанні. У відповідь 
регіонали заблокували роботу парламенту, наполягаючи, що Арсеній Яценюк переви-
щив свої повноваження спікера, та разом із лівими організували по всій країні масові 
акції протесту. Їхнім апогеєм стало проведення 1 березня Другого Всеукраїнського з’їз-
ду депутатів рад усіх рівнів у Сєверодонецьку. Це на символічному рівні транслювало 
погрозу, що у випадку приєднання до Альянсу регіонали готові розколювати країну.

«Слабким місцем» у цьому надзвичайно важливому для національної безпеки 
питанні виявився Прем’єр-міністр. 6 березня фракція БЮТ віддала голоси за «регіо-
нальний» проєкт постанови «Про питання вступу України до Організації Північноат-
лантичного договору (НАТО)». Документ передбачав, що «рішення щодо міжнародного 
договору про вступ України до НАТО приймається лише за наслідками всеукраїнського 
референдуму»3. Постанова зобов’язувала спікера проінформувати про це НАТО.

Одночасно з антинатівською кризою активізувався конфлікт із Росією у газовій 
сфері. Вона знову вдалася до застосування проти України «газової зброї», використо-
вуючи для цього внутрішньоукраїнські суперечки. Уряд Юлії Тимошенко з початку 
2008 р. намагався усунути зі схеми газових поставок компанію «РосУкрЕнерго». З по-
чатку року Україна перестала здійснювати платежі на адресу цієї компанії. Росія по-
трактувала це так, що «Нафтогаз» відбирав російських газ і став вимагати його оплати 
за значно вищою ціною – у 315 дол. за 1 тис. куб. м.

Віктор Ющенко був вимушений у лютому 2008 р. поїхати до Москви та піти на по-
ступки. Тоді він заявив: «Росія була, є і буде нашим стратегічним партнером»4. Зокре-
ма, був підписаний «План дій Україна – Росія на період до 2009 р.», який містив окремі 
положення, що формували передумови втрати контролю Української держави за 
стратегічними підприємствами авіабудування, двигунобудування, ракетно-космічної 
галузі. Поряд із цим було домовлено приступити до практичної роботи з демаркації 
україно-російського кордону в 2008 р., а до 2009 р. завершити підготовку погоджених 
текстів документів щодо розмежування Азовського і Чорного морів, продовжити пере-
говори щодо розмежуванню Керченської протоки5. Москва також поставила питання 
про пролонгацію перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

3  Про питання вступу України до Організації Північноатлантичного договору (НАТО): постанова Верховної Ради 
України від 6 березня 2008 р. № 126-VI. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/126-vi#Text
4  Росія була, є і буде нашим стратегічним партнером, і в контексті цього розуміння ми будемо вести діалог. URL: 
https://gazeta.ua/articles/politics/_uschenko-quotrosiya-bula-ye-i-bude-strategichnim-partneromquot/208096
5  Ющенко і Путін підписали План дій. URL: http://www.pravda.com.ua/news/2008/02/12/3372882/
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НАРИС ДЕВ’ЯТНАДЦЯТИЙ.    
Українська державність після відновлення незалежності  
України (з 24 серпня 1991 р.)

За поступки з боку Києва Москва погодилася на врегулювання газової проблеми. 
Поточні проблемні питання були врегульовані фактично на тих же засадах, що й лют-
неві домовленості президентів. «РосУкрЕнерго» було залишено у схемі поставок. Також 
після цих домовленостей активізувалися переговори про створення «широкої коаліції» 
«Партії регіонів» та БЮТ.

Під час Бухарестського саміту у квітні 2008 р. між державами – учасницями НАТО 
розгорнулася гостра дискусія навколо України. Основним опонентом виступила кан-
цлерка Німеччини Ангела Меркель. Після кількагодинних переговорів було досягнуто 
компромісне рішення – остаточно визначитися наприкінці 2008 р., чи давати Україні 
та Грузії План дій щодо членства. 

На це відреагував Кремль. І у серпні 2008 р. Росія здійснила збройний напад 
на Грузію. Російські танки зупинилися у декількох кілометрах від Тбілісі. 12 серпня 
збройне протистояння було припинено, а 26 серпня 2008 р. Росія визнала незалежність 
окупованих напередодні нею грузинських автономій – Абхазії та Південної Осетії.

Утім, Росія відмовилася від військової операції в Україні на користь внутрішньо-
політичної дестабілізації.

Прогнозовано Віктор Янукович зайняв проросійську позицію, виправдовуючи 
російську агресію та засуджуючи дії грузинського лідера та його підтримку з боку 
Віктора Ющенка. Фракції «Партії регіонів» та БЮТ стали синхронно голосувати за 
законопроєкти, запропоновані регіоналами, направлені на зменшення повноважень 
Президента України у сфері національній безпеки. У нього забрали право призначати 
главу Служби безпеки України (СБУ) та міністра оборони. Верховна Рада України наді-
лялася правом самостійно звільняти міністрів, призначених по квоті Президента. Уряд 
звільнявся від необхідності виконувати рішення РНБОУ. Далі – більше: парламентарі 
створили Тимчасову слідчу комісію щодо вивчення питання поставок українського 
озброєння до Грузії. Наступним кроком мав стати імпічмент Віктора Ющенка.

Фактично це була спроба державного заколоту та неконституційного усунення 
обраного Президента. Закономірно, що фракція НУНС вийшла з «демократичної коалі-
ції». Президент наклав вето на ухвалені 2 вересня закони, а також пообіцяв розпустити 
Парламент, але зробити це у виключно конституційний спосіб, тобто якщо не буде 
створено нову коаліцію.

Тим часом 8 жовтня Президент України видав указ про розпуск Верховної Ради 
України, призначивши позачергові вибори на 7 грудня 2008 р. Розпочалася юридична 
боротьба в судах. Було досягнуто компромісне рішення, що Ющенко призупинить 
дію свого Указу, а Парламент не буде долати президентське вето на закони 2 вересня.

Після російського вторгнення у Грузію та інспіровану проросійськими силами 
політичну кризу в Україні, вже не було й мови про отримання Плану дій щодо членства 
в НАТО. Це було зовнішньополітичною поразкою Віктора Ющенка. А Кремль продо-
вжив свій наступ, граючи на внутрішньоукраїнських суперечках, і спровокував нову 
газову кризу. Москва знову намагалася нав’язати неринкову ціну за свій газ. А коли 
Київ відмовився, 6 січня 2009 р. був повністю припинений транзит через Україну. 

Лише 16 січня 2009 р. у Москві були проведені переговори Юлії Тимошенко і Воло-
димира Путіна, які завершилися компромісом. Україна отримувала прийнятні умови 
поставок – вони мали бути прямими, без посередників. 

Пів року до дати президентських виборів стали періодом правового нігілізму. 
Де-факто парламентська коаліція перестала існувати. Однак спроб її перезаванта-
жити не було, а Конституція України забороняла відправляти Верховну Раду України 
на перевибори. 

У фінал президентських виборів пройшли Віктор Янукович та Юлія Тимошенко. 
Віктор Ющенко посів п’яте місце. 7 лютого 2010 р. за підсумками другого туру з пере-
вагою у 2,5 % голосів перемогу здобув Віктор Янукович: 48,95 % проти 45,47 %. 

Інавгурація Віктора Януковича відбулася 25 лютого 2010 р. І вже за тиждень було 
офіційно заявлено, що парламентської коаліції не існує, а Юлія Тимошенко була від-
правлена у відставку. 11 березня 240 голосами новим Прем’єр-міністром України був 
обраний Микола Азаров.

Після цього команда Віктора Януковича узяла курс на демонтаж політичної сис-
теми, яка виникла за підсумками «Помаранчевої революції». Спочатку було вирішено 
піти шляхом винесення нової редакції Конституції України на плебісцит. Одночасно 
нова більшість шукала спосіб, як збільшити свій вплив на місцеве самоуправління.

Таким чином, менш ніж за рік після обрання Президентом України Віктор Янукович 
демонтував основні політичні здобутки «Помаранчевої революції». Одночасно з цим 
він узяв курс на послідовне руйнування національно-демократичних сил, русифікацію 
та зближення з Росією. Останнє поставило Українську державу на межу виживання

Українська держава у вогні. «Революція Гідності» (2010–2014 рр.) 

Президентство Віктора Януковича помітно вплинуло на всі сторони політичного 
життя. Але він отримав чітку відповідь українського народу – національно-визволь-
ну «Революцію Гідності». Український народ зупинив політичне свавілля та врятував 
свою державу.

Показово, що перемога на президентських виборах Віктора Януковича настільки 
порадувала російські політеліти1. Вже за місяць, 21 квітня 2010 р., у Харкові відбулися 
переговори Віктора Януковича з Президентом Росії Дмитром Медведєвим. Перший хо-
тів позбутися економічно невигідних газових угод, підписаних Володимиром Путіним 
та Юлією Тимошенко у 2009 р. Віктор Янукович погодився продовжити термін оренди 
для Чорноморського флоту на додаткові 25 років, тобто до 2042 р. Крім того, була пе-
редбачена можливість пролонгації угоди ще на 5 років. Це було пряме порушення по-
ложень Конституції України. Навзаєм надано знижку на газ у 100 дол. на 1 тис. куб. м.

Верховна Рада України мала ратифікувати підписану «Угоду між Україною і Росій-
ською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації 

1  Кравченко В. Від Карпат до самих до окраїн… Росія тестує ідею об’єднання з Україною. URL: https://dt.ua/POLITICS/
vid_karpat_do_samih_do_okrayin_rosiya_testue_ideyu_obednannya_z_ukrayinoyu.html
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НАРИС ДЕВ’ЯТНАДЦЯТИЙ.    
Українська державність після відновлення незалежності  
України (з 24 серпня 1991 р.)

на території України» вже 27 квітня. При цьому профільний парламентський комітет 
та комітети з закордонних справ і європейської інтеграції не дали позитивного висновку.

Національно-демократичні сили намагалися запобігти ратифікації угоди, закли-
кавши громадян до акцій громадянської непокори. Під парламентом відбулися силові 
зіткнення, опозиція блокувала трибуну, в сесійній залі були застосовані димові шашки. 
Все ж коаліційним фракціям вдалося провести ратифікацію – «за» проголосували 236 
народних депутатів. Саме тоді, 27 квітня 2010 р., діючою владою закладено основи для 
окупації Криму.

17 травня Україну знову відвідав Дмитро Медведєв. Москва намагалася використа-
ти «вікно можливостей» для повернення України у свою зону впливу через просуван-
ня збільшення соціальних виплат1. Віктор Янукович розумів, що лише підвищеними 
виплатами зарплат і соціальної допомоги проводити проросійську лінію не вдасть-
ся. Тому він вирішив виголошувати проєвропейську риторику. Так, 3 червня 2010 р. 
у своєму посланні до Верховної Ради України він заявив: «Реалізувати європейський 
вибір – такою я бачу інтегральну національну мету, що здатна об’єднати усіх моїх спів-
вітчизників»2. І додав: «Чи не найбільш важливе сьогодні питання у відносинах між 
Україною та ЄС – це укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом, включаючи створення “поглибленої і всеохоплюючої” зони вільної торгівлі, 
а також введення безвізового режиму». Щодо НАТО показовою стала відмова Віктора 
Януковича взяти участь у Лісабонському саміті в листопаді 2010 р.

У Януковича залишався великий страх перед українським народом. Його команду 
вкрай непокоїли масові протести у зв’язку з ухваленням нового Податкового кодек-
су, який суттєво ускладнював роботу малого бізнесу. Підприємницькі об’єднання 
організували на майдані Незалежності наметове містечко – «Податковий Майдан». 
Віктор Янукович і Микола Азаров прийшли до протестувальників на переговори. Як 
наслідок, «Податковий кодекс» був повернутий до Верховної Ради України і з нього 
прибрали найбільш резонансні положення. 

У той же час розпочалися політичні арешти опозиціонерів. 26 грудня 2010 р. за-
арештовано ексміністра внутрішніх справ Юрія Луценка. 27 лютого 2011 р. його засу-
джено до чотирьох років позбавлення волі і конфіскації майна. Лише через три роки, 
7 квітня 2013 р., Віктор Янукович підписав указ про помилування.

5 серпня 2011 р. була заарештована Юлія Тимошенко. 11 жовтня 2011 р. Печерський 
суд засудив її до семи років ув’язнення, заборонив три роки обіймати державні посади, 
і зобов’язав відшкодувати НАК «Нафтогаз України» збитки на уму 1,5 млрд грн. Лише 
22 лютого 2014 р. Юлія Тимошенко на підставі рішення Верховної Ради України під 
головуванням Олександра Турчинова була звільнена та приїхала до Києва.

Зі свого боку активно розвивалися відносини з Росією. Свого піку вони досягли 
у червні 2011 р. і були втілені у підписаній «Програмі економічного співробітництва РФ 

1  Совместная пресс-конференция по итогам российско-украинских переговоров на высшем уровне. URL: http://krem-
lin.ru/events/president/news/page/684
2  Послание президента Виктора Януковича к украинскому народу. URL: https://www.pravda.com.ua/rus/arti-
cles/2010/06/3/5106277/

і України на 2011–2020 рр.». Фактично це була «дорожня карта» для підготовки України 
до вступу у Митний союз на два президентські терміни Віктора Януковича3. 

Розгром опозиції посилив внутрішньополітичні позиції Віктора Януковича. Тому 
він узяв курс на нову конституційну реформу, щоб перейти від «ручного управління» 
Урядом і Парламентом до законного отримання широких повноважень. Для цього 
у травні 2011 р. своїм указом він створив Конституційну асамблею як «спеціальний до-
поміжний орган при Президентові України, утвореним з метою підготовки законопро-
екту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України»4. Очолив структуру 
Леонід Кравчук. Робота Конституційної асамблеї мала бути завершена на початку 2014 р. 

Утім, для реалізації цього сценарію «Партії регіонів» було конче потрібно отри-
мати переможні результати на парламентських виборах у жовтні 2014 р. Зокрема, для 
цього 3 липня 2012 р. із грубим порушенням норм Регламенту Верховної Ради України, 
попри масові акції протесту під стінами Парламенту, народні депутати з провлад-
ної коаліції ухвалили Закон «Про засади державної мовної політики», розроблений 
«регіоналами» – Вадимом Колесніченком і Сергієм Ківаловим5. Цей закон фактично 
нівелював державний статус української мови та напряму вів до русифікації укра-
їнців. У відповідь на це Україною пройшла хвиля масових протестів, які отримали 
назву «Мовний Майдан». 

Наступ команди Віктора Януковича на українську державність позначився на ре-
зультатах парламентських виборів. Партії вдалося отримати перше місце у голосуванні 
за партійними списками (30 % голосів) та перемогти у 113 мажоритарних округах. Од-
нак у Верховну Раду України потрапили відразу три опозиційні сили: «Батьківщина» 
(25,54 % голосів), яку на вибори повів Арсеній Яценюк, «УДАР (Український Демократич-
ний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» (13,96 % голосів) і Всеукраїнське об’єднання 
«Свобода» Олега Тягнибока (10,44 % голосів).

Головним підсумком парламентських виборів було те, що регіонали не отримали 
300 лояльних народних депутатів. Це провалило плани проведення політичної рефор-
ми, зокрема переносу виборів Президента з загальнонаціонального голосування до 
Верховної Ради України. Робота Конституційної асамблеї стала вже безперспективною.

«Партія регіонів», залучивши КПУ та самовисуванців, утворила парламентську 
більшість. Спікером був обраний – Володимир Рибак. Президент знову вніс у Верховну 
Раду України кандидатуру Миколи Азарова на посаду Прем’єр-міністра України. І 13 
грудня той повторно обійняв крісло глави Кабміну. Першим віцепрем’єр-міністром був 
призначений ексглава Нацбанку Сергій Арбузов, а на його місце обрано Ігоря Соркіна. 

У грудні 2012 р. Володимир Путін поставив перед Віктором Януковичем принци-
пове питання щодо вступу України до Митного союзу. Відповідні угоди мали бути ним 

3  Программа экономического сотрудничества Российской Федерации и Украины на 2011–2020 гг. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/643_384
4  Про Конституційну Асамблею: Указ Президента України від 17 травня 2012 р. № 328/2012. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/328/2012/ed20120517
5  Про засади державної мовної політики: Закон України від 3 липня 2012 р. № 5029-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/5029-17
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підписані 18 грудня під час візиту Януковича в Москву. В останній момент саміт, вже 
офіційно анонсований Кремлем, був скасований.

Причиною цього була пропозиція з боку ЄС інтенсифікувати співробітництво 
з Україною. 17 грудня відбулася телефонна розмова Віктора Януковича з главою Єв-
ропейської комісії Жозе Баррозу. Останній запропонував провести 30 березня 2013 р. 
саміт Україна – ЄС. У Москві у відповідь на нові обставини висловили скепсис щодо 
європейських перспектив України1. 

На березневому саміті Україна – ЄС був парафований текст Угоди про асоціацію 
України з Європейським Союзом. Для того щоб вона була офіційно підписана, україн-
ська влада мала ще ухвалити низку законів, а також європейськими політиками була 
висловлена вимога звільнити з в’язниці Юлію Тимошенко. Влітку стало відомо, що ЄС 
готовий підписати Угоду з Україною вже у листопаді 2013 р. під час саміту Східного 
партнерства у Вільнюсі. У відповідь російське керівництво стало впроваджувати анти-
-українські економічні санкції та залякувати економічною катастрофою у випадку 
отримання асоціативного членства в ЄС. 

21 листопада Уряд проголосив, що зупинив підготовку до підписання Угоди про 
асоціацію з ЄС і став активізувати економічне співробітництво з Митним союзом. Тоді 
ЄС був готовий підписати Угоду навіть без звільнення Юлії Тимошенко. Але Янукович 
запропонував «перенести її підписання» з метою доопрацювання. Віктор Янукович 
вів Україну у Митний союз. 

17 грудня був проведений черговий раунд переговорів російського та українського 
президентів. Москва погодилася надати Україні кредит у 15 млрд дол. Була отримана 
додаткова знижка на газ. Заявлено про поступове зняття торгових бар’єрів. Крім того, 
був підписаний міжурядовий меморандум про будівництво мосту через Керченську 
протоку. Заяв про вступ у Митний союз не було – з цим вирішили зачекати, оскільки 
в України повним ходом йшли масові протести з вимогами повернутися до підписання 
Угоди про асоціацію з ЄС.

Таким чином, у грудні 2013 р. Українська держава підійшла до небезпечної межі, 
за якою мав запуститися процес втягування в інтеграційні орбіти Росії. І те, що ця 
межа не була перейдена, стало результатом консолідації народу – суверен вийшов 
на майдани міст, щоб зберегти Українську державу.

21 листопада 2013 р., коли стало відомо про рішення Уряду Миколи Азарова при-
зупинити роботу з підписання Угоди з ЄС, вночі у центрі столиці зібралося понад 1,5 
тис. маніфестантів під прапорами України та Євросоюзу. Протестувальників при-
йшли підтримати опозиційні політики – Олександр Турчинов, Арсеній Яценюк, Віталій 
Кличко, Олег Тягнибок, Андрій Парубій та Юрій Луценко. Тоді ж стався перший конфлікт 
із силовиками – вони намагалися не допустити проїзду автомобіля зі звуковою апа-
ратурою до місця протестів.

1  Васильев В. Прерванный полет Виктора Януковича. URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/cis-ukraine-russia-yanukov-
ich-putin/1567533.html

Вранці вся країна знала, що розпочався «Євромайдан». Акції за Угоду з ЄС стали 
проходити і в інших регіонах. Так, у Миколаєві вже 22 листопада міліція силою розі-
гнала протестувальників, а суд заборонив проведення масових акцій до 7 січня 2014 р. 

24 листопада опозиційні сили – «Батьківщина», «Свобода» та «УДАР» провели 
мітинг у Києві, в якому взяли участь понад 100 тис. осіб. На ньому було проголо-
шено вимогу відставки Уряду Миколи Азарова та підписання Угоди з Євросоюзом.  
На Європейській площі було влаштоване наметове містечко, спроби силовиків його 
демонтувати були відбиті. 

26 листопада студенти київських вишів оголосили страйк і приєдналися до про-
тестів на майдані Незалежності, де також було організоване наметове містечко – «сту-
дентський Євромайдан».

Того ж дня Віктор Янукович дав заспокійливе інтерв’ю центральним телеканалам2. 
Однак вже в ніч на 30 листопада міліціонери жорстоко розігнали протестуючу сту-
дентську молодь на майдані Незалежності. Тим самим влада з самого початку надала 
протистоянню насильницький характер. Президент намагався зняти з себе відповідаль-
ність – наступного дня він виступив із засудженням розгону. Міліціонери у своє виправ-
дання вказували на прохання місцевої влади забезпечити можливість встановлення 
на Майдані новорічної ялинки. Зрозуміло, що це був лише формальний привід. Українці 
не повірили, та 1 грудня на вулиці Києва вийшло від 500 тис до 1,5 млн громадян. 

Пружина народного невдоволення, яку з 2010 р. скручували антиукраїнські сили, 
почала стрімкий зворотний рух. Того ж дня за ініціативою опозиційних сил був ство-
рений Штаб національного спротиву та «Самооборона Майдану», до яких увійшли всі 
лідери фракцій і депутати національно-демократичних сил (зокрема, Олександр Тур-
чинов, Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок, Володимир Кличко, Сергій Пашинський, Юрій Луцен-
ко, Ігор Жданов, Максим Бурбак, Степан Кубів, Андрій Парубій, Андрій Шевченко, Богдан 
Дубас, Руслан Кошулинський, Микола Мартиненко), громадські активісти та волонтери. 
Водночас створювалися й інші організації Майдану: «Правий сектор», «Громадський 
сектор Євромайдану», ВО «Майдан» та «Автомайдан». Протестувальники зайняли 
Будинок профспілок і будівлю Київської міської державної адміністрації, розпоча-
лася розбудова наметового містечка та фортифікаційних споруд для його захисту. 
1 грудня 2013 р. була підписана Угода про законне перебування членів профспілок 
на акціях протесту і супротиву.

Протести 1 грудня мали потужну національно-визвольну та антикомуністичну 
складову. Цього дня був повалений пам’ятник Володимиру Леніну у центрі Києва. 
Згодом це відбудеться у багатьох українських містах. Влада намагалася спровокувати 
протестувальників на протиправні кроки. Зокрема, дії провокаторів призвели до си-
лових зіткнень перед будівлею Адміністрації Президента. 

Ввечері 1 грудня на пресконференції в Штабі національного спротиву Арсеній 
Яценюк звернувся до українців їхати до Києва на Майдан і виборювати своє право 

2  Шурхало Д. Янукович аплодує тим, хто вийшов на Майдан за євроінтеграцію. URL: https://www.radiosvoboda.
org/a/25181512.html
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на справедливість, пролунали головні вимоги протестувальників – відставка Віктора 
Януковича та уряду Миколи Азарова.

Команда Віктора Януковича відмовилася йти на поступки і вирішувати конфлікт 
у політичній спосіб. Це проявилося у провалі в Парламенті питання про відставку 
Уряду Миколи Азарова 3 грудня. 

4 грудня три Президента України – Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющен-
ко висловили свою солідарність із мирним протестом українців.

8 грудня з 12 години у Києві проходило народне віче «Марш мільйонів», на якому 
були присутні близько 800 тис. осіб. Віче ухвалило рішення про розширення мітингу 
та початок блокування державних установ. 

У ніч із 10 на 11 грудня відбулася одна з ключових подій «Революції Гідності» – 
черговий нічний штурм наметового містечка. Загалом понад 5 тис. спецпризначенців 
штурмували барикади від Європейської площі, зі сторони Хрещатика та по вулиці Ін-
ститутській. Була підтягнута спецтехніка, бульдозери та вантажівки. Однак учасники 
Майдану дали відсіч. У протистояннях постраждали десятки людей.

Центральною подією 15 грудня в Києві стало проведення національно-демокра-
тичними силами багатотисячного мітингу в рамках акції «День гідності», який зібрав 
близько 300 тис. осіб. Майдан заборонив Президенту України підписувати будь-які 
угоди з Росією та проголосив резолюцію з вимогою випустити всіх політв’язнів. 

Однак укладання московських угод все ж відбулося 17 грудня без розголошення 
змісту. Тому протестний рух висунув гасло відставки президента. Далі впродовж мі-
сяця тривало позиційне протистояння влади та «Євромайдану». 

Для розгону протестів у спецпризначенців не було достатньо законних підстав. 
Відповідно, влада почала підготовку силового сценарію, який мав на меті ліквідацію 
«Євромайдану» та встановлення проросійського авторитарного режиму. 

16 січня 2014 р., із грубим порушенням Регламенту Верховної Ради України чинна 
влада ухвалила «диктаторські закони», які порушували засади Конституції України.

19 січня силовики знову пішли на штурм Майдану. Протестувальники підпалили 
автомобільні шини на вулиці Грушевського, а згодом і барикади, спецпризначенці 
атакували майданівців водометами, застосовували сльозогінний газ та світлошумові 
гранати, до яких скотчем прив’язували металеві гайки. Того «Кривавого Водохреща» 
серйозні поранення отримали сотні учасників протестів. Однак Майдан встояв і переміг.

Щоб збити революційний запал протестів, влада одночасно втягувала їхніх полі-
тичних лідерів у переговорний процес і проводила акції залякування. Влада почала 
вбивати учасників протесту.

21 січня із Олександрівської лікарні у Києві був викрадений і по-звірячому закато-
ваний Юрій Вербицький. Першими загиблими від куль на Майдані стали Михайло Жиз-
невський та Сергій Нігоян. 22 січня 2014 р. вони були застрелені «Беркутом». Від важкого 
вогнепального поранення, отриманого 22 січня, 25 січня у київській лікарні помер 
Роман Сеник. Ще до масових розстрілів на Майдані (18–20 лютого 2014 р.) силовиками 
режиму Януковича вже було вбито 9 беззбройних протестувальників. 

Це вразило усю Україну, світову спільноту й активізувало протести. У сімох об-
ластях були захоплені будівлі державних адміністрацій. У таким умовах команда Ві-
ктора Януковича пішла на певні поступки. 28 січня Верховна Рада України відправила 
Миколу Азарова у відставку (після цього він виїхав до Москви). Уряд очолив у статусі 
«виконувача обов’язків» перший віцепрем’єр. «Диктаторські закони» були скасовані. 
Готувався до ухвалення закон про амністію протестувальників.

Протягом усієї першої половини лютого 2014 р. тривали переговори між представ-
никами влади та опозиції щодо внесення змін до Конституції та про повернення до 
редакції 2004 р.

Пропрезидентська більшість, яка великою мірою трималася на загрозах репресій, 
розсипалася на очах. Готувався законопроєкт про відновлення політичної реформи 
2004 р. Одночасно з цим на Януковича тиснула Росія з вимогами розігнати «Євромай-
дан». Час грав проти влади, адже з початком весни протести мали тенденцію до подаль-
шого поширення. Три дні, з 18 по 20 лютого, були найбільш драматичними в історії «Єв-
ромайдану». Влада проголосила на всій території країни антитерористичну операцію.

Все йшло до великої крові. 18–20 лютого силовики вбили 78 майданівців. Також 
у сутичках загинуло 13 представників силових структур.

Завдяки лідерам національно-демократичних сил, активістам, волонтерам, Церкві 
на Віктора Януковича почала тиснути світова спільнота. В Україну своїх представників 
надіслали Польща, Франція, Німеччина, Росія. Ввечері 20 лютого розпочалися пере-
говори Віктора Януковича та лідерів опозиції за участю міжнародних посередників. 
На них було досягнуто компромісу щодо перемир’я.

Верховна Рада України знову намагалася стати гарантом стабільності, і ввечері того ж 
дня зібралася на позачергове засідання. Стало очевидно, що вже сформувалася ситуативна 
антипрезидентська більшість. Зокрема, 236 народних депутатів проголосували за Поста-
нову «Про засудження застосування насильства, що призвело до загибелі людей». У ній 
спроби силового розгону «Євромайдану» були названі «діями, які підпадають під ознаки 
злочинів проти людяності», причому починаючи з 30 листопада 2013 р. і до 21 лютого 
2014 р. Також заборонялося «використання будь-яких видів зброї та спеціальних засобів 
проти учасників акцій протесту». Антитерористична операція названа «неконституцій-
ною». Категорично заборонялося використання підрозділів ЗСУ проти мітингувальників. 
Генеральній прокуратурі наказувалося провести розслідування злочинів проти майданів-
ців та терміново провести процедурні дії щодо звільнення тих, хто був заарештований1. 

Рада Майдану поставила вимогу, щоб у новому уряді не було чиновників, які були 
причетні до злочинних дій щодо протестувальників. Вдень 21 лютого було оприлюд-
нено заяву Президента про врегулювання політичної кризи. А за декілька годин по-
відомлено, що «Угода про врегулювання кризи в Україні» підписана. З Києва почали 
виводитися підрозділи спецпризначенців. Тоді ж Парламент став реалізовувати 
її положення, ухваливши у першому читанні закон про повернення до парламент-

1  Про засудження застосування насильства, що призвело до загибелі людей: Постанова Верховної Ради України від 20 
лютого 2014 р. № 740-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/740-18.
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сько-президентської форми правління. Також були ухвалені рішення про амністію, 
які, зокрема, дозволяли звільнити Юлію Тимошенко.

Центром ухвалення рішень став український парламент. 22 лютого спікером 
Верховної Ради України був обраний Олександр Турчинов. Далі, у зв’язку із втечею Ві-
ктора Януковича, була ухвалена Постанова «Про взяття політичної відповідальності 
за ситуацію в Україні». У ній через «фактичне самоусунення Президента України від 
виконання своїх повноважень», спікеру Олександру Турчинову доручалося «до форму-
вання коаліційного Уряду координувати та спрямовувати роботу Кабінету Міністрів 
України»1. Правоохоронні органи після втечі керівництва були дезорієнтовані.

Тим часом суттєво підвищилася російська активність у Криму. Треба було орга-
нізовувати оборону країни від агресії. Віктор Янукович не виходив на зв’язок. Тому 
ввечері 22 лютого Верховна Рада України ухвалила Постанову «Про самоусунення 
Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення 
позачергових виборів Президента України». У ній зазначалося: «Президент України 
В. Янукович самоусунувся від виконання конституційних повноважень, що загрожує 
керованості держави, територіальній цілісності і суверенітету України, масовому 
порушенню прав і свобод громадян»2. Крім того, на 25 травня були призначені поза-
чергові президентські вибори. Згідно з Конституцією України виконувачем обов’язків 
Президента України став спікер Олександр Турчинов, що й було затверджено постановою 
Верховної Ради України від 23 лютого 2014 р.

Державотворення в умовах російської агресії (2014–2017 рр.):  
виклики та рішення

Вже 27 лютого було проголошено утворення парламентської коаліції «Європейська 
Україна». До неї увійшли фракції «Батьківщина», «Свобода», «УДАР», а також новоутворе-
ні фракції «Суверенна Україна» та «Економічний розвиток», до яких долучилася частина 
депутатів після розпаду фракції «Партія регіонів». Того ж дня був сформований коаліці-
йний уряд на чолі з Арсенієм Яценюком. До нього увійшли представники «Батьківщини», 
«УДАРу», «Свободи», а також багато безпартійних, серед яких і активісти «Євромайдану». 

Зусилля нового уряду були спрямовані на термінову стабілізацію політичної та со-
ціально-економічної ситуації. Одночасно «Євромайдан» наполягав, щоб нові урядовці 
працювали прозоро та відкрито. 

Влада та активісти домовилися, що у подальшому будуть координувати свої дії 
у межах РНБОУ, яку очолив Андрій Парубій.

Критичною залишалася ситуація в Криму. 20–23 лютого Росія провела відповід-
ні військові приготування і розпочала імітацію «вільного волевиявлення кримчан». 

1  Про взяття політичної відповідальності за ситуацію в Україні: Постанова Верховної Ради України від 22 лютого 
2014 р. № 753-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/753-18.
2  Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових 
виборів Президента України: постанова Верховної Ради України від 22 лютого 2014 р. № 757-VII. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/757-18

Спочатку у Севастополі був організований масовий мітинг. Поряд із будинком Севас-
топольської міської ради підняли російські прапори. У лютому 2017 р. в інтерв’ю ро-
сійському державному інформагентству ТАСС вже колишній «очільник» Севастополя 
Олексій Чалий відверто заявив: війна проти України могла початися ще в 2004 р. – Ро-
сія шукала тільки юридичний привід для військового вторгнення3.

На 26 лютого було скликане позачергове засідання Верховної Ради АРК. Однак 
українські та кримськотатарські патріоти організували десятитисячний мітинг і зір-
вали його проведення. 

Володимир Путін вирішив вдатися до прямого військового втручання. У ніч із 26 
на 27 лютого «зелені чоловічки» – російські десантники зайняли будівлю Верховної Ради 
АРК та підступи до неї. А з ранку туди почали запускати кримських депутатів, які за 
допомогою російських кураторів почали державний переворот в Автономній Республіці. 
Прем’єр-міністр АРК Анатолій Могильов був відправлений у відставку. А далі у некон-
ституційний спосіб новим главою уряду був обраний лідер партії з красномовною наз-
вою «Русское единство» Сергій Аксьонов. На 25 травня, на ту ж дату, коли мали відбутися 
позачергові вибори Президента України, було призначено референдум про статус АРК. 

27 лютого був сформований новий Кабінет Міністрів України. 
3 березня 2014 р. житель Криму Решат Аметов став першою жертвою російсько- 

української війни. Того дня він пішов до військкомату і вимагав видати йому зброю, 
щоб захищати Батьківщину. Отримавши відмову, чоловік взяв участь у мирному про-
тесті на площі Леніна в Сімферополі, де його захопили невідомі у формі так званої 
«самооборони Криму». 15 березня 2014 р. його тіло було знайдено в селі Суничному 
Білогірського району з численними слідами тортур.

Українська влада спробувала налагодити діалог із місцевими елітами та великим 
бізнесом. Весною 2014 р. політики увійшли з ними у тимчасовий союз, щоб не допусти-
ти знищення Росією Української державності. Він проявився у призначенні Ігоря Ко-
ломойського главою Дніпропетровської ОДА, Сергія Тарути – Донецької ОДА.

Загалом на початку березня ситуацію вдалося стабілізувати. Організаторів сепа-
ратистських акцій та самопроголошених «народних губернаторів» було затримано, 
адміністративні будівлі очищені, вулична активність проросійських сил дещо спала. 
Але 4 березня 2014 р. Рада Федерації РФ дала офіційний дозвіл Путіну застосувати 
армію проти України. Це була відверта погроза широкомасштабного вторгнення.

Виконуючи вимоги Майдану, Верховна Рада України 13 березня 2014 р. ухвалила 
Постанову «Про підтвердження курсу України на інтеграцію до Європейського Союзу 
та першочергові заходи у цьому напрямі»4, якою визначила пріоритетний напрям зов-
нішньої політики країни. І 21 березня 2014 р. Україна підписала політичну частину Угоди 

3  «Россия готовила переворот в Крыму в 2004 и 2008 годах, но тогда условий не было», – пособник оккупантов Чалый. 
URL: https://censor.net/ru/news/428864/rossiya_gotovila_perevorot_v_krymu_v_2004_i_2008_godah_no_togda_usloviyi_ne_
bylo_posobnik_okkupantov
4  Про підтвердження курсу України на інтеграцію до Європейського Союзу та першочергові заходи у цьому напрямі: 
постанова Верховної Ради України від 13 березня 2014 р. № 874-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/874-18#Text

Державотворення в умовах російської агресії (2014–2017 рр.):  
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НАРИС ДЕВ’ЯТНАДЦЯТИЙ.    
Українська державність після відновлення незалежності  
України (з 24 серпня 1991 р.)

про асоціацію з ЄС за участю Арсенія Яценюка. Це було однозначне визнання європей-
ськими партнерами зміни влади в Києві.

Тим часом Росія нарощувала свою військову присутність у Криму. Зокрема, армій-
ські підрозділи з важким озброєнням заблокували Перекопський перешийок та інші 
шляхи сполучення з Україною. Одночасно почалися штурми українських військових 
частин на півострові та захоплення кораблів Військово-морських сил України. Водно-
час ціла низка українських військовослужбовців зберегли вірність присязі. Наприклад, 
особовий склад 10-ї морської авіаційної бригади 3 березня зумів перегнати всі справні 
літаки та вертольоти до Миколаєва, на аеродром Кульбакіне.

А 6 березня Верховна Рада АРК ухвалила рішення про вступ у склад РФ та прове-
дення відповідного референдуму 16 березня. 11 березня 2014 р. були незаконно ухва-
лені декларації про «державний суверенітет» Криму та Севастополя. 

Українська влада намагалася діяти політико-юридичними методами. Верховна 
Рада України 11 березня звернулася до США та Великої Британії з прямим проханням – 
«застосувати всі можливі дипломатичні, політичні, економічні та військові заходи для 
негайного припинення агресії та збереження незалежності, суверенітету та існуючих 
кордонів України». А до РФ – із «вимогою негайного виведення військ з території 
України та припинення агресії проти Української Держави»1. 14 березня КСУ ухвалив 
рішення, що кримський референдум був неконституційним. А 15 березня Верховна 
Рада України розпустила Верховну Раду АРК.

Росія цинічно сфальсифікувала підсумки незаконного референдуму, «домалював-
ши» високу явку громадян (82,7 %) та одностайну підтримку анексії: у Криму – 96,77 %, 
у Севастополі – 95,6 %. 

18 березня у Москві Олексієм Чалим, Сергієм Аксьоновим і Володимиром Путіним 
була підписана «Угода між РФ і Республікою Крим щодо прийняття у склад Російської 
Федерації Республіки Крим і утворення у складі РФ нових суб’єктів»2. Цією угодою, 
зокрема, всі кримські мешканці визнавалися російськими громадянами, за винятком 
тих, хто протягом місяця подасть заяву про збереження українського громадянства. 
Також до кінця 2014 р. проголошувався «перехідний період», протягом якого мала 
була проведена інтеграція окупованих територій до правової, економічної, фінансо-
во-кредитної системи РФ.

 1 березня був утворений Кримський федеральний округ (ліквідований у липні 
2016 р.), а 31 березня міністерство РФ з питань Криму (ліквідоване у липні 2015 р.). Цим 
формально завершалося «узаконення» окупації українських Криму та Севастополя. 

А 27 березня 2014 р. Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй (ООН) 
своєю резолюцією офіційно визнала Крим територією, що окупована Росією.

Щоб припинити хвилю антиукраїнської пропаганди, 25 березня 2014 р., розгля-
нувши позовну заяву Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, Київ-

1  «Про Звернення Верховної Ради України до держав – гарантів безпеки України: Постанова Верховної Ради України 
від 11 березня 2014 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/858-18
2  Договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании 
в составе РФ новых субъектов. URL: http:// kremlin.ru/events/president/news/20605

ський окружний адміністративний суд прийняв ухвалу, якою призупинив трансляцію 
чотирьох російських телеканалів в Україні: РТР, «Первый канал», «Росія-24», НТВ. 
Потім ще було прийнято низку подібних рішень. Загалом у 2014 р. було заборонено 
ретрансляцію 16 російських каналів в ефірних і кабельних мережах.

Українській владі загалом вдалося утримати ситуацію під контролем, за винятком 
Луганська та Донецька. Тут були проголошені «народні республіки», «народні ради» 
та «уряди». У Харкові українські силовики штурмом узяли захоплену проросійськими 
бойовиками будівлю ОДА. 

РНБОУ у зв’язку з агресією з боку Росії, ухвалила рішення привести Збройні Сили 
України у повну бойову готовність. 17 березня 2014 р. указом виконуючого обов’язки 
Президента України Олександра Турчинова в Україні вперше була оголошена мобілі-
зація. До 1 травня було відмобілізовано понад 35 тис. осіб. Однак ще 14 березня 2014 р. 
прямо з майдану Незалежності п’ять сотень бійців Самооборони Майдану вирушили 
на вишкіл у Нові Петрівці на Київщині, а за декілька тижнів – на лінію зіткнення. Так 
був сформований Перший добровольчий батальйон нової Національної Гвардії України, 
утвореної 26 березня 2014 р.

У середині квітня Росія відмобілізувала та підтягнула свої військові підрозділи по 
всьому периметру міждержавного кордону. Українська дипломатія намагалася цього 
не допустити. 17 квітня у Женеві були проведені переговори глав МЗС США, ЄС, Росії 
та України. На ній російська сторона фактично проголосила ультиматум, вимагаючи 
повернути владу Віктора Януковича.

30 квітня 2014 р. в областях України розпочато формування структурних вій-
ськових підрозділів територіальної оборони ЗСУ. 6 травня 2014 р. розпочато другу 
хвилю часткової мобілізації, у процесі якої було приведено у стан повної готовності 
53 військові частини ЗСУ та 18 частин інших військових формувань. Загалом для ка-
дрового наповнення ЗСУ з 18 березня 2014 по 19 червня 2015 р. було проведено шість 
хвиль мобілізації – до виконання завдань залучено понад 60 тис. солдат та офіцерів 
запасу і резервістів.

Для більш ефективної протидії виконувач обов’язків Президента України Олек-
сандр Турчинов оголосив з 14 квітня 2014 р. Антитерористичну операцію (АТО) та при-
йнято рішення про залучення ЗСУ. Зоною проведення операції було охоплено Донецьку 
і Луганську області (з 14 квітня 2014 р.), а також Ізюмський район і місто Ізюм Харків-
ської області (з 14 квітня по 7 вересня 2014 р. та з 2 грудня 2015 р.).

15 квітня 2014 р. втупив у свій перший бій Перший батальйон Національної Гвардії, 
сформований з добровольців Самооборони Майдану. З 17 квітня 2014 р. розпочалися бої 
за стратегічну позицію – гору Карачун під Краматорськом, де була розміщена телевежа. 

24 квітня 2014 р. відбулася друга спроба зачистки Слов’янська від проросійських 
формувань. З 2 по 5 травня навколо Слов’янська і в районі Краматорська, прилеглих 
територій розгорілися перші масштабні запеклі бої. А українські підрозділи АТО впер-
ше зазнали суттєвих втрат. 2 травня 2014 р. у небі над Слов’янськом проросійськими 
формуваннями за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів було збито два 
військові гелікоптери Мі-24 16-ї бригади ЗСУ.

Державотворення в умовах російської агресії (2014–2017 рр.):  
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НАРИС ДЕВ’ЯТНАДЦЯТИЙ.    
Українська державність після відновлення незалежності  
України (з 24 серпня 1991 р.)

Того ж 2 травня 2014 р. Росія скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН. Але 
на ньому перемогла українська дипломатія. На цьому засіданні абсолютна більшість 
членів Ради безпеки від різних країн світу виступила зі словами підтримки АТО, яку 
проводить Україна на своїй території.

На початку травня Росія намагалася «відкрити південний фронт агресії». 2 травня 
були організовані масові безпорядки в Одесі, які призвели до загибелі десятків людей. 
9 травня була спроба захоплення Маріуполя – у місті відбулися вуличні бої, після яких 
встановилося фактичне двовладдя. А 11 травня в окремих районах Донецької та Луган-
ської областей був проведений так званий «референдум». Наступним кроком стало під-
писання між «Луганською Народною Республікою» («ЛНР») і «Донецькою Народною Рес-
публікою» («ДНР») угоди про «конфедеративний союз народних республік «Новоросії».

У цій ситуації для збереження української державності було конче важливо, щоб 
позачергова президентська виборча кампанія пройшла за найвищими демократични-
ми стандартами. Переможцем виборів, вже у першому турі голосування, який відбувся 
25 травня 2014 р., став Петро Порошенко з результатом 54,7 % голосів. Президентські ви-
бори відбулися в момент глибокої кризи. Перед Президентом і його командою постало 
комплексне завдання. Перше – зупинити російську агресію, відновити контроль над 
окупованими територіями. Друге – подолати глибоку економічну кризу воєнного часу. 
Третє – реформувати державний механізм, роблячи його сумісним із європейськими 
вимогами і здатним привести Україну у відповідність до Копенгагенських критеріїв 
вступу до ЄС і вимог щодо членства в НАТО.

Вибори Президента України, на яких переміг Петро Порошенко, були визнані між-
народною спільнотою. Повернення Віктора Януковича до влади стало неможливим. 
6 червня відбулися переговори у «нормандському форматі», за участю глав України, 
Росії, Німеччини та Франції. 27 червня 2014 р. була підписана економічна частина Угоди 
про асоціацію України та ЄС. 16 вересня 2014 р. Верховна Рада України та Європейський 
Парламент синхронно ратифікували її. Це було остаточне визнання здобутків «Рево-
люції Гідності». 

Зі свого боку на саміті НАТО в Кардіффі у вересні 2014 р. українській делегації вдало-
ся здобути підтримку проти російської агресії, схвалення українського мирного плану. 

В умовах збройної агресії та окупаційних дій важливо було зберегти економічну 
дієздатність держави оперативними рішеннями. На той момент залишок коштів на єди-
ному казначейському рахунку становив 108 тис. грн – це свідчило про фактичне бан-
крутство держави. Це був важкий виклик для держави. Основний тягар відповідальності 
за подолання кризи взяв на себе Національний банк України. 24 лютого 2014 р. консти-
туційною більшістю голосів (310) Верховною Радою України на посаду Голови НБУ було 
обрано Степана Кубіва, який ініціював низку змін до законодавства з метою стабілізації 
роботи банківської системи України в умовах АТО на тимчасово окупованих територіях.

На особливу увагу заслуговує велика спільна праця виконувача обов’язків Пре-
зидента України Олександра Турчинова, Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка, 
міністра фінансів Олександра Шлапака, Голови НБУ Степана Кубіва, їх команд та всієї 
парламентської більшості на міжнародній арені, які відновили платоспроможність 

України. Активна співпраця з міжнародними інвесторами1 (МВФ, Європейський банк 
реконструкції та розвитку (ЄБРР), Міжнародна фінансова корпорація тощо) сприяла 
отриманню суттєвої міжнародної фінансової допомоги, втіленню низки реформ у фі-
нансовому секторі та збільшенню золотовалютних резервів. Зокрема, 11–13 квітня 
відбулася зустріч української делегації на чолі з Степаном Кубівим із директоркою-роз-
порядницею МВФ Крістін Лагард, наслідком якої в першій декаді травня 2014 р. було 
отримано понад 3 млр дол. МВФ і 1 млрд дол. гарантії Міністерства фінансів США для 
стабілізації фінансової системи. 

12 травня відбулася зустріч Прем’єр-міністра Арсенія Яценюка, міністра фінансів 
Олександра Шлапака, Голови НБУ Степана Кубіва з делегацією ЄБРР та президентом 
ЄБРР Сумою Чакрабарті. Головною метою зустрічі стало обговорення стратегічних 
напрямів розвитку співпраці на 2014–2015 рр. Сторони дійшли висновку про необхід-
ність якнайшвидшого проведення зовнішнього аудиту і стрес-тестування банківських 
установ України, що сприятиме подальшій консолідації вітчизняної банківської сис-
теми2. Разом із міжнародними експертами була розроблена Стратегія реформування 
банківського сектору до 2020 р.3. Почалася адаптація економіки до прозорих правил 
гри4, а також активний діалог із банківською спільнотою. 

6 травня Правління НБУ прийняло постанову, якою унормували діяльність відо-
кремлених підрозділів, що розташовані на території АРК і міста Севастополя. Таке 
рішення прийнято у зв’язку з неможливістю здійснювати банківське регулювання 
та нагляд, валютний контроль і державний фінансовий моніторинг за діяльністю 
банків у Криму5.

Крім того, з метою дотримання принципів соціальної відповідальності було при-
пинено здійснення капітальних витрат НБУ та оптимізовано інші витрати, а також 
спільно з банками були розроблені програми підтримки позичальників, яких призвано 
до лав української армії6. 

У цей період НБУ багато уваги приділяв реалізації своєї державницької місії. Зо-
крема, з нагоди 200-ліття Тараса Шевченка 21 березня 2014 р. НБУ проведено пам’ятні 
урочистості та випущено дві пам’ятні монети7, чим увіковічнено пам’ять Великого Коб-
заря. Цей ювілей підкреслив і посилив духовне єднання поколінь українців у прагненні 

1  Степан Кубів та Ніколай Георгієв оголосили про попередньо досягнуті домовленості щодо програми економічних 
реформ та надання Україні кредиту за програмою «Стенд-бай». URL: https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_
id=6474465; Степан Кубів обговорив можливість розширення інвестиційної співпраці між Канадою та Україною. URL: 
https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=6432122; Швейцарія збільшить допомогу Україні на економічні 
реформи – НБУ. URL: https://www.unian.ua/economics/finance/918039-shveytsariya-zbilshit-dopomogu-ukrajini-na-ekono-
michni-reformi-nbu.html
2  Хроніка найважливіших подій та рішень. Травень 2014. Вісник НБУ. 2014. Липень. С. 79.
3  Степан Кубів: Національний банк має намір найближчим часом розглянути та ухвалити проект Стратегії 
реформування банківського сектору до 2020 року. URL: https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=8009428
4  Степан Кубів. Банківська система України: пріоритети розвитку. Вісник НБУ. 2014. Травень. С. 6.
5  Хроніка найважливіших подій та рішень. Травень 2014. Вісник НБУ. 2014. Липень. С. 79.
6  Степан Кубів: Національний банк має намір найближчим часом розглянути та ухвалити проект Стратегії 
реформування банківського сектору до 2020 року. URL: https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=8009428
7  Матвійчук Ю. 200-літньому ювілею Тараса Шевченка Національний Банк України присвятив дві пам’ятні монети. 
Вісник НБУ. 2014. Квітень С. 12.
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НАРИС ДЕВ’ЯТНАДЦЯТИЙ.    
Українська державність після відновлення незалежності  
України (з 24 серпня 1991 р.)

Гідності і Свободи. Знаковою подією також стала підтримка ініціативи громадськості 
щодо випуску НБУ (постанова від 31 березня 2014 р.) пам’ятної медалі «Небесна сотня 
на варті» у пам’ять про Героїв Небесної сотні, які загинули під час історичних подій 
«Революції Гідності».

Першою масштабною успішною операцією сил АТО стало звільнення Донецького 
аеропорту 26 травня 2014 р. від незаконно-збройних формувань. В операції брали 
участь: авіація, вертолітний десант і спецпризначенці. Внаслідок швидких і рішучих 
дій українських силовиків було взято під контроль стратегічно важливі позиції. Си-
лами АТО командував Віктор Муженко, начальник Генерального штабу ЗСУ – Голов-
нокомандувач ЗСУ, генерал армії України.

14 червня терористи збили військово-транспортний літак Іл-76 Повітряних сил 
України, що доправляв військовослужбовців у Луганський аеропорт. Внаслідок цього 
загинуло 49 осіб. 

Ще наприкінці травня штаб АТО від точкових операцій перейшов до реалізації 
єдиного замислу. Він включав у себе вихід військ на кордон і його перекриття. А також 
звільнення Слов’янська. Такі населені пункти, як Семенівка, Миколаївка Ямпіль, За-
котне, Красний Лиман, були потужними укріплювальними районами бойовиків. Тому 
завдання штабу АТО було звільнити ці міста, і у такий спосіб дати можливість укра-
їнській армії рухатися до кордонів. Операція по звільненню Слов’янська відбувалася 
у три етапи і мала умовні назви: операція «Святі Гори» (звільнення Красного Лиману), 
операція «Мелова флора» (звільнення Лиману, Ямполя та Закотного) і третя – це, влас-
не, звільнення Слов’янська. 

4 липня бойовики відступили зі Слов’янська, наступними звільненими містами 
стали Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка. 6 липня українські війська звільнили 
Артемівськ (нині – Бахмут). 

17 липня 2014 р. сталася жахлива трагедія. Неподалік міста Торез Донецької об-
ласті зенітним ракетним комплексом «Бук» російського виробництва, який належав 
53-й зенітній ракетній бригаді РФ з Курська, було збито пасажирський літак Boeing 777 
компанії «Malaysia Airlines», що виконував регулярний рейс МН17. Внаслідок дій росій-
ських вйськових загинули всі пасажири та екіпаж літака – загалом 298 осіб. 24 травня 
2018 р. влада Австралії та Нідерландів офіційно звинуватили Росію в катастрофі літака.

З 6 по 20 липня 2014 р. сили АТО змогли пробити сухопутний коридор і деблокува-
ти Луганський аеропорт і продовжувати утримувати кордон. 21 липня українські війська 
звільнили від терористів Рубіжне, Торецьк, Соледар. 22 липня – Сєвєродонецьк і Попасну. 
24 липня – після дводенних боїв батальйон «Донбас» і 24-а механізована бригада звіль-
нили Лисичанськ. 27 липня – українські війська увійшли у Шахтарськ. 28 липня сили 
АТО зайняли Дебальцеве, Авдіївку, Лутугине. 17 серпня українська 95-а бригада взяла 
під контроль районний центр Ясинувата. 21 серпня – українські силовики встановили 
контроль над райцентром Станиця Луганська.

Операція зі звільнення Лисичансько-Сєвєродонецької агломерації за інформа-
цією штабу АТО, це була одна з наймасштабніших операцій за весь час проведення 
АТО у 2014 р. 

Однією із найуспішніших операцій ЗСУ, це визнали і міжнародні експерти, вважа-
ється «Рейд» 95-ї окремої аеромобільної бригади, до якої на різних етапах долучалися 
підрозділи 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, 30-ї окремої механізованої бри-
гади, 51-ї окремої механізованої бригади. Усього, за різними оцінками, було залучено 
близько 400 військовослужбовців. Операція тривала з 19 липня по 10 серпня 2014 р. 

Відповідальним за вказану операцію був генерал-лейтенант ЗСУ Михайло Заброд-
ський, командувач Десантно-штурмових військ (2015–2019 рр.).

Згідно з офіційною інформацією під час рейду було пройдено близько 470 км, 
з яких 170 км тилами ворога. Під час рейду десантники знищили три ворожі блокпости. 
Проте найважливішим досягненням стало розблокування та створення коридору для 
виходу з оточення підрозділів української армії на кордоні. Всього вийшло 3 тис. осіб 
та понад 250 одиниць техніки.

Філіп Карбер, провідний експерт з питань національної і міжнародної безпеки, 
підкреслив у своєму інтерв’ю: «…українці зовсім нічого не знають про те, наскільки 
він особливий. Михайло Забродський і його 95-та бригада на початку серпня стали 
частиною військової історії. Вони прорвали лінію оборони сепаратистів, здійснили 
марш аж до Маріуполя, повернулися вздовж кордону, знищили кілька російських ар-
тилерійських дивізіонів, які знаходилися вже на українському боці кордону, забрали 
їхню зброю і обладнання, російські танки проїхали аж до самого Луганська і поверну-
лися до Слов’янська. І це – найдовший рейд збройного формування у військовій історії 
світу. Це неймовірна робота, повірте. На жаль, це сталося за два тижні до російського 
наступу. Тобто, якби це сталося трішки пізніше, вони б били росіян з тилу, тому б пе-
ребіг війни складався б по-іншому…»1.

Ще з початку червня аж до кінця серпня точилися важкі бої за ключову висоту 
на півдні Донецької області – курган Савур-Могила. Визначну роль в обороні висоти 
відіграв, зокрема, Ігор Гордійчук, генерал-майор ЗСУ, начальник Київського військово-
го ліцею імені Івана Богуна. Та, незважаючи на героїзм українських воїнів, втримати 
Савур-Могилу не вдалося – по позиціях безперервно била артилерія із території РФ. 

У другій половині серпня 2014 р. розгорнулися бої за Іловайськ. Безпосередньо пе-
ред вторгненням російських регулярних військ 24 серпня ситуація в районі Іловайська 
була наступною. На Савур-Могилі тримала оборону зведена група полковника Ігоря 
Гордійчука. Там же, в населеному пункті Велика Шишівка розміщувалася українська 
військова група, яка потенційно могла звільнити Шахтарськ. У районі Іловайська 
були виставлені дві лінії блокпостів, на яких перебували батальйони територіальної 
оборони. Варто відзначити, що місто Іловайськ на той момент було в умовному тилу 
наших військ і не було для командування штабу АТО стратегічним об’єктом, оскільки 
всі сили зосереджували на кордоні з РФ. 28 серпня іловайське угруповання опинило-
ся в оточенні. 29 серпня бойовики заявили, що готові випустити українських бійців 
з оточення. 30 серпня о 10:00 українські військові організованими колонами почали 
рух з міста, однак колони були підступно розстріляні. 

1  Інтервю ТСН 19.11.2014 20:19. URL: https://tsn.ua/interview/yakscho-ukrayina-vidstupit-vi-prograyete-392647.html
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НАРИС ДЕВ’ЯТНАДЦЯТИЙ.    
Українська державність після відновлення незалежності  
України (з 24 серпня 1991 р.)

Бої під Іловайськом стали одним із переломних моментів війни на сході України: 
Збройні сили України втратили ініціативу на Донбасі та перейшли від атаки до обо-
рони. Важкі втрати спонукали українське керівництво до укладення Мінського пере-
мир’я в рамках контактної групи Україна – Росія – ОБСЄ із залученням представників 
російських бойовиків.

5 вересня 2014 р. був підписаний і вступив в дію «План мирного врегулюван-
ня ситуації на сході України» (відомий як «Мінська угода»). Росія висунула вимоги, 
які фактично передбачали капітуляцію України. Однак спротив української армії дав 
виграти час. Хоча й Києву довелося піти на суттєві поступки. Окремі райони Донецької 
та Луганської областей (ОРДЛО) на три роки мали отримати «особливий статус» і на 
початку грудня 2014 р. там планувалося провести місцеві вибори. Зі свого боку Росія 
погодилася надати доступ співробітникам ОБСЄ до неконтрольованої Києвом ділянки 
російсько-українського кордону. 

Українська сторона не без жорстких внутрішньополітичних дискусій почала ви-
конувати свої зобов’язання щодо Мінських угод. Зокрема, 16 вересня у Верховній Раді 
України був ухвалений Закон України «Про особливий порядок місцевого самовряду-
вання в окремих районах Донецької та Луганської областей»1.

Військова ескалація відбувалася на тлі позачергових парламентських виборів. 
27 серпня через відсутність парламентської коаліції Президент України розпустив 
Верховну Раду України і призначив голосування на 26 жовтня. Арсеній Яценюк, Олек-
сандр Турчинов і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков залишили партію «Батьків-
щина» та створили власну політичну силу – партію «Народний фронт».

До виборів, 16 вересня 2014 р., був ухвалений Закон України «Про очищення вла-
ди», що означало люстраційні процеси, які запізнилися на 23 роки. Дія закону роз-
повсюджувалася переважно на осіб, які обіймали керівні посади в державних органах 
влади під час президентства Віктора Януковича. 

На позачергових парламентських виборах 26 жовтня, які проводилися за змішаною 
системою відповідно до Конституції України 1996 р., результат отримав «Народний 
фронт». «Блок Петра Порошенка» посів друге місце, але з урахуванням мажоритарни-
ків, отримав найбільшу фракцію. Третє місце посіла партія «Самопоміч». Безумовним 
позитивним моментом стало те, що нова Верховна Рада України «скинула проросій-
ський баласт» у вигляді КПУ, яка не подолала 5 % бар’єр. Його подолали «Радикальна 
партія Олега Ляшка», «Батьківщина» Юлії Тимошенко, а також залишки «Партії регіо-
нів» у вигляді «Опозиційного блоку». 

Вперше за майже десятирічний період політичної історії України жодних проблем 
з утворенням парламентської більшості у Верховній Раді України не було. П’ять фрак-
цій – «Блок Петра Порошенка», «Народний фронт», «Самопоміч», «Радикальна партія 
Олега Ляшка» та «Батьківщина» створили коаліцію «Європейська Україна». Спікером 
Парламенту був обраний представник «Блоку Петра Порошенка» Володимир Гройсман. 

1  Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей: Закон 
України від 16 вересня 2014 р. № 1680-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1680-18#Text

Попередній спікер Олександр Турчинов у грудні 2014 р. перейшов із Парламенту на по-
саду Секретаря РНБОУ. 

Прем’єр-міністром України знову став Арсеній Яценюк, лідер «Народного фронту». 
На своїй посаді залишився міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. В усьому іншому 
Кабмін суттєво оновився. Крім закономірного отримання міністерських портфелів 
представниками «Народного фронту» та «Блоку Петра Порошенка», в Уряді Ната-
ля Яресько стала міністром фінансів, Айварас Абромавічус – міністром економічного 
розвитку і торгівлі, Олександр Квіташвілі – міністром охорони здоров’я. Це мало стати 
знаком готовності Української держави підвищувати прозорість державного управлін-
ня. Для цього з осені 2014 р. стали формуватися нові антикорупційні інституції: Вищий 
антикорупційний суд, Національне антикорупційне бюро України, Спеціалізована 
антикорупційна прокуратура, Державне бюро розслідувань, Національне агентство 
з питань запобігання корупції.

Російська окупація Криму та агресія на Донбасі змушували змінювати законодав-
че поле та формувати нові державні інституції. Уряд утворив Державну службу України 
з питань Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та тимчасово переміщених 
осіб (у жовтні перейменована на Державну службу України з питань Автономної Рес-
публіки Крим та міста Севастополя) як центральний орган виконавчої влади, однак 
воно повною мірою не запрацювало2. Відзначимо, що з серпня був відновлений ста-
тус Українського інституту національної пам’яті як центрального органу виконавчої 
влади. Очільником структури був призначений (ще з березня) Володимир В’ятрович. 
Була утворена Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників анти-
терористичної операції під керівництвом Артура Дерев’янка. На неї було покладене 
завдання реалізовувати «державну політику у сфері соціального захисту ветеранів 
війни та учасників антитерористичної операції3. У вересні 2014 р. року Уряд створив 
ще один орган центральної виконавчої влади – Державне агентство України з питань 
відновлення Донбасу, яке очолив Андрій Ніколаєнко4. 

З метою протидії інформаційні агресії Росії у новому Уряді Арсенія Яценюка було 
утворено Міністерство інформаційної політики України під керівництвом Юрія Стеця. 

Восени 2014 р. ситуація на Донбасі залишалася напруженою. Росія не збиралася 
виконувати Мінські домовленості. Продовжувалися атаки на позиції українських сило-
виків. А 2 листопада були демонстративно проведені «вибори» глав «ЛНР» (Ігор Плот-
ницький) і «ДНР» (Олександр Захарченко) і депутатів «народних рад». 

23 грудня Верховна Рада України ухвалила рішення про відмову від політики по-
заблоковості. Причина цього була красномовно описана у пояснювальній записці до 
проєкту постанови: «Агресія Російської Федерації проти України, незаконна анексія 

2  Положення про Державну службу України з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя: постанова 
Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2015 р. № 736. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/736-2015-%D0%BF
3  Про утворення Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції: 
постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 416. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/416-2014-
%D0%BF/ed20180316
4  Деякі питання Державного агентства з питань відновлення Донбасу: постанова Кабінету Міністрів України від 26 
листопада 2014 р. № 655. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/655-2014-%D0%BF
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НАРИС ДЕВ’ЯТНАДЦЯТИЙ.    
Українська державність після відновлення незалежності  
України (з 24 серпня 1991 р.)

нею Автономної Республіки Крим, ведення проти нашої держави так званої “гібридної 
війни”, військове втручання у східних регіонах України, постійний військовий, полі-
тичний, економічний та інформаційний тиск з боку Росії зумовлюють необхідність 
пошуку більш дієвих гарантій незалежності, суверенітету, безпеки і територіальної 
цілісності України. Позаблоковий статус України <…> виявився неефективним у кон-
тексті убезпечення держави від зовнішньої агресії та тиску. Тривале перебування 
України у «сірій» буферній зоні між потужними системами колективної оборони є до-
датковим викликом для України»1. Зі свого боку Уряд почав підготовку до визнання 
«ДНР» і «ЛНР» терористичними організаціями. 

У Донецькому аеропорту з вересня 2014 р. розпочалися важкі бої, які тривали до 
22 січня 2015 р. Українські військові утримували старий та новий термінали аеропорту, 
опорним пунктом українських сил було селище Піски проросійські сили атакували 
аеропорт із прилеглого Київського району Донецька, із території монастиря на півдні 
та село Спартак на сході.

Проросійські сили здійснювали систематичні штурми терміналів, займаючи нові 
позиції, втрачаючи їх та знову готуючи штурми. 13 січня 2015 р. остаточно впала дис-
петчерська вежа, яку утримували українські бійці. У новому терміналі бої точилися 
за різні його поверхи.

20 січня 2015 р. проросійські сили підірвали новий термінал, бетонні перекриття 
і стеля у багатьох секціях обвалилася, ховаючи під собою українських захисників. 22 
січня 2015 р. вцілілі захисники вийшли з термінала, проте багато поранених і контуже-
них українських бійців потрапили до полону. Оборона терміналів аеропорту тривала 
242 дні. Бої за Донецький аеропорт стали одними з найзапекліших у війні на сході 
України, символом незламності та бойового духу українського війська, а захисники 
терміналів отримали від ворогів почесне прізвисько – «кіборги».

27 січня 2015 р. Верховна Рада України прийняла Постанову «Про Звернення Вер-
ховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Пар-
ламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської 
Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу 
про визнання Російської Федерації державою-агресором»2. Офіційно РФ проголошено 
країною-агресором, а самопроголошені «ДНР» і «ЛНР» — терористичними організаціями.

З другої половини січня 2015 р. Росія почала новий наступ на Донбасі. Міжнарод-
на спільнота знову стала тиснути на Володимира Путіна і він погодився сісти за стіл 
перегорів у Мінську. І цього разу Петро Порошенко відкинув ультимативні вимоги 
з боку Москви, заявивши 11 лютого перед початком переговорів, що у разі продовжен-
ня агресії Україна оголосить загальну мобілізацію та введення воєнного стану на всій 

1  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо відмови України від здійснення політики 
позаблоковості. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52994
2  Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської 
Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї 
ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором: постанова 
Верховної Ради України: постанова Верховної Ради України від 27 січня 2015 р. № 129-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/129-19#Text

території України3. Після дводенних переговорів був підписаний компромісний і не-
життєздатний «Комплекс заходів з виконання Мінських угод».

Незважаючи на домовленості, досягнуті в Мінську, з 21 січня до 18 лютого 2015 р. 
тривали запеклі бої за Дебальцевський плацдарм. Після Донецького аеропорту сили 
окупаційних корпусів за підтримки російських військ розпочали атаки на Дебальцеве. 
Тут ЗСУ утримували стратегічно важливий виступ: Дебальцеве, Вуглегірськ, Рідкодуб, 
Чорнухине, визволені ще влітку 2014 р. У результаті запеклих боїв українські військові 
змушені ухвалити неординарні рішення щодо військових дій.

Відповідно до звіту РНБО України, коли стало зрозуміло, що втримати Дебальцеве 
неможливо, було прийнято рішення про виведення підрозділів у безпечні райони. Під 
час Дебальцевської операції вперше було здійснено виведення великої кількості військ 
із-під ударів противника. Незважаючи на досягнуті у Мінську домовленості про при-
пинення вогню з 00:00 15 лютого 2015 р., бойовики за підтримки регулярних підроз-
ділів Збройних сил РФ не лише обстрілювали позиції наших військ із танків, артилерії 
та реактивних систем залпового вогню, а й систематично здійснювали штурмові дії, 
намагаючись захопити базові табори, опорні пункти та блокпости, завдавали удари 
по мирним цілях у населених пунктах4.

Помічник міністра оборони Юрій Бірюков оприлюднив дані, що під час боїв на Де-
бальцевському плацдармі з 18 січня по 18 лютого загинули 179 українських військових, 
110 військових потрапили в полон, а 81 зникли безвісти. Втрати бойовиків загиблими – 
2 911 осіб5.

Ще 24 січня 2015 р. лідер терористів «ДНР» публічно оголосив про початок наступу 
на Маріуполь. У той же день зі сторони реактивна артилерія обстріляла позиції укра-
їнських військових і житловий мікрорайон «Східний». Тому 10 лютого 2015 р. розпоча-
лася «Широкинська операція» («Павлопільсько-Широкинська наступальна операція») 
українських сил. За інформацією полку «Азов», у її процесі передбачалося: відвернути 
сили терористів «ДНР» від Дебальцевого та убезпечити Маріуполь від обстрілів. 15 
лютого 2015 р., у терміни, узгоджені на переговорах у Мінську 12 лютого, активна фаза 
Широкинської операції була припинена. 

24 лютого 2016 р. терористичні формування «ДНР» покинули Широкине і відійшли 
на заздалегідь підготовлені позиції у 2 км на схід. З метою посилення безпеки Маріу-
поля, ЗСУ взяли Широкине під свій повний контроль.

3 червня 2015 р. проросійські військові формування активізували спроби захопити 
райцентр Мар’їнка на околиці Донецька, яка перебувала під контролем ЗСУ. Атаки були 
відбиті, але 3–4 липня бої за Мар’їнку спалахнули з новою силою. Ворог активно засто-

3  Порошенко анонсировал военное положение в случае провала встречи в Минске. URL: http://lb.ua/
news/2015/02/11/295187_poroshenko_anonsiroval_ voennoe.html
4  Аналіз Генерального штабу ЗСУ щодо бойових дій на Дебальцевському плацдармі з 27 січня до 18 лютого 2015 року. 
Режим доступу:  https://www.mil.gov.ua/analitichni-materiali/analiz-generalnogo-shtabu-zsu-shhodo-bojovih-dij-na-debal-
czevskomu-placzdarmi-z-27-sichnya-do-18-lyutogo-2015-roku.html
5  Бірюков повідомив про загибель майже 3 тисяч бойовиків в районі Дебальцевого. URL: https://www.pravda.com.ua/
news/2015/02/20/7059287/
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НАРИС ДЕВ’ЯТНАДЦЯТИЙ.    
Українська державність після відновлення незалежності  
України (з 24 серпня 1991 р.)

совував РСЗВ та артилерію. Населений пункт кілька разів переходив із рук у руки. Однак 
захисники Мар’їнки встояли. З 5 серпня 2014 р. Мар’їнка під українським контролем.

Ці події підтвердили, що російська сторона не планувала виконувати нові Мінські 
домовленості. 

Тим часом українська влада продовжувала реформи. 21 травня 2015 р. за ініціати-
вою Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Уряду Арсенія Яценюка, Президента 
України Петра Порошенка, Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про ство-
рення Національної поліції». З 7 листопада 2015 р. офіційно міліція в Україні припи-
нила своє існування, замість неї почала діяти Національна поліція1. 

У жовтні 2015 р. відбулися місцеві вибори, які завершили процес перевантаження 
органів влади після «Революції Гідності». Далі уряд узяв курс на проведення реформи 
місцевого самоврядування та децентралізацію. 

Наприкінці 2015 р. розпочався практичний етап роботи над судовою реформою. 
Президент подав до парламенту законопроєкт щодо відповідних змін у Конституції: 
суттєво збільшувалася незалежність і недоторканність суддів. Зокрема, центральним 
елементом ставала Вища рада правосуддя2.

У квітні 2015 р. Верховна Рада України за ініціативи Володимира Гройсмана та Во-
лодимира В’ятровича ухвалила антитоталітарні закони, зокрема: «Про засудження 
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів 
в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про правовий статус та вшану-
вання пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», «Про увічнення перемоги 
над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років», «Про доступ до архівів репре-
сивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років». Це дало змогу 
нарешті припинити діяльність КПУ. Також внаслідок декомунізації карта України була 
вичищена від «колоніального» минулого. Перейменовано 987 міст і сіл України, понад 
50 тис. вулиць, демонтовано тисячі пам’ятників тоталітаризму. 

У лютому 2016 р. виникла урядова криза, яка могла перерости у парламентську. 
Для збереження демократичних засад держави 10 квітня Уряд Арсенія Яценюка до-
бровільно подав у відставку. 

Коаліція «Європейська Україна» не розвалилася: «Блок Петра Порошенка» та «На-
родний фронт» заявили, що продовжать співпрацювати в рамках парламентської 
коаліції. 14 квітня 2016 р. спікером Верховної Ради обраний Андрій Парубій, а главою 
Уряду – представник «Блоку Петра Порошенка» Володимир Гройсман.

Із новацій у новому Уряді відзначимо утворення на базі Державного агентства 
України з питань відновлення Донбасу та Державної служби України з питань Ав-
тономної Республіки Крим та міста Севастополя Міністерства з питань тимчасово 
окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (пізніше – Міністерство 
з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, під керівництвом 

1  Про національну проліцію: Закон України від 2 липня 2015 р. № 580-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
main/580-19#Text
2  Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 2 червня 2016 р. № 1401-VIII. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-19

Вадима Черниша), а в листопаді 2018 р. на базі Державної служби України у справах ве-
теранів було утворено Міністерство у справах ветеранів України, яке очолила Ірина Фріз.

У середині лютого 2016 р. почалися запеклі бої за Авдіївську промзону. Намага-
ючись вибити українських вояків із цієї території, російсько-терористичні війська 
застосовували всі заборонені Мінськими угодами види озброєння, зокрема, САУ, 120-
мм міномети, 152-мм артилерію. Захисників «промки» прозвали «промбергами» (за 
аналогією із захисниками Донецького аеропорту, «кіборгами»).

Станом на 28 березня 2016 р. українська армія повернула всі втрачені позиції та ос-
таточно закріпилася у промзоні, ясинуватській розв’язці та на навколишніх висотах.

18–19 грудня 2016 р. розпочалися бої на Світлодарській дузі. Вся ця територія, 
відповідно до Мінських угод, мала бути підконтрольна Україні. Обстріли ж із боку 
проросійських терористів по українським позиціям тривали весь 2016 р. Вмілим ма-
невруванням українським військовим вдалося опанувати стратегічні висотки. Станом 
на 19 січня 2017 р. підрозділи ЗСУ перебували за 5–6 км від окупованого Дебальцевого 
(рік тому було 25 км). 

24 травня 2017 р. українські військові в боях «відсунули» позиції терористів при-
близно на 1 км та зайняли територію, яка, відповідно до Мінських угод, на поточний 
момент мала перебувати під контролем законної влади.

23 листопада 2017 р. українські війська силами батальйону «Айдар» взяли під 
контроль села Гладосове і Травневе. Операцію було проведено з метою покращення 
умов спостереження за противником і ведення оборонного вогню у відповідь на про-
вокативні обстріли російсько-окупаційних військ

23 грудня 2017 р. ЗСУ зайняли у «сірій» зоні селище Новолуганське Бахмутського 
району на Світлодарській дузі.

29 січня 2017 р. у районі Авдіївської промзони знову почалися інтенсивні обстріли 
зі стрілецької зброї і мінометів по позиціях сил ЗСУ. Наступного дня, за підтримки 
заборонених Мінськими домовленостями РСЗВ та артилерії розпочалися спроби кон-
трнаступу російських сил. В Авдіївці через обстріли зникли електрика і водопоста-
чання, введено режим надзвичайної ситуації; на цей час у місті залишалося 25 тис. 
мешканців. 31 січня 2017 р. ОБСЄ звинуватила обидві сторони конфлікту в провокаціях 
в Авдіївці, а Рада Безпеки ООН закликав негайно припинити бої на Донбасі. 7 лютого 
2017 р. повідомлено про відновлення водо- та електропостачання Авдіївки, але в по-
дальшому воно неодноразово припинялося через обстріли російської армії.

Активність патріотично налаштованої громадськості підштовхнула українську 
владу до більш активних дій у сфері гуманітарного та інформаційного захисту. Саме 
з весни 2017 р. держава стала вводити санкції проти російських ЗМІ, російських ком-
паній та банків. 

15 травня 2017 р. Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким ввів 
у дію рішення РНБОУ «Про застосування персональних спеціальних економічних та ін-
ших обмежувальних заходів (санкцій)». Цим указом накладалися додаткові санкції 
України щодо РФ, оновлено список санкцій проти низки російських компаній. Загалом 

Державотворення в умовах російської агресії (2014–2017 рр.):  
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НАРИС ДЕВ’ЯТНАДЦЯТИЙ.    
Українська державність після відновлення незалежності  
України (з 24 серпня 1991 р.)

вже з осені 2015 р. Україна не закуповувала в Росії газ, електроенергію; обсяг торгівлі 
упав майже на 30 % від рівня 2013 р.

Абсолютно правильними за своєю суттю були ухвалені Верховною Радою України 
закони про введення мовних квот в українських теле- та радіо ЗМІ. Також були поси-
лені заходи митного контролю. Громадяни РФ мали право безвізового в’їзду в Україну 
лише за закордонними біометричними паспортами.

Досягненням Президента Петра Порошенка було впровадження з 11 червня 2017 р. 
безвізового режиму з країнами ЄС. За таке рішення Європейський Парламент проголо-
сував 6 квітня 2017 р. Воно стало символом успішності європейського курсу України. 
Відтоді громадяни України можуть скористатися вільним режимом поїздок до ЄС 
та багатьох інших країн світу.

На основі ухваленого Верховною Радою України 5 вересня 2017 р. Закону «Про 
освіту»1 розпочалася освітня реформа. Уряд почав імплементувати медичну та пен-
сійну реформи. 

Президент України та Верховна Рада продовжили і судову реформу. 2 червня 
2016 р. Парламент ухвалив закон України «Про судоустрій та статус суддів», 13 липня 
2017 р. – «Про Конституційний Суд України». Врешті, 29 грудня 2017 р. було запущено 
другий етап судової реформи: Президент Петро Порошенко підписав укази, які перед-
бачали ліквідацію місцевих судів і створення замість них окружних.

Восени 2017 р. на політичному порядку денному знову опинилося питання полі-
тичної реформи. 

Нарешті, у січні 2018 р. був ухвалений закон України «Про особливості державної 
політики з відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованою 
територією Донецької та Луганської областей України»2. У ньому Росія була чітко наз-
вана агресором, а АТО переформатована в Операцію об’єднаних сил (ООС). Командування 
було покладено на генерал-лейтенанта Сергій Наєва. Відповідно, організація протисто-
яння росіянам перейшла від Антитерористичного центру СБУ до Генерального штабу 
ЗСУ. Це фактично означало, що Українська держава визнавала, що проводить армійську 
операцію проти російського вторгнення, що відбувається російсько-українська війна.

Новим осередком російсько-українського збройного протистояння стало Азовське 
море. 25 березня 2018 р. українські прикордонники затримали в українській частині 
Азовського моря траулер «Норд» під прапором РФ. У відповідь на це з 30 квітня росій-
ська сторона почала чинити перепони вільному проходу суден під українськими й ін-
шими прапорами через Керченську протоку, надовго затримуючи їх «для перевірки». 

25 листопада 2018 р. до Керченської протоки підійшов ще один загін ВМС Украї-
ни – бронекатери «Бердянськ» і «Нікополь» у супроводі рейдового буксира «Яни Капу». 
Однак українські кораблі були атаковані й захоплені росіянами. Цей акт агресії спо-
нукав до запровадження Верховною Радою України воєнного стану терміном на 30 

1  Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
2  Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих 
територіях у Донецькій та Луганській областях: Закон України від 18 січня 2018 р. № 2268-VIII. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/2268-19#Text

діб (із 26 листопада до 26 грудня 2018 р.) на території десяти областей, які межують 
із РФ, невизнаним Придністров’ям і мають вихід до Чорного й Азовського морів. По-
зицію України підтримала міжнародна спільнота. Провідні держави світу засудили 
цей черговий акт агресії з боку Росії. Міжнародний трибунал ООН у Гаазі 25 травня 
2019 р. зобов’язав Росію звільнити українських моряків та повернути кораблі, і та була 
змушена це зробити. Українців звільнили на початку вересня, а кораблі у понівеченому 
стані повернули в середині листопада 2019 р.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій для посилення міжнародного ста-
тусу України вважав надзвичайно важливим розвиток найтіснішої співпраці з нашими 
найближчими сусідами – створення Балто-Чорноморського поясу безпеки. Й однією 
з успішних складових цього процесу стала реалізація нового формату міжнародної 
співпраці. 9 червня 2018 р. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій, голова Парла-
менту Грузії Іраклій Кобахідзе та голова Парламенту Республіки Молдова Андріан Канду 
у Києві підписали заяву про створення Міжпарламентської асамблеї «Україна-Молдо-
ва-Грузія». А 5 жовтня 2018 р. голови парламентів Грузії, України і Молдови в Тбілісі 
підписали статут заснованої парламентами трьох країн Міжпарламентської асамблеї3.

Розбудова держави у 2019–2021 рр.

Безперечно, однією із найбільш державотворчих подій останніх десятиліть було 
створення Української помісної церкви. Перші кроки до створення незалежної Право-
славної церкви України, відновлення її єдності з Константинопольським патріархатом 
та усім православним світом були здійснені Президентом Віктором Ющенком, однак 
вони не отримали інституційного оформлення. 

Після «Революції Гідності» ініціаторами цього процесу стали Голова Верховної 
Ради України Андрій Парубій та Президент України Петро Порошенко.

Першим офіційним документом щодо Томосу було прийняте 16 червня 2016 р. 
Звернення Верховної Ради України до Його Всесвятості Варфоломія, Архиєпископа 
Константинополя і Нового Риму, Вселенського Патріарха щодо надання автокефалії 
Православній церкві в Україні4. 

Про реальну перспективу отримання Томосу Президент України заявив 17 квітня 
2018 р. Він отримав широку підтримку свого звернення до Вселенського патріарха 
Варфоломія надати автокефалію Україні. Зокрема, 19 квітня 2018 р. Український Пар-
ламент прийняв Постанову про підтримку звернення Президента України Петра По-
рошенка до Вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію 
Православної церкви в Україні. 

3  Статут Міжпарламентської асамблеї Парламенту Грузії, Парламенту Республіки Молдова і Верховної Ради України. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001001-18#Text
4  Про Звернення Верховної Ради України до Його Всесвятості Варфоломія, Архієпископа Константинополя і Нового 
Риму, Вселенського Патріарха щодо надання автокефалії Православній Церкві в Україні: постанова Верховної Ради 
України від 16 червня 2016 р. № 1422-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1422-19#Text
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НАРИС ДЕВ’ЯТНАДЦЯТИЙ.    
Українська державність після відновлення незалежності  
України (з 24 серпня 1991 р.)

Наприкінці листопада Синод Вселенського патріархату затвердив текст Томосу, 
а 15 грудня у Софійському соборі в Києві відбувся об’єднавчий собор українських 
церков. На ньому Українська православна церква Київського патріархату та Україн-
ська автокефальна православна церква проголосили про саморозпуск, після чого була 
проголошена Православна церква України (ПЦУ). Обрання митрополита Київського 
і всієї України супроводжували гострі дискусії церковних ієрархів, до переговорів 
між ними та їх вмовляння довелося долучитися й Президенту України. Врешті-решт 
митрополитом був обраний Єпіфаній (Сергій Думенко).

5 січня 2019 р. відбулася історична подія. Після спільного молебню Вселенського 
Патріарха Варфоломія і Предстоятеля Православної церкви України Епіфанія в храмі 
Святого Георгія, патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію об’єднаної 
Православної церкви України.

6 січня 2019 р. у Патріаршому храмі Святого Георгія відбулося вручення Томосу про 
автокефалію і Божественна Літургія, яку знову спільно провели Вселенський патріарх 
Варфоломій і предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський 
і всієї України Епіфаній.

У відповідь Володимир Путін зібрав Раду безпеки РФ для розгляду релігійного пи-
тання в Україні і заявив, що Росія буде захищати православних. Однак мирний процес 
утворення помісної церкви не дав йому приводу для нової агресії. Альтернативою став 
новий пакет антиукраїнських санкції. Проте навіть на цьому тлі українська економіка 
демонструвала позитивну динаміку.

3 грудня 2018 р. Президент України запропонував денонсувати «Договір про друж-
бу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ» 1997 р. І 6 грудня Верховна Рада 
України ухвалила закон України «Про припинення дії Договору про дружбу, співро-
бітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією»1. Україна остаточно 
вийшла із СНД. 

Того ж дня, 6 грудня 2018 р., Верховна Рада України ухвалила закон про надання 
бійцям Української повстанської армії статусу учасників бойових дій2. Зокрема, у за-
коні зазначено, що статус учасника бойових дій надається особам, які брали участь 
у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у XX ст. у складі Української 
повстанської армії, Української повстанської армії отамана Тараса Боровця (Бульби) 
«Поліська Січ», озброєних підрозділів Організації українських націоналістів, та відпо-
відно до закону «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність 
України у XX столітті» визнані борцями за незалежність України у XX ст.

7 лютого 2019 р. Верховна Рада України виконала головну мету «Революції Гідно-
сті» – ухвалила історичне рішення: закріпила курс на інтеграцію в Європейський 
Союз та НАТО в Основному Законі – Конституції України. За ініціативою Президента 

1  Про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією: 
Закон України від 6 грудня 2018 р. № 2643-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2643-19#Text
2  Про внесення зміни до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо 
посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність України у XX столітті: Закон України від 6 грудня 
2018 р. № 2640-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2640-19#Text

Петра Порошенка Парламент ухвалив закон України «Про внесення змін до Консти-
туції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства 
України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)». За 
це рішення проголосували 334 народні депутати.

Важливим стало ухвалення 25 квітня 2019 р. закону України «Про забезпечення 
функціонування української мови як державної»3, підготовленого Андрієм Парубієм. 

У законі деталізовано державний статус української мови та сфери її вживання. 
Згідно з документом українська мова вважається одним із символів державності, ра-
зом із гербом, гімном України і прапором.

З 11 травня 2017 р. обов’язки Голови НБУ виконував Яків Смолій, який у встанов-
леному законом порядку був призначений на цю посаду після звільнення Валерії 
Гонтаревої 15 березня 2018 р. Під його керівництвом розроблено пропозиції до за-
конопроєкту «Про валюту», що дало Україні можливість виконати зобов’язання, яке 
вона взяла на себе за Угодою про асоціацію з Європейським Союзом, − забезпечити 
вільний рух капіталу4.

Перший тур президентських виборів відбувся 31 березня 2019 р. У другий тур 
вийшли чинний Президент Петро Порошенко та Володимир Зеленський. Володимир Зе-
ленський був позавладним кандидатом. Його виборча програма відповідала електо-
ральним тенденціям у західних демократіях, саме він переміг із результатом 73,22 % 
проти 24,45 %. 

У своєму першому президентському виступі Володимир Зеленський заявив, 
що відправить Верховну Раду України на позачергові вибори. КСУ став на бік Пре-
зидента і підтвердив його указ про розпуск Парламенту. Оскільки підтримка нового 
Президента залишалася на високому рівні, його політсила «Слуга Народу» перемогла 
на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 р. із безпрецедентним для 
України результатом – 43,16 % за партійними списками (254 народних депутати). 
Це дало можливість утворити у Верховній Раді України так звану «монобільшість». 

29 серпня 2019 р. розпочала роботу Верховна Рада України ІХ скликання. Головою 
Верховної Ради України депутати обрали Дмитра Разумкова. Того ж дня був сформо-
ваний Уряд на чолі з Олексієм Гончаруком. За поданням Президента, Головою СБУ при-
значено Івана Баканова; міністром оборони України Андрія Загороднюка; міністром за-
кордонних справ України Вадима Пристайка. Новаціями Уряду стало скорочення числа 
міністерств через їх об’єднання. Було створено Міністерство цифрової трансформації, 
яке очолив віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров5. У червні 2019 р. була реорганізована 
Адміністрація Президента в Офіс Президента з метою позбавлення її управлінських 
повноважень та обмеження експертно-аналітичними та контролюючими функціями. 
5 вересня 2019 р. в Україні розпочав роботу Вищий антикорупційний суд.

3  Про забезпечення функціонування української мови як державної. Закон України від 25 квітня 2019 р. № 2704-VIII. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text
4  Річний звіт НБУ за 2017. URL: https://old.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=71165707
5  Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади: постанова Кабінету Міністрів України 
від 2 вересня 2019 р. № 829. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/829-2019-%D0%BF#Text
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НАРИС ДЕВ’ЯТНАДЦЯТИЙ.    
Українська державність після відновлення незалежності  
України (з 24 серпня 1991 р.)

Таким чином, на кінець 2019 р. для України виникла унікальна ситуація, коли 
ключові владні інститути – Президент, Уряд і Парламент – контролювалися однією 
політичною силою. 

29 серпня 2019 р., у перший день роботи Верховної Ради України, Президентом 
України був поданий законопроєкт «Про внесення змін до ст. 93 Конституції України 
(про законодавчу ініціативу народу)». Він був перший із великого блоку законопроєк-
тів про народовладдя. Другим став закон «Про всеукраїнський референдум», який 26 
січня 2021 р. був ухвалений Парламентом. Відтоді Україна отримала новий правовий 
інструмент ухвалення політичних рішень, який посилить вплив народу на владу. 
Також пройшов громадське обговорення та був зареєстрований у Парламенті законо-
проєкт «Про місцевий референдум». У разі його ухвалення, він створить законодавчу 
базу організації та проведення місцевого референдуму як однієї з форм реалізації 
місцевого самоврядування й локальної демократії. 

Триває робота над іншими законопроєктами, пов’язаними із народовладдям: 
щодо електронних петицій, публічного обговорення, адміністративних процедур, 
запровадження народовладдя у судовій гілці влади тощо.

3 вересня 2019 р. Парламент ухвалив закон України «Про внесення змін до статті 
80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)». Він 
передбачає виключення зі ст. 80 Основного Закону положення, що гарантує парла-
ментарям депутатську недоторканність, а також неможливість бути притягнутими до 
кримінальної відповідальності, затриманими чи заарештованими без згоди Верховної 
Ради України. Закон набув чинності з 1 січня 2020 р. 

10 вересня 2019 р. був ухвалений Закон України «Про особливу процедуру усунен-
ня Президента України з поста (імпічмент)». 

9 грудня 2019 р. у Парижі відбувся саміт у Нормандському форматі – перша зустріч 
після трирічної перерви. Метою саміту було затвердження нової послідовності введен-
ня в дію мінських угод та обговорення «формули Штайнмаєра». У заході взяли участь 
президенти України, Франції, Росії та канцлерка Німеччини. За його результатами 
було підписано підсумковий документ «Загальні узгоджені висновки Паризького саміту 
в Нормандському форматі 9 грудня 2019 року». Ці домовленості передбачали, зокрема, 
імплементацію «формули Штайнмаєра» в українське законодавство згідно з версією, 
узгодженою Н4 та Тристоронньою контактною групою, а також закріплення «особли-
вого статусу» окремих районів Донецької та Луганської областей на постійній основі.

Ще одним вагомим підсумком 2019 р. стало ухвалення Виборчого кодексу України. 
Проєкт Кодексу, ініційований народними депутатами України VIII скликання Андрієм 
Парубієм, Олександром Черненком та Леонідом Ємцем, був поданий до Парламенту 
ще 2 жовтня 2015 р. 14 вересня Президент Зеленський повернув зі своїми пропозиціями 
Виборчий кодекс для повторного розгляду. 9 грудня 2019 р. Верховна Рада України го-
лосами 330 депутатів ухвалила його у цілому з урахуванням пропозицій Президента1.

1  Виборчий кодекс України: Закон України від 19 грудня 2019 р. № 396-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-
20#Text

Підсумок соціально-економічного розвитку України наприкінці 2019 – на початку 
2020 рр. зафіксував суттєві прорахунки, і 4 березня 2020 р. Уряд Олексія Гончарука був 
відправлений у відставку. Новий Уряд очолив Денис Шмигаль.

13 січня 2020 р. Президент України підписав закон «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними 
депутатами України», що є законодавчою ініціативою Руслана Стефанчука. Закон 
запроваджує кримінальну відповідальність за умисне голосування парламентарем 
на пленарному засіданні Верховної Ради України замість іншого народного депутата 
(неособисте голосування). До того ж із 2 березня 2021 р. у Верховній Раді України по-
чала працювати сенсорна кнопка. 

31 березня 2020 р. ухвалено закон «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення», завдяки якому 
українці зможуть продавати й купувати землю сільськогосподарського призначення. 
Відтак із 1 липня 2021 р. запрацює ринок землі. 

16 липня 2020 р. Верховна Рада України призначила на посаду Голови НБУ Кирила 
Шевченка. Безумовним пріоритетом для НБУ за його головування стало виконання 
програми співпраці з МВФ. Також очільник зосередив увагу на введенні міжнародних 
стандартів корпоративного управління у банках. У Верховну Раду України внесено 
законопроєкт про посилення відповідальності ради та правління банку, системи 
внутрішнього контролю та управління ризиками. Ця ініціатива дала змогу наблизити 
банківське законодавство України до європейських стандартів. У листопаді 2020 р., 
під час візиту до Вашингтона, Кирило Шевченко офіційно узгодив приєднання НБУ 
до Мережі сталого банкінгу (Sustainable banking Network, SBN). 

25 жовтня 2020 р. в Україні відбулися чергові вибори до органів місцевого само-
врядування. Вони проходили за новоприйнятим Виборчим кодексом і стосувалися 
місцевих рад з урахуванням нового адміністративно-територіального устрою. 

Завдяки тісній співпраці всіх трьох суб’єктів законодавчої ініціативи, був створе-
ний План законопроєктної роботи Верховної Ради України на 2021 р., до якого увійшли 
понад 376 законопроєктів за 22 напрямами. Із них виділено 170 надважливих: питання 
протидії COVID-19, судової реформи, воєнно-промислового комплексу, транспортної 
інфраструктури, підвищення якості освіти, запровадження страхової медицини та ін. 

Важливим напрямом є підвищення якості законодавства. Нині в Україні діє 
понад мільйон нормативно-правових актів, зокрема радянського періоду. Тож по-
ставлено мету «дерадянізувати» українське законодавство, а після цього перейти 
до запровадження єдиних правил, які стосуються правотворчої діяльності. Тому 
Верховною Радою України 20 травня 2021 р. ухвалено закон «Про дерадянізацію за-
конодавства України». При цьому важливі для країни державотворчі акти, попри їх 
«радянське» походження, мусять залишитися. Це й Акт проголошення незалежності 
України (1991 р.), і Декларація про державний суверенітет України (1990 р.), і Закон 
про ратифікацію Статуту ООН (1945 р.), і акти про передачу Кримської області до 
складу України (1954 р.) тощо.
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НАРИС ДЕВ’ЯТНАДЦЯТИЙ.    
Українська державність після відновлення незалежності  
України (з 24 серпня 1991 р.)

Верховна Рада України підтримує створення цифрової держави, у центрі якої 
є людина. Парламент уже ухвалив закон «Про електронні паспорти». У результаті 
Україна стала першою державою у світі, яка їх узаконила. Це один із кроків на шляху 
переведення багатьох послуг у цифрову форму. 

17 лютого 2021 р. Верховна Рада України ухвалила знакову постанову «Про Заяву 
Верховної Ради України у зв’язку з сьомою річницею початку Євромайдану та подій 
Революції Гідності»1. 

Ця Заява – маніфест, який закріпив цінності, за які боролася «Революція Гідності». 
Постанова визначила, що: 

«Революція Гідності – один з ключових моментів українського державотворення 
та виразник національної ідеї свободи»; «Україна заплатила надто високу ціну за звіль-
нення від диктатури і свій цивілізаційний вибір – бути частиною Європи. Герої Не-
бесної Сотні віддали життя під час Революції Гідності, захищаючи ідеали демократії, 
відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України. Пам’ять про їхній 
героїчний чин є частиною історії національного державотворення.»; «Людина, її життя 
і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнані Конституцією України 
найвищою соціальною цінністю. Акти приниження людської гідності, які відбувалися 
сім років тому в самому серці України – на майдані Незалежності у Києві, а так само 
в інших місцях столиці та різних міст, селищ та сіл по всій країні, не мають повторити-
ся.»; «Узурпація влади однією з її гілок, партією чи окремим посадовцем є абсолютно 
недопустимим явищем, що спричиняє довготривалі тяжкі наслідки.»; «Мирні зібрання 
є надзвичайно дієвим інструментом громадського контролю за інститутами публічної 
влади, а безпека учасників мирних зібрань усіх видів і форм, зокрема одночасних, 
контрзібрань та спонтанних зібрань, як і їхнє право висловлювати свою думку, мають 
бути захищені державою»; «Держава або окремі посадові особи не можуть свавільно 
обмежувати свободу зібрань»; «Європейські цінності, за які віддали свої життя Герої 
Небесної Сотні, – гідність, демократія, рівність та верховенство права, необхідні для 
нормального функціонування суспільства. Верховна Рада України послідовно стоїть 
і стоятиме на позиціях утвердження цих цінностей в усіх сферах суспільного життя».

На часі – розвиток української державності! Головний урок новітнього періоду 
української історії у тому, що у вирі боротьби держава як сукупність інституцій змогла 
встояти лише завдяки народу України, українській нації. Отже, щоб Українська Дер-
жава вийшла на шлях сталого розвитку, потрібно наповнювати її духовним, ціннісним 
і національним змістом. 

Автори: Валерій Смолій, Руслан Стефанчук, Олександр Старовойт,  
Оксана Коляда, Яна Ісламова, Ярослав Павловський

1  Про Заяву Верховної Ради України у зв’язку з сьомою річницею початку Євромайдану та подій Революції Гідності: 
постанова Верховної Ради України від 17 лютого 2021 р. № 1240-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1240-
20#Text
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ПостатіПостаті--символисимволи
українськоїукраїнської
державностідержавності

16 липня 1990 року Парламент більшістю голосів (355) ухвалив Декларацію  
про державний суверенітет України. Створено правові передумови для ухвалення  

24 серпня 1991 року Акта проголошення незалежності України

березень-квітень 1990–11 травня 1994березень-квітень 1990–11 травня 1994
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Левко Лук’яненкоЛевко Лук’яненко

Борець за незалежність України, ініціатор проголошення Декларації про 
державний суверенітет України та автор Акта проголошення незалежності 

України, дисидент, народний депутат України, Герой України

1928–20181928–2018

Михайло ГориньМихайло Горинь

Голова Секретаріату Народного 
Руху України (1989). Правозахисник, 

дисидент, народний депутат України

1930–20131930–2013

Роман ІваничукРоман Іваничук

Письменник, один із організаторів 
Товариства української мови ім. 

Шевченка, Народного Руху України, 
народний депутат України,

Герой України

1929–2016 1929–2016 

Іван ДрачІван Драч

Перший голова Народного Руху України 
(1989). Народний депутат України, 
Герой України. Поет, перекладач, 

кіносценарист, драматург

1936–20181936–2018

Лесь ТанюкЛесь Танюк

Заступник голови Народного Руху 
України (1999), народний депутат 

України. Голова Всеукраїнського 
товариства «Меморіал» ім. В.Стуса 

(1993–2014).

1938–20161938–2016
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В’ячеслав ЧорновілВ’ячеслав Чорновіл

Борець за незалежність України. Ініціатор проголошення Декларації 
про державний суверенітет України та Акта проголошення незалежності 

України. Голова Народного Руху України, народний депутат України, 
«шістдесятник», дисидент, Герой України

1937–19991937–1999

Леонід КравчукЛеонід Кравчук

Перший Голова Верховної Ради України 
(1990–1991), Перший Президент 

України (1991–1994), народний депутат 
України, Герой України

Богдан ГориньБогдан Горинь

Державний і громадський діяч, 
журналіст, мистецтвознавець, 
політолог, дисидент, народний 

депутат України

Сергій ГоловатийСергій Головатий

Член Народного Руху України, 
народний депутат України. Співавтор 
Декларації про державний суверенітет 

України та Акта проголошення 
незалежності України (1991), правник

Іван ЗаєцьІван Заєць

Державний та громадський діяч, 
народний депутат України
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Дмитро ПавличкоДмитро Павличко

Поет, перекладач, літературний 
критик, народний депутат України, 

Герой України 

Євген ПронюкЄвген Пронюк
Почесний голова Всеукраїнського 
Товариства політичних в’язнів  

і репресованих, народний депутат  
України. Герой України

Микола ПоровськийМикола Поровський

Один із засновників Народного Руху 
України, організатор найбільших акцій 
боротьби за Незалежність – Ланцюга 

злуки, народний депутат України, 
полковник

Ярослав КендзьорЯрослав Кендзьор

Державний і громадський діяч, 
дисидент, народний депутат України

Ігор ЮхновськийІгор Юхновський

Державний і громадський діяч, фізик. 
Голова Народної Ради, народний 
депутат України, академік НАН 

України

Степан ХмараСтепан Хмара

Правозахисник, політв’язень, народний 
депутат України, Герой України

Олесь ШевченкоОлесь Шевченко

Співавтор Декларації про державний 
суверенітет України. Член Української 

Гельсінської групи, голова Київської 
організації Української Гельсінської 

Спілки, член Народного Руху України

Володимир ЧернякВолодимир Черняк

Один із засновників Народного Руху 
України, народний депутат України, 

економіст та політик
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Іван ДзюбаІван Дзюба

Дисидент, Міністр культури України 
(1992–1994), академік НАН України, 

Герой України

Юрій-Богдан ШухевичЮрій-Богдан Шухевич

Народний депутат України, 
член Української Гельсінської Групи, 

голова партії Українська Національна 
Асамблея, політичний в’язень, 

Герой України

Ігор КалинецьІгор Калинець

Дисидент, політв’язень,  
письменник

Ніна КарпачоваНіна Карпачова

Перший уповноважений Верховної
Ради України з прав людини

(14 квітня 1998–14 квітня 2003;
19 червня 2003–17 листопада 2006;

8 лютого 2007–27 квітня 2012)

Андрій ВасилишинАндрій Василишин

Перший Міністр внутрішніх справ 
України (1990-1994 рр.),

генерал внутрішньої служби України, 
Президент Української секції 

Міжнародної поліцейської асоціації, 
радник МВС

Вадим ГетьманВадим Гетьман

Один з фундаторів банківської  
та грошової системи України, 

голова правління Національного  
банку України (1992), народний 

депутат України, Герой України

Володимир МатвієнкоВолодимир Матвієнко

Один з фундаторів банківської  
та грошової системи України. Голова 

Національного банку України  
(1991–1992), Герой України

Віктор ЮщенкоВіктор Ющенко

Один з фундаторів банківської  
та грошової системи України.  

Голова Національного банку України  
(1993–2000). Під його керівництвом 

введено в обіг гривню

682 683



Україна Україна –– правонаступниця   правонаступниця  
Української Народної РеспублікиУкраїнської Народної Республіки

Президент УНР в екзилі Микола Плав’юк урочисто склав повноваження 
Державного Центру УНР і передав клейноди (знак влади і Гідності)  

першому Президенту України Леоніду Кравчуку

«..проголошена 24 серпня 
і утверджена 1 грудня 1991 року 
народом України Українська 
Держава продовжує державно-

національні традиції УНР 
і є правонаступницею Української 

Народньої Республіки» 

(М. Плав’юк)

22 серпня 199222 серпня 1992

«…щоб усі були одно, як ти, Отче, в мені, а я в тобі,  «…щоб усі були одно, як ти, Отче, в мені, а я в тобі,  
щоб і вони були в нас об’єднані» (Йн 17, 20-21)щоб і вони були в нас об’єднані» (Йн 17, 20-21)
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Мстислав  Мстислав  
(Скрипник)(Скрипник)

Патріарх Київський і всієї України. 
Предстоятель Української  

Автокефальної Православної  
Церкви

1898–19931898–1993

Мирослав Іван Мирослав Іван 
(Любачівський)(Любачівський)

Верховний архиєпископ Львівський.
Глава Української греко-католицької 

церкви

1914–20001914–2000

 Володимир   Володимир  
(Романюк)(Романюк)

Патріарх Київський і всієї Руси-України.
Предстоятель Української 

православної церкви Київського 
Патріархату

1925–19951925–1995

Любомир  Любомир  
(Гузар)(Гузар)

Верховний архиєпископ  
Києво-Галицький. Глава Української 

греко-католицької церкви

1933–20171933–2017

Філарет  Філарет  
(Денисенко)(Денисенко)

Патріарх Київський і всієї Руси-України. 
Предстоятель Української православної 

церкви Київського патріархату, 
Почесний патріарх Православної церкви 

України, Герой України

Святослав  Святослав  
(Шевчук)(Шевчук)

Верховний архиєпископ 
 Києво-Галицький. Глава і Отець 
Української греко-католицької  

церкви

Епіфаній  Епіфаній  
(Думенко)(Думенко)

Митрополит Київський і всієї України,
Предстоятель Православної  

церкви України

Валерій АнтонюкВалерій Антонюк

Голова Духовної Ради об’єднання 
релігійних та громадських організацій 

«Всеукраїнський Собор», Голова 
Всеукраїнського Союзу Церков 

Євангельських Християн-Баптистів 
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Ахмед ТамімАхмед Тамім

Шейх, муфтій України, імам Київської 
мусульманської релігійної громади. 

Один з організаторів Духовного 
управління мусульман України (1992)

Рефат ЧубаровРефат Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського 
народу (з 2013), народний депутат 

України (ІІІ–V, VІІІ скликань), 
громадський діяч

Дам'ян КастранДам'ян Кастран

Духівник Майдану, ігумен Гошівського 
Василіанського монастиря УГКЦ 

Мустафа ДжемілєвМустафа Джемілєв

Перший Голова Меджлісу 
кримськотатарського народу  

(1991–2013), народний депутат 
України (ІІІ–ІХ скликань), дисидент, 

правозахисник

Борці за свободу словаБорці за свободу слова,,    
мову та правдумову та правду

Георгій ҐонґадзеГеоргій Ґонґадзе

Громадський діяч, опозиційний 
журналіст. Зникнення та вбивство 

журналіста викликало широкий резонанс 
в Україні та за кордоном. Герой України

1969–20001969–2000

Василь СергієнкоВасиль Сергієнко

Журналіст, поет, Герой України.  
Жорстоко вбитий за відстоювання 

цінностей «Революції Гідності»

1956–20141956–2014

Володимир МанякВолодимир Маняк

Письменник, поет, прозаїк,  
публіцист, дослідник Голодомору  
в Україні. Один з організаторів, 

співголова товариства «Меморіал»  
імені Василя Стуса

1934–19921934–1992

Ігор БілозірІгор Білозір

Композитор, виконавець,  
лідер ВІА «Ватра». Вбитий  
за Українську ідентичність

1955–20001955–2000
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ПомаранчеваПомаранчева революціяреволюція

Мирний опір близько 1,5 млн українців у всіх куточках країни проти 
фальсифікації президентських виборів 2004 року. Верховний Суд України 
постановив провести повторне голосування 26 грудня 2014 року, яким 

Президентом України обрано Віктора Ющенка

22 листопада 2004 – 23 січня 200522 листопада 2004 – 23 січня 2005

Лідер «Помаранчевої революції» та голова партії «Наша Україна». 
Третій Президент України (2005–2010). Віктор Ющенко був отруєний 

за два місяці до виборів 2004. У крові політика знайшли діоксин,  
який спотворив його обличчя
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Революція      ГідностіРеволюція      Гідності

Мирний всенародний виступ у відповідь на підтримку європейського вибору України та 
проти зриву підписання Угоди про асоціацію України з ЄС

21 листопада 2013 – лютий 201421 листопада 2013 – лютий 2014

Мітинги пройшли в Харкові, Львові, Луганську, Вінниці, Донецьку,  
Кривому Розі, Сумах та Чернівцях
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Небесна СотняНебесна Сотня

Загиблі протестувальники «Революції Гідності», Герої України.  
Пам’ятний День Героїв Небесної Сотні відзначається 20 лютого  
на підставі указу Президента України від 11 лютого 2015 року

Плине кача по Тисині, 

Плине кача по Тисині. 

Мамко ж моя, не лай мені. 

Мамко ж моя, не лай мені. 

Гей, залаєш ми в злу годину, 

Залаєш ми в злу годину. 

Сам не знаю, де погину. 

Сам не знаю, де погину. 

Гей, погину я в чужім краю, 

Погину я в чужім краю. 

Хто ж ми буде брати яму? 

Хто ж ми буде брати яму? 

Гей, виберут ми чужі люде, 

Виберут ми чужі люде, 

Ци не жаль ти, мамко, буде? 

Ци не жаль ти…

Народна пісня «Плине кача» стала жалобним гімном Майдану. 
У виконанні гурту «Піккардійська Терція»  

під неї українці прощалися з загиблими

Реквієм за  Реквієм за  
Небесною СотнеюНебесною Сотнею
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Аксенин Василь, 4 лютого 1962 – 12 березня 2014, м. Чернівці
Арутюнян Георгій, 4 липня 1960 – 20 лютого 2014, м. Рівне
Бадера Олександр, 1 січня 1948 – 28 січня 2014, м. Київ
Байдовський Сергій, 21 серпня 1990 – 20 лютого 2014, м. Нововолинськ Волинська обл.
Балюк Олександр, 19 березня 1974 – 20 лютого 2014, с. Пилиповичі Житомирська обл.
Бачинський Ігор, 30 листопада 1983 – 25 лютого 2014, м. Боярка Київська обл.
Бльок Іван, 21 липня 1973 – 20 лютого 2014, м. Городок Львівської обл.
Бойків Володимир, 5 лютого 1955 – 19 лютого 2014Ю м. Львів
Бондарев Сергій, 24 листопада 1981 – 18 лютого 2014, м. Київ
Бондарчук Сергій, 9 вересня 1961 – 20 лютого 2014, м. Старокостянтинів Хмельницька обл.
Братушка Олексій, 10 квітня 1975 – 20 лютого 2014, м. Суми
Брезденюк Валерій, 17 червня 1963 – 19 лютого 2014, м. Жмеринка Вінницька обл.
Бура Ольга, 22 липня 1986 - 10 березня 2014, с. Журатин Львівська обл.
Вайда Богдан, 28 квітня 1965 – 20 лютого 2014, с. Летня, Львівська обл.
Варениця Роман, 1 грудня 1978 – 20 лютого 2014, м. Новояворівськ Львівська обл.
Васільцов Віталій, 16 листопада 1977 – 18 лютого 2014, с. Жорнівка Київська обл.
Вербицький Юрій, 25 серпня 1963 – 22 січня 2014, м. Львів
Веремій В’ячеслав, 22 лютого 1980 – 19 лютого 2014, м. Київ
Войтович Назар, 2 червня 1996 – 20 лютого 2014, с. Травневе, Тернопільська обл.
Гаджа Петро, 3 липня 1966 – 22 березня 2014, м. Київ
Голоднюк Устим, 12 серпня 1994 – 20 лютого 2014, м. Збараж Тернопільська обл.
Городнюк Іван, 2 червня 1984 – 19 лютого 2014, м. Березне Рівненська обл.
Горошишин Максим, 14 квітня 1989 – 19 лютого 2014, с. Грушківка Черкаська обл.
Гриневич Едуард, 31 травня 1985 – 20 лютого 2014, с. Деревок Волинська обл.
Гурик Роман, 2 жовтня 1994 – 20 лютого 2014, м. Івано-Франківськ
Дворянець Антоніна, 23 березня 1952 – 18 лютого 2014, м. Бровари Київська обл.
Дзявульський Микола, 1 вересня 1958 – 20 лютого 2014, м. Шепетівка Хмельницька обл.
Дигдалович Андрій, 3 червня 1973 – 20 лютого 2014, с. Сокільники Львівська обл.
Дідич Сергій, 3 листопада 1969 – 18 лютого 2014, с. Стрільче Івано-Франківська обл.
Дмитрів Ігор, 9 жовтня 1983 – 20 лютого 2014, с. Копанки Івано-Франківська обл.
Дяковський Юрій, 27 лютого 1989 – квітень 2014, м. Стрий Львівська обл.
Жаловага Анатолій, 13 березня 1980 – 20 лютого 2014, м. Дубляни Львівська обл.
Жеребний Володимир, 6 жовтня 1985 – 20 лютого 2014, м. Рудки Львівська обл.
Жизневський Михайло, 26 січня 1988 – 22 січня 2014, м. Гомель Білорусь
Зайко Яків, 4 квітня 1940 – 18 лютого 2014, м. Житомир
Зубенко Владислав, 22 квітня 1991 – 28 лютого 2014, м. Харків
Ільків Богдан, 3 липня 1962 – 22 лютого 2014, смт. Щирець Львівська обл.
Калиняк Богдан, 29 січня 1961 – 28 січня 2014, м. Коломия Івано-Франківська обл.
Капінос Олександр, 10 березня 1984 – 19 лютого 2014, с. Дунаїв Тернопільська обл.
Кемський Сергій, 15 листопада 1981 – 20 лютого 2014, м. Коростень Житомирська обл.
Кіпіані Давид, 28 червня 1980 – 21 лютого 2014, м. Тбілісі Грузія
Кіщук Володимир, 22 лютого 1956 – 18 лютого 2014, смт. Димер Київська обл.
Клітинський Олександр, 15 травня 1988 – 19 лютого 2014, с. Чернелівці Хмельницька обл.
Корнєєв Анатолій, 23 січня 1961 – 20 лютого 2014, с. Гаврилівка Хмельницька обл.
Корчак Андрій, 18 липня 1964 – 18 лютого 2014, м. Стрий Львівська обл.
Костенко Ігор, 31 грудня 1991 – 20 лютого 2014, с. Зубрець Тернопільська обл.
Костишин Михайло, 9 квітня 1971 – 26 лютого 2014, с. Нижній Струтинь Івано-Франківська обл.
Котляр Євген, 14 квітня 1980 – 20 лютого 2014, м. Харків
Коцюба Віталій, 7 червня 1982 – 20 лютого 2014, с. Вороблячин Львівська обл.
Кульчицький Володимир, 25 липня 1949 – 18 лютого 2014, м. Київ
Мазур Артем, 6 серпня 1987 – 3 березня 2014, м. Хмельницький
Мазуренко Павло, 2 грудня 1971– 22 грудня 2013, Київ
Максимов Дмитро, 17 листопада 1994 – 18 лютого 2014, м. Київ
Мельнічук Володимир, 22 серпня 1974 – 20 лютого 2014, м. Київ

Мовчан Андрій, 17 січня 1980 – 20 лютого 2014, м. Київ
Мойсей Василь, 27 березня 1992 – 20 лютого 2014, м. Луцьк
Наконечний Іван, 18 жовтня 1931 – 7 березня 2014, м. Київ
Наумов Володимир,  9 березня 1970 – 18 лютого 2014, м. Родинське Донецька обл. 
Нечипоренко Анатолій, 1 вересня 1941 – 11 квітня 2014, м. Київ
Нігоян Сергій, 2 серпня 1993 – 22 січня 2014, с. Березнуватівка Дніпропетровська обл.
Опанасюк Валерій, 20 травня 1971 – 20 лютого 2014, м. Рівне
Орленко Віктор, 8 березня 1961 – 3 червня 2015, м. Київ
Пагор Дмитро, 10 квітня 1992 – 19 лютого 2014, с. Хропотова, Хмельницька обл.
Пантелєєв Іван, 1 грудня 1981 – 20 лютого 2014, м. Краматорськ Донецька обл.
Паньків Микола, 6 лютого 1975 – 20 лютого 2014, с. Холодновідка Львівська обл.
Паращук Юрій, 1 липня 1966 – 20 лютого 2014, м. Харків
Пасхалін Юрій, 18 січня 1984 – 19 лютого 2014, м. Сміла Черкаська обл.
Пехенько Ігор, 9 липня 1970 – 20 лютого 2014, м. Вишгород Київська обл.
Плеханов Олександр, 7 березня 1991 – 18 лютого 2014, м. Київ
Подригун Олександр, 23 січня 1972 – 23 лютого 2014, с. Залужжя Хмельницька обл.
Позняк Андрій, 30 квітня 1988 – 3 березня 2014, с. Борівка Київська обл.
Полянський Леонід, 24 жовтня 1975 – 20 лютого 2014, м. Київ
Поправка Юрій, 11 вересня 1995 – 18 квітня 2014, м. Київ
Прохорський Василь, 4 травня 1980 – 18 лютого 2014, м. Київ
Прохорчук Віктор, 25 травня 1975 – 18 лютого 2014, м. Житомир
Рибак Володимир, 30 листопада 1971 – 18 квітня 2014, м. Горлівка Донецька обл.
Саєнко Андрій, 26 жовтня 1962 – 20 лютого 2014, м. Фастів Київська обл.
Сеник Роман, 26 липня 1968 – 25 січня 2014, м. Турка Львівська обл.
Сергієнко Василь, 23 квітня 1956 – 4 квітня 2014, м. Корсунь-Шевченківський Черкаська обл.
Сердюк Ігор, 3 листопада 1969 – 18 лютого 2014, м. Кременчук Полтавська обл. 
Сидорчук Юрій, 2 травня 1961 – 28 червня 2014, м. Київ
Синенко Сергій, 5 березня 1978 – 13 лютого 2014, м. Запоріжжя
Слободян Тарас, 10 грудня 1982 – кінець грудня 2013 / початок січня 2014, м. Тернопіль
Смоленський Віталій, 5 жовтня 1984 – 20 лютого 2014, с. Фурманка Черкаської обл.
Сольчаник Богдан, 25 липня 1985 – 20 лютого 2014, м. Старий Самбір Львівська обл.
Тарасюк Іван, 28 січня 1993 – 20 лютого 2014, смт. Олика Волинська обл.
Ткачук Ігор, 1 вересня 1975 – 20 лютого 2014, с. Велика Кам‘янка Івано-Франківська обл.
Топій Володимир, 26 квітня 1955 – 19 лютого 2014, м. Судова Вишня Львівська обл.
Точин Роман, 6 серпня 1970 – 20 лютого 2014, м. Ходорів Львівська обл.
Ушневич Олег, 20 червня 1982 – 20 лютого 2014, м. Дорогобич Львівська обл.
Хомяк Віктор, 20 лютого 1958 – 27 січня 2014, с. Голишів Волинська обл.
Храпаченко Олександр, 18 вересня 1987 – 20 лютого 2014, м. Рівне
Хурція Зураб, 29 червня 1960 – 18 лютого 2014, м.Гагра Грузія 
Царьок Олександр, 2 січня 1959 – 20 лютого 2014, с. Калинівка Київська обл.
Цепун Андрій, 14 жовтня 1978 – 21 лютого 2014, м. Київ
Чаплінський Володимир, 13 січня 1970 – 20 лютого 2014, м. Обухів Київська обл.
Черненко Андрій, 9 грудня 1978 – 18 лютого 2014, м. Київ
Чернець Віктор, 27 травня 1977 – 19 лютого 2014, с. Подібна Черкаська обл.
Чернявський Дмитро, 5 березня 1992 – 13 березня 2014, м. Донецьк
Чміленко Віктор, 4 лютого 1961 – 20 лютого 2014, с. Борисівка Кіровоградська обл.
Шаповал Сергій, 5 червня 1969 – 18 лютого 2014, м. Київ
Швець Віктор, 8 жовтня 1955 року – 19 лютого 2014, с. Гатне Київська обл.
Шеремет Василь, 21 березня 1949 – 5 березня 2014, смт. Ланчин Івано-Франківська обл.
Шеремет Людмила, 21 листопада 1942 – 22 лютого 2014, м. Хмельницьк
Шілінг Йосип, 14 березня 1952 – 20 лютого 2014, с. Вороблевичі Львівська обл.
Шимко Максим, 21 жовтня 1979 – 20 лютого 2014, м. Вінниця
Щербанюк Олександр, 2 січня 1968 – 20 лютого 2014, м. Чернівці
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самоуправління     майданусамоуправління     майдану
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Захисники територіальноїЗахисники територіальної цілісності Україницілісності України
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Композицію передано родиною Драп'ятих

Боже великий, єдиний,
Русь-Україну храни,

Волі і світу промінням
Ти її осіни.

Світлом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,

В чистій любові до краю,
Ти нас, Боже, зрости.

Молимось, Боже єдиний,
Русь-Україну храни,

Всі свої ласки-щедроти
Ти на люд наш зверни. 

Дай йому волю, дай йому долю,
Дай доброго світа,

Щастя дай, Боже, народу
І многая, многая літа.

Молитва  Молитва  
за Українуза Україну

«Молитва за Україну» — урочистий музичний твір, відомий також 
під назвою «Боже великий, єдиний, нам Україну храни» або як духовний гімн 

України, музика Миколи Лисенка, слова Олександра Кониського. Написана в 1885 р. 
Відомі аранжування Віктора Матюка, Кирила  Стеценка та Олександра Кошиця
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органиоргани
державноїдержавної влади влади

УкраїниУкраїни

НАУКОВІ ШКОЛИ

СТАТТЯ СТАТТЯ 5.5. КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ  КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ.  
Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної  

влади та органи місцевого самоврядування

Україна є республікою
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Леонід  Леонід  
КравчукКравчук

Голова Верховної  
Ради України

24 серпня 1991 – 
5грудня 1991

Олександр Олександр 
ТкаченкоТкаченко

Голова Верховної  
Ради України

7 липня 1998 – 
1 лютого 2000

Олександр  Олександр  
МорозМороз

Голова Верховної  
Ради України

18 травня 1994 – 
12 травня 1998;

6 липня 2006 – 
23 листопада 2007

Володимир Володимир 
РибакРибак

Голова Верховної  
Ради України

13 грудня 2012– 
22 лютого 2014

Іван  Іван  
ПлющПлющ

Голова Верховної  
Ради України

5 грудня 1991 – 
11 травня 1994;

1 лютого 2000 – 
14 травня 2002

Володимир Володимир 
ЛитвинЛитвин

Голова Верховної  
Ради України

28 травня 2002– 
25 травня 2006;

9 грудня 2008– 
12 грудня 2012

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Арсеній  Арсеній  
ЯценюкЯценюк

Голова Верховної  
Ради України

4 грудня 2007– 
12 листопада 2008

Андрій  Андрій  
ПарубійПарубій

Голова Верховної  
Ради України

14 квітня 2016– 
29 серпня 2019

Володимир Володимир 
ГройсманГройсман

Голова Верховної  
Ради України

27 листопада 2014– 
14 квітня 2016

Дмитро Дмитро 
РазумковРазумков

Голова Верховної  
Ради України

з 29 серпня 2019

Олександр Олександр 
ТурчиновТурчинов

Голова Верховної  
Ради України

22 лютого 2014– 
27 листопада 2014
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ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ

Леонід КравчукЛеонід Кравчук

Перший Президент України

5 грудня 1991 – 19 липня 1994

Михайло ГрушевськийМихайло Грушевський

Віктор ЮщенкоВіктор Ющенко

Третій Президент України

23 січня 2005 – 25 лютого 2010

Леонід КучмаЛеонід Кучма

Другий Президент України

19 липня 1994– 
23 січня 2005

Голова Української Центральної Ради

15 березня 1917 – 29 квітня 1918

Віктор ЯнуковичВіктор Янукович

Четвертий Президент України

25 лютого 2010–22 лютого 2014, 
достроково самоусунувся й утік  
до Росії, уникаючи правосуддя. 

Позбавлений статусу президента

Олександр ТурчиновОлександр Турчинов

Голова Верховної Ради України,  
в.о. Президента України

23 лютого – 7 червня 2014

Петро ПорошенкоПетро Порошенко

П’ятий Президент України

7 червня 2014 – 20 травня 2019

Володимир ЗеленськийВолодимир Зеленський

Шостий Президент України

з 20 травня 2019

ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ
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Вітольд  Вітольд  
ФокінФокін

Прем’єр-міністр

18 квітня 1991 – 
1 жовтня 1992

Євген  Євген  
МарчукМарчук

Прем’єр-міністр

8 червня 1995 – 
27 травня 1996

Віталій  Віталій  
МасолМасол

Прем’єр-міністр

16 червня 1994– 
4 квітня 1995

Валерій Валерій 
ПустовойтенкоПустовойтенко

Прем’єр-міністр

16 липня 1997 – 
22 грудня 1999

Леонід  Леонід  
КучмаКучма

Прем’єр-міністр

13 жовтня 1992 – 
22 вересня 1993

Павло  Павло  
ЛазаренкоЛазаренко
Прем’єр-міністр

28 травня 1996 – 5 липня 
1996; 11 липня 1996 – 

2 липня 1997. Засуджений 
судом в Каліфорнії 2006 

за відмивання грошей

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Віктор  Віктор  
ЮщенкоЮщенко

Прем’єр-міністр

22 грудня 1999 – 
29 травня 2001

Юлія  Юлія  
ТимошенкоТимошенко
Прем’єр-міністр

7 лютого 2005 –  
8 вересня 2005; 

18 грудня 2007 –  
3 березня 2010

Віктор  Віктор  
ЯнуковичЯнукович

Прем’єр-міністр

21 листопада 2002 –  
5 січня 2005;

 4 серпня 2006 –  
17 грудня 2007

Анатолій  Анатолій  
КінахКінах

Прем’єр-міністр

29 травня 2001 – 
21 листопада 2002

Юрій  Юрій  
ЄхануровЄхануров

Прем’єр-міністр

 22 вересня 2005 – 
4 серпня 2006

Микола  Микола  
АзаровАзаров

Прем’єр-міністр

11 березня 2010– 
28 січня 2017
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Арсеній  Арсеній  
ЯценюкЯценюк

Прем’єр-міністр

27 лютого 2014 – 
2 грудня 2014;

2 грудня 2014 – 
14 квітня 2016

Денис  Денис  
ШмигальШмигаль

Прем’єр-міністр

з 4 березня 2020

Олексій Олексій 
ГончарукГончарук

Прем’єр-міністр

29 серпня 2019 – 
4 березня 2020

Володимир Володимир 
ГройсманГройсман

Прем’єр-міністр

14 квітня 2016 –  
29 серпня 2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Ігор ГордійчукІгор Гордійчук

Генерал-майор Збройних Сил України, 
начальник Київського військового ліцею 

імені Івана Богуна, Герой України

Михайло ЗабродськийМихайло Забродський

Генерал-лейтенант Збройних Сил України, 
народний депутат України (ІХ скликання), 

керівник Антитерористичної операції 
на території Донецької та Луганської 

областей (2017), Герой України

Захисники УкраїниЗахисники України

Володимир ТітарчукВолодимир Тітарчук

Капітан Збройних Сил України, 
танкіст 1-ї окремої танкової бригади. 
Загинув у боях за Донецький аеропорт. 

Один з «кіборгів»

1968–20141968–2014

Генерал-майор Збройних Сил України, 
начальник управління бойової та 
спеціальної підготовки Головного 
управління Національної гвардії 

України, Герой України. Загинув під час 
бойових дій на Донбасі

Сергій КульчицькийСергій Кульчицький

1963–20141963–2014
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ВЕРХОВНИЙ СУДВЕРХОВНИЙ СУД

Олександр ЯкименкоОлександр Якименко

Голова Верховного Суду України

(24 серпня 1991–листопад 1993)

Віталій БойкоВіталій Бойко

Голова Верховного Суду України

(21 грудня 1994–24 жовтня 2002)

Георгій БутенкоГеоргій Бутенко

Голова Верховного Суду України

(21 грудня 1993–24 жовтня 1994)

Василь МаляренкоВасиль Маляренко

Голова Верховного Суду України

(11 листопада 2002–21 липня 2006)

Василь ОнопенкоВасиль Онопенко

Голова Верховного Суду України

(2 жовтня 2006–29 вересня 2011)

Ярослав РоманюкЯрослав Романюк

Голова Верховного Суду України

(17 травня 2013–10 листопада 2017)

Петро ПилипчукПетро Пилипчук

Голова Верховного Суду України

(23 грудня 2011–18 квітня 2013)

Валентина ДанішевськаВалентина Данішевська

Голова Верховного Суду 

(з 30 листопада 2017)

ВЕРХОВНИЙ СУДВЕРХОВНИЙ СУД
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КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИКОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

Леонід  Леонід  
Юзьков Юзьков 

Голова Конституційного 
Суду України

1 липня 1992 – 
2 березня 1995

Іван  Іван  
Тимченко Тимченко 

Голова Конституційного 
Суду України

19 жовтня 1996 – 
18 жовтня 1999

Віктор  Віктор  
Скомороха Скомороха 

Голова Конституційного 
Суду України

19 жовтня 1999 – 
18 жовтня 2002

Микола  Микола  
Селівон Селівон 

Голова Конституційного 
Суду України

19 жовтня 2002 – 
18 жовтня 2005

Іван  Іван  
Домбровський Домбровський 

Голова Конституційного 
Суду України

19 вересня 2006 – 
11 травня 2007

Андрій  Андрій  
Стрижак Стрижак 

Голова Конституційного 
Суду України

10 липня 2007 – 
12 липня 2010

Анатолій  Анатолій  
Головін Головін 

Голова Конституційного 
Суду України

12 липня 2010 – 
18 липня 2013

В’ячеслав  В’ячеслав  
Овчаренко Овчаренко 

Голова Конституційного 
Суду України

18 липня 2013– 
24 лютого 2014,  

звільнений за порушення 
присяги постановою 

Верховної Ради України

Юрій Баулін Юрій Баулін 
Голова Конституційного 

Суду України

18 березня 2014 – 
20 березня 2017

Станіслав  Станіслав  
Шевчук Шевчук 

Голова Конституційного 
Суду України

21 лютого 2018 – 
14 травня 2019

Наталя  Наталя  
Шаптала Шаптала 

Голова Конституційного 
Суду України

14 травня 2019 – 
17 вересня 2019

Олександр  Олександр  
Тупицький Тупицький 

Голова Конституційного 
Суду України

з 17 вересня 2019

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИКОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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Геннадій Геннадій 
УдовенкоУдовенко
Президент  

Генеральної Асамблеї 
ООН (1997–1998), міністр 

закордонних справ України  
(16 вересня 1994– 
17 квітня 1998)

Володимир Володимир 
ЄльченкоЄльченко

Постійний представник 
України при ООН 

(2015–2019), Постійний 
Представник України 

в міжнародних 
організаціях у Відні 

(2005–2010)

Анатолій Анатолій 
ЗленкоЗленко

Постійний представник 
України при ООН 

(1994–1997), Постійний 
Представник України при 

ЮНЕСКО (1997–2000), 
міністр закордонних 

справ України  
(1990–1994, 2000–2003)

Володимир Володимир 
ВасиленкоВасиленко

Представник України  
при Європейському  

Союзі та НАТО  
(1992–1995), представник 

України в Раді ООН із 
прав людини (2006–2010)

Україна в міжнародних  Україна в міжнародних  
організаціяхорганізаціях

Борис  Борис  
ТарасюкТарасюк

Постійний представник 
України при Раді Європи  

(з 2019), Глава Місії України 
при НАТО (1997–1998), міністр 

закордонних справ України

Микола  
Точицький

Представник України 
при Європейському Союзі  

(з 2019), Постійний 
Представник України при 
Раді Європи (2010–2016)

Євгеній  
Цимбалюк

Постійний представник 
України при міжнародних 

організаціях у Відні  
(з 2019), Надзвичайний  
і Повноважний Посол

Сергій  
Кислиця

Постійний представник 
України при ООН (з 2020), 

Надзвичайний  
і Повноважний Посол

Павло  
Клімкін

Міністр закордонних 
справ України (19 червня 

2014–29 серпня 2019), 
Надзвичайний  

і Повноважний Посол

Олександр  
Гаман

Генеральний консул 
в Стамбулі, Надзвичайний 

і Повноважний Посол

Андрій  
Сибіга

Надзвичайний 
і Повноважний Посол 
України в Турецькій 

Республіці

Вадим  Вадим  
ПристайкоПристайко
Надзвичайний і 

Повноважний Посол України 
у Сполученому Королівстві 

Великої Британії та 
Північної Ірландії, Глава 
Місії України при НАТО

Україна в міжнародних  Україна в міжнародних  
організаціяхорганізаціях
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Національна академія наук УкраїниНаціональна академія наук України

Володимир ВернадськийВолодимир Вернадський

Науковець, мислитель, засновник 
геохімії, гідрохімії, радіохімії та 
радіогеології. Один із засновників 

Всеукраїнської академії наук, її перший 
голова-президент, академік

Борис ПатонБорис Патон

Президент НАН України  
(1962–2020), видатний науковець 
у галузі зварювальних процесів, 

металургії і технології металів,  
академік, Герой України

1863–19451863–1945 1918–20201918–2020

Анатолій ЗагороднійАнатолій Загородній

Президент НАН України, директор 
Інституту теоретичної фізики  

ім. М. М. Боголюбова НАН України, 
академік (теоретична фізика, фізика 

плазмових процесів)

Володимир ГорбулінВолодимир Горбулін

Перший віцепрезидент НАН України, 
академік (інформаційні технології 

та стратегічна безпека)

Студенти Студенти –– майбутнє України майбутнє України!!

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна, Національний університет «Львівська політехніка», 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» за повідомленням Міністерства освіти і науки України увійшли до 

рейтингу «Кращі університети світу 2021 року» - QS World University Rankings by Subject 2021
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ВИЗНАЧНІВИЗНАЧНІ

СУЧАСНОСТІСУЧАСНОСТІ
УКРАЇНЦІУКРАЇНЦІ

Василь Сліпак Василь Сліпак ((МіфМіф))

Оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник 
«Революції Гідності» та бойових дій на Сході України. Перший боєць-доброволець, 

котрий удостоївся звання Героя України

1974–20161974–2016
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Богдан СтупкаБогдан Ступка

Актор театру і кіно, Народний артист 
України, Герой Українни

1941–20121941–2012

Анатолій Солов’яненкоАнатолій Солов’яненко

Співак та громадський діяч,  
Народний артист України, 

Герой України

1932–19991932–1999

Дмитро ГнатюкДмитро Гнатюк

Оперний співак, режисер педагог, 
народний депутат України, Народний 

артист України, Герой України

1925–20161925–2016

Мирослав СкорикМирослав Скорик

Композитор, художній керівник 
Київської оперети (2011 – 2016), 

Народний артист України, 
Герой України

1938–20201938–2020

Ліна КостенкоЛіна Костенко

Письменниця, поетеса-шістдесятниця. Почесний професор 
Києво-Могилянської академії, почесний доктор Львівського та 

Чернівецького університетів
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Ада РоговцеваАда Роговцева

Акторка театру та кіно, Народна 
артистка УРСР, Герой України

Ніна МатвієнкоНіна Матвієнко

Співачка, Народна артистка України, 
Герой України

Євген НищукЄвген Нищук

Актор театру, кіно та дубляжу, 
міністр культури України  
(27 лютого – 2 грудня 2014, 

14 квітня 2016 – 29 серпня 2019)

Оксана БілозірОксана Білозір

Співачка, Народна артистка України, 
народний депутат України, міністр 

культури і мистецтв України  
(4 лютого 2005–16 травня 2005), 

міністр культури і туризму України 
(16 травня 2005–27 вересня 2005)

Олег СкрипкаОлег Скрипка

Музикант, вокаліст, композитор, 
лідер гурту «Воплі Відоплясова». 
Засновник етнічного фестивалю 

«Країна Мрій»

Святослав ВакарчукСвятослав Вакарчук

Співак, засновник і лідер рок-гурту 
«Океан Ельзи»

Джамала (Сусана Джамала (Сусана 
Джамаладінова)Джамаладінова)

Співачка, Народна артистка України. 
Переможниця «Євробачення–2004»

Мирослава ҐонґадзеМирослава Ґонґадзе
Правозахисниця,  телеведуча, 

журналістка, вдова українського 
журналіста Георгія Ґонґадзе
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Олександр  Олександр  
ПономарьовПономарьов

Співак, композитор  
та Народний артист України

Сергій  Сергій  
ЖаданЖадан

Поет, прозаїк, перекладач, фронтмен 
гуртів Жадан і Собаки та Лінія 

Маннергейма

Олег  Олег  
СенцовСенцов

Кінорежисер, сценарист,  
письменник, громадський  
активіст та політв’язень

Руслана  Руслана  
ЛижичкоЛижичко

Співачка, Народна артистка України. 
Переможниця «Євробачення–2004»

Іван МарчукІван Марчук

Живописець, Народний художник України. Потрапив до рейтингу  
100 геніїв сучасності за версією The Daily Telegraph

728 729



Валерій ЛобановськийВалерій Лобановський

Футболіст, багаторічний тренер «Динамо» (Київ). Під його керівництвом 
команда двічі вигравала Кубок володарів кубків. Герой України

1939–20021939–2002

Сергій БубкаСергій Бубка

Легкоатлет (стрибки з жердиною). 
Чемпіон Європи та світу, 35-разовий 

рекордсмен світу, Олімпійський 
чемпіон. Перший віцепрезидент IAAF, 

президент Національного олімпійського 
комітету України, Герой України

Олег БлохінОлег Блохін

Тренер Національної збірної 
України (2003–2007; 2011–2012). 

Найрезультативніший бомбардир 
радянського футболу, лауреат 

ювілейної нагороди УЄВА, володар 
«Золотого м’яча»

Зінаїда ТурчинаЗінаїда Турчина

Перший Віце-президент Федерації 
гандболу України. Берегиня  

українського гандболу, Легенда та 
найкраща гандболістка світу ХХ ст. 

Дворазова Олімпійська чемпіонка, 
бронзова призерка Олімпійських Ігор, 

дворазова чемпіонка світу від України. 
Заслужений тренер України

Яна КлочковаЯна Клочкова

Плавчиня, чотирикратна Олімпійська 
чемпіонка на дистанціях 200 та 400 

метрів, срібна призерка – 800 метрів. 
Принесла Україні найбільшу кількість 

золотих олімпійських медалей. 
 Герой України
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Віталій та Володимир КличкиВіталій та Володимир Клички

Всесвітньо відомі брати-боксери, громадські  
та державні діячі. Герої України

Андрій Шевченко Андрій Шевченко ((ШеваШева))

Футболіст, перший українець, який виграв Лігу чемпіонів, володар «Золотого 
м’яча». Найкращий бомбардир Національної збірної України, головний тренер 

Національної збірної України. Герой України
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НАРИС ДВАДЦЯТИЙ.    
Символи української державності крізь віки

Ідея наступності та спадкоємності української державності була реалізована 
у виборі та нормативному закріпленні державної символіки та грошової оди-

ниці України. Постанова Верховної Ради від 28 січня 1992 р. «Про Державний прапор 
України» дозволила використовувати історичний синьо-жовтий прапор на офіцій-
них заходах до ухвалення Конституції. Державним прапором України затверджено 
національ ний прапор, що являє собою прямокутне полотнище з двох рівних за ши-
риною горизонтально розташованих смуг: верхньої – синього кольору, нижньої – 
жовтого кольору. Вибір кольорового поєднання був історично обумовлений давнім 
використанням у символіці князів доби Києво-Руської державі, Галицько-Волинської 
держави, Гетьманщини, а також державними органами доби Української національної 
революції 1917–1921 рр. 19 лютого 1992 р. Парламент ухвалив постанову «Про Держав-
ний Герб України», яка затвердила тризуб – знак княжої держави великого київського 
князя Володимира – як малий герб України i головний елемент великого герба1. Ці 
рішення засвідчили не тiльки тяглiсть та iсторичну вагу геральдичної i мистецької 
традиції, а й реалiзоване прагнення нацiонально-державницькиx сил забезпечити 
правову й полiтичну спадкоємнiсть рiзниx форм української державностi.

Ідея історичної наступності державності була реалізована в законі України «Про 
Державний гімн України», яким закріплено слова національного гімну на музику Ми-
хайла Вербицького зі словами першого куплету та приспіву твору Павла Чубинського. 
Текст гімну відтворює волю українського народу до державотворення всупереч пере-
шкодам та єднає з козацькими коренями державності.

Відповідно до постанови Президії Верховної Ради України № 1952-XII від 10 грудня 
1991 р. «Про затвердження назви і характерних  ознак грошової одиниці України» прин-
циповими характеристиками зовнішніх ознак гривні визнано літографічне друкування 
витягу з тексту Акта проголошення незалежності України, а також зображення на лицьо-
вій стороні відповідної банкноти портретів видатних діячів історії та культури України: 
князя Володимира, князя Ярослава, гетьмана Івана Мазепи, гетьмана Богдана Хмель-
ницького, письменника і громадського діяча Івана Франка, історика і політичного діяча 
Михайла Грушевського, поета Тараса Шевченка, поетеси Лесі Українки, філософа Григорія 
Сковороди. Всі вони зробили найбільший внесок у розвиток української державності, 
консолідації та просвіти українського народу. Власне і сама назва грошової одиниці – 
«гривня», має історичне національне походження від часів Київської княжої держави. 

Таким чином, зовнішні атрибути української держави встановлені з урахуванням 
продовження тисячолітньої традиції державотворення.

Історичні витоки та спадкоємність державної символіки

До важливих елементів знакової системи Русі належав прапор. Східні слов’яни для 
відзначення місця в бою князя-воєначальника спершу користувалися «чілкою стяго-

1  Про Державний Герб України: постанова Верxовної Ради України від 19 лютого 1992 р. № 2137-XII. Вiдомостi Верx-
овної Ради України. 1992. № 40. Ст. 592.

вою» – піднятим на високому держалні жмутом трави чи пасмом кінського волосся, 
що дає змогу провести аналогію із військовими традиціями скіфів. 

Колір прапора міг бути різним, але перевага надавалася червоному. У язичницькій 
символіці ця барва означала військовий початок. Саме її уживали як основну на щи-
тах, стягах і вітрилах. У «Слові о полку Ігоревім» читаємо: «черлен стяг, біла хоругов, 
черлена чілка, сріберне стружіє – хороброму Святославовичу»2. Червоний колір був 
популярний і у половців, чий стяг передано князю Ігорю як трофей.

Окрім червоних, були прапори білі і блакитні, рідко жовті, існували також кольо-
рові сполучення.

Найдавніші прапорні полотнища були трикутно-клинові, досить довгі, прикріп-
лені до держака або безпосередньо бічним кінцем чи прямокутно на перекладині дер-
жака. На зламі ХІІІ і ХІV ст. з’явилися чотирикутні прапори з клиновими полотнищами 
на вільному кінці. Найчастішими прапорними зображеннями ставали небесні світила 
та княжі родові знаки. 

Військові прапори за княжої доби виконували низку важливих функцій. Їх вико-
ристовували передусім як умовні знаки: панування над країною, оволодіння містом 
чи фортецею, місцезнаходження полководця, управління битвою. Наприклад, перед 
битвою, розміщені на видному місці, вони позначали пункт, де військо шикувалося 
у бойовий порядок. Саме у цьому значенні літописці вживають термін «возволочити», 
або «поставити стяг». Щодо противника, захопленого зненацька, який не встиг виши-
куватись, казали, що він «не мог стяга поставити»3.

Під час бою прапори були на найпочеснішому місці під охороною дружини. Стяг 
зазвичай охороняв спеціально призначений дружинник, якого джерела називали 
«стяговником». Втрата стяга ставала ганьбою. Біля прапора розгорталася найзапекліша 
боротьба. «Стрільці з обох сторін зударилися, і був бій завзятий, і нашого стяговника 
порубали, і стягову чілку зі стягу зірвали», – читаємо в літописі під 1169 р. «Марцель 
(угорський воєвода) хоругву свою покинув, і Русь узяла її, і був насміх великий над 
Марцелем», – засвідчує Галицький літопис 1208 р.4.

Захоплення стяга противника мало доволі «зурочий» вплив на вороже військо 
і часто негативно впливало на хід бою5. Навіть похилений або повергнутий стяг за-
свідчував поразку. Про це читаємо в «Слові о полку Ігоревім»: «Бишася день, бишася 
другий, третьяго дня к полудню подоша стязи Игоревы»6. 

Перемога над ворогом знаменувалася високо піднятим або водрудженим стягом. 
Коли у 1238 р. князь Данило звільнив від угрів місто Галич, він «на знак побіди поста-
вив на німецьких воротах хоругов свою». Це правило було загальним у військах й інших 
держав того часу7.

2  Слово о полку Игореве. Ленинград: Аврора, 1985. C. 13.
3  Літопис Руський / пер. з давньорус. Л. Є. Махновця; відп. ред. О. В. Мишанич. Київ: Дніпро, 1989. C. 71.
4  Історія українського війська (1917–1995). Львів: Світ, 1996. C. 48.
5  Галицко-Волынская летопись. Текст. Комментарий. Исследование. Санкт-Петербург: Алетейя, 2005. C. 403.
6  Слово о полку Игореве. Ленинград: Аврора, 1985. C. 16.
7  Там само, с. 138.
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НАРИС ДВАДЦЯТИЙ.    
Символи української державності крізь віки

Відомо, що в бою розгорнуті стяги вказували на місцезнаходження загонів, їхній 
рух, навіть наміри. За рухом стягів зазвичай спостерігали впродовж усього бою. У пере-
бігу запеклого бойовища з угорським військом та загонами бунтівних галицьких бояр 
у 1233 р. Данило Романович, який бився в першому ряду свого полку, «побачив, що стяг 
Василька [його брата] стоїть і добре той б’ється, і угрів жене, вихопив свій меч й пішов 
братові на допомогу». У цьому тексті з Галицько-Волинського літопису стяг, що стоїть, 
стяг, який видно здалеку, засвідчує стійкість і мужність Василька Романовича та його 
полку. У наведеній цитаті слово «стяг» може вживатися також стосовно загону, який 
перебував під командуванням князя Василька1.

Якщо термін «стяг» означав воїнський значок і символізував військо взагалі, 
то поняття «хоругва», на думку Миколи Котляра, мало більш індивідуальний характер: 
хоругва була власністю того чи іншого князя, а в багатьох випадках – ознакою його 
особистого полку. Як приклад, у 1238 p., після 20-літньої боротьби за відновлення Га-
лицько-Волинського князівства, Данило Романович урочисто вступив у Галич: «Дани-
ло же увійшов до свого міста, і прийняв стіл свого отця, і показав перемогу, і поставив 
на Німецькій брамі свою хоругву»2.

Подальше становлення прапора як елементу української символіки пов’язане 
з періодом перебування українських земель у складі Великого князівства Литовсько-
го і Королівства Польського, а пізніше – під владою об’єднаної польсько-литовської 
держави – Речі Посполитої. 

У період входження українських (руських) земель до складу Великого князівства 
Литовського, на прапорах у широкому вжитку було поєднання жовто-блакитних кольо-
рів. Це засвідчено, зокрема, під час Грюнвальдської битви 1410 р. Польський історик Ян 
Длугош (ХV ст.), перелічуючи склад війська, зазначав, що корогва Львівської землі «мала 
на прапорі жовтого лева, що ніби дереться на скелю, на лазуровому полі», Перемиської 
землі – «жовтого орла з двома головами, оберненими однаково в різні боки, на лазуро-
вому полі», прапор Подільської землі прикрашали зображення сонця на білому полі3.

У Великому князівстві Литовському діяли Жовнірські артикули, ухвалені на Гене-
ральному сеймі та затверджені гетьманом Григорієм Ходкевичем. Аналіз змісту Жов-
нірських артикулів засвідчує, що у війську Великого князівства Литовського зберігали-
ся військові традиції часів Русі, пов’язані зі звичаєм «ставити хоругву». Так, у восьмому 
артикулі йдеться про те, що «якби хтось поранив когось, хто перебував у хоругви під 
час воєнного походу, то такий має бути обезчещений і скараний на смерть», та у три-
надцятому артикулі: «якби хтось під час битви чи сутички втік з-під хоругви…»4. 

Виходячи з традиції організації війська у Великому князівстві Литовському, роль 
прапора, як і в Русі, була визначальною, і традиції його використання та символічного 
значення продовжуються. Водночас особливістю є те, що на прапорах зображуються 

1  Галицко-Волынская летопись. Текст. Комментарий. Исследование. Санкт-Петербург: Алетейя, 2005. C. 39.
2  Там само.
3  Сергійчук В. Доля української національної символіки. Київ: Т-во «Знання» УРСР, 1990. C. 16.
4  Карпов В. Бойове значення військової символіки у війську Київської Русі та Великого князівства Литовського. 
Військово-науковий вісник Академії Сухопутних військ: наук. журнал. Львів: АСВ, 2014. № 22. С. 269–280.

символи або великого князя, або удільного князя, а згодом, на початку XV ст., із роз-
витком європейської геральдики, – символи землі. Однією з функцій територіальних 
гербів було їхнє використання на земельних прапорах (хоругвах) під час військових 
походів і бойових дій5. Відповідно, кожен військовий підрозділ ставав до битви під 
прапором із власною земельною символікою. Це підтверджують джерела, а надто 
праця Яна Длугоша «Клейноди королівства польського» та опис Грюнвальдської битви 
1410 р.6, де подано інформацію про прапори усіх полків, що брали у ній участь, зокрема 
і з українських земель. 

Історія вексилологічних традицій відповідає основним етапам становлення Ко-
зацької держави. Зауважимо, що попервах козаки прапори отримували. Наголосимо 
на факті отримання прапорів із різних джерел – від королів Речі Посполитої або від 
Московської держави (Російської імперії), Османської імперії, Кримського ханства, 
імперії Габсбургів на знак їхнього перебування під захистом держави-протектора. 
Наймаючись до складу європейських, та й не тільки, армій, козацькі загони отриму-
вали прапори як символи найманства. 

У 1576 р. Стефан Баторій Богданові Ружинському вручив клейноди – знамена, 
бунчук, булаву та військову печатку. У королівській грамоті зазначалося «…жалуєм 
гетьману <…> клейнод сей, що добут працею і кровію козацькою». За літописом га-
дяцького полковника Григорія Грабянки, «… на печати герб – рицер із самопалом, 
на голові ковпак перекривлений». У літописі нічого не зазначено про кольори прапора 
та зображену на ньому символіку. 

Із часом козаки були сформовані в окрему військову організацію, що складалася 
із полків і сотень зі своїм старшинським колом. Перша Запорозька (Базавлуцька) Січ 
утворилася в 1590 р. за підтримки короля Сигізмунда ІІІ і постанови сейму від 19 квітня 
1590 р. «Порядок щодо низовців і України». Польський король постановив запорожцям 
«поміщатися під бунчуком та при полкових хоругвах». Ця Січ проіснувала до берез-
ня 1638 р., позаяк за підтримки короля Владислава ІV і постанови сейму «Ординація 
війська запорозького реєстрового» була знищена.

Відомий дослідник Юрій Мицик наводить текст анонімного листа від 18 лютого 
1648 р., у якому йдеться про дії Богдана Хмельницького та подається опис прапора: 
Хмельницький закликає до себе бунтівниче козацтво, «притуляючи (до себе) червоною 
хоругвою з білим орлом та якимись від короля його мості, як він твердить, привілеями, 
рік тому даними, за якими дається вільність поля й моря». Історик припускає, що це був 
дарований королем Владиславом ІV осавулу Війська Запорозького Іванові Барабашу 
прапор, яким заволоділи повстанці. Під час виконання умов капітуляції польського 
війська ці клейноди були передані Богданові Хмельницькому 15 травня 1648 р.

До жалуваних монархами прапорів належать 30 хоругов із єрусалимськими хреста-
ми, наданими козакам у 1683 р. Папою Римським Інокентієм ХІ для виступу проти турків. 
Турецький султан Мухаммед ІV подарував два червоних прапори гетьману Петру Доро-

5  Гречило А. Українська територіальна геральдика. Львів: Інститут української археографії імені М. С. Грушевського 
НАН України; Українське геральдичне товариство, 2010. С. 44.
6  Бумблаускас А. Грюнвальдська битва – битва народів. Київ: Балтія-Друк, 2010. С. 45.
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шенку. Інший султан подарував задунайцям із-поміж символів влади також і хоругву, 
на якій з одного боку на білому полі був золотий хрест, а з другого, на чорному, – срібний 
місяць. У 1709 р. «від турецького султана отримали козаки блакитно-червону корогву, 
на червонім тлі півмісяць і над ним срібна звіздар, а на блакитному тлі золотий хрест».

Уперше російський уряд передав Богданові Хмельницькому корогву від царя 
Олексія Михайловича для Війська Запорозького після Переяславської ради у січні 
1654 р. На ньому були зображені «Всемилостивий Спас», «Пресвята Богородиця в По-
крові», святі Антоній і Феодосій Печерські і свята великомучениця Варвара. Під тим 
самим 1654 р. арабський мандрівник Пулос аль-Халеб (Павло Алеппський) згадує 
чорно-жовтий прапор гетьмана з хрестом. Зазначимо, що у 1655 р. у гетьмана було три 
прапори – із зображенням покровителя козацького війська архангела Михаїла, білий 
із гаптованим гербом Хмельницького та червоний. 

Отже, вручені козацькому війську прапори від інших держав мали символіку цих 
держав і свідчили про підлеглість, належність козацького війська цим державам. Коза-
ки шанували даровані прапори. Однак були у них і власні уподобання, які базувалися 
на народних традиціях. Це добре виявилося під час Визвольної війни, що підтверджу-
ють історичні джерела й збережені у музеях оригінали прапорів.

Перша згадка про власне козацькі прапори та їхні кольори належить Павлу Алеп-
пському. Він описує прапор, який побачив під час зустрічі свого батька антіохійського 
патріарха Макарія із Богданом Хмельницьким 20 червня 1654 р. у Богуславі: «На прапо-
рі мінилися чорні та жовті смуги й було видно прироблений до нього (прапора) хрест».

Значного розквіту набуло українське прапорництво у другу половину XVII ст. 
Серед геральдичних символів, що їх уживало козацтво на своїх прапорах, – сонце, 
місяць, півмісяць, шести-, семи-, восьмиконечні зірки, зброя, кола із зображенням 
святих. Як приклад, на 36 прапорах запорозьких полків зображення архистратига 
Михаїла, Богородиці, Миколи Чудотворця, Георгія Побідоносця.

Прапор із зображенням архистратига Михаїла був при Богданові Хмельницькому 
під час другої облоги Львова. Ось як описує сучасник урочистий марш запорозької 
армії біля стін Львова восени 1655 р.: «Хмельницький їхав як гетьман козацтва Кра-
ківським передмістям повз темну браму на строкатому бахматі, за ним несено новий 
червоний прапор, бунчук з кінського білого хвоста <…> другий прапор, прикрашений 
зображенням Святого Михаїла <…>». Зображення на головній корогві архистратига 
Михаїла за доби Богдана Хмельницького дає підстави стверджувати, що цьому свя-
тому образу надавалося значення величного символу герба тогочасної України. Біле 
ж знамено із гаптуванням герба гетьмана свідчило, що він є одноосібний і незалеж-
ний управитель України. Польський міщанин писав: «За цими прапорами ішли інші 
корогви, більш-менш тридцять чотири. На них видно було герби майже всіх давніх 
воєводств і повітів – окрім нашого білого орла в короні <…>». Спираючись на ці факти, 
можна стверджувати, що на той час символіка Речі Посполитої вже відійшла у минуле, 
а натомість постала власна символіка української козацької держави та його війська.

При виготовленні прапорів використовувалася найрізноманітніша гама кольорів 
з урахуванням традицій конкретного регіону. Найчастіше бачимо синій, білий, мали-

новий, жовтий, чорний і зелений кольори. Блакитні (сині) полотнища із золотими чи 
жовтими зображеннями хрестів і почасти інших знаків – небесних світил, зброї, святих 
Михаїла, Георгія та інших стали переважати у другій половині XVII ст. Запроваджуються 
композиції з предметів військового реманенту як символ слави та непереможності. Про 
повне домінування синього і жовтого кольорів можна стверджувати на основі аналізу 14 
збережених прапорів доби Нової Січі. Зокрема, хоругва кошового отамана Григорія Федо-
ровича-Лантуха була жовтого кольору із зображенням на ній шести восьмиконечних зірок.

Лицьовий бік полкових і сотенних знамен мав уже нову емблему – лицаря-козака 
із самопалом у жовтому (золотавому) щитовому полі на блакитному полотнищі, зво-
ротний – полкову чи сотенну емблему відповідного кольору з установленим зобра-
женням. Тільки після скасування гетьманщини у 1764 р. козак із самопалом зникає 
з урядових печаток, але згодом з’являється на Кубані як знак чорноморських козаків.

Традиції козацького прапорництва розвивалися і впродовж XVIIІ ст. У 1709 р. ко-
зацькі полки і запорозькі курені, які залишилися відданими Іванові Мазепі, мали свої 
прапори. У 1712 р. Петро І видав акт, згідно з яким прапори для полків мали виготов-
ляти у Збройовій палаті Кремля. У козацьке прапорництво усе настійливіше проникала 
московська геральдична традиція. 

У другій половині ХVІІІ ст. склалася усталена система зображень на полкових 
і сотенних знаменах: державний герб – двоголовий орел, національний герб – козак 
із мушкетом та герби полкових і сотенних міст. Яскравим свідченням цього є прапор 
Домонтовської сотні Переяславського полку. У 1758 р. імператорська канцелярія Росії 
розробила «абрысъ» для виготовлення прапорів Лубенського полку. Знамена сотень 
Лубенського полку 1758 р. планувалося виготовити зі світло-голубої голі. З одного боку 
мав бути зображений «козак із мушкетом» на золотому тлі, а з другого – полковий герб 
на срібному. На світло-синьому прапорі Сенчанської сотні Лубенського полку, що збе-
рігся, зображено «козака із мушкетом» у червоному та синьому одязі всередині вишу-
каного картуша, виписаного жовтою і брунатною фарбами. Обабіч картуша – гармати, 
мортири, литаври та сигнальні труби жовтого кольору, а також булава і бунчук. Водно-
час зафіксовано чотири прапори з жовтими двоголовими орлами: два сині, малиновий 
і фіолетовий. Зі зворотного боку прапора – інше зображення: «Рука тримає золотий 
хрест, який дві людські фігури осіняють пальмовим гіллям і – віршований напис».

Символіка Козацької держави, що знайшла відбиття у прапорах, у період XVI–
XVIII ст. пройшла складний шлях еволюції. Спочатку за основу були взяті геральдичні 
знаки польсько-литовської держави – Речі Посполитої. Пізніше на козацьких прапо-
рах з’являються російські, австрійські, турецькі державні символи. Наймаючи запо-
рожців для воєнних походів, монархи дарували їм клейноди, які потім залишалися 
на Січі. Це етап використання символіки держав-протекторів. Під час Визвольної війни 
1648–1654 рр. козацьке військо виробило власне уявлення про символіку та кольори 
прапорів, використовувало прапори різної барви із зображенням зірок, хрестів, місяця, 
гетьманських або територіальних гербів. Після ліквідації Запорозької Січі та скасуван-
ня гетьманщини у 1764 р. й остаточного переходу українського козацтва під владу Росії 
у ХVІІІ ст. замість козацької символіки застосовується символіка російського війська.

Історичні витоки та спадкоємність державної символіки
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НАРИС ДВАДЦЯТИЙ.    
Символи української державності крізь віки

Використання малого та великого гербів у державній символіці стосується пе-
ріоду Української революції 1917–1921 рр. Уxвалений Центральною Радою 22 березня 
1918 р. закон створив правовий прецедент використання великого i малого державниx 
гербiв в Україні. Обидва герби мало рiзнилися композицiйно. З самого початку вони 
стали об’єктом аргументованої критики Вадима Mодзалевського i Григорія Нарбута. 
Цi авторитетнi знавцi геральдики висловили слушний закид авторовi – Василеві Kри-
чевському, що вiн, малюючи герб, робив це тiльки як xудожник, «не звертаючи нiякої 
уваги на вимоги геральдики i навiть цiлком незнайомий з нею»1.

Великий i малий герби 1918 р. стали першим втiленням iдеї дуалiзму українського 
державного герба, яка згодом набула свого розвитку. Tак, наприкiнцi 30-x років XX ст. 
вiдомий український геральдист Mикола Битинський на замовлення Уряду Української 
Народної Республіки в екзилi розробив проєкт державниx вiдзнак України, серед ниx 
великого, середнього і малого державниx гербiв. 

Національна валюта як атрибут державності

Для кожної країни національна грошова одиниця забезпечує порівняння і вира-
ження вартості товарів та послуг, забезпечуючи фінансовий, економічний і торговель-
ний обіг. Водночас вона є одним із символів державності. У її площині – дизайні «чита-
ється» національна ідентичність держави, наступність традицій державного розвитку, 
консолідація державних і національних символів, постатей-героїв2. Ця властивість 
робить грошову одиницю вагомим культуротворчим і національно-ідентифікуючим 
виразником поряд із національними феноменами – культурою, вірою, мовою, звича-
ями, традиціями та правом.

Ідея про те, що національна грошова одиниця може слугувати становленню спіль-
ноти та розвитку колективної ідентичності, сягає глибокої давнини. Ще наприкінці 
першого століття грецький історик Плутарх, описуючи реформи царя Лікурга, зазна-
чив, що однією з ключових стратегій згуртування громади була саме грошова реформа 
в частині запровадження та уніфікації платіжного засобу3.

Україна має багату історію розвитку грошового обігу, що бере свій початок за ча-
сів Києво-Руської держави. Перші руські монети – златники та срібники – з’явилися 
за часів Володимира Святославича та його сина Ярослава. На перших златниках була 
нанесена легенда: «Владимир, а се его злато». Пізніше ця легенда була змінена іншою – 
«Владимир на столе». На срібляниках другого-четвертого типу уперше з’являється три-
зуб – родовий знак князя Володимира. Тобто ці монети – перші державні документи, 
що зберегли зображення символа української державності – тризуба4.

1  Модзалевський В., Нарбут Г. До питання про Державний герб України. Наше минуле. 1918. С. 126. Передрук: 
Нацiональна символiка. 2-ге вид. Kиїв, 1991. Кн. 1 (Б-ка журн. «Памятки України»). С. 26.
2  Рябініна Л.М. Гроші як атрибут державності країни. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. Вип. 2 (2). С. 68–
73.
3  Michell H. Sparta. Cambridge: University Press, 1952. Р. 300–301.
4  Гроші в Україні: Факти i документи. Київ: ARC-Ukraine, 1998. С. 11–12.

На відміну від країн Заходу, які починали карбування власних монет, копіюючи 
римські, з чужими портретами та написами, златники і срібники містять виключно 
давньоруські написи і зображення своїх князів5. Руські срібні монети карбувалися й си-
ном Володимира Великого – князем Ярославом Мудрим. Натомість із середини XI ст. 
платіжними засобами у великих торговельних операціях та засобами накопичення 
скарбів поступово стали зливки стандартної форми і ваги – монетні гривні6.

Відомо, що слово «гривна» у різні історичні періоди мало кілька значень. Вжива-
лося як: 1) еквівалент кількості або номіналу монет, які використовувались в обігу; 2) 
грошова одиниця; 3) міра ваги; 4) прикраса та відзнака.

Етимологічно старослов’янське слово «гривьна» є похідним від іменника griva – 
«довге волосся на шиї і хребті тварин», а також – «частина шиї, потилиця». Слово «гри-
ва» сягає індоєвропейського gueraхi, спорідненего з латинським grīva – «гирло річки», 
латинським grīvіs – «висока трава», давньоіндійським grīvā – «шия, потилиця», авар-
ським grīvā – «потилиця», перським –  girē , грецьким δέρη, санскритським grīvā – «шия»7.

Ще з часів бронзового віку в індоєвропейських племен серед вищих каст існував 
звичай носити золоті гривні – дротини і пластини із золота, зазвичай круглої форми, 
які через високу вартість використовувалися як платіжний засіб. Частіше за все це були 
м’яко закруглені обручі, з кінцями у вигляді голівок левів, прикрашені кольоровою 
емаллю8. На українських землях київські майстри-ювеліри робили «шийні гривни» 
із золота і срібла. Однак хоча гривна видається жіночою прикрасою, носили її і чоло-
віки: князь і дружина – як символ влади. «Шийну гривну» знайдено як у похованнях, 
так і в скарбах, разом з іншими прикрасами – браслетами та сережками9.

Як платіжний засіб гривня є однією з найдавніших грошових мір у слов’ян, що як 
головна грошова одиниця згадується вже у давньоруських літописах. Зокрема, у «Пові-
сті минулих літ» при описі подій 882 р. знаходимо: «Сей же Олег почав городи ставити 
і встановив данину словенам, і кривичам, і мерям. І встановив він варягам данину да-
вати від Новгорода, — триста гривень на рік заради миру, – що до смерті Ярославової 
давали [новгородці] варягам»10, а при описі укладання угоди з греками (907 р.) князем 
Олегом ідеться: «І зажадав Олег, щоб вони данину дали на дві тисячі кораблів: по два-
надцять гривень на чоловіка, а в кораблі [було] по сорок мужів. І згодилися греки на це, 
і стали греки миру просити, щоби не пустошив він Грецької землі»11.

5  Історія української гривні. URL: https://bank.gov.ua/ua/uah/uah-history
6  Гроші в Україні: Факти i документи / HAH України. Ін-т історії України; Національний банк України; ЦДАВО України; 
авт. кол.: М. Ф. Дмитрієнко (кер.), В. М. Литвин, В. А. Ющенко, Л. В. Яковлева. Киъв: ARC-Ukraine, 1998. С. 11–12.
7  Добровольська Л. А., Сібрук А. В. Історико-семантичний шлях іменника гривьна. Збірник статей учасників двадцятої 
всеукраїнської практично-пізнавальної конференції «Наукова думка сучасності та майбутнього». С. 68–70.
8  Владимир О. Національна грошова одиниця України: історичні аспекти розвитку та особливості найменування. 
Соціально-економічні проблеми і держава. 2017. Вип. 1 (16). С. 32–48. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pd-
f/2017/17vomton.pdf.
9  Владимир О. Національна грошова одиниця України: історичні аспекти розвитку та особливості найменування. 
Соціально-економічні проблеми і держава. 2017. Вип. 1 (16). С. 32–48. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pd-
f/2017/17vomton.pdf.
10  Повість минулих літ. URL: http://bukvoid.com.ua/library/litopis/povist_minulih_lit/5.html
11  Там само.
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НАРИС ДВАДЦЯТИЙ.    
Символи української державності крізь віки

Таким чином, вже у ІХ–Х ст. гривня активно використовувалась як міра ваги і лічби, 
грошова одиниця під час здійснення обмінних і торгових операцій, сплати данини тощо. 

Гривна як загальне мірило вартості згадується і в «Руській Правді», в штрафній 
шкалі якої вона відіграє головну роль: «Аше смердъ мучить смерда без княжа слова, то 3 
гривны продажи, а за муку гривна кунь»; «Аще убиет мужь мужа <...>, то положити за 
голову 80 гривен». Крім гривни, «Руська Правда» згадує інші грошові одиниці, які при-
рівнювались до частин гривни, а саме: ногата, куна, резана, вевриця або «векша» (білка)1.

Археологічні дані та письмові джерела підтверджують те, що гривна була як 
прикрасою, так і знаком почесті в давній Русі. Так, в Іпатіївському літописі при описі 
подій 1228 р. знаходимо про князя Володимира: «Икону же списа на золоте наместную 
святого Георгіа и гривну златую възложити на нъ гъ жемчугом». У цьому ж літописі 
гривна як прикраса згадується і в іншому місці: «И милостынею, яко гривною утварью 
златою украсуся»2.

Реальна причина появи монетних гривень була в розширенні масштабів економіч-
ного життя, пожвавленні землеробства, ремесла, промислів, що стимулювало багато-
разове збільшення обсягів торгівлі, розширення економічних зв’язків між окремими 
землями. Тобто монетні гривні є економічним феноменом, притаманним тільки Русі 
ХІ–ХV ст. Ніде більше в середньовічному світі такі зливки не використовувалися3.

У XIV ст. на українських землях було відновлене карбування монет, але здій-
снювалося воно чужоземними княжими дворами. Гривні поступово зникли з обігу, 
перетворившись на грошово-лічильне поняття4. Пізніше відродити власне карбування 
монет планував Богдан Хмельницький. Ще від початку Національно-визвольної війни 
1648–1654 рр. гетьман прагнув проводити самостійну фінансову політику, вважаючи 
її однією з основних ознак державності5.

Відродження гривні як грошової одиниці відбулося вже на початку ХХ ст. Про-
голошення Української Народної Республіки в листопаді 1917 р. викликало нагальну 
необхідність утвердження своєї фінансової самостійності та введення національної 
валюти урядом Української Народної Республіки. Від наявності національних грошей 
залежав процес відродження практично всіх сфер національного культурно-духовного 
та економічного життя суспільства. 

Український грошовий ринок того часу був напрочуд строкатим (в обігу були цар-
ські кредитки, гроші Тимчасового уряду, власні грошові знаки окремих міських гро-

1 Переклад зроблено за виданням: Правда руська. Тексти на основі 7 списків та 5 редакцій. Склав та підготував до 
друку проф. С. Юшков. Київ: ВУАН, 1935. Редакція IV. С. 137–144. (На основі тексту Архівної комісії АН СРСР, № 240, 
Новгородський 1-й літопис XV ст.).
2  Літопис руський за Іпатським списком / переклад, передмова, примітки, іменно-особовий та географічно-
археологічно-етнографічний покажчики, генеалогічні таблиці, карти і плани Л. Є. Махновця; відп. ред. О. В. Мишанич; 
ред. кол.: О. Т. Гончар, Ю. П. Дяченко, М. Г. Жулинський, В. І. Крекотень, О. В. Мишанич, Ю. М. Мушкетик, В. В. Німчук, Т. 
І. Сергійчук, П. П. Толочко, В. О. Шевчук. Київ: Дніпро, 1989. 592 с. (Давньоруські та давні українські літописи).
3  Гроші в Україні: Факти i документи / HAH України. Ін-т історії України; Національний банк України; ЦДАВО України; 
авт. кол.: М. Ф. Дмитрієнко (кер.), В. М. Литвин, В. А. Ющенко, Л. В. Яковлева. Київ: ARC-Ukraine, 1998. С. 11–12.
4  Гроші в Україні: Факти i документи / HAH України. Ін-т історії України; Національний банк України; ЦДАВО України; 
авт. кол.: М. Ф. Дмитрієнко (кер.), В. М. Литвин, В. А. Ющенко, Л. В. Яковлева. Київ: ARC-Ukraine, 1998. С. 11–12.
5 Історія гривні. URL: https://bank.gov.ua/ua/uah/uah-history.

мад). Водночас на місцях катастрофічно не вистачало грошової маси. Також суттєвою 
причиною прискорення грошової реформи став перехід влади в Росії до більшовиків, 
які не приховували своє негативне ставлення до національної державності в Україні6.

Після довгих дискусій тодішній уряд Української Народної Республіки дійшов 
висновку, що випуск власних грошей дасть Україні фінансову незалежність від Росії. 
Важливим кроком стало прийняття Українською Центральною Радою 1 січня 1918 р. 
«Тимчасового закону про випуск державних кредитових білетів УНР». Відтак Україн-
ська Народна Республіка створила свою власну грошову систему, де грошовою одини-
цею став карбованець.

Однак більшовицька окупація на початку 1918 р. завдала значних руйнувань 
фінансово-економічній системі країни. Майже всі золоті та срібні запаси були кон-
фісковані більшовиками з банків українських міст, кліше та матриці українських кар-
бованців були вивезені більшовиками, що зробило неможливим відновлення випуску 
карбованців. Уряд Української Народної Республіки продовжував самостійну фінансо-
ву політику, перед міністерством фінансів постало завдання розробити законопроект 
про нову грошову одиницю – гривню7. 1 березня 1918 р. у місті Житомир Мала Рада під 
головуванням Михайла Грушевського приймає «Закон про грошову одиницю, биття 
монети та друк кредитових державних білетів». Згідно із законом основною грошовою 
одиницею УНР стала гривня. 

Рішення про запровадження цієї грошової одиниці було прийнято з огляду на про-
позицію Михайла Грушевського і мало підкреслювати спадкоємність традицій націо-
нального грошового обігу, започаткованого ще в Києво-Руській державі: «Іншої грошо-
вої одиниці у нас не було, крім гривні їй годиться й бути нашою монетною одиницею. 
Була вона одиницею за нашої старої держави – нехай буде і за нової <…>»8.

Відтоді в Українській Народній Республіці одночасно перебували в обігу гривня 
та карбованець. 

Закон передбачав також карбування монет різних номіналів і типів, але внаслідок 
низки історичних обставин і через відсутність в УНР належного золотого запасу так 
і не вдалося налагодити карбування монет.

Важливо відзначити, що паперові українські гроші мали бути надруковані у дер-
жавній друкарні Німеччини. Але низка архівних документів свідчить про те, що ні-
мецька сторона зволікала з друком, посилаючись на різні причини9. 

Через затримку виготовлення гривень і відсутність в обігу розмінних металевих 
монет 18 квітня 1918 р. було прийнято Закон «Про випуск розмінних марок державної 
скарбниці» та введено в обіг розмінні грошові знаки – шаги, що на вигляд нагадували 
поштові марки і містили на звороті напис «Ходять нарівні з дзвінкою монетою»10. 

6  Мартос Б. Українська валюта 1917–1920 років. Наук. записки Укр. Техніч.-господар. ін-ту. Мюнхен, 1970. С. 3–6.
7  Голиш Г. М. Основи нумізматики: навчальний посібник. 2-е вид., доп. і випр. Черкаси: Черкаський ЦНТЕІ, 2006. 314 с.
8  Грушевський М. Про монетну українську одиницю. Народна воля. 31 грудня 1917 р. (13 січня 1918 p.). № 193. С. 1–2.
9  Гроші в Україні: Факти i документи / HAH України. Ін-т історії України; Національний банк України; ЦДАВО України; 
авт. кол.: М. Ф. Дмитрієнко (кер.), В. М. Литвин, В. А. Ющенко, Л. В. Яковлева. Київ: ARC-Ukraine, 1998. 456 с.
10  Тхоржевський Р. Грошові знаки Української Народної Республіки (1917–1920 рр.). Освіта. 1991. 20 грудня. С. 2.
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НАРИС ДВАДЦЯТИЙ.    
Символи української державності крізь віки

Замовлені в Німеччині гривні так і не були надруковані за правління уряду УНР 
у 1918 р. А лише за гетьманату Павла Скоропадського в жовтні 1918 р. в обіг були введені 
паперові гривні, які були замовлені ще Центральною Радою у Німеччині. 

Також упродовж року в Берліні було надруковано банкноти номіналом 2, 10, 100, 
500, 1000 та 2000 гривень. Василь Кричевський, автор державної печатки УНР і дер-
жавного гербу, створив дизайн 2-х гривневої купюри. Творець першої української 
банкноти – 100 карбованців – художник Георгій Нарбут підготував дизайн 10, 100, 
500 гривень1. 

На той час інфляція набула катастрофічних розмірів, і вартість паперових грошей 
падала. Ось чому уряд гетьмана наказав виготовити якомога більше купюр у 1 000 
і 2 000 гривень. Малюнки цих грошових знаків виконав Іван Мозалевський. На них уже 
була офіційна назва держави – «Українська Держава»2.

Ефективну та рішучу фінансову політику проводила Директорія. Після падіння 
гетьманату в країні було відновлено Українську Народну Республіку. Для визначення 
курсу грошової реформи та розвитку повної самостійності української валюти при 
Міністерстві фінансів було сформовано спеціальну комісію. Після декількох засідань 
комісії 6 січня 1919 р. Директорія затвердила Закон «Про українську грошову одиницю 
і про усунення обігу України російських грошових знаків»3. Так, державною грошовою 
одиницею було визначено гривню, а «російські грошові знаки, як кредитові білети, так 
і знаки Російської державної скарбниці, так звані “керенки”, перестають бути законни-
ми платіжними знаками на Вкраїні, і прийом їх перестає бути обов’язковим»4. Таким 
чином, уряд намагався утвердити попит на національну валюту, в якій проводилися 
всі збори, податки і інші платежі. Встановлювалися жорсткі терміни обміну російських 
грошових знаків: до 31 січня за пропорцією 1:1 (1 рубль = 1 карбованець), а з 31 січня по 
15 лютого вже за зниженим курсом: рубль обмінювався на 0,75 карбованців.

Варто відзначити, що грошова реформа сприяла фінансовій стабілізації лише 
на короткий час. 

На дестабілізацію економічної ситуації вплинув наступ радянських військ, який 
примусив Директорію 5 лютого 1919 р. залишити Київ. Із цього періоду, як зазначає 
Пвло Гай-Нижник5, фінансову політику уряду Української Народної Республіки була 
основана на емісійно-асигнаційному напрямі, що було спричинено військово-політич-
ними та економічними умовами. Через постійні переїзди та зміни ліній фронту немож-
ливо було налагодити податкові стягнення, а воєнні дії, військові та адміністративні 
установи вимагали великих витрат. Друк паперових грошей відбувався у різних містах 
Української Народної Республіки (Тернопіль, Станіслав, Кам’янець-Подільський), 

1  Мартос Б., Зозуля Я. Гроші української Держави. Мюнхен: Український Технічно-Господарський Інститут, 1972. 100 с.
2  Дорофєєва Н. В., Комаринська 3. М. З історії грошей України. Львів: Львівський банківський інститут НБУ, 2000. 165 с.
3  Гроші в Україні: Факти i документи / HAH України. Ін-т історії України; Національний банк України; ЦДАВО України; 
авт. кол.: М. Ф. Дмитрієнко (кер.), В. М. Литвин, В. А. Ющенко, Л. В. Яковлева. Київ: ARC-Ukraine, 1998. С. 42.
4  Гай-Нижник П. Фінансова політика уряду Директорії Української Народної Республіки (грудень 1918–1921 рр.). 
Гілея: науковий вісник. 2013. № 77. С. 8
5  Там само.

а також у Берліні. Доставку гривні з Берліну ускладнювали воєнні дії, тому під час 
транспортувань велика частина грошових знаків була втрачена6.

Остання емісія Директорії готувалася в Австрії, однак вона так і не була здійсне-
на, тому що 20 листопада 1920 р. указом голови Директорії Симоном Петлюром уряд 
Директорії був розпущений і необхідність у власній валюті відпала. 

Наступний етап розвитку української гривні датується добою відновлення неза-
лежності України. Задум введення національної грошової одиниці виник ще у квітні 
1991 р., коли розпочалася робота над введенням нової грошової одиниці для Україн-
ської РСР. Велику групу провідних київських художників було запрошено до розро-
блення ескізів нової української валюти. Як зазначає Василь Лопата: «Слід віддати 
належне Л. Кравчукові, який незважаючи на його природну застережливість і вихова-
ний багаторічною роботою у верхах професійний дипломатизм наважився розпочати 
втілення цього надзвичайно важливого задуму в життя. І це тоді, коли до розпаду 
зловісного СРСР залишалося п’ять місяців»7.

Першим кроком на шляху до запровадження національної валюти стала постанова 
Президії Верховної Ради «Про введення в обіг купонів багаторазового використання», 
яка була прийнята 9 вересня 1991 р. 

Водночас після довгих дискусій щодо назви майбутньої української валюти: 
український долар, карбованець чи гривня, було прийнято рішення на користь гривні 
постановою президії Верховної Ради України «Про затвердження назви і характерних 
ознак грошової одиниці України» – голова Правління Національного банку України 
одержав повноваження підписувати до друку гривневі банкноти. Проте тогочасний 
очільник – Володимир Матвієнко не поставив свій підпис через економічне становище 
пострадянської України8. 

Через несприятливу фінансово-економічну ситуацію швидко реалізувати плани 
щодо запровадження національної валюти не вдалося. Тому першими ввійшли в обіг 
купони багаторазового використання 10 січня 1992 р., що стало важливим етапом еко-
номічного розвитку незалежної України. Після того як 7 листопада 1992 р. був виданий 
Указ Президента України «Про реформу грошової системи України», згідно з якою 
рубль вилучався з обігу, купоно-карбованець отримав статус тимчасової національної 
валюти. Гостра криза неплатежів і зростаючий дефіцит державного бюджету змусив 
уряд піти на збільшення грошової емісії та вдатися до великих зовнішніх запозичень, 
що відтерміновувало введення твердої національної валюти.

Водночас організаційні заходи та розроблення дизайну для самостійної укра-
їнської валюти України продовжувалися. Оскільки власних технічних потужностей 
ще не було, друк купюр «1 гривня» замовили у Канаді. У 1992 р. канадська банкнотна 
приватна фірма, що мала контракт із Банком Канади (Canadian Bank Note Company), 

6  Мартос Б. Українська валюта 1917–1920 років. Наук. записки Укр. Техніч.-господар. ін-ту Мюнхен, 1970. С. 7.
7  Там само, С. 32.
8  Гроші в Україні: Факти i документи / HAH України. Ін-т історії України; Національний банк України; ЦДАВО України; 
авт. кол.: М. Ф. Дмитрієнко (кер.), В. М. Литвин, В. А. Ющенко, Л. В. Яковлева. – Київ: ARC-Ukraine, 1998. С. 17.
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НАРИС ДВАДЦЯТИЙ.    
Символи української державності крізь віки

отримала замовлення на друк української гривні. За два роки так само в Канаді видру-
кували банкноти номіналом «2 гривні», «5 гривень» і «10 гривень»1. 

В Україну гривню доставили тільки після остаточного рішення ввести гривню. 
Купюри номіналом «50 гривень» і «100 гривень» були замовлені в англійської компанії. 

Як зазначав начальник управління банківської безпеки Національного банку 
України І. Чернік, перший «похід по гривню» розпочався 19 серпня 1992 р.: «9 верес-
ня теплохід увійшов у порт Монреаля. Гривні ж друкувалися на банкнотній фабриці 
в місті Оттава. Однак просуватися річкою до Оттави наш океанський лайнер не міг. 
Тому за взаємною згодою сторін гривню завантажували на підприємстві у морські 
контейнери і автомобілями під охороною канадських поліцейських та нашої групи 
супроводу доставляли до Монреаля. 13 вересня всі 105 контейнерів були завантажені 
в трюми теплохода. О п’ятій ранку наступного дня ми вийшли із Монреаля і взяли курс 
на Мальту. Я не обмовився. Річ у тім, що грошові знаки номіналами 50 і 100 гривень, 
які мали вищий ступінь захищеності від підробки, для України друкувала відома 
у світі фірма з виготовлення банкнот “Томас Де Ля Рю”. Її фабрики, окрім Англії, зна-
ходилися у кількох країнах, зокрема й на Мальті»2.

Грошова реформа в Україні була проведена 2–16 вересня 1996 р. Її основні поло-
ження викладені в Указі Президента України «Про грошову реформу в Україні». Про-
ведення грошової реформи – це реалізація ст. 99 Конституції України. Її текст звучить 
так: «Грошовою одиницею України є гривня. Забезпечення стабільності грошової оди-
ниці є основною функцією центрального банку держави – Національного банку Украї-
ни»3. Організаційні питання з реалізації передбачених реформою заходів вирішувало 
правління Національного банку України на чолі з Віктором Ющенком. Реформа мала 
відкритий неконфіскаційний характер, і, як зазначає авторський колектив провідних 
економістів, такі головні результати:

забезпечення довіри з боку населення до національної валюти в Україні, і як ре-
зультат довіри до політики уряду та економічних реформ;

утримання стабільності на грошовому, споживчому і валютному ринках України 
(стабілізація курсу гривні, визнання гривні конвертованою валютою за поточними 
операціями з боку Міжнародного валютного фонду);

запобігання спекулятивним операціям при обміні;
посилення довіри іноземних інвесторів до України;
створення позитивного соціального клімату, недопущення психологічної і соці-

альної напруги у суспільстві у зв’язку з проведенням грошової реформи4.

1  Історія української гривні. URL: https://bank.gov.ua/ua/uah/uah-history.
2  Чернік І. Походи за гривнями. [Інтерв’ю Д. Крохмалюка і Л. Патрікац із начальником управління банківської безпеки 
НБУ І. Черніком про організацію перевезення з-за кордону банкнот гривні і монет у 1992, 1993 і 1995 роках]. Вісник НБУ. 
1996. № 4. С. 56–59.
3  Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254/96 ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 
30. Ст. 141.
4  Гроші в Україні: Факти i документи / HAH України. Ін-т історії України; Національний банк України; ЦДАВО України; 
авт. кол.: М. Ф. Дмитрієнко (кер.), В. М. Литвин, В. А. Ющенко, Л. В. Яковлева. Київ: ARC-Ukraine, 1998. 456 с.

Організаційний механізм впровадження грошової реформи передбачав декілька 
чітких кроків: обмін банкнот у співвідношенні 100 000 карбованців до 1 гривні від-
бувався два тижні – з 2 до 16 вересня 1996 р. Після чого єдиним законним засобом 
платежу на території України стала гривня. 

Грошова реформа передбачала зручність обміну купоно-карбованців на гривні для 
населення. Було відкрито велику кількість обмінних пунктів: при комерційних банках, 
на залізничних станціях, в аеропортах, на підприємствах зв’язку тощо. 

Крім того, всі пункти було забезпечено готівкою необхідних номіналів для прове-
дення обміну карбованців на гривні, а також буклетами і плакатами із зображеннями 
та описами банкнот і монет Також було проведено роз’яснювальну роботу через засоби 
масової інформації щодо механізму здійснення грошової реформи. 

Цілодобово працювали оперативні групи в банках для збору й обробки інфор-
маційних потоків. Сучасні інформаційні технології забезпечували постійну роботу 
Національного банку України та зв’язок з усіма комерційними банками. Інформаційне 
забезпечення грошової реформи – збирання та обробка щоденної статистичної інфор-
мації по всій банківській системі України про вилучення з обігу карбованців та обмін 
їх на гривні – дали змогу оперативно аналізувати хід і тенденції грошової реформи.

В обіг було введено банкноти номіналом 1, 2, 20, 50 і 100 гривень. Номінал 200 гри-
вень українці побачили лише у 2001 р., 500 гривень – у 2006 р. 1 000 гривень у 2019 р.

Поряд із паперовими грошима в обіг вводилися і роздрібні монети 1, 2, 5, 25, 50 коп. 
Спершу користувалися банкнотами, виготовленими у Канаді та англійською ком-

панією на Мальті.
22 березня 1994 р. відбулося урочисте відкриття першої черги Банкнотної фабри-

ки, а 1 квітня 1997 р. введено в експлуатацію Фабрику банкнотного паперу у Малині. 
Це єдине підприємство в Україні, яке виготовляє папір для українських грошей. Уве-
дення в дію цього підприємства стало однією із завершальних ланок процесу створення 
матеріально-технічної бази вітчизняного виробництва національної валюти і цінних 
паперів. За рівнем оснащеності новітнім технологічним устаткуванням підприємство 
не поступається кращим тогочасним аналогам світу. Фабрику банкнотного паперу 
(Малин) споруджено за співробітництва з Державним поліграфічним інститутом Італії5.

Беззаперечно, національна валюта є одним із чільних символів державності, атри-
бутом ідентифікації нації, виразником її окремішності та самобутності. Тисячолітній 
шлях розбудови нашої держави позначився і на історичній конвертації та трансфор-
мації національної валюти України – гривні. У державотворчій перспективі гривня 
постає своєрідним символом і засобом поєднання минулого і сучасного, гарантом 
сталого соціально-економічного та культурного розвитку нації.

Автори: Степан Кубів, Ольга Середа, Євген Біденко, Віктор Карпов

5  Історія Національного банку України: Віхи поступу: наукове видання / В. І. Огієнко, В. В. Світлична, З. М. Комаринська, 
В. В. Анісімов. Київ, 2010. С. 63.

Національна валюта як атрибут державності
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СимволиСимволи
УКРАЇНСЬКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 
ДЕРЖАВНОСТІДЕРЖАВНОСТІ

Рушник «Роде наш красний»  
(Заслужена художниця України Олександра Теліженко)

Писанки  
(Музей Писанки в Коломиї) 

750 751



Державний Герб УкраїниДержавний Герб України

Державний Герб України — золотий 
тризуб  (Знак Княжої Держави 

Володимира Великого)  на синьому щиті — 
затверджений по становою  Верховної 

Ради України від 19 лютого 1992 р. 

Кін. Х – поч. ХІ ст.Кін. Х – поч. ХІ ст.

Половинка  
плінфи  

із тризубом 
Володимира 

Святославича
м. Київ

ХІІ ст.ХІІ ст.

Плінфа з тризубом 
Мстислава 
Ізяславича

м. Володимир-
Волинський  

Волинської обл.

Знак Святослава  
Ігоровича

Знак Володимира 
Святославича

Знак Ярослава 
Володимировича

Велика печать  
Української 

Держави

1918 р.1918 р.

Герб Української 
Народної 

Республіки

1917–1920 рр.1917–1920 рр.

Державний Прапор УкраїниДержавний Прапор України

Державний Прапор України — це стяг з двох однакового розміру  
горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів.

Прапор  
Богдана Хмельницького. 

Реконструкція

Прапор Сенчанської  
сотні Лубенського  

полку. Оригінал

1760-ті рр.1760-ті рр.

1651 р.1651 р.

Прапор «Слава вільній 
Україні». Оригінал

1918 р.1918 р.

Прапор України, піднятий 
23 липня 1990 р. перед 

будівлею Київської міської 
державної адміністрації 

в Києві. Оригінал

1990 р.1990 р.
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Офіційна музична редакція Гімну була ухвалена Верховною Радою України  
15 січня 1992, а текст Гімну затверджено законом України  

«Про Державний Гімн України» 6 березня 2003 р.

Державний Гімн УкраїниДержавний Гімн України

Павло Чубинський Михайло Вербицький

Перша публікація тексту вірша Павла Чубинського відбулась  
у львівському журналі «Мета», № 4 за 1863 р. Текст подається за поетичною 

антологією  під редакцією Олекси Коваленка «Українська муза», виданою в Києві 
1908 р. та перевиданою ВПО «Меморіал» ім. Василя Стуса у 2019 р. та 2021 р.
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Марш  Марш  
української арміїукраїнської армії

Зродились ми великої години, 
З пожеж війни і з полум’я вогнів, 

Плекав нас біль по втраті України, 
Кормив нас гнів і злість на ворогів.

І ось йдемо у бою життєвому 
Тверді й міцні, незламні мов граніт, 

Бо плач не дав свободи ще нікому, 
А хто борець, той здобуває світ.
Не хочемо ні слави, ні заплати. 

Заплата нам - це радість боротьби! 
Солодше нам у бою умирати, 

Ніж в путах жити, мов німі раби.
Доволі нам руїни і незгоди: 

Не сміє брат на брата йти у бій! 
Під синьо-жовтим прапором свободи 

З’єднаєм весь великий нарід свій.
Велику правду для усіх єдину, 

Наш гордий клич народові несе: 
Вітчизні будь ти вірний до загину, 

Нам Україна вище понад усе!
Веде нас в бій борців упавших слава. 
Для нас закон найвищий то наказ: 
«Соборна Українськая держава — 
Міцна й одна від Сяну по Кавказ».

Пісня Проводу Українських націоналістів 1932 р. – основа «Маршу нової армії»,  
виконаного до Дня добровольця  14 березня 2017 музикантами-патріотами  

О. Скрипкою, І. Леньом, С. Положинським, Фомою, Т. Компаніченком.  
Фаготом і Т. Чубаєм з Ансамблем пісні і танцю Збройних Сил України

НаціональніНаціональні

символи Українисимволи України

Наша дума, наша пісня 
Не вмре, не загине… 

От де, люде, наша слава,
Слава України!

Парад до Дня Незалежності України 24 серпня 2018 р.  
Вперше офіційно використано вітання «Слава Україні!» — «Героям Слава!»  
на підставі Указу Президента України Петра Порошенка від 4 жовтня 2018

Тарас Шевченко  
(«До Основ’яненка»)
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Срібляник Святополка 
Володимировича

перша пол. ХІ ст.перша пол. ХІ ст.

Златник  
Володимира Святославича

кін. Х – поч. ХІ ст.кін. Х – поч. ХІ ст.

Х ст.Х ст.

Знак Святослава Ігоровича  
на арабському дірхемі

«Гривня» походить  
від прикраси з золота 

або срібла у вигляді 
обруча

Гривні київського, 
чернігівського та 

новгородського типів

ХІ–ХІІ ст.ХІ–ХІІ ст.

Гривня Гривня -- самобутня самобутня

валюта Українивалюта України

Банкноти карбованців за підписом 
Харитона Лебідя-Юрчика – 

Директора Державної скарбниці УНР 
і Української держави (березень 1918 

– 14 грудня 1918), в.о. Директора банку 
Володимира Ігнатовича та Директора  

Констянтина Клепачівського 
надруковані банкноти номіналом 10, 

25, 50, 100, 250, 1000

Відповідно до Закону від 1 березня 1918 «Про грошову одиницю, биття 
монети та друк державних кредитових білетів» запроваджено нову 

грошову одиницю – гривню, номіналом 2, 5, 10, 100, 500, 1000 і 2000 гривень 

Перша банкнота УНР – Державний 
кредитовий білет УНР за підписом 

Михайла Кривецького – першого 
Директора Державного банку УНР  

(18 грудня 1917 – 9 березня 1918) 
та Державної Скарбниці, автор 

ескізу – художник Георгій Нарбут

1917–19181917–1918 1918–19191918–1919

1918–19191918–1919
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14 листопада 1991 року Постановою Верховної Ради України  
«Про національну валюту в Україні» визначено термін готовності  

до введення в обіг на території України власної національної валюти —  
перше півріччя 1992 року

Пробна версія українських  
монет з назвою «Шаг»

Купони відрізні 

1990–19911990–1991

Купони багаторазового використання 
(«Купонокарбованці», «Карбованці»)

1991–19961991–1996

Володимир  
Матвієнко
Голова Правління  
Національного банку України  
(6 червня 1991 – 24 березня 1992)

10 грудня 1991 року Постановою Верховної Ради України  
«Про затвердження назви і характерних ознак грошової одиниці України»  

затверджено гривню як грошову одиницю України та її  
одну соту частину – «копійку»

Банкноти гривні  за підписом Голови Національного банку Вадима Гетьмана

19921992

Вадим Гетьман
Голова Правління  
Національного банку України  
(24 березня 1992 – 18 грудня 1992)

«копійка» – одна сота  
частина гривні
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7 листопада 1992 року Указом Президента «Про реформу грошової системи 
України», починаючи з 23 години 12 листопада 1992 року, на території України 

було припинено функціонування рубля в грошовому обігу

25 серпня 1996 року Президент України видав Указ «Про грошову реформу в Україні». 
Національному банку доручено із 2 вересня 1996 року ввести в обіг банкноти вартістю  

1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень і розмінну монету та припинити  
емісію українських карбованців

Віктор Ющенко
Голова Правління  
Національного банку України 
(26 січня 1993 – 27 січня 1997,  
5 лютого 1997 – 11 січня 2000)

1994–19951994–1995

Банкноти гривні за підписом Голови Правління Національного банку Віктора Ющенка

Із серії: «Духовні скарби України»Із серії: «Духовні скарби України»

Десятинна церква, срібло Оранта, золото

Києво-Печерська Лавра, золото Київський псалтир, золото

Михайлівський Золотоверхий собор,  
золото 

Енеїда, золото

ПАМ’ЯТНІ МОНЕТИ  
НАЦІОНАЛЬНОГО 
 БАНКУ УКРАЇНИ

1996–19981996–1998

762 763



Із серії: «Відродження української державності»Із серії: «Відродження української державності»

Незалежність, срібло Монети України, нейзильбер 

80 років проголошення соборності 
України, нейзильбер 

80 років проголошення УНР,  
нейзильбер 

Перша річниця Конституції України,  
мельхіор

80-річчя бою під Крутами,  
нейзильбер

Із серії: «Княжа Україна»Із серії: «Княжа Україна»

Кий, срібло Данило Галицький, срібло

Із серії: «Видатні особистості України»Із серії: «Видатні особистості України»

Леся Українка, мельхіор Богдан Хмельницький, срібло

Михайло Грушевський, сріблоГригорій Сковорода, срібло 

Із серії: «Герої козацької доби»Із серії: «Герої козацької доби»

Козак Мамай, срібло Северин Наливайко, срібло

Визвольна війна  
середини ХVII ст, срібло

Дмитро Вишневецький,  
срібло

764 765



Володимир Стельмах
Голова Національного банку України 
(21 січня 2000 – 17 грудня 2002,  
16 грудня 2004 – 23 грудня 2010)

Банкноти гривні  за підписом Голови Національного банку Володимира Стельмаха

2000-20072000-2007

Банкноти гривні за підписом Голови Національного банку Сергія Тігіпка

2003-20042003-2004

Сергій Тігіпко
Голова Національного банку України 
(17 грудня 2002 – 16 грудня 2004)

766 767



Із серії: «2000-ліття Різдва Христового»Із серії: «2000-ліття Різдва Христового»

Хрещення Русі,  
золото

Із серії: «Духовні скарби України»Із серії: «Духовні скарби України»

Нестор-літописець, золото Острозька Біблія, золото

З нагоди 190-ї річниці з дня народження 
Т.Г. Шевченка (1814-1861), срібло

Пектораль, золото

ПАМ’ЯТНІ МОНЕТИ  ПАМ’ЯТНІ МОНЕТИ  
НАЦІОНАЛЬНОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
 БАНКУ УКРАЇНИ БАНКУ УКРАЇНИ

2000–20102000–2010

10-річя Збройних Сил України,  
біметалеві із недорогоцінних металів

Державний Гімн України, срібло

10 років Конституції України, срібло 10 років відродження грошової одиниці 
України – гривні, срібло

90-річчя утворення першого Уряду 
України, нейзильбер

90 років утворення Західно-Української 
Народної Республіки, нейзильбер

Із серії: «Відродження української державності»Із серії: «Відродження української державності»

10 років проголошення Незалежності, 
золото

10-річчя Національного банку України, 
срібло

768 769



Сергій Арбузов
Голова Національного банку України 
(23 грудня 2010 – 11 січня 2013)

банкноти гривні  за підписом Голови Національного банку Сергія Арбузова

20112011

Із серії: «Відродження української державності»Із серії: «Відродження української державності»

20 років Незалежності 
України, золото

Із серії: «Духовні скарби України»Із серії: «Духовні скарби України»

1000-річчя заснування  
Софійського собору, срібло

Пересопницьке Євангеліє,  
срібло

Із серії: «Видатні особистості України»Із серії: «Видатні особистості України»

Олександр Богомолець, срібло Іван Федоров, срібло

ПАМ’ЯТНІ МОНЕТИ  
НАЦІОНАЛЬНОГО 
 БАНКУ УКРАЇНИ

2010-20112010-2011

770 771



Ігор СоркінІгор Соркін
Голова  Національного банку України  
(11 січня 2013 – 24 лютого 2014)

банкноти гривні  за підписом Голови Національного банку Ігоря Соркіна

20132013

Володимир Вернадський,  
срібло

Із серії:  Із серії:  
«Духовні скарби України»«Духовні скарби України»

900 років Повісті минулих літ, 
срібло 

Із серії:  Із серії:  
«Інші монети»«Інші монети»

1025-річчя хрещення Київської Русі, 
золото

Із серії:  Із серії:  
«Видатні особистості України»«Видатні особистості України»

Микола Амосов, срібло Борис Грінченко, нейзильбер

ПАМ’ЯТНІ МОНЕТИ  ПАМ’ЯТНІ МОНЕТИ  
НАЦІОНАЛЬНОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
 БАНКУ УКРАЇНИ БАНКУ УКРАЇНИ

2013-20142013-2014

772 773



Степан Кубів
Голова Національного банку України 
(24 лютого 2014 – 19 червня 2014)

банкноти гривні  за підписом Голови Національного банку Степана Кубіва

20142014

Із серії: «Духовні скарби України»Із серії: «Духовні скарби України»

200-річчя від дня народження 
Т. Г. Шевченка, срібло

ПАМ’ЯТНІ МОНЕТИ  
НАЦІОНАЛЬНОГО 
 БАНКУ УКРАЇНИ

20142014

Феодосій Печерський, 
срібло

Революція Гідності, 
нейзильбер

Із серії: «Героям Майдану»Із серії: «Героям Майдану»

Євромайдан, нейзильбер Небесна сотня, нейзильбер 

774 775



Валерія Гонтарєва
Голова Національного банку України  
(19 червня  2014 – 11 травня 2017,  
15 березня 2018)

банкноти гривні  за підписом Голови Національного банку Валерії Гонтарєвой

2014-20152014-2015

Із серії: «Відродження Української державності»Із серії: «Відродження Української державності»

До 100-річчя подій Української 
революції 1917-1921 років, нейзильбер

Козацька держава, нейзильбер

Київська Русь, нейзильбер

25 років незалежності України,  
золото

Галицьке королівство, нейзильбер

20 років Конституції України, срібло

ПАМ’ЯТНІ МОНЕТИ  
НАЦІОНАЛЬНОГО 
 БАНКУ УКРАЇНИ

2016-20172016-2017

776 777



Яків Смолій
Голова Національного банку України 
(15 березня 2018 – 3 липня 2020)

банкноти гривні  за підписом Голови Національного банку Якова Смолія

Cувенірна банкнота «Сто гривень»  
(до 100-річчя подій Української 

революції 1917 - 1921 років)

Cувенірна срібна банкнота  
номіналом 1 000 гривень  

зразка 2019 року

2018–20192018–2019

Із серії: «Видатні особистості України»

Пантелеймон Куліш, нейзильберПанас Саксаганський, нейзильбер

Із серії: «Відродження української державності»

100 років Акту Злуки - 
соборності українських  

земель, нейзильбер

Із серії: «Духовні скарби України»

Надання Томосу про автокефалію 
Православної церкви України, золото

Пектораль, срібло

ПАМ’ЯТНІ МОНЕТИ  
НАЦІОНАЛЬНОГО 
 БАНКУ УКРАЇНИ

20192019

778 779



Із серії: «Княжа Україна»

1075 років з часу правління княгині 
Ольги, срібло

1000 років від початку правління 
київського князя Ярослава Мудрого

Із серії: «Друга світова війна»

75 років перемоги над нацизмом 
у Другій світовій війні 1939–1945 років, 

нейзильбер

75 років визволення України,  
нейзильбер

Із серії: «Збройні Сили України»

На варті життя (присвячується  
військовим медикам), сплав на основі цинку

Учасникам бойових дій на території 
інших держав, сплав на основі цинку

Із серії: «Області України»

Автономна Республіка Крим, 
біметалеві із недорогоцінних 

металів 

Із серії: «Інші монети»Із серії: «Інші монети»

100 років з часу утворення 
Національної заслуженої академічної 
капели України «Думка», нейзильбер

100 років Національній академії наук 
України, срібло 

Холодний Яр,  
нейзильбер

Людина, час, простір,  
срібло

780 781



Кирило Шевченко
Голова Національного банку України 
(з 16 липня 2020 р.)

Із серії «Видатні особистості України»Із серії «Видатні особистості України»

Із серії «Відродження української державності»Із серії «Відродження української державності»

Володимир Великий,  
золото

Євген Коновалець, нейзильбер

Сувенірна неплатіжна банкнота, 
присвячена Герою України, 

першому космонавту незалежної 
України Леоніду Каденюку

26 листопада 202026 листопада 2020

ПАМ’ЯТНІ МОНЕТИ  
НАЦІОНАЛЬНОГО 
 БАНКУ УКРАЇНИ

2020–20212020–2021

До 150-річчя від дня народження 
Лесі Українки

Амет-Хан Султан,  
нейзильбер

Василь Сліпак, нейзильбер

25 років  
Конституції України, срібло

банкноти гривні за підписом Голови Національного банку Кирила Шевченка

20212021

782 783





НАРИС ДВАДЦЯТЬ ПЕРШИЙ.    
День державності у світі та запровадження його в Україні

Д ержавність – воля народу до політичної організації суспільства, яка переда-
ється від одного покоління до іншого у вірі, мові, культурі, праві через різно-

манітні соціальні інститути: сім’ю і церкву, університети і школи, органи влади і само-
врядування, політичні партії та інші громадські організації, засоби масової інформації 
та літературу, мистецтво і науку. В історичному поступі державності – перетворення 
народу у політичну націю та утвердження сильної держави як «спільного Дому».

День державності для сучасних країн – це відповідь на запитання про те, як 
глибоко і повно нація усвідомлює своє коріння, походження та тяглість цінностей 
і політичної організації. Водночас він є символом національної і політичної зрілості 
громадян держави, самоусвідомлення ними своїх історичних коренів крізь віки ду-
ховного, культурного та державницького зростання. 

Національні ініціативи на утвердження  
української державності та відзначення Дня державності

Для України рішення про відзначення Дня державності як державного свята ста-
не послідовним кроком на утвердження цінностей Акта проголошення незалежності 
України і Конституції України: тисячолітньої традиції державотворення в Україні 
та тяглості поколінь.

Вперше це питання на державному рівні 2018 р. порушила ініціативна група 
у складі: Героя України Левка Лук’яненка, Президентів України Леоніда Кравчука, 
Леоніда Кучми та Віктора Ющенка, Голови Верховної Ради України Андрія Парубія, 
Першого віцепрем’єр-міністра Степана Кубіва, головного редактора газети Верховної 
Ради України «Голос України» Анатолія Горлова, академіків НАПрН України Руслана 
Стефанчука та Олександра Святоцького, професора Володимира Сергійчука, а також 
громадських діячів Богдана Моркляника та Юрія Баланюка. Обговорення відбувалися 
5 лютого 2018 р. у камінному залі Верховної Ради України, Офісі першого Президен-
та України, будинку Уряду – кабінеті Першого віцепрем’єр-міністра Степана Кубіва. 
Обговоривши витоки й етапи розвитку української державності, визначивши її безпе-
рервність і тяглість традицій державотворення від Києво-Руської держави до прого-
лошення незалежності України 24 серпня 1991 р., члени ініціативної групи прийняли 
Резолюцію про необхідність законодавчого закріплення Дня української державності 
(див. дод. до Нарису, документ № 1). 

З метою утвердження у суспільстві багатогранного розуміння поняття «україн-
ська державність» – його ціннісного, національного та політичного компонентів, 
доведення і популяризації ідеї безперервності української державності від ІХ ст., 
Всеукраїнська правозахисна громадська організація «Меморіал» імені Василя Стуса 
за підтримки членів ініціативної групи та провідних наукових установ України 
здійснила видання низки фотолітописів: «Помаранчева революція 2004–2005. Відро-
дження нації. Фотолітопис» (2005 р.); «Ще не вмерла України ні слава, ні воля! Шлях 
нескорених. Фотолітопис до 25 річниці сучасної української державності» (2016 р.); 
«Біловезька угода 8 грудня 1991 року. Точка неповернення. Фотолітопис» (2017 р.);  

«За Україну, за її долю, за честь і волю, за народ! Фотолітопис до 100-річчя Україн-
ської національної революції 1917–1921 рр.» (2017 р.); «Уряди України на шляху від-
новлення та утвердження державності. Фотолітопис до 100-річчя з дня утворення 
першого українського уряду (1917–2017)» (2017 р.); «Українська Повстанська Армія 
1942–1954. Фотолітопис до 75-річчя створення УПА» (2017 р.). 

Центральне місце серед них займає фотолітопис «Українська державність: ви-
токи, етапи становлення та розвиток» (2018 р.). Степан Кубів, голова Всеукраїнської 
правозахисної організації «Меморіал» імені Василя Стуса, підкреслив, що у фотолі-
тописі зібрані світлини речей, подій, людей, явищ, що є культурним фундаментом 
України. Упродовж двох років над книгою працювали близько 2 тис. осіб1. У процесі 
його підготовки дослідники отримали копії Бертинських анналів, які зберігаються 
у бібліотеці міста Сент-Омер у Франції. Тут міститься письмова згадка про посольство 
русів і Руську державу вже від 18 травня 839 р. Від цієї дати як факту міжнародного 
визнання давньої української держави науковці почали відлік розвитку української 
державності. Водночас у книзі підкреслено самобутній культурний простір, який став 
основою для витоків української державності: Трипілля, Боспорське царство, Ольвія, 
Херсонес, античні міста-держави, пам’ятки скіфів, Антське царство тощо. У виданні 
відтворена хронологія всіх етапів державності.

Фотолітопис презентували 16 квітня 2019 р. на базі Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка під час Національного форуму «Українська дер-
жавність: витоки, етапи становлення та розвитку». Презентацію доповнили тематичні 
виставка і фільм. Видання отримало позитивну оцінку серед політиків, громадських 
діячів, дипломатів, істориків та правників.

Фотолітопис та унікальна виставка експонувалися 17–18 травня 2019 р. у Націо-
нальному центрі ділового і культурного співробітництва «Українській дім», де з ними 
ознайомився Президент України Петро Порошенко. Він наголосив на особливому зна-
ченні фотолітопису для збереження історичної пам’яті українського народу та встанов-
лення правди про нашу історію. Ці матеріали, на його переконання, мають бути у кожній 
українській родині, у кожній українській військовій частині, бібліотеці, школі2.

Не зупиняючись на досягнутому, ініціативна група за підтримки Національної 
академії наук України, зокрема Інституту історії України НАН України, у 2020 р. 
розпочала роботу над – збіркою нарисів про українську державність. За творчим 
задумом Степана Кубіва та Олександра Святоцького підготовка такої науково-попу-
лярної праці змістовно поглибить і доповнить фотолітопис «Українська державність: 
витоки, етапи становлення та розвитку» (2019 р.) науковим поясненням сутності 
та значення української державності. Нариси у доступній формі розкриють читачеві 
результати багаторічних досліджень, низки архівних матеріалів, наукових дискусій 
та сформують цілісне уявлення про ціннісні засади, природу, генезу української 

1  У  Києві  презентували  унікальний  фотолітопис  «Українська  Державність».  URL:  https://dyvys.info/ 
2019/04/16/u-kyyevi-prezentuvaly-unikalnyj-fotolitopys-ukrayinska-derzhavnist/
2  На одній виставці – тисячоліття Української державності. URL: http://www.golos.com.ua/article/317261
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НАРИС ДВАДЦЯТЬ ПЕРШИЙ.    
День державності у світі та запровадження його в Україні

державності як чесноти українського народу, її основні атрибути і символи через 
призму духовності та досвіду державотворення.

Важливим кроком на шляху утвердження та захисту української державності є На-
ціональний проєкт «Скарбниця пам’яток українського права», ініційований Олексан-
дром Святоцьким, головним редактором загальнонаціонального юридичного журналу 
«Право України», доктором юридичних наук, професором, академіком НАПрН України. 
Проєкт має на меті консолідацію української нації, утвердження її самоідентичності 
як самобутньої та європейської нації з тисячолітньою державністю, полікультурним 
досвідом право- і державотворення. Він дасть змогу зберегти правову спадщину Укра-
їни – пам’ятки українського права як невід’ємні атрибути та фундамент української 
державності. Актуальність проєкту обумовлена реальною небезпекою втратити пра-
вову спадщину України, а з нею – самобутнє коріння української державності. Низка 
пам’яток українського права (наприклад, «Руська Правда» Ярослава Мудрого) вже ста-
ли частиною історії Росії – «чужої» історії, а отже, і «чужої» ідентичності, інші – забуті. 

Виконання проєкту передбачає здійснення систематизації пам’яток українського 
права (ІХ – початок ХХІ ст.), їхню діджиталізацію, переклад і наукове коментування. 
Результатом стане багатотомне видання «Скарбниця пам’яток українського права» 
у 10 томах (19 книгах), а також 10 пам’яток-реліквій українського права й інших ок-
ремих пам’яток права, які здійснили значущий вплив на формування української 
державності. 

Поняття «пам’ятки українського права» використовується в проєкті у широкому 
розумінні – документи, що становлять духовну (ціннісну) і матеріальну основу держав-
ності та виступає водночас її ознаками й атрибутами. Пам’ятки українського права – 
ідентифікаційні національні символи державності. А також у вужчому значенні – як 
письмові нормативні джерела: конституції, кодекси, зібрання, нормативно-правові 
акти та договори, акти церковного права, рішення органів місцевого самоврядування, 
рішення громадських судів та інші джерела українського звичаєвого права, які відтво-
рюють генезу та особливості розвитку української державності від її витоків до сучас-
ності (ІХ–ХХІ ст.), а також є документами – маркерами історичної пам’яті українського 
народу про походження та становлення державності.

Важливість проєкту визнано Парламентом. Розпорядженням Голови Верховної 
Ради України Дмитра Разумкова від 23 жовтня 2019 р. № 350 «Про систематизацію 
пам’яток українського права та здійснення багатотомного видання “Скарбниця пам’я-
ток українського права”» ухвалено рішення підтримати ініціативу редакції юридич-
ного журналу «Право України»: систематизувати пам’ятки українського права як 
ціннісний і правовий фундамент чинного законодавства України; укласти 10-томне 
видання «Скарбниця пам’яток українського права», а також створити електронний 
ресурс із вільним доступом (див. дод. до Нарису, документ № 2). Керівництво проєктом 
та контроль за його виконанням доручено голові редакційної ради юридичного жур-
налу «Право України», Першому заступнику Голови Верховної Ради України, доктору 
юридичних наук, професору, члену-кореспонденту НАПрН України Руслану Стефан-

чуку. Виконавцем проєкту офіційно визнано Редакційну раду, редакцію юридичного 
журналу «Право України» та юридичне видавництво «Право України». 

Головним науковим консультантом проєкту є директор Інституту історії України 
НАН України, доктор історичних наук, професор, академік НАН України Валерій Смолій. 

Протягом 2018–2020 рр. учасники ініціативної групи залучали наукові установи 
для з’ясування історико-правових підстав запровадження Дня державності в Україні.

На запити Степана Кубіва, Руслана Стефанчука щодо історичних витоків україн-
ської державності та доцільності запровадження державного свята – Дня української 
державності, відповіли Інститут історії України НАН України (див. дод. до Нарису, 
документ № 3), Інститут народознавства НАН України (див. дод. до Нарису, документ 
№ 4), Київський національний університет імені Тараса Шевченка (див. дод. до На-
рису, документ № 5), Вчена рада Юридичного факультету Львівського національного 
університету імені Івана Франка (див. дод. до Нарису, документ № 6), Вчена рада Істо-
ричного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (див. 
дод. до Нарису, документ № 7), Національний університет «Острозька академія» (див. 
дод. до Нарису, документ № 8), Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський 
національний університет» (див. дод. до Нарису, документ № 9), Наукове товариство 
ім. Шевченка (див. дод. до Нарису, документ № 10) та ін.

Ці наукові установи підтримали запровадження Дня української державності 
з огляду на історичні письмові джерела різних етапів українського державотворення 
в контексті міжнародного та національного значення цього свята. Інститут наро-
дознавства НАН України підкреслив: «У добу незалежної України настав слушний 
момент, щоб узаконити цілісну історичну модель Української держави, яка створена 
на засадах: еволюційної системи літочислення, принципу історизму та тяглості дер-
жавотворчого процесу»1. Державне свято – День української державності, на переко-
нання Вченої ради Історичного факультету Львівського національного університету 
імені Івана Франка, сприятиме утвердженню суспільної думки про тривалість і спад-
коємність української державної традиції, про невідворотність процесів розбудови 
Української держави2.

Актуальність  запровадження  свята  підкреслюється  необхідністю  протидії  
інформаційній війні проти України, у якій головний акцент робиться на запереченні 
історичних підстав для існування українців як окремого народу3. Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка та Національний університет «Остроз-
ька академія» наголошують на доцільності свята у протидії міфам про «заклинання 
варягів» і територію навколо Ладоги як «колиски руської державності»4. Вчена рада 

1  Лист Інституту народознавства НАН України № 239 від 07.11.2018, арк. 1.
2  Лист Вченої ради Історичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка № 1051 
від 28.10.2020, арк. 2.
3  Там само.
4  Лист Національного університету «Острозька академія № 277 від 12.10.2020, арк. 1; Лист Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка № 01/575-08 від 27.10.2020.
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НАРИС ДВАДЦЯТЬ ПЕРШИЙ.    
День державності у світі та запровадження його в Україні

Юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка 
переконана, що встановлення часу заснування Української держави є також важливим 
атрибутом її суверенності. Тому він повинен бути закріплений на конституційному або 
законодавчому рівні. Основним призначенням цього атрибуту є міжнародно-правова 
та суспільно-політична ідентифікація держави1. Про роль свята для самоідентифікації 
та консолідації української нації, формування правосвідомості громадян України, 
утвердження національної за своїм змістом громадсько-політичної позиції кожного 
українця пише Ужгородський національний університет2.

Наукова спільнота наголошує на понад тисячолітній історії українського дер-
жавотворення та веде відлік Української державності від 839 р. – першої письмової 
згадки про русів і Києво-Руську державу в Бертинській хроніці. Крім того, додат-
ково наводяться й інші важливі дати, такі як 840 р. – згадка про русів як учасників 
міжнародної торгівлі у «Книзі шляхів і країн» арабського автора Ібн Хардад-беха; 
852 р. – згадка про Києво-Руську державу у «Повісті минулих літ» Нестора Літописця; 
18 червня 860 р. – облога Київським князем Аскольдом (Оскольдом) Константинополя 
та прийняття ним хрещення.

День державності в міжнародному вимірі

День державності, День заснування чи День країни (від англ. – Statehood/Foundation 

Day), належить до державних свят близько 50 країн світу відповідно до рейтингу 
ЮНЕСКО. Він дає відлік всім іншим святкуванням подій і дат загальнодержавного 
значення. Водночас День незалежності залишається самостійним святом, оскільки 
початок державотворчих процесів і здобуття незалежності мають відмінне історичне 
підґрунтя. День державності, як правило, позначає хронологічно більш ранні події, 
пов’язані з першою коронацією (хрещенням) місцевих правителів чи згадкою про них 
(Угорщина, Литва, Чехія, Японія) або визначні моменти на шляху до незалежності 
(Словенія, Хорватія, Чорногорія, Сербія, Боснія та Герцеговина).

Інститут історії України НАН України підкреслює різну тяглість, тривалість, фор-
мати, ритуальну символічність, суспільну та культурну значущість Дня державності 
і як приклад наводить Угорщину, Чехію та Литву. 

Угорщина стала однією з перших країн, яка надала Дню державності статус офі-
ційного свята. У 1083 р. Папа Римський Григорій VII під час коронації короля Іштвана 
оголосив День святого Іштвана – засновника Угорської держави – святковим днем. 

З XIV ст. відзначає свято державності Чехія. День святого Вацлава був проголоше-
ний офіційним святом під час перепоховання останків Вацлава з роду Пржемисловичів 
(герцога Богемського (907–935 рр.)), віднесеного до лику Святих у Празі (див. дод. до 

1  Лист Вченої ради Юридичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка № від 
13.10.2020, арк. 2.
2  Лист ДВНЗ «Ужгородський національний університет» № 3184/01 від 30.10.2020, арк. 1.

Нарису, документ № 2)3. Для Чехії його вбивство у 935 р. стало остаточним аргументом 
для поширення християнства, а самого Вацлава стали називати «небесним покровите-
лем усіх чехів»; шанують за поширення християнства, моральне виховання, просвіту 
підданих і розбудову державних інституцій.

Початок державності в Литві історично пов’язують із коронацією 6 липня 1253 р. 
місцевого князя Міндовга. Міндовг І (Міндаугас Мудрий) запровадив у 1251 р. у Лит-
ві християнство, об’єднав землі та вів активну зовнішню політику. Дата і рік обрані 
на підставі гіпотези Едвардаса Гудавічюса, а свято відзначається з 1991 р. після від-
новлення незалежності й проголошення державним святом. До цього воно було забо-
ронено радянською владою. 

В Японії День державності заснований на хроніці «Аннали Японії». Відповідно 
до цього документа першого дня нового 660 р. до н.е. легендарний вождь японських 
племен Дзімму зійшов на трон у палаці Касіхара. Тим самим він започаткував ди-
настію імператорів Японії та заклав підвалини японської династичної держави. 
Таке обґрунтування стало правовою основою для наказу Уряду Японії від 1966 р. № 
376, яким внесено поправку до Закону про національні свята від 20 липня 1948 р. № 
178. Згідно з ним мета Дня полягає у «збереженні пам’яті про заснування держави 
та вихованні любові до країни». 

Державність Австралії вшановується як День Австралії. Свято історично пов’язане 
з прибуттям у 1788 р. у порт Джексон британських кораблів.

У Словенії та Хорватії День державності, незважаючи на давню історичну тради-
цію державотворення, символізує початок руху за незалежність і творення самостійної 
держави від 1991 р. Зокрема, Сербія усвідомлення своєї державності веде від повстання 
1804 р. проти Османської імперії. Цей акт супротиву створив передумови до офіцій-
ного визнання державності в 1830 р. 

Крім того, Чорногорія День державності відзначає на знак пам’яті про 13 липня 
1878 р., коли на Берлінському конгресі країна була визнана самостійною державою. 

Відповідно до Указу Президента Російської Федерації від 3 березня 2011 р. № 267 
«Про святкування 1150-річчя зародження російської державності» мотивом запро-
вадження свята проголошено консолідацію країни, народу та відродження традиції 
святкування, започаткованої Олександром ІІ у 1862 р. до тисячоліття російської дер-
жавності, метою – подальший розвиток «великої і дуже складної держави». На обґрун-
тування обчислення дати використано літописні згадки про запрошення слов’янами 
варяга Рюрика на княжіння в Новгороді у 862 р. Хоча цей рік визнано суперечливим 
й умовним навіть у середовищі російських дослідників. Він вважається необґрунто-
ваним, оскільки саме місто було засноване наприкінці ІХ ст.4.

3  Лист Інституту історії України НАН України № 123/416 від 29.11.2020, арк. 6–7.
4  Ткаченко В. М. Неподільна спадщина Давньої Русі (про святкування 1150-річчя зародження російської 
державності).  Проблеми всесвітньої історії.  2016.  №  1.  С.  24–51.  URL:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/
prwh_2016_1_5

День державності в міжнародному вимірі
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НАРИС ДВАДЦЯТЬ ПЕРШИЙ.    
День державності у світі та запровадження його в Україні

Історичні витоки української державності як аргументи запровадження 
Дня української державності, їх хронологічні та географічні межі 

Враховуючи міжнародний і національний контекст відзначення Дня державності, 
фахівці Історичного факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка зробили такі висновки: 

По-перше, День Української державності повинен асоціюватися з глибокою дер-
жавною традицією Русі-України. 

По-друге, він повинен опиратися на достовірну письмову фіксацію факту наявно-
сті державності з центром у Києві. 

По-третє, він має бути суто «нашим», тобто таким, на який не зможуть претенду-
вати сусідні народи1.

З огляду на це наукова спільнота україни звертає увагу на низку історичних дат: 
близько 839 р. – найдавніша письмова згадка про Русь або посла «хакана росів» 

у Бертинських анналах (830–882 рр.), складених Пруденцієм Труаським, придворним 
капеланом імператора франків Людовика Благочестивого (814–840 рр.); 

852 р. – згадка про Руську землю в першому літописному зведенні княжої Русі 
(ХІ – поч. ХІІ ст.) «Повісті минулих літ»  Нестора Літописця;

близько 860 р. – перше чи, «Аскольдове», хрещення Київської держави;
911 р. – укладання першого міжнародного договору між Київською державою 

та Візантією. 
Бертинська хроніка, підкреслює наукова спільнота Львівського національного 

університету імені Івана Франка та Наукове товариство ім. Шевченка, є, безпереч-
но, достовірним історичним джерелом свого часу і до сьогодні2. У ній зафіксовано, 
що станом на 838 р. руське посольство прийняв візантійський імператор як посольство 
незалежної держави «Русь». У документі чітко зазначено про прийом 18 травня 839 р. 
руських послів імператором франків3.

У «Повісті минулих літ» під 852 р. зафіксовано повідомлення: «В літо 6360, індик-
та 15, коли почав царювати Михайло, коли почала прозиватися Руська земля». З цього 
року започатковується власна хронологія й по роках фіксуються події. Наукове това-
риство ім. Шевченка уточнює, що у цьому літописному джерелі Руссю іменувалися 
землі Середнього Подніпров’я з містами Києвом, Черніговом і Переяславом – землі 
полян, деревлян і сіверян. 

З іменами Аскольда і Діра безпосередньо пов’язана ця літописна згадка. Цей похід 
здійснили саме означені київські князі, датований 860 р. похід закінчився перемогою 

1  Лист  Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка  №  01/575-08  від  27.10.2020, 
арк. 2–3.
2  Лист Наукового товариства імені Шевченка № 91 від 30.10.2018, арк. 4–5.
3  Лист Вченої ради Юридичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка № від 
13.10.2020, арк. 9–10.

київського володаря. Цим Київська держава, на думку Михайла Брайчевського, утвер-
дила свою міжнародну позицію як суверенний політичний організм4.

Історик на підставі вивчення джерел робить висновок, що на той час Київська 
держава вже досягла розквіту, що, звичайно, мало набути відповідного оформлення. 
Аскольд носив титул кагана, що прирівнювався до імператорського. У цьому випадку 
дослідник звертає увагу на спадкоємність використання  титулу: Володимир Святий 
іменував себе каганом; Ярослав Мудрий – царем. Держава Аскольда, або Куявія, об’єд-
нувала південну групу східнослов’янських племен із центром у Києві. Зі свого боку 
факт події хрещення, зокрема Михайло Брайчевський, доводить з огляду на свідчення 
патріарха Фотія, Констянтина Багрянородного, хроніки Склиці-Кедрина, Зонари, Ми-
хайла Гліки та інших, Никонівський літопис, Густинський літопис, київський Синоп-
сис; твори арабських письменників – Ібн-Хордадбега, ал-Масуді та ін5.

Рюриковичі не стали первісним державотворчим фактором Київської держави. 
Власне, засади, стратегія внутрішньої і зовнішньої політики держави були закладені 
до них ще Київською династією місцевих київських князів. Україна є єдиною спадко-
ємницею Київської княжої держави.

Запровадження державного свята – Дня української державності –обґрунтоване 
і відповідає політичній волі Українського народу, висловленій в Акті проголошення 
незалежності України 24 серпня 1991 р. З огляду на свідчення письмових джерел про 
активні державотворчі процеси та міжнародне визнання, історичні витоки української 
державності походять із ІХ ст. – від Київської княжої держави. Тому українській дер-
жавності понад тисяча років! 

Автори: Степан Кубів, Руслан Стефанчук, Ольга Середа

4    Лист  Вченої  ради  Юридичного  факультету  Львівського  національного  університету  ім.  І.  Франка 
№ від 13.10.2020, с. 72–73.
5   Там само, с. 70–73.

Історичні витоки української державності як аргументи запровадження  
Дня української державності, їх хронологічні та географічні межі 

792 793

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



ІНІЦІАТИВИ ІНІЦІАТИВИ 
ТАТА  РІШЕННЯРІШЕННЯ

ДОДО  ДНЯДНЯ  УКРАЇНСЬКОЇУКРАЇНСЬКОЇ
ДЕРЖАВНОСТІДЕРЖАВНОСТІ

794 795



Засідання ініціативної групи з визначення історико-правової  
точки відліку Української державності

Довкола цієї ініціатіви вперше об’єдналися різні покоління громадських діячів, 
політиків та науковців – Творець незалежності Левко Лук’яненко, Президенти 

України Леонід Кравчук та Віктор Ющенко, Перший віцепрем’єр-міністр  
Степан Кубів, академіки НАПрН Україн Руслан Стефанчук та Олександр Святоцький

55 лютого 2018 лютого 2018 Документ № 1Документ № 1
Резолюція про необхідність законодавчого закріплення

 Дня Української державності

796 797



798 799



Обговорення концепції видання  фотолітопису «Українська державність: витоки, 
етапи становлення та розвиток» у редакції газети Верховної Ради України 

«Голос України» за участю авторів ідеї проєкту Степана Кубіва та Олександра 
Святоцького, Руслана Стефанчука та Анатолія Горлова

2017–20192017–2019

Фотолітописи серії «Скарбниця української державності»

Презентація фотолітопису під час Національного форуму  
«Українська державність: витоки, етапи становлення та розвитку»  

на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  
Презентацію доповнили тематичні виставка і фільм

16 квітня 201916 квітня 2019

800 801



17–18 травня 201917–18 травня 2019

З унікальною книгою та виставкою у Національному центрі ділового  
і культурного співробітництва «Українській дім» ознайомився п’ятий Президент 

України Петро Порошенко

«Ідея законодавчо встановити 
День Української державності — 

надзвичайно актуальна і заслуговує 
на підтримку Верховної Ради України. 
Вважаю, після загальнонаціонального 

обговорення, фахових дискусій ми приймемо 
відповідне обґрунтоване рішення. 

Український парламент був і залишається 
форпостом українства, тому всі ініціативи, 
спрямовані на відновлення нашої історичної 

пам’яті, утвердження української мови, 
розвиток української культури, зміцнення 

нашої незалежності і державності,  
будуть нами підтримані»

Андрій Парубій, 
 Голова Верховної Ради України  
(14 квітня 2016 – 28 серпня 2019)

802 803



Документ № 2Документ № 2

Розпорядження Голови Верховної Ради України від 23 жовтня 2019 р.  
«Про систематизацію пам’яток українського права та здійснення 

багатотомного видання  “Скарбниця пам’яток українського права”» 

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підтримав ініціативу  
редакції юридичного журналу «Право України» здійснити систематизацію пам’яток 

українського права та укласти багатотомне видання  
«Скарбниця пам’яток українського права»

Засідання Редакційної ради проєкту «Скарбниця пам’яток українського права».  
Про завдання і перспективи реалізації проєкту висловилися Руслан Стефанчук  

(голова Редакційної ради), Валерій Смолій (головний науковий консультант)  
Олександр Святоцький (заступник голови Редакційної ради), Ольга Середа  

(відповідальний секретар проєкту). В обговоренні взяли участь члени  
Редакційної  ради – Анатолій Горлов та Олег Посикалюк

6 листопада 20196 листопада 2019

804 805



Документ № 3Документ № 3
Науковий висновок Інституту історії України НАН України 

від 29 вересня 2020 р.

806 807



808 809
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Документ № 4Документ № 4
Науковий висновок Інституту народознавства НАН України 

 від 7 листопада 2018 р.

814 815



Документ № 5Документ № 5
Науковий висновок Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка від 27 жовтня 2020 р.

816 817



818 819



Документ № 6Документ № 6
Науковий висновок Вченої ради Юридичного факультету

 Львівського національного університету імені Івана Франка
 від 19 жовтня 2020 р.

820 821



822 823



824 825



826 827



828 829



830 831



832 833



Документ № 7Документ № 7
Науковий висновок Вченої ради Історичного факультету

 Львівського національного університету імені Івана Франка
 від 2 листопада 2020 р.

834 835



Документ № 8Документ № 8
Науковий висновок Національного університету 

«Острозька академія» від 12 жовтня 2020 р.

836 837



Документ № 9Документ № 9
Науковий висновок Державного вищого навчального закладу 

«Ужгородський національний університет» від 30 жовтня 2020 р.

838 839



840 841



842 843



844 845



846 847



848 849



Документ № 10Документ № 10
Науковий висновок Наукового товариства ім. Шевченка 

від 30 жовтня 2018 р.

850 851



852 853
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856 857



858 859



Цивільний кодекс для Східної Галіції 1797 р.: Цивільний кодекс для Східної Галіції 1797 р.: 
3-тє текст, пер., наук. комент. вид., виправл. /  

перекл. з лат. А. Гужви; за ред. В. Зубара, О. Кутателадзе.  
Київ: Юрид. вид-во «Право України», 2020. 576 с.

Перша книга Національного проєкту «Скарбниця пам’яток українського права», 
Серія І «Книги-пам’ятки українського права». Видання і переклад здійснені 

за підтримки Центру дослідження права ім. Савіньї (м. Одеса, Україна)

860 861



2021 року Україна відзначає 25-річчя прийняття Верховною Радою 
України Конституції України та 30-річчя ухвалення  Акта проголошення 

незалежності України

Урочисте засідання Парламенту з нагоди 25-ї річниці 
прийняття Конституції України

28 червня 2021 28 червня 2021 

862 863



На Урочистому засіданні Парламенту з нагоди 25-річчя Конституції України, 
Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону 

про Великий Державний Герб України – як невідкладний для позачергового розгляду

Володимир Зеленський повідомив про передання Національним архівом Швеції 
Україні трьох копій «Конституції Пилипа Орлика» 1710 р. – першої Української 

Конституції та першої писемної Конституції Європи

Проєкт Великого Державного Герба України Сергія Якутовича, 
Олександра Івахненка, Віталія Мітченка, Марії Дмитрієнко, 

Юрія Савчука

864 865



Двометровий тризуб, створений колишніми військовополоненими українцями 
в 1949 році. Памя'тка виявлена в 2019 році подружжям Настюк (Шотландія, 

Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії)

Художники-учасники проєкту  
«Українська державність»

Андрій Холоменюк
Майстер батального живопису, член 

Національної спілки художників України, 
Заслужений художник України  

(Чернівці, Україна)

Артур Орльонов
Головний художник студії Українського 
батального мистецтва (Київ, Україна)

Володимир Слєпченко
Живописець, графік, монументаліст, 

майстер психологічного портрету, 
Народний художник України, академік 

Української академії наук та Всесвітньої 
академії мистецтв (Київ, Україна)

Борис Буряк
Живописець, монументаліст, Заслужений 
художник України. Сенатор Академічного 
Сенату Міжнародної Академії Сучасного 

Мистецтва (Рим, Італія). Народний 
художник України (Чернівці, Україна)

866 867





НАРИС ДВАДЦЯТЬ ДРУГИЙ.    
Всеукраїнська правозахисна  організація «Меморіал»  імені Василя Стуса  
 на шляху утвердження  української державності  (з 1989 р.)

П очаток створенню громадської організації «Всеукраїнська правозахисна ор-
ганізація “Меморіал” імені Василя Стуса» як Всеукраїнського культурно-про-

світницького, правозахисного і благодійного товариства було покладено зборами 
ініціативної групи в київському «Будинку кіно» 8 грудня 1988 р. Аналогічні ініціативні 
групи / організаційні комітети виникли також у таких містах, як Харків, Дніпропе-
тровськ, Львів, Одеса та ін. Їхня поява була зумовлена загальною демократизацією 
суспільно-політичного життя в Радянському Союзі, що розпочалася «зверху», але 
швидко вийшла з-під контролю КПРС. 

Ідея створення широкого громадянського руху, покликаного сприяти своєю ді-
яльністю всебічній демократизації суспільства, розкриттю й викорененню метастазів 
тоталітаризму з усіх його сфер, поверненню з небуття імен знищених у катівнях ДПУ – 
НКВС або перетворених на табірний порох мільйонів невинних людей і вшануванню 
їхньої пам’яті, юридичній і моральній реабілітації борців з комуністичним режимом 
належить академіку Андрію Сахарову, видатному радянському дисиденту, в’язню сум-
ління. З його ініціативи 28–29 січня 1989 р. в Москві відбулася установча конференція, 
на якій було створене Всесоюзне добровільне історико-просвітницьке, правозахисне 
і благодійне товариство «Меморіал», по суті федерація самостійних у своїй діяльності 
організацій, які ставили за мету сприяння в побудові розвиненого громадянського су-
спільства, формування суспільної свідомості на ґрунті цінностей демократії і права, 
подолання тоталітарних стереотипів і утвердження прав особи. Пріоритетним напря-
мом діяльності товариства «Меморіал» було відновлення історичної правди й увічнен-
ня пам’яті жертв політичних репресій. Академіка А. Сахарова було обрано почесним 
головою «Меморіалу». У зв’язку з розпадом СРСР, чому активно сприяла й діяльність 
«Меморіалу», у 1992 р. було засновано Міжнародний «Меморіал» на таких самих засадах.

4 березня 1989 р. в Києві у «Будинку кіно» відбулася установча конференція Всеу-
країнського добровільного культурно-просвітницького, правозахисного та доброчин-
ного товариства «Меморіал», обрано його керівні органи – правління і сім співголів: 
О. Деко, І. Доброштан, В. Кузнєцов, В. Маняк, І. Різниченко, Л. Танюк, В. Цимбалюк. 
Із квітня 1991 р. «Меморіал» носить ім’я Василя Стуса. Основними статутними завдан-
нями організації було визначено встановлення історичної правди щодо політичних ре-
пресій, увічнення пам’яті жертв репресій, юридичний супровід заяв про реабілітацію, 
збір і надання доброчинної допомоги постраждалим від політичних репресій, зокрема 
дітям репресованих, моральне оздоровлення суспільства, сприяння розслідуванню 
актуальних фактів порушення законності.

Не чекаючи реєстрації, місцеві товариства «Меморіал» повсюдно починали свою 
статутну діяльність одразу після установчих конференцій. Зокрема, ініціативна група 
Харківського міського «Меморіалу» (його установча конференція відбулася 11 лютого 
1989 р., зареєстрований у березні 1989 р.) відкрила громадську приймальню в листопаді 
1988 р., почала публікувати на сторінках місцевої преси «Мартиролог» розстріляних 
харків’ян і різноманітні матеріали про політичні репресії. Це, з одного боку, каталізувало 
родинну пам’ять про репресованих родичів, потік спогадів про концтабори і заслання, 
збільшило кількість запитів щодо пошуку подальшої долі репресованих родичів, зокре-

ма й про місце поховання жертв політичних репресій, а з іншого, викликало агресивну 
реакцію сталіністів. Розпочалася політична дискусія в засобах масової інформації, деба-
ти на незалежному телеканалі. У стінах державного університету (нині – національний 
університет ім. В. Каразіна), політехнічного і медичного інститутів, відділенні спілки 
письменників тощо були організовані наукові й літературні дискусії, лекції. За участі 
політв’язнів були проведені вечори пам’яті репресованих, на яких демонструвалися 
виставки документальних матеріалів про політичні репресії комуністичного режиму. 

Місія та цінності організації

Важливим показником довіри до «Меморіалу» стали перші альтернативні вибори 1989 
і 1990 рр. до вищих органів влади СРСР і України, місцевих рад. Попри переслідування, 
затримання, залякування і моральний тиск через офіційну пресу, «Меморіал» організову-
вав мітинги, демонстрації, вів агітацію за демократичних кандидатів. Завдяки обраним 
висуванцям «Меморіалу», рішеннями органів місцевого самоврядування встановлюва-
лися суттєві соціальні пільги реабілітованим громадянам та їхнім удовам/удівцям. За 
активної участі проведених «Меморіалом» народних депутатів – колишніх політв’язнів 
Л. Лук’яненка, Г. Алтуняна, братів Богдана і Михайла Горинів, дисидента-шістдесятника, 
співголови Українського «Меморіалу» Л. Танюка та інших членів Народної ради 17 квітня 
1991 р. Верховна Рада УРСР ухвалила Закон «Про реабілітацію жертв політичних репре-
сій на Україні». Вперше на радянському просторі держава принесла публічне вибачення 
перед народом і назвала режим, що існував понад 70 років, тоталітарним. 

Члени «Меморіалу» були делеговані в обласні, міські і районні комісії з питань 
поновлення прав реабілітованих, створені на виконання Закону «Про реабілітацію…», 
аби заяви громадян розглядалися у встановлені терміни за найбільшого сприяння.

У 1992 р. «Меморіал» виступив ініціатором створення Антикомуністичного ан-
тиімперіалістичного фронту, провів разом з іншими організаціями слухання на тему 
«Комунізм – глухий кут цивілізації»; за його ініціативи було утворено Всеукраїнський 
комітет з підготовки суду над КПРС – КПУ за злочини тоталітаризму «Нюрнберґ-2», 
організовано міжнародний симпозіум «Голодомор-1933», проводилися конференції 
з прав людини, акції психіатричного захисту населення. 

Статут «Меморіалу» зареєстровано Міністерством юстиції України 25 грудня 1992 р. 
З 1993 по 2014 р. головою організації обирався послідовний поборник ідеї української не-
залежності народний депутат України І – V скликань Лесь Танюк. У складі громадської ор-
ганізації «Меморіал» було створене Всеукраїнське об’єднання політв’язнів і репресованих. 

Одним із важливих напрямів діяльності товариства був і є пошук місць масового 
поховання жертв політичних репресій і жертв Голодомору-геноциду 1932–1933 рр., 
якими рясно засіяна українська земля – від східного до західного кордонів і з півночі 
на південь. Серед них – Рутченкове поле в Донецьку та урочище Суча балка в Луган-
ську, тюрма на Лонцького у Львові і урочище Дем’янів лаз в Івано-Франківську, Вінни-
ця, піщаний кар’єр поблизу с. Макухівка Полтавської області, с. Халявин під Черніго-
вом і Куликово поле в Одесі, єврейські кладовища в Житомирі і Харкові й багато ін.

Місія та цінності організації

870 871
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НАРИС ДВАДЦЯТЬ ДРУГИЙ.    
Всеукраїнська правозахисна  організація «Меморіал»  імені Василя Стуса  
 на шляху утвердження  української державності  (з 1989 р.)

Розслідуванням правди про найвідоміше й найбільше з місць таємного похо-
вання – Биківнянський меморіальний комплекс жертвам комуністичного режиму (з 
2006 р. – Національний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили»), 
розташований за 1,5 км від колишнього селища Биківні на околиці Києва, поблизу 
автостради Київ – Бровари, було доручено зайнятися комісії, створеній 1962 р. в Клубі 
творчої молоді «Сучасник» у складі Леся Танюка, Алли Горської, Василя Симоненка. 
Відшукавши сліди масового поховання, молоді люди надіслали до Київської міської 
ради меморандум з вимогою оприлюднення й облаштування могил репресованих 
громадян. «Відповідь» властей не забарилась – невдовзі Клуб творчої молоді, який був 
тоді центром українського національного життя у Києві, було закрито. Молодий укра-
їнський поет Василь Симоненко влітку 1962 р. був по-звірячому побитий невідомими 
й за рік помер, також вбили і художницю Аллу Горську. Три урядових комісії (остання 
у 1987 р.) доводили, що у Биківнянському лісі поховані жертви нацистів. Проте наступ-
ного, 1988 р., на вимогу активістів, майбутніх ініціаторів товариства «Меморіал», було 
організовано роботу четвертої комісії, і судово-медична експертиза останків підтвер-
дила, що вони належать жертвам сталінських катів. Нині встановлено понад 18,5 тис. 
імен розстріляних. Роботи продовжуються, і мартиролог постійно поповнюється. За 
думкою науковців, у Биківнянському лісі може покоїтись від 50 до 100 тис. репресова-
них комуністичною владою. У 1940 р. таємна спецділянка НКВС у Биківнянському лісі 
стала місцем поховання розстріляних поляків із «катинського списку».

Разом з тим, найбільший слід катинської трагедії польського народу виявили пошу-
ковці Харківського «Меморіалу». Передані ними в Польщу магнітофонний запис одного 
з учасників несанкціонованих розкопок на місці таємного поховання і польські артефакти 
з поховальних ям послужили підставою для створення міжнародної комісії, відкриття 
кримінального провадження й доведення факту міжнародного злочину, скоєного кому-
ністичним тоталітарним режимом – розстрілу в Харкові у квітні–травні 1940 р. понад 4 
тис. польських військовополонених офіцерів, які утримувалися у Старобільському таборі. 
Місце їхнього поховання – Шостий квартал Лісопарку м. Харкова поблизу селища П’я-
тихатки. Під час ексгумаційних робіт були виявлені також поховальні ями з останками 
наших співвітчизників, розстріляних у 1938–1941 рр. Нині на цьому місці облаштовано 
Українсько-Польський меморіал жертвам тоталітаризму. Завдяки цьому дослідженню було 
розсекречене місце знищення і поховання понад 4,5 тис. польських офіцерів та цивільних 
полонених у с. Мєдному Тверської області, які були в’язнями Осташковського табору. 

Вибуховий ефект в українському суспільстві справила поява у 1993 р. Народної 
Книги-Меморіалу «33-й: голод», підготовленої подружжям Володимиром Маняком 
і Лідією Коваленко зі спогадів про Голодомор. Видання охоплювало всю Україну. За цю 
книгу упорядникам (В. Маняку посмертно) було присуджено Національну премію ім. 
Т. Шевченка (1993). Також Володимир Маняк, який був одним із організаторів «Мемо-
ріалу», посмертно нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня (2005).

Кілька років поспіль делегація Українського «Меморіалу» брала участь у Днях 
пам’яті жертв комуністичного режиму, які в перші десять років ХХІ ст. щорічно 5 серп-
ня відзначалися в Карелії в урочищі Сандармох під Медвежогорськом, де знайшли свій 

останній притулок в’язні Біломорсько-Балтійського табору та 1111 в’язнів Соловків, 
серед них вершки української нації – поети, художники, науковці, митці, інженери, 
викладачі – Микола Зеров, Микола Куліш, Лесь Курбас, Валер’ян Підмогильний, Ми-
рослав Ірчан, Степан Рудницький, Михайло Лозинський, Матвій Яворський, родина 
Крушельницьких та сотні інших, розстріляні у період з 27 жовтня по 4 листопада 1937 р. 
Майже кожен 10-й з розстріляних в урочищі – українець. Регулярні поїздки-прощі 
українців до «північної Голготи» почалися 1997 р. Їх організовувало Всеукраїнське 
товариство «Меморіал» імені Василя Стуса та Всеукраїнське товариство політв’язнів 
та репресованих. Учасники долали понад 5 000 км (автобусом до Кемі й катером до 
Великого Соловецького острова) з відвідуванням Санкт-Петербурга, Петрозаводська, 
Медвежогорська та м. Повенець, з якого починався Біломорсько-Балтійський канал. 
Прочани брали участь у мітингах, поминальних службах, покладанні вінків і квітів, 
у конференціях та круглих столах, які влаштовував Міжнародний «Меморіал». 

Повернення з небуття імен загиблих є одним з найважливіших напрямів діяль-
ності «Меморіалу». Почавши з усної історії, меморіальці-науковці звернулися і до 
архівних джерел. На початку 1990-х рр. Український «Меморіал» та його регіональні 
відділення делегували своїх фахівців до складу редакційних колегій і робочих груп 
з підготовки обласних томів загальноукраїнської науково-документальної серії книг 
«Реабілітовані історією», а також до видання «Національна книга пам’яті жертв Голо-
домору», підготовленого до 75-х роковин Голодомору-геноциду. Завдяки цим серіям 
у науковий обіг введено раніше закриті для дослідників документи комуністичного 
керівництва, каральних органів, відкриті широкі можливості для наукового вивчення 
і узагальнення проблем формування і функціонування тоталітарного режиму, доведе-
но намір комуністичного диктатора Й. Сталіна щодо геноциду української нації та роз-
крито механізм його вчинення, складено в регіональному вимірі загальноукраїнський 
мартиролог жертв комуністичного окупаційного режиму. Робота над встановленням 
кількості жертв українців продовжується.

9 серпня 2014 р. у «Будинку кіно» у Києві відбувся восьмий з’їзд громадської органі-
зації «Всеукраїнської правозахисної організації “Меморіал” імені Василя Стуса», який 
обрав головою організації львів’янина Степана Кубіва, ексголову Національного банку 
України і народного депутата. Його кандидатуру запропонував багаторічний голова 
організації Лесь Танюк. Тоді ж Леся Танюка одноголосно було обрано почесним головою 
«Меморіалу». На цьому посту він залишався до кінця свого життя 18 березня 2016 р.

«Меморіал» був організатором та провів: документальні виставки репресованих ху-
дожників Алли Горської, Віктора Зарецького, Опанаса Заливахи, Федосія Гуменюка, Вені-
аміна Кушніра, Галини Севрук, Людмили Семикіної та інших; конкурси наукових робіт: 
«Війни Московії проти Русі»; «Сепаратизм і перспектива створення національних держав 
на території Російської Федерації»; вечори пам’яті репресованих діячів культури, літера-
тури, науки; виступи в школах, інститутах, брав участь у радіопрограмах і телепередачах; 
презентацію фотоальбому, присвяченого 25-річчю розпаду СРСР – «Біловезька угода 8 
грудня 1991. Точка неповернення»; презентацію фотолітопису «100 років Української 
національної революції 1917–1921»; презентацію документального фільму «За Україну, 
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НАРИС ДВАДЦЯТЬ ДРУГИЙ.    
Всеукраїнська правозахисна  організація «Меморіал»  імені Василя Стуса  
 на шляху утвердження  української державності  (з 1989 р.)

за її волю! (миттєвості української історії)» з нагоди 100-річчя Української національної 
революції 1917–1921 років; відкриття фотовиставок: «Постаті Української національної 
революції 1917–1921», присвяченої провідникам та діячам визвольних змагань – безпо-
середнім учасникам процесу державотворення та «Сто перемог України (1917–2017)», 
покликаної переосмислити український досвід за останнє століття, висвітлити історичні 
успіхи та внесок українців у світову науку, культуру, цивілізацію, взяти на озброєння 
парадигму перемоги, а не поразки; відкриття пам’ятної дошки на будинку, де мешкав 
видатний український державний діяч, правозахисник, дисидент і політв’язень, співза-
сновник Української Гельсінської групи / Української Гельсінської спілки та Народного 
Руху України – Михайло Горинь (1930–2013 рр.); презентацію книги Маркіяна Шашкеви-
ча «Читанка для діточок» – перший шкільний підручник, укладений живою народною 
українською мовою (підготовлений до друку у грудні 1836 р., видавався у 1850 та 1853 рр.).

Також за безпосередньої участі та сприяння «Меморіалу» знято фільми й телеві-
зійні передачі: «Голод-33» Олеся Янчука; «33-й, свідчення очевидців» Миколи Локтіо-
нова-Стезенка; «Ой, горе, горе...» та «Я єсть народ...» П. Фаринюка; «Крик» Олександра 
Криварчука; «Батальйони НКВС» та «Любіть» (фільм про Биківню) Л. Букіна; «Зона» 
Миколи Мащенка; «Просвітлої дороги свічка чорна» (фільм про Василя Стуса) Станіс-
лава Чернилевського; цикл фільмів про Соловки; цикл із 12 телефільмів Інни Страшко 
про репресованих письменників та Українську Повстанську Армію та інші. 

Із травня 1989 р. «Меморіал» проводить у Биківнянському лісі під Києвом щорічні 
вшанування похованих тут сотень тисяч жертв НКВД. Київське відділення «Меморі-
алу» на чолі з Романом Круциком розробило експозицію «Забуттю не підлягає. Хро-
ніка комуністичної інквізиції в Україні. 1917–1991», зокрема й електронний варіант, 
кількома мовами, а також видало у 2014 р. тритомник «Чекістське досьє окупованої 
України»  – збірник документів Галузевого державного архіву СБУ, що містить понад 
3 тис. документальних джерел, що до 2009 р. були засекречені.

У 2005 р. «Меморіал» взяв участь у створенні Українського Інституту національної 
пам’яті.

«Меморіал» створював програми для молоді «Меморіал – освіті», відеоархів та фо-
тоархів у мережі Інтернет, організовував таборівки для української молоді «Шляхами 
героїв» по місцях ОУН-УПА тощо.

У 2017 р. до 75-річчя створення Української Повстанської Армії. Всеукраїнська 
правозахисна організація «Меморіал» імені Василя Стуса разом із Мистецьким фондом 
імені Короля Данила, Благодійним фондом «Літопис УПА» імені Володимира Макара 
та Національною світлинотекою «Українська мить» видали фотоальбом, присвячений 
історії Української Повстанської Армії.

Безперечно, останні роки минули під знаком двох визначальних подій в історії 
українського народу в ХХ ст.: 100-річчя Української національної революції 1917–
1921 рр. і 85-роковин злочину Голодомору-геноциду 1932–1933 рр. У травні 2018 р. 
«Меморіал» організував і провів у Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка міжнародну наукову конференцію «Штучні голоди в Україні ХХ століття», 
у якій взяли участь понад 100 науковців і дослідників теми штучних голодів. За резуль-

татами видано збірник матеріалів конференції. Наприкінці 2018 р. у Києво-Могилян-
ській академії відбулася ще одна організована «Меморіалом» міжнародна конференція, 
присвячена важливій сторінці нашої історії – дисидентству: «“Сила безсилих?”: явище 
дисидентства у творенні незалежної України».

2019 р. «Меморіал» став ініціатором створення Інституту дослідження Голодомору, 
філії Національного музею Голодомору-геноциду в Києві. У листопаді 2019 р. «Меморі-
ал» спільно з Національним музеєм і Інститутом організував міжнародну конференцію 
«Проблеми екзистенційного вибору під час Голодомору-геноциду».

Під егідою Всеукраїнської правозахисної організації «Меморіал» імені Василя 
Стуса видана нова унікальна книга «Уряди України: на шляху відновлення та утвер-
дження державності», яка поповнила Фотолітопис національно-демократичної рево-
люції 1917–1921 рр.

У 2019 р. однією з найважливіших для організації подій стало створення та пре-
зентація у травні фотолітопису «Українська державність» – фотофакти речей, подій, 
людей, явищ, що є культурним фундаментом України. «Увічнюючи на папері видатні 
сторінки нашого минулого, ми продовжуємо державницьку справу, розпочату нашими 
славетними пращурами, і, безперечно, стаємо частиною тисячолітньої історії Укра-
їнської держави», – зазначив на презентації голова Всеукраїнської громадської орга-
нізації «Меморіал» імені Василя Стуса Степан Кубів. Презентація літопису відбулася 
під час Національного форуму «Українська державність, витоки, етапи становлення 
та розвиток» на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Презентацію супроводжували пересувна виставка, присвячена етапам творення укра-
їнської держави, та виставка книг, виданих за участі організації. Також відвідувачам 
заходу було показано документальний фільм «Скарби української державності».

Значну увагу «Меморіал» приділяє роботі з партнерськими організаціями, зокре-
ма зі Світовим конґресом українців (СКУ). 25 листопада 2018 р. голова українського 
«Меморіалу» Степан Кубів взяв участь в офіційному відкритті конґресу СКУ. Понад 
120 делегатів отримали англомовну версію книги «Голодомор 1932–1933 як геноцид 
українства» із дарчим підписом автора, професора Володимира Сергійчука, члена 
правління Всеукраїнської правозахисної організації «Меморіал» імені Василя Стуса. 

Упродовж 2019 р. за ініціативи «Меморіалу» в приміщенні Будинку Уряду України 
було проведено виставки «Українська державність: витоки, етапи становлення та роз-
витку» та «Народна війна», а також виставку, присвячену 5-й річниці Революції Гідності.

У 2019–2020 рр. Національний музей «Меморіал жертв Голодомору», Інститут до-
слідження Голодомору, Громадський комітет із вшанування пам’яті жертв Голодомо-
ру-геноциду, Громадська організація «Історична пам’ять» започаткували та успішно 
реалізовують освітньо-патріотичний проєкт «Книги для 100 університетів і бібліотек 
України: боротьба за свідомість».

Автори: Ніна Лапчинська, Ігор Якубовський, Андрій Кравець

Місія та цінності організації

874 875
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Лихо з розуму  
(портрети двадцяти «злочинців»):  
зб. матеріалів / уклав В. Чорновіл.  

Париж, 1967. 335 с.

Український вісник — позацензурний 
суспільно-політичний журнал /  

вид. і від. ред. — ж-ст В. Чорновіл.  
Київ; Львів, 1987–1989.

Біль: альманах /  
упоряд. М. Дубас. 1990–1994.

Марунчак М. В боротьбі  
за Українську Державу /  

Вінніпег, 1990. 1294 с.

Гордієнко В. Українські  
Січові Стрільці. Львів, 1990. 48 с.

Українське відродження  
та національна церква.  

Книга 2. Львів, 1990. 92 с.

Лотоцький А. Історія України  
для дітей. Івано-Франківськ,  

1991. 256 с.

Грушевський М., Левицький О. Розвідки про 
церковні відносини на Україні-Руси XVI–

XVIII вв. Львів. 1991. 154 с.

ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ ТА ПРОЄКТИГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ ТА ПРОЄКТИ

876 877



Славутич Я. Місцями запорозькими: 
нариси та спогади. Львів, 1991. 64 с.

Лисяк-Рудницький І. Нариси з історії нової 
України. Львів, 1991. 101 с.

Кричевський Р. ОУН в Україні.  
ОУНз і ЗЧ ОУН: причинок до історії 

українського націоналістичного руху. 
Львів, 1991. 116 с.

Сучасний Львів : путівник / Олена 
Степанів. Львів. 1992.

Аксіоми для нащадків:  
Українські імена у світовій науці.  

 Львів, 1992. 543 с.

Франко О. Ф. Практична кухня /  
літ. опрацюв. О. П. Сенатович;  

худож. І. П. Плесканко. – 2-ге вид. 
Львів, 1992. 238 с.

Здалека про близьке: зб. ст. /  
ред.  Б. Залізняк. Львів, 1992.

Співаник УПА: зб. з нотами.  
Львів, 1992. 190 с.

878 879



Повстанська ліра /  
упоряд. М. Дубас. Львів, 1992. 162 с.

Куйбіда В.  
Послання стежок: вірші.  

Львів, 1993. 230 с.

Армія без держави /  
Тарас Бульба-Боровець. Львів. 1993.

Буткевич В., Горинь Б., Свідниський А. 
Крим – не тільки зона відпочинку. Львів, 

1993. 104 с.

Славутич Я. Моя доба: поема.  
Львів, 1993. 184 с.

Оборонці Львова: стрільці і старшини 
Української Галицької Армії, які полягли 
у боях за волю і незалежність України у 

1918–1919 рр. Львів, 1993. 16 с.

Щуплакевич Р. Суд : Книга вiку.  
Львів, 1993. 314 с.

Хмара С. Сьогоднi про минуле.  
Львів, 1993. 126 с.

880 881



Климчак Б. Оаза-гора – символiчний 
пантеон України та iншi твори.  

Львів, 1994. 216 с.

Цибеняк. Г. Обрій.  
Читанка для 2 (1) класу.  

Львів, 1994. 200 с.

Кушнір М. Слова із книги бою:  
поезії, листи, матеріали. 

Львів, 1994. 235 с.

Петренко М. Понад двома безоднями:  
поезії, поеми. Львів, 1995. 136 с.

Народовбивство в Україні.  
Офіційні матеріали про  

масові вбивства у Вінниці /  
ред. О. Романiв. Львів, 1995. 263 с.

Київ: жертви репресій /  
ред. Л. Танюк. Київ, 1997. Т. 1. 496 с.

Матешук-Вацеба Л. Р. Нормальна 
анатомія: навч.-метод, посіб.  

Львів, 1997.  269 с.

Корнецький С. Не забуду: спомини в’язня. 
Львів, 1998. 241 с.

882 883



Марко Вовчок.  
Маруся

Мечник С. М. В підпіллі 
 революційної ОУН. 220 с.

Забуттю не підлягає: хроніка 
комуністичної інквізиції в Україні  

1917–1991/ упоряд.: Р. Круцик, А. Єременко; 
англ. переклад М. Олійник;  
рос. переклад А. Єременко.  

Kyiv; New York; Toronto, 2003. 89 с.

Яворівщина у повстанській боротьбі: 
розповіді учасників та очевидців / записав 

й упоряд. Є. Луньо.  
Львів, 2005. 576 с.

Помаранчева революція 2004–2005. 
Відродження нації. Фотолітопис / 
керівник проекту О. Святоцький.  

Київ, 2005. 218 с.

Іконостас церкви Воздвиження  
Чесного Хреста з монастиря Скит 

Манявський. Альбом-каталог / упоряд. М. 
Откович. Львів, 2005. 506 с.

Ильяшук М. Сталинским курсом.  
Київ, 2005. 504 с.

Український хліб на експорт:  
1932–1933 / упоряд. В. Сергійчук.  

Київ, 2006. 432 с.

884 885



Личаківський некрополь:  
путівник / упоряд. Л. Криса, Р. Фіголь. 

Львів, 2006. 480 с.

Українська повстанська армія:  
історія нескорених / автори: В. В’ятрович, 

Р. Грицьків, І. Дерев’яний, Р. Забілий, 
А. Сова, П. Содоль. Львів, 2007. 356 с.

Богородиця-Одигітрія другої половини 
ХІІІ століття з церкви Успіння Пресвятої 

Богородиці з Дорогобужа: альбом / 
упоряд. М.Откович, З. Лильо-Откович, 

Т. Откович. Львів, 2007. 64 с.

Проходи по Личакову: путівник /  
упоряд. Л. Криса, М. Нагай.  

Львів, 2007. 108 с.

Консервація срібних воріт іконостасу 
Софії Київської і польська школа 

консервації польських пам’яток: альбом-
каталог / упоряд. М. Откович. – Варшава; 

Краків; Львів; Київ, 2008. 56 с.

Народна ікона на склі:  
альбом-каталог / упоряд. О. Романів-

Тріска. Л., 2008. 368 с.

«Вернись із спогадів... Володимир Івасюк». 
Фотоальбом /упоряд.  

Л. Криса. Львів, 2008. 336 с.

Шептицький А. (митрополит). Пастирські 
послання. / редкол.: С. Гринчишин та ін.; 

упоряд.: О. Гайова, Р. Тереховський;  
пер.: Р. Турконяк та ін. 

Львів, 2007-2013. В 4 томах

886 887



Піняжко Т. Львівська цитадель.  
Львів, 2008. 200 с.

Кияни – свiдки голодомору/  
за заг. ред. Р. Круцика;  

Київ, 2009. 724 с.

Паславський І. В. Український епізод 
першого ліонського собору (1245). 

Дослідження з історії європейської 
політики Романовичів. Львів, 2009. 124 с.

Паславський І. В. Хто і коли заснував 
місто Львів? Вірогідні й невірогідні дати 

заснування столиці Галичини.  
Львів, 2010. 36 с.

Дерев’яна скульптура Галичини  
XVII–ХІХ століття / упоряд. Ю. Юркевич. 

Львів, 2010. 376 с.

Калинюк В. Лаврівські палімпсести. 
Документальний фільм.  

Львів, 2010. (DVD).

Круцик Р. Народна війна: путівник 
до експозиції: 120 річниці від дня 
народження Євгена Коновальця 
присвячується. Київ, 2011. 244 с.

Доба Короля Данила в науці,  
мистецтві, літературі: матеріали 
міжнародної наукової конференції  
(Львів, 29–30 листопала 2007 р.).  

Львів, 2008. 468 с.

888 889



Гуцульські художні вироби з металу 
XVIII – поч. ХХ століття /  

упоряд. О.Валько. Львів, 2011. 376 с.

«Відлуння твоїх кроків…» Спогади, 
інтерв’ю, статті, документи про 

Володимира Івасюка / упоряд. Л. Криса, 
Г. Івасюк, О. Івасюк. Львів, 2011. 240 с.

Рудницька М. Львів 1939, 1940, 
1941 // М.Рудницька. Незалежний 

культурологічний часопис «Ї».  
Львів, 2011. 348 с.

1000 років Собору святої Софії Київській: 
альбом / упоряд. М. Откович. Київ; Львів, 

2012. 24 с.

Митрополит Андрей Шептицький 
та Пласт / упоряд. О. Гайова, М. Перун, 

В. Кіт, М. Марко. Львів, 2012. 292 с.

Футбольні пристрасті.  
Володимир Дубас. Фотовиставка.  

Львів, 2012. 84 с.

Підпільна церква в умовах  
тоталітарної держави.  

Львів, 2012. 80 с.

Шептицький А. (митрополит). 
Наша державність. Як будувати 

Рідну Хату. Львів, 2011. 40 с.

890 891



Боляновський А. Іноземні 
військові формування у Збройних  
силах Німеччини (1939–1945 рр.): 

монографія. Львів, 2013. 878 с.

Чекістське досьє окупованої України:  
зб. документів: у 3 т. / упоряд. 

Р. М. Круцик, С. А. Жовтий. 
Київ, 2014 

Богородиця Знамення: альбом 
 Откович М., Лильо-Откович З., 

Откович Т., Осьмак Г.  
Львів, 2014. 118 с.

Майдан. Революція Гідності  
2013–2014. Фотолітопис у трьох блоках. 

Київ, 2015

Помаранчева революція (2004–2005). 
Відродження нації. Фотолітопис. 

Київ, 2015.

Ще не вмерла України ні слава, ні воля! 
Шлях нескорених. Фотолітопис до 25 

річниці сучасної української державності / 
автори ідеї: С. Кубів, О. Святоцький; наук. 

ред. Р. Грицьків. Київ, 2016. 468 с.

100 перемог України (1917–2017): 
інтерактивний посібник. Київ, 2017

Юліан Мордалевич. Наші змагання 
1917–1921: зб. документів/ упоряд. Сергій 

Жовтий. Київ, 2013. 63 с. 

892 893



Біловезька угода 8 грудня 1991 року.  
Точка неповернення (видано в перекладі 

на англійську мову). Київ, 2017. 368 с.

Іван Франко. Класики української 
літератури

Читанка для діточок (адаптований 
текст) / укладач Я. Гоян.  

Київ, 2017. 316 с.

Уряди України на шляху відновлення та 
утвердження державності. Фотолітопис 

до 100-річчя з дня утворення першого 
українського уряду (1917–2017) / голова ред. 

ради С. Кубів. Київ, 2017. 448 с.

Українська повстанська армія  
1942–1954. Фотолітопис до 75-річчя 

створення УПА / голова ред. ради С. Кубів;  
відп. ред. Р. Грицьків. Київ, 2017. 600 с.

Матеріали Міжнародної конференції 
«Штучні голоди в Україні ХХ століття» 

(Київ, 16 травня 2018 року). Київ; 
Дрогобич, 2018. 368 с.

За Україну, за її долю, за честь і волю, 
за народ! Фотолітопис до 100-річчя 

Української національної революції 1917–
1921 рр. / голова ред. ради С. Кубів; відп. 

ред. Р. Грицьків. Київ, 2017. 470 с.

Откович М. XXL. Живопис.  
Львів, 2017. 156 с.

894 895



Українська державність: витоки,  
етапи становлення та розвитку. 

Фотолітопис до 1180-ліття української 
держави / голова ред. редакційної ради 

С. Кубів. Київ, 2019. 659 с.

Українська муза:  
поетична антологія: од початку  

до наших днів / під ред. О. Коваленко.  
Київ: 2019, 2021. 467 с.

«Сьвяте Письмо Старого і Нового Завіту. 
Мовою русько-українською. У Відні виданє 
Британського і заграничнього Біблійного 
Товариства 1903 р.» переклад П. Куліша, 
І. Пулюя та І. Нечуй-Левицького (2020)

 «Сила безсилих?»: явище дисидентства 
у творенні незалежної України: матеріали 

Міжнародної наукової конференції  
(4–5 грудня 2018 р.). Київ, 2018.

Страсті Христові.  
Львів, 2018.

Українська державність: історико-
правничі нариси / за заг. ред. В. А. Смолія.  

Київ, 2021. 976 с.
Періодичні видання

896 897
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885252

18 травня 83918 травня 839

886060

Заснування Києва

Письмова згадка про Руську землю  
в «Повісті минулих літ»

Міжнародне визнання посольства русів 
зафіксовано в Бертинських анналах

Похід київського князя Аскольда  
на Константинополь,  
прийняття хрещення

9907, 911 07, 911 957957

998888

Походи Великого київського  
князя Олега на Константинополь,  

укладання договорів

Похід князя Святослава Ігоровича 
на Волзьку Булгарію та перемога 

над Хозарським каганатом

Хрещення київської княгині Ольги  
в Константинополі

Хрещення Русі Великим київським 
князем Володимиром Великим

9964–96564–965

900 901



Засновано Києво-Печерську лавру 
як печерний монастир монахом  

Антонієм

М

11051051

998989

Закладення Великим київським 
князем Володимиром Великим  

Десятинної церкви

11011 011 

Закладення Великим київським 
князем Володимиром Великим  

Софії Київської 

11051 051 

Обрання священника  
Іларіона митрополитом  

Київським і всієї Руси

Коронація київського  
князя Ярополка Ізяславича 

Папою Римським Григорієм VІІ

11075075

Заснування Свято-Успенської  
Святогірської лаври та Почаївської 

Успенської лаври як печерних  
монастирів

ХІІ–ХІІІ ст.ХІІ–ХІІІ ст.

Закладення князем  
Святополком-Михаїлом храму  
в ім'я святого Архистратига 

Михаїла, названого «Золотоверхим»

11108108

Укладення Великим князем київським 
Ярославом Мудрим «Руської 

Правди» – зводу звичаєвого права

ПеПерша пол. ХІІ ст. рша пол. ХІІ ст. 

902 903



Перемога галицького  
князя Данила Романовича  

у битві під Дорогочином над  
лицарями Добжинського ордену

1238 

Коронування володаря  
Галицько-Волинської держави  

Данила Романовича Галицького  
Папою Римським Інокентієм IV

1253

Перемога галицького князя 
Данила Романовича у битві 

під Ярославом, нове об’єднання 
Галицької та Волинської земель

1245

Об’єднання галицьким князем 
Романом Мстиславичем Галицької 

та Волинської земель  в єдиній 
Галицько-Волинській державі 

1199

Заснування Галицької  
митрополії 

1302

Битва на Синіх Водах –  
литовсько-українське військо  
поклало початок звільненню  
від монголо-татарського іга

1362

Заснування Львівського 
Успенського ставропігійного 

братства – національно-релігійної 
та просвітницької організації

1463

Початок становлення магдебурзького 
права в українських (руських) містах –

Луцьку (1287), Хусті (1329),  
Сянку (1339),  Галичі (1351), 

Львові (1356) та ін.

Кін. ХІІІ – ХІV

904 905



Битва під Оршею,  
перемога литовсько-українського  

війська над військом Московії

15141514

Написання Пересопницького Євангелія – 
першого рукописного перекладу Біблії 

староукраїнською мовою

1556–15611556–1561

Будівництво князем  
Дмитром Байдою-Вишневецьким 

на острові Мала Хортиця оборонної 
козацької фортеці

Сер. 1550-хСер. 1550-х

Заснування князем  
Василем-Констянтином Острозьким 
Острозької слов’яно-греко-латинської 

академії – першого вищого  
навчального закладу 

1576

Заснування Київського 
Богоявленського братства – 

національно-релігійної 
та просвітницької організації 

1615 

Козаки під проводом гетьмана  
Петра Сагайдачного захопили турецьку 

фортецю Кафу (сучасна Феодосія) – 
головний невільничий ринок у Криму

1616

Видання «Острозької Біблії» 
Іваном Федоровим (Федоровичем) 

церковнослов’янською мовою 

1581

Переможний похід  
Петра Конашевича-Сагайдачного 

на Московію 

1618
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Видання Мелетієм Смотрицьким 
«Граматики слов’янської» – першого 
повного курсу церковнослов’янської 

мови в її українській редакції

1619

Відновлення Київської митрополії. 
Йова Борецького висвячено 

на митрополита Київського, 
Галицького і всієї Руси

8 жовтня 1620

Хотинська битва. Об’єднане військо 
Речі Посполитої та українського 

козацтва під проводом Петра 
Сагайдачного зупинило наступ 
Османської імперії на Європу

1621

Засновано Києво-Могилянський  
колегіум, з 1659 р. – Академія.  

Нині – Національний університет 
«Києво-Могилянська академія»

1632

Заснування Української козацької 
держави «Військо Запорозьке» на чолі 
з гетьманом Богданом Хмельницьким

1648

Перша перемога козацьких 
військ під Жовтими Водами 

у Національно-визвольній війні

Травень 1648

Перемога козацьких військ 
гетьмана Івана Виговського 

під Конотопом над московським 
військом

1659

Зборівська угода між королем Речі 
Посполитої Яном ІІ Казимиром 
і Військом Запорозьким. Вперше 

визнано самоврядний статус 
Гетьманщини і козацькі вольності

Серпень 1649
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Заснувано університет у Львові.  
Нині – Львівський національний 
університет імені Івана Франка

20 січня 1661

Відновлено гетьманство – обрано 
гетьмана Данила Апостола 

1727

Укладено «Права, за якими  
судиться малоросійський народ» –  

кодекс законів Гетьманщини 

1728–1743

Укладено Конституцію  
Війська Запорозького  

(«Конституція Пилипа Орлика») 

5 квітня 1710

Спорудження Андріївської церкви  
у Києві за проєктом архітектора 

Бартоломео Растреллі

1747–1762

Спорудження собору Святого Юра 
у Львові – кафедрального собору  

Греко-католицької церкви за проєктом 
архітектора Бернарда Меретина

1745–1760

Василь Каразін заснував 
Імператорський Харківський 

університет. Нині – Харківський 
національний університет  

ім. В. Н. Каразіна  

17 листопада 1804

Іван Котляревський видав поему 
«Енеїда» – першу пам’ятку літератури 

розмовною українською мовою

1798
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Заснувано Цісарсько-королівську 
реальну школу у Львові. Нині – 

Національний університет 
«Львівська політехніка»

1816

Заснувано Рішельєвський  
ліцей. Нині – Одеський національний 

університет імені І. І. Мечникова

1817

Прем’єра п’єси Івана Котляревського 
«Наталка Полтавка»  

1819

Засновано «Руську трійцю» –  
галицьку літературну  

спілку на чолі з Маркіяном 
Шашкевичем, Яковом Головацьким  

та Іваном Вагилевичем

1833–1837

Члени гуртка «Руська трійця» видали 
перший західноукраїнський альманах 

народною мовою «Русалка Дністровая»

1837

Відкрито Київський  
університет Св. Володимира. Нині – 
Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка

1834

У Санкт-Петербурзі видано першу 
поетичну збірку «Кобзар» Тараса 

Шевченка 

1840

Заснувано Кирило-Мефодієвське 
братство – першу українську таємну 

політичну організацію (співзасновники – 
Микола Костомаров, Тарас Шевченко, 

Пантелеймон  Куліш та ін.)

1846
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Створено Головну Руську Раду 
у Львові – першу українську політичну 

організацію у Галичині (голова – 
єпископ Григорій Яхимович)

18481848

Створено першу Українську громаду 
в Петербурзі, до складу якої увійшли 
Микола Костомаров, Пантелеймон 

Куліш, Тарас Шевченко, Василь 
Білозерський та ін.

1859

Феномен громадівського  
руху – перша загальноукраїнська  

національно-культурна течія української 
інтелігенції Києва, Петербурга, Харкова, 

Одеси, Полтави, Чернігова, Тернополя, 
Стрия, Самбора, Дрогобича, Чернівців, 

Львова та Відня

1850-ті1850-ті

Скасовано кріпацтво у Галичині 
та Буковині

15 травня, 1 липня 1848

Вихід першого українського журналу 
«Основа», що вперше оприлюднив 
національно-культурну програму 

Українського руху

1861–1862

Скасовано кріпосне право 
в Лівобережній Україні

19 лютого 1861

Засновано Київське філармонічне 
товариство. Нині – Національна 

філармонія України

1863

У Києві засновано першу 
 оперну трупу. Нині –  

Національна опера України

1867
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Заснування у Відні української 
студентської організації «Січ» 
(засновник і перший голова – 

Анатоль Вахнянин) 

1868

Заснування Товариства  
«Просвіта» у Львові

2 вересня 1868

Заснування Наукового  
товариства імені Шевченка у Львові –  

першої української академії наук

1873

Заснування Чернівецького 
університету імені Франца Йосифа.
Нині – Чернівецький національний 

університет імені Юрія Федьковича

4 жовтня 1875

Відбудова після пожежі Оперного 
театру в Одесі за проєктом Віденської 
спілки архітекторів. Нині – Одеський 

національний академічний театр 
опери та балету

1887

Заснування в Галичині 
українського патріотичного 

спортивного товариства «Сокіл» 

1894

Заснування Української  
радикальної партії у Львові –  

першої української політичної партії  
(засновник – Михайло Драгоманов,  

голова – Іван Франко)

4 жовтня 1890

Опубліковано перший  
том «Історії України-Руси»  

Михайла Грушевського  

1898
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Видання першої повної української 
Біблії – «Святе письмо Старого 

і Нового Завіту» у перекладі 
Пантелеймона Куліша, Івана Пулюя 

та Івана Нечуя-Левицького

1903

Відкриття Великого міського 
театру у Львові. Нині – Львівський 
національний академічний театр 

опери та балету імені Соломії 
Крушельницької

4 жовтня 1900

Засновано Київський художньо-
промисловий і науковий музей. 

Нині – Національний музей історії 
України. Перший директор – 

Микола Біляшівський

1904

Видання брошури  
Миколи Міхновського  

«Самостійна Україна»

1900

Заснувано українську скаутську 
організацію «Пласт»

2 квітня 1912

Утворено найбільшу жіночу 
 громадську організацію Галичини – 

«Союз українок»

21 лютого 1917

Формування органів державної влади 
Української Народної Республіки

1917

Утворено Перший український полк 
імені Богдана Хмельницького – 

початок розбудови української армії

1 травня 1917
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Першим універсалом Української 
Центральної Ради проголошено 

автономію України

10 (23) червня 1917

Ухвалення Другого універсалу 
Українською Центральною Радою

3 (16) липня 1917

Проголошення Третім універсалом 
Української Центральної Ради 

Української Народної Республіки

7 (20) листопада 1917

Відкриття Першого Курултаю 
кримськотатарського народу –

національного зібрання та вищого 
представницького органу

9–14 грудня 1917

Проголошення Четвертим 
Універсалом Української Центральної 

Ради незалежності Української 
Народної Республіки

22 січня 1918

Ухвалено резолюцію про об’єднання 
Кубанської Народної Республіки 

та Української Народної Республіки

20 січня 1918

Ухвалення Конституції  
Української Народної Республіки

29 квітня 1918

Українська Центральна  
Рада запровадила грошову одиницю 

(карбованець, пізніше – гривню). 
Художнє оформлення –  

Григорій Нарбут

1 січня 1918
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Засновано Український державний 
банк. Нині – Національний банк 

України. Перший директор –  
Михайло Кривецький

10 серпня 1918

Українська Національна Рада у Львові 
проголосила Українську державу на всій 
етнічній території Галичини, Буковини 

та Закарпатської України

19 жовтня 1918

Створено Українську  
академію наук. Нині – Національна 

академія наук України. Президентом 
академії обраний Володимир 
Вернадський, секретарем – 

Агатангел Кримський

14 листопада 1918

Засновано «Кобзарський хор» 
Василя Ємця за сприяння 

Гетьмана Павла Скоропадського –
перший мистецький професійний 

колектив в Україні

3 листопада 19183 листопада 1918

Засновано Українську республіканську 
капелу для популяризації української 

музичної культури за кордоном 
(керівники – Кирило Стеценко, 

Олександр Кошиць)

16 січня 1919

Всенародний конгрес угорських  
русинів у Хусті 

21 січня 1919

Проголошено Акт Злуки  
і Соборності українських земель

22 січня 1919

Засновано Національну  
бібліотеку Української держави. 

Нині – Національна бібліотека України 
імені В. І. Вернадського

2 серпня 1919
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Заснувано Український  
вільний університет у Відні  

(Австрія)

Січень 1921

Створено Уряд УНР в екзилі 
(на еміграції). Президенти – Симон 

Петлюра, Андрій Лівицький, Степан 
Витвицький, Іван Багряний, Микола 

Лівицький, Микола Плав’юк

Березень 1921

Перше виконання хором 
Олександра Кошиця твору 

Миколи Леонтовича «Щедрик» 
(у світі відомий як «Carol of the Bells») 

на концерті в Карнегі-Хол  
(Нью-Йорк, США)

5 жовтня 1921

Відновлено Українську автокефальну 
православну церкву на чолі 

з митрополитом  
Василем Липківським

11–14 жовтня 1921

Засновано Лесем Курбасом український 
театр-студію «Березіль»

31 березня 1922 

Засновано союз українських 
пролетарських письменників «Гарт» 

(учасники – Василь Еллан-
Блакитний, Володимир Сосюра, 

Олександр Довженко,  
Микола Хвильовий та ін.)

1923

Заснувано Українську державну 
столичну оперу в Харкові.  

Нині – Харківський національний 
академічний театр опери та балету 

імені М. В. Лисенка

1925

Проголошено незалежність 
Карпатської України

15 березня 1939
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Створення Української 
 повстанської армії

14 жовтня 1942

Проголошено Акт відновлення 
Української Держави

30 червня 1941

Засновано найбільшу Українську 
національну кредитну спілку  

в Монреалі (Канада)

1944

Засновано Комітет (конгрес) українців 
Канади. Першим керівником обрано 
о. Василя Кушніра. Українці, поруч 

із французами та англійцями, мають 
особливий статус піонерів Канади

7 листопада 1940

Створено Українську Головну 
Визвольну Раду – орган політичного 

керівництва українським визвольним 
рухом (президент – Кирило Осьмак)

11–15 липня 1944

Лейтенант Олексій Берест 
встановив Прапор Перемоги над 

Рейхстагом. Засвідчено великий внесок 
української армії у Другій світовій війні

30 квітня 1945

Президія Верховної Ради УРСР 
ратифікувала Статут Організації 

Об’єднаних Націй (22 серпня), 
Статут набув чинності і Україна 

стала однією з 51 країн-засновниць ООН

24 жовтня 1945

Утворено Заслужену хорову 
капелу України «Боян» 
імені Євгена Вахняка

1946–1947
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Засновано Союз українських  
організацій Австралії

1950

Засновано Українсько-
американське допомогове 
товариство «Будучність»

1952

Утворено Світову федерацію 
українських жіночих організацій  

у Філадельфії (США). Першою головою 
обрано Олену Кисілевську

1948

Засновано центральну організацію 
українського студентства в Нью-Йорку 

(США). Першим президентом обрано 
Елеонору Кульчицьку

1953

У Києві відкрито перший в СРСР 
суцільнозварнений міст через Дніпро  

(міст Патона)

5 листопада 1953

Україна стала постійним  
членом ЮНЕСКО

12 травня 1954

Cтворено Клуб творчої молоді в Києві. 
Президент – Лесь Танюк; члени – Іван 
Дзюба, Алла Горська, Ліна Костенко, 
Іван Світличний, Василь Стус, Іван 

Драч, В’ячеслав Чорновіл та ін.

1959

Крим об’єднано з Україною, 
визнання спільних і тісних історичних 

та економічних зав’язків  

5 лютого 1954
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Феномен «шістдесятництва» – 
опозиції до радянського режиму

1960-ті

Політ першого українського 
космонавта Павла Поповича  

на кораблі «Восток-4» у Космос

12 серпня 1962

Під проводом митрополита Іларіона 
(Івана) Огієнка відбулося об’єднання 

православних церков Канади та США

23–30 квітня 1960

Фундаментальні конструкторські 
досягнення академіка Сергія  

Корольова: запуск першої у світі 
міжконтинентальної ракети Р-7, 

першого в історії штучного супутника 
Землі, здійснено перший космічний політ

Кін. 1950-х – 1960-ті

Пісня Володимира Івасюка  
«Червона рута» перемогла в Москві 

на конкурсі «Пісня року»

22 грудня 1971

Заснована перша у США кафедра 
історії України. Нині – Український 
науковий інститут Гарвардського 

університету

22 січня 1968

Утворено Українську світову 
кооперативну раду в Нью-Йорку –
об’єднання української кооперації 

діаспори, складова Світового  
конгресу українців

15 листопада 1967

Створено Світовий конгрес вільних 
українців – об’єднання української 

діаспори з-понад 60 країн світу 

17–19 листопада 1967
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Створено Канадський інститут 
українських студій при  Альбертському 

університеті в Едмонтоні

1976

Американська співачка українського 
походження Квітка Цісик отримала 

«Оскар» і «Золотий глобус»

1978

Український фізик  
Петро Капиця став лауреатом  

Нобелівської премії за базові 
дослідження та відкриття у фізиці 

низьких температур

1978

Футбольний клуб «Динамо» (Київ) став 
володарем Кубка володарів кубка УЄФА 

та Суперкубка УЄФА

21 травня 1975

Засновано Українську Гельсінську  
спілку під керівництвом  

Левка Лук’яненка

7 липня 1988

Перший політ найбільшого  
в світі літака АН-225 «Мрія»

21 грудня 1988

Перший політ найбільшого  
у світі військово-транспортного  

літака АН-124 «Руслан»

24 грудня 1982

Видано книгу Ореста Субтельного 
«Ukraine: A History» – першу книгу-

підручник з історії України за кордоном  
(Торонто, Канада)

1988
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Створення під керівництвом 
Леся Танюка Всеукраїнської 

правозахисної організації «Меморіал» 
імені Василя Стуса

4 березня 1989

Створення під керівництвом Івана 
Драча громадського об’єднання –

Народний Рух України

8–10 вересня 1989

Створення за участю українських 
громадських діячів під керівництвом 

Андрія Сахарова Міжнародного 
історико-просвітницького 

правозахисного товариства 
«Меморіал»

28 січня 1989

Ухвалено програму з повернення 
кримських татар на історичну 

батьківщину – Крим

15 травня 1990

Відбувся Собор УАПЦ в Києві, 
Патріархом Київським і всієї 

України проголошено митрополита 
Мстислава Скрипника

5 червня 1990

Вихід УГКЦ із підпілля. Після зустрічі 
Михайла Горбачова з Папою Іваном 

Павлом ІІ від 1 грудня було дозволено 
реєструвати парафії УГКЦ

29 жовтня 1989

Верховна Рада України ухвалила 
Декларацію про державний 

суверенітет України

16 липня 1990

Верховна Рада УРСР схвалила  
Закон «Про державний статус  

української мови»

28 жовтня 1989
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Створено Національний  
банк України. Першим 

головою Правління призначено 
Володимира Матвієнка  

(6 червня 1991 – 24 березня 1991)

20 березня 1991

УПЦ отримала самостійність 
і незалежність в управлінні, 
митрополит Філарет став 
предстоятелем Української  

православної церкви

25-27 жовтня 1990 року

«Революція на граніті» – 
акція громадської непокори, 
організована студентами 

за недопущення підписання нового 
союзного договору

2–17 жовтня 1990

Підготовка до введення в обіг 
національної валюти України – гривні. 
Розроблення дизайну та друк банкнот

1991–1992

Сформовано Кабінет Міністрів 
України. Прем’єр-міністром України 

призначено Вітольда Фокіна  
(18 квітня 1991 – 1 жовтня 1992)

Квітень 1991

Ухвалено Акт проголошення 
незалежності України – відновлено 

державну незалежність

24 серпня 1991

Другий Курултай  
кримськотатарського народу

26–30 червня 1991

Повернення єпископа Мирослава 
Любачівського – предстоятеля УГКЦ 
в Україну. Засновує Архиєпископську 

Курію та відновлює діяльність 
Львівської богословської академії

30 березня 1991
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Леоніда Кравчука обрано  
першим Президентом  
незалежної України

1 грудня 1991

90,3 % учасників Всеукраїнського 
референдуму висловилися  
за незалежність України

1 грудня 1991

Верховна Рада України  
ухвалила Декларацію прав 

національностей

1 листопада 1991

Відновлення «Києво-Могилянської  
академії». Першим президентом 
обрано В’ячеслава Брюховецького

19 вересня 1991

Україна стала повноправним  
членом Організації з Безпеки 
і співробітництва в Європі

30 січня 1992

Створено Конституційний 
Суд України. Першим Головою Суду 

обрано Леоніда Юзькова (1 липня 1992 – 
2 березня 1995)

3 червня 1992

Останній Президент УНР 
в екзилі Микола Плав’юк передав 

повноваження Президенту України

22 серпня 1992

Парламент затвердив основні 
державні символи: музику гімну  

«Ще не вмерла Україна», синьо-жовтий 
прапор, малий герб – тризуб

Січень–лютий 1992
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Перша участь України в Олімпійських 
іграх. Завоювання першої золотої 

медалі у фігурному катанні 
Оксаною Баюл

26 лютого 1994

Відродження «Острозької академії». 
Ректором обрано Ігоря Пасічника

12 квітня 1994

Створено Культурний  
центр України в Москві як українську 

державну установу

14 травня 1993

Засновано Національну академію 
медичних наук України

24 лютого 1993

Укладено Угоду про партнерство 
і співробітництво між Україною 

і Європейськими Співтовариствами  
та їх державами-членами

10 листопада 1994

Сергій Бубка бере планку  
на висоті 6,14 м – недосяжний  

світовий рекорд у стрибках 
із жердиною

31 травня 1994

Запущено перший український 
штучний супутник «Січ-1» 
для наукових спостережень 

і досліджень

31 серпня 1995

Приєднання України  
до Статуту Ради Європи,  
9 листопада – урочиста  

церемонія вступу

31 жовтня 1995
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Проведено грошову реформу.  
В обіг входить гривня як національна 

грошова одиниця

2 вересня 1996

Засновано Всеукраїнську Раду 
Церков і релігійних організацій – 

міжконфесійний, незалежний 
консультативно-дорадчий орган

Грудень 1996

Ратифікація Конвенції  
про захист прав людини 
і основоположних свобод

17 липня 1997

Ухвалено Конституцію України

28 червня 1996

Український космонавт  
Леонід Каденюк здійснив політ  
у Космос на шатлі «Колумбія»

19 листопада – 5 грудня 1997

Перший пуск ракети-носія  
«Зеніт-3SL» із плавучої  
платформи «Одіссей»

28 березня 1999

Відкриття Київського 
Михайлівського Золотоверхого

монастиря 

1998

Президент НАН України, 
академік Борис Патон першим 
нагороджений відзнакою «Герой 

України» із врученням ордена Держави 

26 листопада 1998
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В Україні скасовано  
смертну кару

22 лютого 2000

Папа Римський Іван Павло ІІ відвідав 
Україну з офіційним візитом

21 червня 2001

Прем’єра опери «Мойсей»  
М. Скорика (м. Львів) з нагоди візиту 

Папи Римського Івана Павла ІІ, 
перша світська подія України 

за фінансової підтримки Ватикану

23 червня 2001

Відновлено Український  
Католицький Університет  

у Львові

28 червня 2002

Затверджено текст Державного  
Гімну України

6 березня 2003

На 58-й сесії Генеральної  
Асамблеї ООН оголошено: «Великий  

голод 1932–1933 років в Україні забрав 
життя від 7 до 10 мільйонів ні в чому 

не винних людей та став національною 
трагедією для українського народу…»

7 листопада 2003

Український футболіст  
Олег Блохін удостоєний  

УЄФА нагороди «Найвидатніший 
футболіст 50-річчя» (1954—2003)

2004

Співачка Руслана  здобула перемогу 
з піснею «Wild Dances» на Пісенному 

конкурсі «Євробачення»

2004
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Засновано Український інститут  
національної пам’яті

31 травня 2006

Український футболіст 
Андрій Шевченко отримав відзнаку 

«Золотий м’яч» Ліги Чемпіонів

2004

Помаранчева революція –  
громадський мирний спротив 

фальсифікації виборів президента 
і на захист громадянських прав

22 листопада 2004 – 23 січня 200522 листопада 2004 – 23 січня 2005

Україна підписала Болонську 
декларацію – офіційно приєдналася 
до створення єдиного європейського 

простору вищої освіти

19 травня 2005

Визнання Верховною Радою України
Голодомору 1932–1933 рр. геноцидом

українського народу

28 листопада 2006

Український живописець Іван Марчук 
внесений до британського рейтингу  

«Сто геніїв сучасності»

2007

Україна стала  членом Світової 
організації торгівлі

16 травня 2008

Євген-Зенон Стахів, американський 
учений українського походження, 

отримав Нобелівську премію Миру 
за дослідження проблем водних ресурсів

2007
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Заснування Центру Анни Київської 
у Франції для підтримки українців, 

збереження української історії 
та поширення української культури

2013

Україну відвідав Вселенський патріарх 
Варфоломій І

25 липня 2008

Віталій і Володимир Клички  
стали володарями всіх чемпіонських  

поясів у важковаговій категорії  
професійного боксу

2 липня 2011

На стадіоні НСК «Олімпійський» 
 у Києві відбувся фінал чемпіонату 

Європи 2012 року з футболу  
(Євро-2012)

1 липня 2012

Прем’єра першого повнометражного 
художнього фільму про депортацію 

кримськотатарського народу  
«Хайтарма»

травень 2013

Підписано Спільну декларацію 
Католицької церкви в Польщі 

та Української греко-католицької 
церкви про примирення (Архиєпископ 

Юзеф Міхалік та Верховний Архиєпископ 
Києво-Галицький Святослав Шевчук)

28 червня 2013

Революція Гідності – 
 громадський мирний спротив  
відмові керівництва країни від 
законодавчо закріпленого курсу 

на європейську інтеграцію

Листопад 2013 – лютий 2014

Обов’язки Президента України 
передано Голові Верховної Ради України 

Олександру Турчинову

23 лютого 2014
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Ухвалено рішення про фінансову 
підтримку України в рамках зустрічей 

офіційної делегації під керівництвом 
Голови НБУ Степана Кубіва 

з Директором-розпорядником 
фонду Крістін Лагард

11–13 квітня 2014

Прийнято Резолюцію  68/262   
Генеральної  Асамблеї  ООН  

«Територіальна цілісність України»

27 березня 2014 року

Україна підписала Угоду про асоціацію 
з Європейським Союзом –  політичну  

(21 березня) та економічну  
(27 червня) частини

2014

Створення Національної  
гвардії України

15 березня 2014

Надання гарантій Уряду США 
Україні у розмірі 1 млрд дол. США 
за підсумками зустрічі Міністра 

фінансів США Джейкоба Лью 
та Міністра фінансів України 

Олександра Шлапака

12 квітня 2014

Українське військо зупинило  
просування окупації та звільнило 
від російських бойовиків частину 
захоплених територій Донеччини 

та Луганщини

Червень–липень 2014

Ухвалено Закон України  
«Про доступ до архівів репресивних  

органів комуністичного 
тоталітарного режиму  

1917–1991 років»

9 квітня 2015

Ухвалено Закон України  
«Про засудження комуністичного 

та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарного 
режимів в Україні та заборону 
пропаганди їхньої символіки»

9 квітня 2015
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Верховна Рада України  
визнала геноцидом депортацію 
кримськотатарського народу  

у 1944 році

12 листопада 2015

Українська співачка  
кримськотатарського походження 
Джамала здобула перемогу з піснею 

«1944» на Пісенному конкурсі 
«Євробачення»

2016

Україна та Канада уклали Угоду 
про створення зони вільної торгівлі. 

Документ підписали Перший 
віцепрем’єр-міністр — міністр 

економічного розвитку і торгівлі 
Степан Кубів і Міністр міжнародної 

торгівлі Канади Христя Фріланд

11 липня 2016

Підписано угоду про безвізовий 
режим України з ЄС  за присутності 

Президента України Петра Порошенка 
та голови Європейського парламенту 

Антоніо Таяні

17 травня 2017

Ухвалено Закон України «Про внесення 
змін до деяких законів України 
щодо вітання “Слава Україні! – 

Героям слава!”»

4 жовтня 2018

Синод Вселенського патріархату 
затвердив текст Томосу для України 

та проєкт статуту єдиної  
Помісної церкви

6 січня 2019

Підписано угоду про Вільну  
торгівлю між Україною  

та Державою Ізраїль

21 січня 2019

Ухвалено Закон України  
«Про забезпечення функціонування 

української мови як державної»

25 квітня 2019
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Україна стала членом Програми 
розширених можливостей НАТО

12 червня 2020

Затвердження Указом Президента 
України Стратегії національної 

безпеки України

14 вересня 2020

Підписано Угоду про політичне 
співробітництво, вільну торгівлю 
та стратегічне партнерство між 

Україною та Сполученим Королівством 
Великої Британії та Північної Ірландії

18 жовтня 2020

Президент України Володимир 
Зеленський та Президент  Республіки 

Польща Анжей Дуда виступили 
зі спільною заявою про важливість 
українсько-польських двосторонніх 

відносин

12 жовтня 2020

 У Ватикані відбулася аудієнція 
Президента України Володимира 
Зеленського та першої леді Олени 

Зеленської з Його Святістю Папою 
Франциском

8 лютого 2020

Засідання Стратегічної ради України 
й Туреччини з нагоди відзначення 10-ї 
річниці стратегічного партнерства

10 квітня 2021 

Урочисте засідання Верховної 
Ради України з нагоди 25-річчя 

Конституції України

28 червня 2021

Національна збірна з футболу вперше 
вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020 – 

до вісімки кращих збірних Європи

3 липня 2021
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Україна-Русь: понад тисячолітня традиція 
державності та державотворення

Щ е у ХІХ ст. середній вік земного буття людини ледь-ледь перетинав познач-
ку  40 років. Нині у країнах, які належать до постіндустріальної частини 

людства, цей рубіж майже подвоївся і сягнув відмітки  у 80 років. Натомість історичне 
буття держав не вкладається у таку просту арифметику, позаяк ідеться не тільки про 
потужне підґрунтя, на яке спирається будь-який державний проєкт, а й розмаїття 
історичних традицій державності. 

Майже «аксіоматичним» є відоме твердження  про століття начебто «бездержав-
ної» історії українців які, нібито «нездатні» до національно-державного будівництва.
Натомість державницькі традиції нашої історії переконливо спростовують будь-які 
ідеологічні вигадки. Віддавна проукраїнські терени стали підсонням для плекання 
високих цивілізаційних і державних вартостей.  

Трипільці – найдавніші  будівники величних протомістських поселень, творці са-
мобутньої культури, які органічно репрезентували мить і безмежжя буття неповторної 
землеробської цивілізації у світлі величної та грізної природи. Античні держави Північ-
ного Причорномор’я – межі знаної землі, про яку оповідали давні легенди й міфи. Саме 
тут на окраїнах античного світу з'явилися паростки  еллінізму, який органічно сполучив 
традиції кочових народів і давньогрецьких переселенців у вигляді низки своєрідних 
міст-держав. Північне Причорномор’я поставало як перехрестя культур і цивілізацій.

 Крім того, у  причорноморських степах виникли держави номадної цивілізації, 
як-от Велика Скіфія, Тавроскіфія, Скіфське царство, Сарматські держави, які вписали 
власні сторінки до книги історії античного світу.

Велике переселення народів стало своєрідним передденням багатьох державних 
проєктів раннього Середньовіччя, коли на авансцену історії вийшли наші пращури – 
давні слов’яни. Із мороку століть упевнено заявили про себе молоді племінні союзи, 
які торували круті шляхи  державної історії східних слов’ян: Антський союз, Склавин-
ський союз, Полянський союз, або Руський каганат, Куявія. Історичні джерела закар-
бували чимало барвистих згадок-споминів  про державні устремління цієї молодої 
порослі, з якої виросла могутня будова давньої Русі чи Київської держави.

Русь – одна з найпотужніших держав середньовічної Європи. З володарями Ки-
ївської держави вважали за честь породичатися, точніше – укласти матримоніальні 
союзи, імператори й королі з усієї тодішньої Європи. Навіть монголо-татарська навала, 
що спустошила чимало князівств і земель давньої Русі, не змогла повністю зупинити 
потужного розвою.

Із давньоруського стовбура  постала Галицько-Волинська держава, чи Королівство 
Русь, Велике князівство Литовське та низка інших держав, які протягом століть зберіга-
ли й плекали державницьку традицію. Потому були «темні століття» нашої історії, яка в 
жодному разі не була бездержавною. Адже наші пращури обороняли Литву та Польщу, 

ПІСЛЯМОВА Поняття «державність» і «держава», їх співвідношення

входили до складу пізньосередньовічних держав, таких як Кирк-Ер, Ескі-Кермен, держа-
ва Феодоро або Мангупське князівство, брали участь у творенні Генуезьких колоній та 
Кримського ханства. Достеменно невідомо, як склалося б буття кожного із цих утворень, 
якби б не слов’янське населення, що відіграло вагому, а часто-густо й вирішальну роль.

На цивілізаційному та культурному перехресті постала Українська козацька 
держава, яка сполучила як окцидентальні, так і виразні орієнтальні риси. Степове ли-
царство нагадувало західні ордени і водночас запозичило R рис сусіднього кочового 
світу. Україна-Гетьманщина, в якій віднаходимо дость багато прикмет Речі Посполитої 
та Литовсько-Руської держави, давньої Русі і Кримського ханату.  Яскравим метеором 
промайнула Гетьманщина на історичному небосхилі нашої минувшини, проте заклала 
потужну державотворчу традицію українського народу/нації.

Кріпосна неволя, століття потужної русифікації й акультурації так і не змогли 
перервати державницьку традицію нашої історії. Новгород-сіверські автономісти, 
діячі-культурники часів старої котляревщини,  кирило-мефодіївські братчики, хло-
помани й громадівці, українські політичні діячі модерного часу незмінно опиралися 
на історичні традиції нашої державності, яку пронесли крізь віки.

Саме тому в 1917 р. із мороку небуття на подив і на перекір усьому світу постав ве-
ликий факт – Україна як держава. 

Розкидані по всьому світу українські вигнанці плекали державницькі традиції на-
шої нації. Ба більше, на Батьківщині, поневоленій московськими окупантами, палали 
вогнища опору. Легендарні загони Української повстанської армії, що чинили запеклий 
опір військовій армаді  червоної імперії, якої жахалися в усьому світі.  Сотні тисяч не-
скорених політичних бранців-українців, розкиданих по таборах СРСР, інакодумці, ди-
сиденти та правозахисники несли слово правди й апелювали до національної традиції.

Саме вони пронесли державницькі традиції крізь полум’я ХХ ст. У 1991 р. Укра-
їнська держава відродилася і знову постала на політичній мапі світу. Вона стала не-
заперечним історичним фактом не за примхою історичної долі, а завдяки десяткам 
мільйонів українців, які протягом цього  страшного та нещадного віку плекали великі 
національно-державницькі традиції.

Початок ХХІ ст. кинув Україні й українству нові доленосні виклики. Окуповані 
території, мільйони внутршньо переміщених осіб, десятки тисяч загиблих. Утім, усі 
підступні зусилля наших ворогів із плином часу сходили нанівець, оскільки розбива-
лися перед віковим і тисячолітнім прагненням українців бути великою державниць-
кою нацією. Вислід попередніх віків, нашої великої і славетної державної історії дає 
змогу з оптимізмом  і впевненістю вдивлятися в українську майбутність. Запорукою 
цього є велика державна історія України.

Поняття «державність» і «держава», їх співвідношення

Поняття «державність» і «держава» в юридичній, політологічній та історичній 
літературі використовуються по-різному: як синоніми або як літературна метафора, 
без означення чіткого змісту.
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Державність – це комплекс тих інститутів економіки, політики, культури, які ді-
ють на території, населеній національним колективом, що зв’язують у компактну 
цілісність і забезпечують його розвиток у сучасному і майбутньому. Це устрій усього 
матеріального і духовного буття цілого народу.

Ознаками державності є: 1) безперервність державності, адже вона втілена у вірі, 
мові, праві, літературі, мистецтві, національних символах та атрибутах, передається від 
одного покоління до іншого; 2) прагнення нації до політичного і національного самови-
значення, державної незалежності; 3) наявність органів публічної влади; 4) наявність 
інститутів економічної влади; 5) соціальна організація суспільства, зокрема націо-
нальні, релігійні та інші міжособистісні відносини; 6) духовно-моральна, культурна 
організація суспільства; 7) людина як суб’єкт суспільного розвитку, носій найважливі-
ших видів загальнолюдських відносин і головна мета функціонування державності; 8) 
система норм права, включаючи пам’ятки права; 9) історичний процес, який охоплює 
весь проміжок часу, протягом якого відбувалися процеси державотворення. 

Держава – це політична форма організації публічної влади.
Основні ознаки держави: 1) населення; 2) територія; 3) публічна влада (апарат 

управління та примусу); 4) державний суверенітет; 5) система права; 6) система опо-
даткування; 7) атрибути і символіка держави.

Цілком очевидно, що поняття «державність» значно ширше і глибше, ніж поняття 
«держава», але, безумовно, включає як свій компонент державу, хоча і не зводиться 
тільки до нього.

Державність – це необхідна умова створення держави. Вона передує державі, 
і навіть суверенітетові.

Державність є своєрідним корінням держави, а остання – вінцем державності. 
Символи та атрибути державності. Слід зазначити, що символи та атрибути формува-

лися протягом тисячоліть і належать до найбагатших та найзмістовніших систем людства. 
Символи державності – прапор, герб та гімн. 
Атрибути державності – це її ідентифікаційні національні символи, що пов’язані 

з розвитком титульної нації та її роллю у становленні державності на певній території. 
Атрибутами державності є: 1) власна територія, населена національним колективом 
із визначеними кордонами, офіційна назва, час заснування або дата першої письмової 
згадки держави, що є важливим атрибутом суверенності і політичної ідентифікації 
держави; 2) мова як невід’ємний державницький атрибут, адже мова – найважливіший 
маркер національної самоідентичності; 3) національне вбрання, національні страви, 
музичні інструменти та народна пісня, видатні історичні постаті, національні гасла, 
як, наприклад: «Слава Україні! Героям слава!».

Витоки державності

Україна має понад тисячолітню традицію державотворення, яка виникає в добу 
територіальних політичних союзів-протодержав полян, волинян, древлян й інших 
племен та Антського царства – першого могутнього слов’янського державного утво-
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рення, що існувало на території нашої сучасної країни майже три століття – від по-
чатку IV ст. до початку VII ст. Антське об’єднання племен, громадсько-політичний 
лад якого в епоху раннього Середньовіччя описали у своїх працях готський історик 
Йордан і візантійський хроніст Прокопій Кесарійський («Історія війн», 550–554 рр.) як 
демократичний, автор фундаментального дослідження «Історія України-Руси» Ми-
хайло Грушевський назвав давньоукраїнською державою. А антів (за Йорданом, жили 
між Дніпром і Дністром, за Прокопієм, їхні поселення на сході сягали Азовського моря, 
на заході – долини Дунаю) – предками українського народу. Радянський археолог-сла-
віст, професор Петро Третьяков у 1953 р. писав, що анти й роси – це дві назви одного 
народу. Цей народ у процесі економічної, культурної та мовної консолідації на рубежі 
VIII–IX ст. утворив могутню державу Русь із центром у Києві. 

Основою Давньоруської держави стали військово-політичні традиції не лише 
антів, які здобули славу походами на Візантію й були союзниками Східної Римської 
імперії, а й скіфів, відомості про яких залишив Геродот. Її культура й обрядові традиції 
виростали ще з глибших глибин – Мізинської та Трипільської культур, що існували 
на українських теренах майже 25 і 7 тис. років тому.

Держава Русь постала на торговельному шляху з Балтії до Середземномор’я, 
що являв собою східну частину загальноєвропейської торговельної мережі, одночасно 
з іншими середньовічними державами Європи. За основними параметрами вона була 
типовим для Європи державним утворенням. Її ядром стало Середнє Подніпров’я, 
а політично домінуючим етносом – слов’янські племена української групи. 

Факт виникнення та утвердження могутньої держави з політичним, економіч-
ним і культурним центром на берегах Дніпра зафіксований у низці хронік і літописів. 
Уже на початку IX ст. термін «русь» як назва держави і народу з’явився у текстах араб-
ських і візантійських письменників та мандрівників. В арабській літературі це слово 
вперше вжито середньоазійським ученим ал-Хорезмі у творі «Книга картин землі», 
написаному між 836 і 847 роком. Автор пише про річку Друс (Данапрос – Дніпро), 
що бере свій початок із гори Джабал-Рус. Ібн Хордадбех у «Книзі шляхів і країн» (880-
ті роки) згадує купців ар-Рус, що є одними зі слов’ян. Твір невідомого автора IX ст. 
«Худуд-ал-Алам» повідомляє, що «країна Русів розташовується між горою печенігів 
на сході, річкою Рутою на півдні і слов’янами на заході. Царя їхнього звуть хакан ру-
сів». В іноземних авторів є й інші свідчення про русів, їхні політичні та воєнні акції. 
Ці свідчення переконливо й аргументовано демонструють поступальність етапів ста-
новлення й утвердження Київської держави в тогочасній світовій спільноті. Важли-
вим джерелом вивчення стародавньої історії України-Русі є Бертинські хроніки (лат. 
Annales Bertiniani), складені у 830–882 рр. у Франкській імперії (нині зберігаються 
у бібліотеці міста Сент-Омер на півночі Франції). Один з авторів хронік, що містять 
найдавнішу західноєвропейську згадку про Русь, єпископ Пруденцій повідомляє, 
що у травні 839 р. до імператора Людовика I прибуло посольство візантійського ім-
ператора Теофіла, який: «прислав також... деяких людей, які стверджували, що вони 
і народ їх, називаються Рос (Rhos); їхній король має титул хакана, і направив до нього 
(Теофіла), як вони стверджували, заради дружби...». 

Витоки державності
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ПІСЛЯМОВА

Інше середньовічне джерело – «Брюссельська хроніка» – згадує про похід русь-
кого флоту із 200 суден на Константинополь і наводить повне датування походу – 
18 червня 860 р. 

З початку X ст. термін «русь» набуває офіційного значення – ця назва держави не-
одноразово згадується у договорах Русі з Візантією 907 та 911 року. Тож на підставі цих 
західноєвропейських документів можна однозначно стверджувати, що Україна-Русь 
існувала вже понад 1 180 років тому.

Питання етнічної належності Києво-Руської держави, як і сама назва Русь/Руська 
земля, терміни «руські гради», «русин», давно викликають запеклі суперечки і стали 
не тільки науковою, а й політичною проблемою. Спадщину та історію Давньоруської дер-
жави, вперто нехтуючи історичними фактами, намагається присвоїти Росія. Ігноруючи 
той факт, що до першої половини XVII ст. на політичній карті світу такої країни, як Росія, 
не було (Московське царство, спочатку удільне князівство у складі Володимиро-Суздаль-
ського князівства, з 1432 р. – Велике князівство Московське, або ж Московію Всеросій-
ською імперією проголосив 22 жовтня 1721 р. цар Петро I з нагоди підписання мирного 
договору зі Швецією), у Кремлі продовжують продукувати імперські міфи про «спільне 
минуле», «колиску трьох братніх народів», «тісне переплетіння історичних доль» тощо.

Аналіз києво-руських джерел, зокрема найдавнішого літопису України, укладе-
ного монахом Києво-Печерської лаври Нестором Літописцем – «Повість минулих літ», 
який починається словами «Звідки пішла Руська земля і хто в ній найперший почав 
княжити», «Хронографа», «Слова про закон і благодать» київського митрополита Іла-
ріона, візантійських джерел – таких як уже згадувана Брюссельська хроніка, Хроніка 
Георгія Амартола тощо, так і праць відомих дослідників, зокрема Михайла Грушев-
ського, Агатангела Кримського, Логвина Цегельського, Бориса Рибакова, сучасника 
етимолога Григорія Півторака щодо походження терміна «русь» та позначення ним 
держави й народу дає підстави стверджувати:

1. Найвірогідніше етнонім походить від самоназви племені «рос», про яке згадано 
в сирійському джерелі VI ст. «Церковна історія» – цим «іменем» став позначатися по-
лянський союз племен Середнього Подніпров’я. Про що свідчить і літописний вислів: 
«Поляне яже нині зовомая Русь».

2. У давньоруських джерелах XI–XIII ст. побутувало два значення етноніма «русь» – 
так позначалося історичне ядро держави в Середньому Подніпров’ї з центрами у Києві, 
Чернігові, Переяславі та всі землі Східної Європи, на які розповсюджувалася влада 
київських князів. На одній з найдавніших карт світу, вікінгській, укладеній в Ісландії 
у XIII ст., зафіксовано слово «русь». Укладачі цієї мапи в усій Європі позначили лише 
три міста – Рим, Константинополь і Київ. На німецьких і британських картах XIV ст. 
також зустрічаємо назву «Русь» – нею виокремлюється територія, яка належала Ста-
роруській державі з центром у Києві. 

У литовсько-руських літописах XIV–XVI ст. топонім «Русь» вживається паралельно 
з назвою «Україна». Термін «Україна» вперше в літописі з’являється в останній чверті 
XII ст. В Іпатіївському списку «Повісті минулих літ», де літописець розповідає про 
загибель у поході переяславського князя Володимира Глібовича у 1187 р., сказано: «І 

плакали по ньому всі переяславці... За ним же Україна багато потужила». Через два 
роки, в 1189 р., «Літопис Руський» повідомляє, що князь Ростислав поїхав до «України 
Галицької». У Галицько-Волинському літописі згадки про Україну як спільний історич-
ний та етнокультурний простір зустрічаємо під 1213, 1280, 1282 рр.

У XVI–XVII ст. на українські землі одночасно поширилися і наклалися одна на одну 
етнонімічні назви «Русь» – «Мала Русь» – «Мала Росія» – «Червона Русь» – «Україна», 
що відображало розмаїття тодішнього культурного простору. Щодо назв «Велика 
Русь» і «Мала Русь», якими маніпулюють, стверджуючи, що «Велика Русь» – це Росія, 
а «Мала Русь» – це окраїна, то ще в XIV ст. за почином царгородського патріарха назва 
«Мала Русь» використовується спочатку для означення Галицької митрополії, а потім 
і Галицького-Волинської держави (або ж Королівства Русь), щоб відрізняти ці землі від 
земель Київської митрополії і Великої Русі.

Утвердження державності

У часи князювання Володимира Великого (бл. 980–1015 рр.) фактично закінчилося 
формування території Русі: визначилися та закріпилися державні рубежі, завершилася 
адміністративна реформа, для захисту від нападників було збудовано лінію укріплень 
із містами-фортецями по Десні, Стугні, Трубежі, Сулі, Ірпені. Князь вибудував дружні 
відносини з іншими державами, започаткував традицію династичних шлюбів своїх 
родичів з європейськими монархами, розбудував Київ як столицю держави. У 988 р. 
Володимир Святославич зробив духовний, цивілізаційний вибір, який визначив век-
тор історичного розвитку нашого народу – прийняв християнську віру, охрестив Київ 
і всю Україну-Русь. У цьому ж  році виникла Київська митрополія, або митрополія 
Русі (в юрисдикції Константинопольського патріархату), предстоятель якої мав титул 
«Митрополит Київський і всієї Руси». 

На честь прийняття християнства київський князь спорудив перший величний 
кам’яний храм – Десятинну церкву (989 р.), заклав Софію Київську (1011 р.), освячену за 
Ярослава Мудрого у 1018 р. Собор став політичним центром держави – тут відбувалися 
віче, «посадження» на престол, приймали іноземних послів, затверджували політичні 
угоди, посвячували митрополитів. При цих та інших храмах виникають книгозбірні, 
відкриваються школи, ведеться літописання.  

Отже, понад тисячу літ тому Давньоруська держава мала такий дієвий інститут 
громадянського суспільства, як церква (Київська митрополія, анексована Московською 
церквою у 1686 р., а у 2019 р. відродилась як Православна церква України на чолі з ми-
трополитом Епіфанієм).

Нерозривний зв’язок Русі та України простежується в успадкованих політичних 
і демократичних традиціях (віче – майдан), символіці. Княжий родовий герб Во-
лодимира Святого – тризуб, який понад тисячу років тому карбувався на печатках, 
злотниках і срібниках, посуді, злитках-гривнях тощо як знак Київської держави, був 
затверджений гербом Української Народної Республіки (УНР) 25 лютого 1918 р. та по-
становою Верховної Ради України від 19 лютого 1992 р. гербом незалежної України. 

Утвердження державності
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З княжих часів і один із найважливіших атрибутів Української держави – україн-
ська мова, невід’ємна частина ідентичності етносу, скарбниця духовної та культурної 
спадщини. У мові зберігається історична пам’ять і досвід нації, її світоглядні й моральні 
цінності. Визначною пам’яткою української літератури й мови є «Повість минулих літ». 
Її автор Нестор Літописець говорив давньоукраїнською, тож і в творі зустрічаємо вели-
чезну кількість слів з української – розмовної мови тисячолітньої України-Русі: «хоро-
брий», «володіти», «рубати», «сказати», «створити», «знемагати», «красти», «печерка», 
княже, сором, туга, подружжя, корчага, невіглас, орати, наймит, ніколи, жито, «кияни», 
«рілля», «свита», «зоря», «дружина», звертання «брате, не тужи». У творі, за твердженням 
відомого дослідника літописів, професора Василя Яременка, жодного російського слова. 

Та й сам Київ, осердя України-Русі, тисячу років говорив і писав саме україн-
ською, а не якоюсь іншою мовою, про що свідчать графіті Софії Київської, залишені 
на стінах собору в XI і пізніших століттях. Доктор історичних наук, заступник гене-
рального директора з наукової роботи заповідника «Софія Київська» В’ячеслав Кор-
нієнко, спираючись на неспростовні наукові факти, стверджує, що староукраїнська, 
хоч і відрізняється від сучасної, все-таки містить основні риси, притаманні мові Івана 
Котляревського і Тараса Шевченка. Зокрема, на стінах Софійського собору, як і в інших 
храмах Русі, трапляються надписи «Георгій монах писав», «Господи помози рабу своє-
му Павлови», імена «Петро», «Марко», «Данило» із закінченням на «о», як у сучасній 
українській мові. І таких прикладів кілька тисяч.

Поступальність етапів утвердження Київської християнської держави в тогочасній 
цивілізованій світовій спільноті простежується у діяльності Володимирових наступни-
ків – Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха, Мстислава Володимировича. Київська 
держава на певних етапах розвитку стала однією з провідних країн тодішнього світу 
і найбільшою за площею середньовічною державою Європи. В її головному місті – 
Києві –  проживало 100 тис. люде, більше, ніж на той час у Парижі. 

«Монголо-татарський ураган» 1240 р. призвів до руйнації та спустошення Києва. 
Головним політичним, економічним і культурним центром для всієї України у XIII ст. 
стало Галицько-Волинське князівство (1199–1340 рр.), державне об’єднання, яке успад-
кувало політичну, дипломатичну, духовно-релігійну традицію Русі та, за словами ди-
ректора Інституту українознавства імені І. Крип’якевича Національної академії наук 
України Ігоря Соляра, «на ціле сторіччя продовжило існування державної організації». 
В історії українського народу Галицько-Волинське князівство відіграло надзвичайно 
велику роль – територіально та політично воно об’єднало практично всі етнічні землі, 
зберегло від завоювання та асиміляції південну та західну гілки східного слов’янства, 
сприяло їхній консолідації та усвідомленню власної самобутності. Енергійна політика 
князів Романа Мстиславича та Данила Романовича Галицького сприяла піднесенню 
держави та перетворенню її на активного політичного гравця на міжнародній арені, 
що суттєво впливав на політичні процеси Західної Європи.

Одним із найяскравіших історичних діячів того часу був князь Данило Галиць-
кий, який першим із давньоруських князів спробував покінчити із залежністю від 
монголо-татар і звернувся до Папи Римського з проханням створити антимонголь-

ПІСЛЯМОВА

ську коаліцію й очолити хрестовий похід проти завойовників. Інокентій IV пого-
дився і послав князю Данилу королівську корону. Утім, коронований у Дорогочині 
(нині – територія Польщі) спеціальним послом Папи, абатом Опізо, він не дочекався 
допомоги в боротьбі з ордою. У 1253 р. князь сам розпочав бойові дії проти ворога 
і відбив частину Поділля та Волині. Уся діяльність короля Данила була спрямована 
на розвиток європейського вектору його держави.

Коронованими королями Королівства Русь (цей термін побутує у латиномов-
них джерелах) були Данило Галицький (з 1253 р.) і Юрій Львович (останній на аверсі 
маєстатичної печатки названий «Rex Russiae» – король Русі, а на реверсі – «Dux 
Ladimiriae» – князь Володимирії). У своїх грамотах Юрій Болеслав титулувався «кня-
зем всієї Малої Русі» або «князем Руського Королівства». В іспанській «Книзі знань» 
фігурує Львівське королівство (Leon); частину тексту, де йдеться про це, деякі істо-
рики датують 1303–1306 рр. 

Галицько-Волинське князівство (Королівство Русь), продовжуючи державотворчі 
традиції русів-українців, нагромадило сили для подальшого їх розвитку та мало суттє-
вий вплив на формування Великого князівства Литовського, Руського й Жемантійсько-
го (Литовської або Литовсько-Руської держави), частиною якого став основний масив 
українських земель. Українські землі в складі цього державного утворення спочатку 
мали широку автономію, зовнішнім виявом якої було карбування власної монети 
на Київщині та Новгород-Сіверщині в останній третині XV ст., вживання руської мови 
в офіційному діловодство тощо.

У результаті національно-визвольних змагань українського народу в середині 
XVII ст. на землях Наддніпрянської України постає Українська козацька держава. 
В основних рисах соціально-політична структура і модель функціонування козацької 
держави періоду Богдана Хмельницького, що мала всі характерні ознаки для будь-якої 
держави, – політичну владу, територію, політико-адміністративний устрій, право, суд 
і судочинство, фінансову систему і податки, власне військо, активну зовнішню полі-
тику – оформилася на середину 1650 р. Українська козацька держава вибудовувалася 
на засадах воєнної демократії, єдиного культурного простору України, утвердження 
гуманістичних ідей та ідей свободи і незалежності, вкорінених у політичну практику 
Русі та Королівства Русь. Окремі геополітичні положення цього державного утворення 
та державні пріоритети зберігають прикладне значення і в сучасних умовах.

Під час Української революції 1917–1921 рр., що стала загальноукраїнським яви-
щем, постає УНР – незалежна українська національна держава, політична еліта якої 
еволюціонувала від ідеї політичної автономії до усвідомлення потреби державної не-
залежності. Головною державною емблемою УНР став княжий знак – тризуб, що вкотре 
засвідчило тяглість державотворчих традицій і безперервність державних устремлінь 
українського народу.

Перше повернення незалежності України у ХХ ст. було проголошено 22 січня 
1918 р. – 24 серпня 1991 р. фактично відбулося відновлення незалежності нашої держа-
ви. Сучасна Україна успадкувала від Української революції 1917–1921 рр.: демократичні 
засади державного будівництва; державні символи: герб, гімн, прапор; українську 
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валюту – гривню; українську мову як державну; принцип соборності – об’єднання 
українських земель в єдиній незалежній державі.

Запровадження Дня української державності  
як символа утворення української держави

Русь – Галицько-Волинське князівство (Королівство Русь) – Велике князівство 
Литовське, Руське і Жемантійське – Українська козацька держава – УНР – незалежна 
Україна – на кожному з цих етапів політично-суспільного розвитку український народ 
продемонстрував непереборне прагнення мати власну державу. 30 років незалежності 
України продемонстрували світу, що ми, незважаючи на численні намагання підкори-
ти наші землі, знищити українців як народ, відбулися як суверенна держава з-понад 
тисячолітньою державницькою історією, яка здатна утверджувати демократичні цін-
ності та відстоювати свободу. 

На утвердження багатовікових державницьких устремлінь українського народу, 
який сьогодні відстоює територіальну цілісність і суверенітет України зі зброєю в ру-
ках, необхідно запровадити державне свято – День української державності як символ 
утворення української держави. 

Чому потрібно утвердити День української державності?
Перш за все тому, що будь-який народ, будь-яка нація починається насамперед 

із того, що вона зобов’язана досконало знати своє минуле, своє коріння та витоки. Адже 
«хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього, хто не відає про славу своїх 
предків, той сам не вартий пошани». Цей безсмертний вислів належить видатному 
українцеві – поету Максиму Рильському.

Тому що держава і державність невід’ємні одна від одної, а модель держави тоді 
цілісна, коли крім дерева відображено і його коріння. 

Тому що встановлення часу заснування Української державності є одним із важ-
ливих атрибутів сучасної держави, її суверенності та ідентичності. 

Тому що більшість держав світу мають як власну назву, так і встановлену та затвер-
джену дату чи то першої письмової згадки, чи то початку своєї державності.

Нарешті, це обумовлено євроінтеграційними прагненнями України, адже укра-
їнська державність має понад тисячолітню тяглість, а її еволюція відбувалася у руслі 
загальної європейської історії.

Ми з гордістю, спираючись на численні історичні арабські, західноєвропейські 
та давньоруські джерела, ще раз заявляємо, що Україна-Русь має більш як тисячолітню 
традицію державотворення. Наш державотворчий поступ не припинявся від перших 
союзів племен, слов’янських протодержав і давньої Русі. Історичні витоки української 
державності пов’язані, зокрема, з такими датами: 

550 р. – створення та існування упродовж трьох століть Антського царства – пра-
українського державного об’єднання.

ПІСЛЯМОВА

18 травня 839 р. – перша письмова згадка у Бертинських хроніках про посольство 
русів, яке відвідало столицю франків Інгуленгайм, де руси були прийняті імператором 
Людовиком Благочестивим.

852 р. – перша письмова згадка про «Руську землю» в літописі Нестора Літописця 
«Повість минулих літ».

860 р. – похід київського князя Аскольда на Константинополь і його хрещення.
З огляду на факт існування громадсько-політичного ладу антів можна говорити 

про понад півторатисячну тяглість української державності. Відповідно, результатом 
цього історичного феномену є процес утворення Української держави від дати Бертин-
ських хронік до остаточного її утвердження київським князем Володимиром Великим.

Запровадження Дня української державності сприятиме відродженню історичної 
пам’яті, консолідації суспільства та зміцненню міжнародного авторитету України.

Валерій Смолій, Анатолій Горлов,  
Олександр Святоцький, Світлана Чорна

Запровадження Дня української державності  
як символа утворення української держави
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Рада Всеукраїнської правозахисної  
організації  «Меморіал» імені Василя Стуса  
з глибокою пошаною та щирою вдячністю

наставникам-провідникам:

Лесю  
Танюку 

(1938–2016) 

Левку 
Лук’яненку 
(1928–2018) 

В’ячеславу 
Чорноволу 
(1937–1999) 

Михайлу 
Гориню 

(1930–2013)

• Антонову Віталію

• Авакову Арсену

• Баб'яку Володимиру 

• Баланюку Юрію 

• Балі Софії   

• Барщовському Тарасу 

• Бахматюку Олегу 

• Білоусу Ігорю 

• Бірюкову Андрію

• братам Бурбакам 

• Бровченку Юрію 

• Будзу Володимиру 

• Будинському Ростиславу 

• Букіну Павлу

• Виннику Віктору

• Василишину Андрію

• Гадзалу Ярославу 

• Гавайському Єжи   

виголошує

Особливу подяку

друзям проєктів 1991–2021 рр.:

• Герасимову Артуру 

• Гориню Богдану 

• Гояну Яремі   

• Гриніву Євгену 

• Грицаку Василю 

• Грицьківу Роману

• Гройсману Володимиру 

• Ґроду Павлу 

• Демчині Павлу

• Демчаку Руслану

• Дралюку Івану

• Дубасу Богдану

• братам Дубневичам

• Журилу Руслану

• Зубику Володимиру

• Івахіву Степану 

• Касянчуку Сергію 

• Квіту Сергію

• Кісіль Анні    

• Кісілю Ростиславу 

• Кістіону Володимиру

• Климпуш-Цинцадзе Іванні

• Козловському Григорію

• Козловському Валерію

• Колеснику Максиму

• Колесніковій Олені

• Корнієнко Неллі 

• Костюку Дмитру

• Коту Андрію 

• Кравцову Євгену

• Кравцю Андрію 

• Криську Валерію

• Криськіву Ігорю   

• Круцику Роману 

• братам та сестрі Кубівим

• Кудрявцеву Олексію

• Куковальській Нелі

• Кутовому Тарасу   

• Курман Марії

• Кучерепі Андрію

• Кучеру В’ячеславу 

• Кушнарьову Ігорю

• Лабазюку Сергію 

• Лавренюку Юрію 

• Ломаковичу Віталію

• Ластовському Збігнєву   

• Лозинському Мар'яну

• Лопатнюку Михайлу

• Лесик Ользі 

• Лук’яненко Надії

• Луценку Юрію

• братам Луценкам



• Малолєпшому Павелу 

• Маркевичу Івану 

• Мартиненку Миколі 

• Мартиняку Сергію 

• Мечержаку Юрію

• Морклянику Богдану 

• Москаленку Ярославу

• Микієвичу Михайлу

• Мруцю Юрію

• Насалику Ігорю

• Наливайку Олегу

• Небожуку Роману 

• Нищуку Євгену 

• Новіковій Ірині 

• Онищенку Юрію 

• Остап’юку  Володимиру 

• Отковичу Мирославу

• Охабському Івану

• Павелку Андрію 

• Парубію Андрію

• Пацуку Станіславу

• Пєжинському Яцику 

• Перцеву Юрію

• Петрашко Ігорю

• Пешку Петру 

• Пиртку Сергію

• братам Пирткам 

• Пірусу Володимиру

• братам Пісним

• Поліщуку Федору 

• Поточному Зенону 

• Приходьку Борису

• Прокопіву Ігорю 

• Радченку Андрію

• Романіву Стефану

• Русиняку Андрію

• Саламасі Ігорю

• Святоцькому Олександру 

• Сергійчуку Володимиру 

• Середі Ользі 

• Сироті Ігорю 

• Смолію Валерію 

• Смолію Якову 

• Соболті Юрію 

• Ставнюку Володимиру

• братам Стефанчукам

• Табачину Мирославу 

• Тітарчуку Михайлу 

• Трохимчук Іванні

• Турецькому Володимиру

• Турчинову Олександру 

• Тустановському Юрію

• родині Алєксєєва

• родині Батенка

• родині Блонських 

• родині Болкуна 

• родині Барни

• родині братів Табачиних

• родині Бродовської

• родині Бубняка

• родині Будинських

• родинам Бурковських

• родині Васюників

• родині Василюк 

• родині Винничука

• родині Гавриляка

• родині Гайдай

• родині Галицьких

• родині Ганущина

• родині Головка

• родині Гончарова

• родині Горлова

• родині Грачука

• родині Даниляка

• родині Демидова

• родині Демчика

• родині Демчишина

• родині Диких

• родині Дмитренка

• родині Дерманських

• родині Драп'ятих 

• родині Зарецького

• родині Злакомана

• родині Іванкевича

• родині Кадикала

• родині Кирилюка

родинам:

• Федишину Роману 

• Хмелівському Ростиславу

• Холодницькому Назару 

• Чолію Євгену

• Чотію Миколі 

• Чумі Богдану 

• Шевчуку Андрію

• Шевченку Кирилу 

• Шевченку Олександру

• Шевчуку Володимиру

• Шевчуку Миколі 

• Юнку Мирону 

• Яценюку Арсенію



• родині Кісенка

• родині Козака

• родині Коника

• родині Кошика 

• родині Круша

• родині Куньча

• родині Кутасєвіча

• родині Кучабського

• родині Кучевського

• родині Кучеренка А. 

• родині Кучеренка В.

• родині Кучина

• родині Лукомського

• родині Лучечка

• родині Люшняка

• родинам братів Маркевичів

• родині Маршалків

• родині Мельника 

• родині Мироняка

• родині Михайлецького

• родині Мусіївни

• родині Наталухи

• родині Нікітіна

• родині Оленюка

• родині Онищенко-Буяджи

• родині Осового

• родині Перевезенцева

• родині Погребняка

• родині Прихідних

• родині Пустильного

• родині Рашкевича

• родині Ревчука

• родині Редчука

• родині Рибака

• родині Саєнка

• родині Саламахи

• родині Сапожніка

• родинам Сасюків

• родині Семенюка

• родині Сивуна

• родині Снігурів

• родині Теплюка

• родині Ткаченка

• родині Трохимчука

• родині Трухіна

• родині Устінова

• родині Федорчуків

• родині Федюка

• родині Хміля

• родині Хоми

• родинам Циганенків

• родині Цьвока

установам та організаціям:

• Світовому конгресу українців

• громадській організації «Мистецький Фонд імені Короля Данила»

• Запорізькому національному університету

• Українському інституту національної пам’яті 

• Інституту екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя

• Інституту історії України Національної академії наук України

• Інституту української мови Національної академії наук України

• Київському національному університету імені Тараса Шевченка

• Національному заповіднику «Софія Київська»

• редакції Всеукраїнського правозахисного часопису «Меморіал»

• редакції газети Верховної Ради України «Голос України»

• редакції юридичного журналу «Право України»

рецензентам, авторам та художникам видання
«Українська державність: історико-правничі нариси»

Від імені ради Всеукраїнської правозахисної  
організації «Меморіал» імені Василя Стуса

голова ради Степан Кубів 

• родині Черника

• родині Швагуляка

• родині Шкварилюка

• родині Шпака

• родині Шостака

• родині Шубіна

• родині Юрика



Науково-популярне видання

Українська державність:  
історико-правничі нариси

Керівники проєкту: С. Кубів, О. Святоцький

Наукове редагування В. Смолія, О. Середи, Б. Моркляника,  
І. Якубовського, Н. Лапчинської

Художнє редагування В. Слєпченка, А. Орльонова, А. Холоменюка,  
О. Святоцького, Б. Моркляника

Дизайн, верстка Ф. Поліщука 
Оцифрування зображень Д. Цьвока

Коректура О. Красненко
Підп. до друку 12.07.2021 р. Формат 84×108/16.

Папір офсетний. Друк офсетний.
Ум. друк. арк. 73,5. Обл.-вид. арк. 34.

Зам. 20-570

Всеукраїнська правозахисна організація «Меморіал» імені Василя Стуса
Україна, 01012, м. Київ, Майдан Незалежності, 2, оф. 505а

Тел. +380(68) 81-96-868

Юридичне видавництво «Право України»
Україна, 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 17–21

Тел. +380(44) 53-75-110
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до Державного реєстру видавців, виготовлювачів
і розповсюджувачів видавничої продукції

Серія ДК № 5842 від 06.12.2017 р.

Друк:
ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика»

Свідоцтво серія ДК № 5454 від 14.08.2017 р.
09117, м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 4.

Тел./факс (0456) 39-17-40
Е-mаі1: bс-bооk@uкг.nеt; сайт: http://www.bc-bооk.соm.uа


