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Х. ДЖЕРЕЛОЗНАВЧI ОСНОВИ КУРСУ 
 

Перенесімося уявно в сиву давнину – в останні тисячоліття до 
н.е., аж на кінець першого і початок другого тисячоліття. Що то був 
за час? IX-XII століття в житті східних слов‘ян відомі, як період 
Київської Русі, або давньоруський. Могутня держава-імперія від 
Карпат до Волги і від Прибалтики до чорноморських степів займала 
чільне місце серед держав Європи, досягла великих успіхів у 
ремеслах, торгівлі, культурі, зовнішній політиці, у військовій справі, 
особливо в часи князювання Володимира Святославича (точний рік 
народження невідомий – помер у 1015 р. та Ярослава Мудрого (978-
1054). Їх діяльність глибоко відображена і в багатьох творах 
українських письменників, зокрема в романі Семена Скляренка 
“Володимир”, у романах Павла Загребельного “Диво” і “Євпраксія” та 
в драмі Івана Кочерги “Ярослав Мудрий”. 

Навіть королі великих європейських держав вважали за 
неабияку честь поріднитися з київськими князями. Так, доньки 
Ярослава Мудрого були одружені з королями Франції, Угорщини, 
Норвегії, Швеції. 

Географічне положення Києва (1500-річчя якого поспішили 
відзначити в 1982 р.), розташованого на схрещенні доріг зі Сходу, 
Заходу і шляху з “варяг у греки”, тобто з півночі на південь, сприяло 
розвиткові культури, ремесел, торгівлі з Візантією, Сходом та 
Західною Європою.  

А чи відбувалися державотворчі процеси на українських землях 
до Русі? Чи був на цих землях етнічний осередок, який крізь віки 
об‘єднував державотворчий процес, тобто чи були русичі 
основоположниками нашого державного будівництва? 

На ці хитання проливає певне світло найдавніший український 
літопис на 52-х дубових дощечках – “Велесова книга”, що з‘явилися у 
фотокопіях менш ніж півстоліття тому, відразу ставши загадкою з 
багатьма невідомими.1  

Графіка давнього написання – досі невідоме кириличне письмо. 
Описане у “Велесовій книзі” неодмінно слід пов‘язати з добре 
                                                           
1 Див.: детальніше: Степанишин Б. Історичне тло і корені українського етносу. // 
Українська мова й література у середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 
2001. – 3 (12).- С. 6-16.  
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відомими пізнішими літописами – “Повість врем‘яних літ”, 
“Літописом Київським”, “Літописом Галицько-Волинським” та ін. 

“Велесова книга” – це язичеський літопис, бо від початку до 
кінця його текст пронизує астральний дух, котрий, на думку одного з 
перших дослідників “Велесової книги” Валентина Дем‘янова, має 
зв‘язок із середньоазіатським регіоном і Вавилонією, а через них – 
прабатьківщиною індоєвропейців у околицях Чорного моря. 

З того зв‘язку чітко проглядається історія русів за 1500 років до 
виникнення Київської держави в IX ст. (тобто, виходить, нашому 
етносу 3500 років). 

З тексту пам‘ятки відкриття видно, що її автор, напевно, був 
очевидцем боротьби праукраїнських язичників-рунвірівців у IX ст. 
проти насильницького запровадження тоді чужої нашому народові 
християнської віри. Саме з цих позицій у “Велесової книзі” й оспівано 
історичні злети Русі та її падіння від нищівного удару обрів-аварів. 

Текст прадавнього літопису проймає гіркота, внутрішній 
протест і надія. Почуття гіркоти від втрачених набутків могутньої 
колись держави, її великої культури; протест проти “царювання” 
князів-чужинців, варягів Аскольда і Діра та їхньої прогрецької 
діяльності на шкоду Русі; надія, що русичі таки підуть на освоєні 
ними північні землі, проженуть варягів і об‘єднаються навколо 
знамення бога Сварога, якщо відмовляться од міжплемінних чвар. І 
знову запанує у Європі надмогутня Русколанія-Антія (Україна). 

Як і водиться у літописному жанрі, у “Велесовій книзі” описані 
передусім походи князів, зокрема Оря (Орія) та Киська на південь, у 
край степів. У літопису чітко зафіксовано два державні утворення – 
Русколань і Антія (I-VIII ст. н.е.). на їх руїнах виникає Аскольдова 
держава. Літопис називає чимало тодішніх міст – Суренж–Київ, 
Сурож-Білояр, Воронженець, Трипілля (згадаймо велику трипільску 
культуру; повідомляє про переселення русів під тиском персів у 
Карпатський регіон.  

Згадує літопис і похід перського царя Дарія на нашу Скіфію в 
512 р. до н.е., описаний у повісті Юрія Хорунжого “Гонитва до 
мосту”. Бо саме кіммерійці та скіфи-орачі були предками русів, які, 
освоївши родючий лісостеп, поклали початок землеробству і 
скотарству.  
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Боротьба за ці освоєні землі та вихід до Чорного моря була 
основним рушієм нашої праісторії, у якій і сформувався рус-хлібороб, 
скотар, воїн. 

Були велетенські міграційні процеси скіфів, сарматів і русів до 
Азії, Індії, щоб через сотні літ знову повернутися на свої етнічні землі 
в ареалі Карпати-Бористен (Дніпро), на його правічні береги. 

У тексті “Велесової книги” чимало переказів та міфів. Серед них 
– міф про князя Богумира, його дружину Славунь та їхніх дітей – 
Руса, Сива, Древу, Скріву та Полеву. Останні, мовляв, і стали 
родоначальниками головних слов‘янських племен: русів, сіверян, 
кривичів. До історичних персонажів нашого первісного літопису 
належить і могутній князь Орь (Орій) та його сини Щек, Хорив і Кий. 
Як своєрідний історичній ланцюг, проходять через аннали “Велесової 
книги” язичи, гуни, фракійці, готи, кельти, обри (авари), алани, ромеї і 
греки. Були ще ільмери, але віки розчинили їх у слов‘янському потоці 
на Верхньому Дніпрі та навколо Ільменського озера. Ільмерів літопис 
трактує як родичів-братів русів. Мабуть, так воно і було. 

“Велесова книга” підтвердила давні припущення істориків про 
те, що абетка “кирилиця” є витвором русів ще задовго до Кирила та 
Мефодія. Ці болгарські просвітителі, мовляв, були лише 
популяризаторами нашого українського письма. І дійсно. У 
Подніпровії знайдено сліди ранніших руських (українських) абеток 
доскіфського і скіфського періодів. 

У боротьбі чужої християнської релігії проти народної 
язичницької узвичаїлося принижувати все язичницьке. Отож отоді й 
з‘явився міф про балканських культуртрегерів Кирила та Мефодія.  

VII-III ст. до н.е. – це скіфський період нашої історії часів царя 
Оря. Місцеве автохтонне населення зазнавало тиску із заходу (від 
кельтів) і зі сходу (від сарматів). Були міграційні процеси, внаслідок 
яких русі жили і на Балканах, і в Малій Азії. Про це свідчить, зокрема 
хоча б тамтешня географічна назва Єрусалим (Русалим). 

Вавилонська неволя погнала русичів у XII ст. до н.е. назад, на 
Балкани, а далі в Прикарпаття й на береги Бористену. Так, “Повість 
врем‘яних літ” згадує Подунав‘я як батьківщину слов‘янства. А 
Карпатський період у русів тягнувся з VII до III ст. до н.е. 

Спробуйте порівняти, бо є підстави стверджувати, що 
найближчим до “Велесової книги” за силою виразу патріотичних 
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почуттів стало “Слово о полку Ігоревім”. На семінарах спробуйте 
порівняти їх, зосереджуючись насамперед на стилістиці, образній 
системі, ритміці та ін. 

Неабиякий інтерес становлять згадки “Велесової книги” про 
кіммерійців-попередників і родичів русів. Літописець розповідає про 
занепад Скіфії, про агресію багатьох войовничих племен стосовно 
русів, що змусило їх відійти на північ до Прип‘яті та середнього 
Дніпра. 

У лісах, на берегах Дніпра, сини Оря Щек, Хорив і Кий 
заходилися будувати нову державу русів Русколянь, зводити оборонні 
змійові вали як захист від степу. Один з тих валів можна побачити під 
Києвом і тепер. 

Прихід русів у II ст. до н.е. у середовище ільмерів став початком 
нового історичного етапу. Сарматські племена зайняли всю степову 
зону Причорномор’я. Князь Орь передав владу своїм синам. Один із 
них, Кий, обрав своєю столицею поселення згаданих уже ільмерів над 
Дніпром. Це, очевидно, був прообраз майбутнього Києва. Тоді ж воно 
називалось Суренж-Київ. 

Упродовж кількох століть тривало нове піднаселення русів, руси 
набували державного досвіду. Відтак мужнів, розростався наш етнос. 

II-III ст. н.е. – це часи Руськоланії, часи освоєння 
подніпровських і причорноморських степів русами, коли Сарматія, 
знесилена боротьбою на заході з римськими легіонами, а на сході – з 
кочівниками, тюрками, була розірвана на дві частини. І в цей простір, 
- у степи, до моря, рушили руси, слов‘янізувавши сарматів. 

На ґрунті зарубинецької виникає черняхівська культура. 
Створюються умови для нового державного будівництва. 

Виникає нова держава, названа пізніше Антією. Хто ж такі анти? 
Гіпотеза: це частина русів, їхня козацька верства. Антія мала 
державність і царів, наприклад, цар Бож. Нагадаємо, що 
М.С.Грушевський вважав антів взагалі попередниками сучасних 
українців. 

Отже, руси закріпилися в Подніпров‘ї і Подністров‘ї. Але на них 
потужно, аж на Волинь і Поділля, посунули готи. Ослаблені сармати 
пішли на союз із русами проти гонів. Анти розбили не тільки готів, а 
й гунів. Як наслідок, гуни та готи вийшли з Причорномор‘я й 
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подалися в Подунав‘я, Антія ж вийшла до моря. Умови сприяли 
державному розвиткові. 

Період з V ст. до середини VІ ст. – це епоха великого 
переселення народів. Це мало визначальний вплив на історію русів-
антів. Ймовірно, столицею могутнього царя антів-русів Аттіли 
(насправді – Гатила) був Київ. Через княжі міжусобиці Антія 
занепадає. І все ж Антська держава, попередниця Київської Русі, була 
моделлю нашої держави в VII-IX ст.  

Кінець VII і VIII ст. н.е. – це період роздробленості й північного 
розселення слов‘ян. Значними осередками слов‘ян були руси – в 
межах багатоетнічної Хозарії. З них найміцнішими були руси-
язичники на Волині. 

На язичництво вплинула пропаганда як Візантії (християнство), 
так і Хозарії (юдаїзм). Однак язичництво не прийняло жодної з цих 
ідеологій, бо стояло на позиціях незалежності, плекало космічну, 
астральну позицію людини. 

Тому волхви-жерці кликали на Північ, у ліси, далі від духовної 
окупації. Так на Півночі опинилися слов‘яни, кривичі, дреговичі, 
радомичі й в‘ятичі. 

А на Півдні, зокрема в Криму зі столицею Сурож-Білояр, та на 
Кубані інша частина русів успішно освоювала Причорномор’я. 

Ось з яких часів (2250 р. тому) Крим є руським (українським). 
Арабські історики початку IX ст. (та й сучасний, помер в 2001 р., 
український історик М. Брайчевський та ін.) пишуть про три осередки 
русів, які вони іменують державами: це Куявія-Русь зі столицею в 
Києві, Славія з центром у Ладозі, а пізніше – у Новгороді, і Артанія – 
у Криму і на Кубані. За іншими джерелами, столицею Славії був 
Чернігів, а центр Артанії – Переяслав. Усі вони створили ядро 
Київської Русі.  

IX ст. характерне потужним напливом варягів на Русь-Україну. 
Аскольд і Дір легко захопили владу у Києві, бо для цього їх було 
покликано: відродити незалежну і сильну державу з безмежжям 
централізації й християнством – державною релігією, як 
відповідником цій централізації. До оновленої Русі увійшли поляни, 
сіверяни, уличі й тиверці (волинцевська та роменська культури). 
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Після вдалих походів на Візантію прийшло з її боку визнання 
Київської держави, а з боку Русі – прийняття християнства в 860 р., а 
не 988. 

Отже, хрестив Русь Аскольд, а Володимир завершував процес 
хрещення. Та це буде потім, а поки що князь Олег об‘єднав русів під 
язичницькими прапорами проти християнізації Русі. 

У 833-885 рр. християнству завдано жорстоких ударів. Проте в 
X ст. за допомогою тих самих Рюриковичів християнство заволоділо 
Руссю – княжою Україною. Це хрещення через 128 років здійснив 
князь Володимир. Так зводилася найбільша держава Європи. 
Спадкоємцями цієї праукраїнської держави є сучасні українці. 

Назва держави “Київська Русь” дожила до XVII ст. Паралельно з 
нею існувала інша – Україна. Вона пригодилася нам, коли цар 
Московії Петро I у 1710 р. спеціальним указом привласнив назву 
“Русь” своїй імперії. “Така зміна назви держави, - пише В.Дем‘янов, - 
дала московитам привід зазіхати на привласнення собі всієї історії 
Київської Русі, нехтуючи історичними фактами, забуваючи, що до 
творення народу приводять етнічні процеси в межах певних об‘єднань 
держав, і що для українців такий процес відбувався в Київській 
державі, білорусів – в Русі Литовській, для росіян – в Московському 
царстві”.2  

Для розуміння пафосу “Велесової книги” чи не найважливіші 
ось ці слова з 6-ї дощечки: “А греки, хотячи охрестити нас, аби ми 
забули своїх богів, сподівалися, що в такий спосіб вони навернуть нас 
до себе та зроблять з нас своїх невільників”. Отже, “Велесова книга” – 
це захист споконвічної віри предків, християнський клич захищати 
стародавні духовні святині. Привертає увагу вірш з 9-ї дощечки про 
те, як мужньо боролися наші предки проти навали хижих готів.  

У 1169 р. повністю зруйнувавши Київ, князь Андрій 
Боголюбський, а не Батиєве нашестя, заклав основи занепаду 
Київської Русі, як держави. Українці в складі єдиної держави були 
лише за часів Антії (III-VI ст. н.е.), а також Київської Русі (IX-XII ст.), 
і частково – у Галицько-Волинському князівстві (XIV-XV ст.). 750 
років наша нація була бездержавною. 

 
2 Дем‘янов В. Що було до Русі? – Рівне, 1997. – С. 38. 
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Український народ виник між V і VII ст. Наші стародавні 
культурні традиції були багаті й міцні. І саме це унеможливлило 
штучне злиття українців з білорусами чи росіянами. Кожен з цих 
трьох народів, окрім загальнослов‘янських ознак, крізь віки ніс у собі 
етнічні особливості, притаманні тільки його етносу, й споконвічні 
традиції тієї землі, на якій він сформувався.  

Саме тому в українському етносі є степові скіфсько-сарматські, і 
навіть деякі тюркські елементи; у російському – потужний фіно-
угорський і пізній тюркський; у білоруському – балто-слов‘янський. 

Таким чином, на берегах Дніпра, Волги і Німану утворилися в 
різні періоди різні етноси. Тому антинауковою є теорія про якусь 
єдину однорідну давньоруську народність, котра начебто без вагомих 
(внутрішніх) причин, а лише під впливом монгольської навали за 
короткий час “розпалася” на три народи. Така “теорія” має єдину 
мету: підштовхувати східнослов‘янські народи на боротьбу за 
київську державну спадщину. 

Проте спадщина ця одна, вона неподільна. Вона українська, 
єдина, як один неподільний Київ, як один Бог на небі. Ось чому таке 
велике значення для нас має “Велесова книга”. 

Ще раз наголосимо: “Велесова книга” – це пам‘ятка про 
міфоісторію укрів (українців), родовід яких розпочав легендарний 
Кий, засновник столиці нашої Батьківщини. Це – своєрідний літопис 
про те, як наші прапредки в незвичній суспільно-історичній напрузі 
обстоювали свої духовні надбання, свою самобутність, виборювали 
право на вільне життя.  

Пощезали їхні вороги, пішли в небуття могутні імперії, котрі 
топтали, шматували, нівечили наш народ. А він знову й знову 
підіймався й відтворював свою генетичну суть і здатність до 
регенерування. Це й відобразила “Велесова книга” – свідчення 
невмирущості, незнищенності нашого народу.  

Цей прапродавній літопис, за словами видатного сучасного 
вченого Бориса Яценка, ніщо інше, як відчайдушна спроба 
протистояти наступові ворогів із півночі і півдня. “Ті докорінно 
змінювали соціальні підвалини й стосунки між людьми, 
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утверджували чужий для нас світогляд і чужу мораль, пропонували 
натомість психологію раба”.3  

Сучасний український поет Микола Карпенко за змістом 9-ти 
дубових дощечок “Велесової книги” написав цикл переспівів.  

Оповідаючи про основні джерела Української державності, 
зважаючи на відомі обставини, не можемо не поставити запитання: чи 
дійсно корені українців і росіян різні, що вони різнорасові? Де ж 
місце України і Росії в історії й у сучасному світі? Які ж все таки 
расові корені українців і росіян? Адже навколо всього цього надміру 
різних небилиць і вигадок, а то й спекуляцій. 

За Володимира (978-1013) у межиріччі Волги та Оки на землях 
угро-фінів і тюрків були засновані київські колонії: Володимир, 
Муром і Суздаль. По війні 1169 р. Андрій Боголюбський проголосив 
на Півночі “велікое княжество” – суверенну державу, в якій і мова, і 
релігія, і освіта були ... з Києва. Ось звідки тепер їхня схожість. 

Нашою історією починається історія Європи, нами вона 
тривалий час і визначалася. Ми як держава проіснували майже 
тисячоліття. І не з власної волі майже три століття (280 років) ми, 
українці, на жаль, мали відношення до історії Росії. Хай і пасивне, але 
все ж мали, тому й набралися від них московських “реп‘яхів”. 

Антифеодальна війна під орудою Б.Хмельницького через 
труднощі й невдачі (битва під Берестечком) мала своїм фатальним 
наслідком для нашого народу приєднання України до Московії. На 
жаль, з козацької старшини лише Іван Богун розумів і висловив 
хибність цього кроку. Решка полковників на слово повірили 
підступному московському цареві та його боярам. І цим прирекли 
наш народ на століть кріпаччини, русифікації, на втрату державності. 
Цим хибним і ганебним актом було закабалено Україну на понад три 
століття. 

Україна устами Тараса Шевченка (“Розрита могила”, “Стоїть в 
селі Суботові”, ”Якби-то ти, Богдане, п‘яний”) навіки прокляла його 
за те, що він віддав наш край на поталу російській імперії.  

Висока ідея нації в історії Європейської цивілізації виявила себе 
як один з образів ідеального суспільного цілого, ідеальної спільності. 
А в Україні національна ідея зародилася на основі поєднання 

 
3 Літературна Україна. – 1998. - 26 лютого. 
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новоєвропейських ідеалів суспільної організації. Зародився цей 
процес ще за Київської Русі.  

Виникненню національної ідеї в часи княжої України сприяли і 
династичне ядро, і церковна єдність (єдність віри).  

Потужний поштовх до зміцнення національної ідеї принесла 
Хмельниччина, а далі-гетьманат, настрої автономності, що 
посилювало національну орієнтацію державницького спрямування й 
національного самоусвідомлення багатьох особистостей у середовищі 
військових, педагогів, письменників, ієрархів церкви, державних 
діячів-політиків, істориків, митців та ін. Серед шляхти з‘явилися 
поводирі, які сповідували національну ідею. Це Полетика, 
Калинський, Чепа, літописець Самійло Величко, етнограф Дмитро 
Маркович..., а відомо, що від етнографії – прямий шлях до визначення 
понять “народ”, “народний”, “народність”, а згодом – “нація”, 
“національний”, “національність”. 

Перш ніж продовжити виклад першоджерел курсу, 
рекомендуємо підручники, праці М.Грушевського, М.Аркаса, 
І.Крип‘якевича, Н.Полянської-Василенко, О.Субтельного, “Велику 
історію України” в 2-ї томах, Д.Багалія, наполегливо радимо для 
опанування курсу скористатися книгами С.Мішка (Нарис ранньої 
історії Русі-України. – Нью-Йорк; Торонто; Мюнхен, 1981; Історія 
України в особах: IX-XVIII ст. – К., 1993; Котляр М., Смолій В. 
Історія в життєписах. – К., 1997. 

Дослідження процесу виникнення та розвитку держави і права 
українського народу були започатковані ще в давні часи. Бо 1000 
років тому, в Х-ХІ ст., коли з'явилися перші літописи, здійснювалися і 
перші спроби дослідити виникнення української держави і права. 

Серед найважливіших літописних зведень зустрічаємо складену 
ще в 1113 р. ченцем Києво-Печерського монастиря Нестором 
"Повість врем‘яних літ". 

Джерелом цієї літописної праці були грецькі хроніки, місцеві 
перекази. Як видно з тексту літопису, Нестор виступав проти 
поширення впливу Візантії на українські землі, він пов'язував історію 
Київської Русі зі світовою історією, обґрунтував договірне 
походження української держави: Нестор пов'язує її виникнення з 
договором народу з варягами. 
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В наступному дедалі зростає могутність окремих князівств. 
З'являються і місцеві літописи, зокрема, Галицько-Волинський 1201-
1292 рр. За часів існування Великого князівства Литовського, до 
якого входила більша частина українських земель, з'являється 
Супральський літопис 1520 р. До нього включено і Київський літопис, 
що був додатком до "Повісті". У ньому висвітлюється історія 
української держави і права до 1200 року. 

Пізніше, у ХVІІ ст., з'являються уже праці, що виходять за 
рамки літописів. Серед таких пам'яток зустрічаємо Густинський 
літопис (Густинський монастир), у якому висвітлюється історія 
української держави до 1597 року, а також Межигірський літопис - 
1393 - 1620 рр., Львівський літопис – 1498 - 1649 рр., Хмільницький 
літопис – 1636 - 1650 рр. 

Немов би своєрідним продовженням у другій половині ХVІІ ст. 
появляється хроніка Феодосія Сафановича. Її головна ідея - 
соборність (єдність) України. 

Більш повна і послідовна, як говорять, систематична історія 
України була викладена у "Синопсисі". Вважають, що його автором 
був хтось із ченців Києво-Печерського монастиря. Згодом "Синопсис" 
навіть став шкільним підручником історії як в Україні, так і в Росії. 

Видатним твором з історії держави та права України козацької 
доби є літопис "Самовидця" Романа Ракушки-Романовського. Цей 
літопис охоплює період від 1648 до 1707 рр. Не менш цінними 
працями були сказання канцеляриста Війська Запорозького Самійла 
Величка, літописна розповідь Григорія Граб'янки.  

Автором літопису Самовидця був козацький старшина, згодом 
священик Роман Ракушка-Романовський, написаний цей документ 
живою українською мовою. Його літопис складається з двох частин: 
історичної та літописної. Перша частина охоплює події з 1648 до 
середини 1670-х років. До того ж вона має мемуарний характер.  

Друга частина носить літописний характер, викладена вона у 
формі щоденника, а події висвітлюються рік за роком. 

Спочатку автор літопису розмірковує про причини Визвольної 
війни під приводом Б.Хмельницького. Наголошує на тому, що поляки 
переслідували православних, переобтяжували козаків. Щодо цього, то 
на перше місце ставить порушення права власності козаків. Однак, як 
відомо, причиною війни був захист козаками своїх прав і вільностей. 
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Вони захищали незалежність і волю України. В літопису коротко, без 
усіляких оцінок, подається національно-визвольна війна українського 
народу. З його змісту (тексту) видно, що Роман Ракушка-
Романовський не є прихильником - доброзичливцем панування 
Москви в Україні.  

Літописець використовує виключно тільки назву "Україна", 
жодного разу не послуговується терміном "Малоросія". В цілому 
вважаємо, що літопис Самовидця є надзвичайно важливим джерелом 
для вивчення історії Української держави козацької доби. 

Самійло Величко, як ще один відомий козацький літописець, 
написав двотомне "Сказаніє о войні козацкой з поляками...", що 
охоплює події 1648-1700 років. Джерелами цього "Сказанія" були 
твори німецьких, польських, українських істориків, важливе місце тут 
зайняли розповіді літніх людей, свідків подій, авторські спогади та ін.  

З нашої точки зору, "Сказаніє" Самійла Величка, по суті, є 
першим систематичним викладом історії Козацької держави. 
Запорозька Січ для Самійла Величка, - це втілення демократії та волі. 
І взагалі козацький літописець вважав козаків захисниками 
національних, демократичних прав і вольностей українського народу.  

Водночас Самійло Величко вкрай негативно ставиться до 
міжусобної боротьби за владу, ворожнечі між українською 
старшиною. Нарешті, він вважає, що саме остання призвела до руїни в 
Україні.  

Що ж до Григорія Граб'янки, то названий літописець належав до 
тієї частини української старшини, яка виступала за збереження 
автономії, тобто хоч і урізаної державності України, за відновлення 
гетьманства.  

Джерелами його літопису були відомості, дані, взяті ним із 
різних козацьких документів того часу. Сюди також належать спогади 
учасників подій. Козацький літописець також широко використовує 
твори польських та німецьких авторів-істориків. Він скористався і 
усними джерелами, викладає свої враження, особистий досвід та ін. 

На жаль, оригінал Літопису Г.Граб'янки не зберігся. До нас 
дійшли тільки численні списки з цього твору в рукописних книгах 
ХVІІІ ст. 

У своєму Літописі Г.Граб'янка дає коротку характеристику 
козацтва, показує його військову діяльність, побут, звичаї. Він 
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висвітлює історію встановлення чужоземного панування в Україні, 
викладає причини селянсько-козацьких повстань напередодні 
національно-визвольної війни 1648-1657 рр., подає виклад самого 
ходу визвольної війни. Зрештою, літописець висвітлює піввіковий 
період в історії України після смерті Б.Хмельницького. 

У 30-х роках ХVІІІ ст. було складене так зване "Краткое 
описание Малороссии", що є досить важливим джерелом. Чимало 
фахівців його вважають загальним курсом історії української 
державності. А чому? Бо в ньому, з точки зору багатьох сучасних 
авторів, пов'язується козацька, гетьманська доба української 
державності з князівською.  

В останніх десятиліттях ХVІІІ ст. починається наукова доба у 
розвитку історіографії української держави. Виходять з друку такі, 
зокрема, праці, як "Історія о Малой России" (1799 р.) Михайла 
Антоновського, "Записки о Малороссии" (1798 р.) Якова Марковича. 
У них стверджується, що українське козацтво є прямим нащадком 
русів, які створили Київську державу, проводиться думка, що неволя 
українського народу є тимчасовим явищем. А в майбутньому він 
стане вільним і могутнім. Наводиться зв'язок між становищем 
України часів Київської Русі та її станом у ХVІІІ ст.  

У праці до цього часу невстановленого автора "Історія Русів" 
(початок ХІХ ст.) переконливо обґрунтовано право українського 
народу на самостійний державний і політичний розвиток, на його 
боротьбу за свободу та незалежність. “Історія Русів” стала важливим 
джерелом для подальшого розвитку історіографії української 
державності. 

Першою справді науковою історією української держави можна 
вважати “Історію Малої Росії” А.М.Бантиш-Каменського у чотирьох 
томах (1822-1842 рр.). У цій книзі вперше використано архівні 
джерела, хоча й без належного їх критичного аналізу. 

Державницько-патріотичний дух пронизує п'ятитомну "Історію 
Малоросії" М.Маркевича 1843 року. 

У наукових працях першого ректора Київського університету (з 
1834 р.) М.О. Максимовича спростовано "теорію" московського 
історика М.Погодіна про те, зокрема, що перед навалою монголо-
татарів на Київщині, мовляв, мешкало великоросійське населення, а 
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після монголо-татарського нашестя сюди буцімто емігрували вихідці 
із західноукраїнських земель. 

У ХІХ ст. (1817-1885 рр.) видатний український історик 
російського походження М.Костомаров науково обґрунтував, що 
українці і великороси - це різні народи, хоч і пов'язані між собою 
минулим. Він прямо і беззастережно пов'язав історію Київської Русі з 
Україною. 

У цьому ж ХІХ ст. серед істориків України центральне місце 
належить професорові Київського університету Володимирові 
Антоновичу, полякові за своїм походженням (1838-1908 рр.). Саме він 
створив так звану "Київську школу істориків", їхні наукові праці 
відзначалися ґрунтовним документалізмом. В.Антонович, його учні 
вважали, що історія України - це історія народних мас України. 
Врешті-решт, людей покинула своя ж верхівка, яка сприйняла 
занесений сюди аристократами Польщі чужий спосіб життя.  

Новий крок у розвиток української історичної та державницької 
думки зробив один з найталановитіших учнів В.Антоновича - 
Михайло Сергійович Грушевський, автор майже двох тисяч наукових 
праць. У своїй десятитомній "Історії України-Русі" (тепер 
завершується її перевидання у 12 томах, 14 книгах) М.Грушевський 
подав першу систематичну історію України, показав безперервність 
історичного процесу в тісному зв'язку з розвитком державності, 
поширенням державницьких ідей. До речі, він стояв на позиціях 
українського народництва, надавав більшого значення соціально-
економічним процесам, ніж національно-політичним.  

На початку ХХ ст. сформувався державницький напрям в 
українській історіографії. Найпомітнішими представниками цього 
напрямку стали видатні українські історики Д.Дорошенко, 
С.Томашівський, В.Липинський. Так, у двотомній праці Д.Дорошенка 
"Нарис історії України" історія України не завершується 
Гетьманщиною ХХ ст., як це робили інші українські дослідники, а 
викладається порівняно далі.  

Утворення Української Народної Республіки в 1917 р. дало 
новий, сильний поштовх розвитку української історіографії. 

Заради справедливості, глибоке вивчення історії української 
державності і права не припинялося і в радянську добу. Так, в 1924 р. 
повернувся з еміграції до Києва М.С.Грушевський. В Академії наук 
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України він займається створенням багатьох комісій для вивчення 
історії української держави і права. Саме під його безпосереднім 
керівництвом вивчалася не лише історія української державності, але 
й історія українського права. 

В подібній комісії з вивчення окремо історії українського права 
під керівництвом М.П.Василенка працювали такі відомі фахівці 
права, як Л.О.Окіншевич, І.Ю.Черкаський, М.О.Максименко, 
М.Є.Слабченко, С.М.Іваницький, С.Г.Борисенок, В.Т.Гришко. 
Працюючи в даній комісії та в подальшому, вони зробили найбільший 
вклад у вивчення історії українського права. 

Однак ця діяльність була перервана початком масових репресій 
проти української інтелігенції, починаючи з 1930 року. А згодом, з 
1936 року, вся творчість стала набувати особливої тенденційності та 
упередженості, бо скеровувалася виключно директивами 
комуністичної партії. Проте й цього виявилося замало. 

Вже у постанові ЦК КП(б) України від 1947 р. засуджувалися 
"помилки" українських дослідників попередньої доби. Це стосувалося 
насамперед, зокрема, того, що в основі періодизації історії України 
було, мовляв, відсутнє марксистсько-ленінське формаційне вчення. 
Що історія українського народу нібито розглядалася відірвано від 
історії народів СРСР, поверхово висвітлювалася прогресивна роль 
російської держави та ін. 

Тепер уже українська історична наука стрімко стала 
відкочуватися на позиції російської історичної науки середини ХІХ 
ст. Опублікована в 1953 р. "Історія Української РСР" дванадцятьма 
авторами, по суті, відкрила епоху всілякої фальсифікації історії 
українського народу, його державності. Постійно з праці в працю з 
того часу перекочував відомий горезвісний постулат: "Український 
народ, який разом з російським і білоруським народами вийшов з 
єдиного кореня древньоруської народності, зв'язаний з ними єдністю 
походження, близькістю і спільністю історичного розвитку, завжди 
прагнув до возз'єднання з братнім російським народом". 

В усіх подальших творах українських дослідників історія 
України стала подаватися за такою схемою: Київська Русь - це 
колиска трьох братніх народів. Начебто внаслідок монголо-
татарських навал населення південних земель переселяється на 
Північний Схід і протягом ХVІ-ХVІ ст. саме там формується 



91 

великоруська спільність території і мови з центром у Москві. А 
південно-західні та західні землі нібито були відірвані від Русі. 

І тільки, починаючи з 1654 р., частина з цих земель була 
возз'єднана з Росією. 

І, нарешті, таке. Тільки у ХVІ-ХVІІ ст. формується українська 
народність. А завдяки входженню українських земель до складу 
Російської держави формується український народ, який зазнає 
благодійного впливу з боку російської культури. Виходить, мовляв, 
українські буржуазні націоналісти спробували відірвати Україну від 
Росії, але їм це не вдалося.  

І на завершення подавалася така сумнозвісна теза, що, як відомо, 
повністю провалилася на початку 90-х років XX ст.: український 
народ трансформувався разом з іншими народами СРСР в нову 
історичну спільність - радянський народ. 

Отже, радянські дослідники тепер уже подавали історію 
українського народу, його державності і права як складову частину 
історії російського народу, його державності та права. 

З середини 70-х років ХХ ст. було припинено вивчення в 
українських юридичних вузах та на юридичних факультетах 
навчального предмета "Історія держави і права України".  

А вже у виданій в 1987 р. двотомній монографії "История 
государства и права Украинской ССР" зазначалося, що Україна 
дорадянського періоду ніколи "своєї державності не мала, природно, і 
свого права". 

Відомо, що на засіданні редакційної колегії цього видання в 
1986 р. все ж таки вдалося відстояти лише назву монографії "Історія 
держави і права України" всупереч початковій її назві "Історія 
держави і права на Україні". 

До того ж в "Истории государства и права Украинской ССР" 
висвітлено не історію держави і права українського народу, а 
"суспільно-політичний лад і право на Україні". Так що це є не просто 
гра слів, а пряме зміщення понять, що вело до відповідної зміни 
самого змісту видання, що примусило певним чином орієнтувати як 
дослідників, так і читачів. 

Характерно, що після одержання Україною в 1991 р. 
незалежності тільки останніми роками побачили світ декілька робіт, 
серед них - "Історія держави і права України". Курс лекцій за 
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редакцією професора Київського національного університету ім. 
Т.Г.Шевченка В.Г.Гончаренка (Київ, "Вентурі", 1996), що об'єктивно 
висвітлює історію держави і права України.  

Такої оцінки, на жаль, неможливо зробити щодо виданої у 
Харкові книги "Історія держави і права України" ще в 1993 р. за 
редакцією А.Й.Рогожина. Як видно з її змісту, автори названого 
підручника в кількох книгах для юридичних вузів не відійшли від 
колись нав'язаної концепції, викладеної у "Тезах ЦК КПРС про 300-
річчя возз'єднання України з Росією", зокрема про те, що український 
народ, мовляв ніколи не мав своєї державності. 

Змістовними й дуже корисними для студентів-юристів, істориків 
є видані в 1995 р. у Києві та Львові і рекомендовані Міністерством 
освіти і науки України для використання книги "Історія української 
державності" Я.Малика, Б.Вола і В.Чуприни "Нариси з історії 
українського державотворення" С.Грабовського, С.Ставрояні, 
Л.Шкляра та ін.  

В 1998 р. вийшла з друку праця дніпропетровського професора 
Г.К.Швидько "Історія держави і права України (Х - початок ХІХ 
століття). Навчальний посібник. - Видавництво Дніпропетровського 
університету, рекомендований Міністерством освіти і науки України.  

Як видно з самої назви книги, її змісту, тут чітко викладається 
як історія державності, так і історія права України. В додатку 
навчального посібника містяться окремі важливі документи, зокрема: 
Жалованныя грамоты Литовскому гетьману Константину 
Острожскому, три Литовські статути, Договірні статті 1654 р., Угода 
та Конституції Пилипа Орлика та ін., Короткий словник 
частовживаних термінів українсько-російсько-латинський. 
Наприкінці посібника подано Бібліографічний список основної 
літератури, використаної автором при написанні праці. 

Важливими історичними джерелами курсу є праці Д.Багалія з 
історії Слобідської України, книга невтомного колись донецького 
дослідника П.Лавріва "Історія південно-східної України" (Львів,1992), 
професора Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченка 
В.Сергійчука "Етнічні межі і державний кордон України" 
(Тернопіль,1996), розвідки близької тематики львівського дослідника 
Ф.Заставного, "Історія української конституції" (Київ,1993), 
А.Слісаренка і М.Томенко, праці київських авторів під керівництвом 
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О.Дергачова "Українська державність в ХХ столітті. Історико-
політичний аспект" (Київ,1996, українською, англійською та 
російською мовами), хоч і написана в політологічному плані. 

Неабияке значення для вивчення курсу мають праці видатних 
українських істориків, таких, як Д.Дорошенко, М.Аркас, 
І.Крип'якевич, О.Єфименко та ін. 

Що ж стосується конкретно і окремо історії українського права, 
про яке мова вже йшла, то його історіографія зародилася ще у ХVІІІ 
ст. Так, у 1750-1758 рр. помічник писаря Генерального суду здійснив 
часткову кодифікацію та упорядкував збірник "Суд і розправа в 
правах малоросійських".  

Тут було систематизовано правові норми судового устрою та 
судочинства.  

Дещо пізніше, у 1767 р., член Генерального суду О.Безбородько 
склав "Екстракт малоросійських прав".  

У 1807 р. під керівництвом українського правознавця 
Ф.Давидовича було розроблено "Зібрання малоросійських прав". У 
цій праці було системазовано норми українського цивільного права.  

Професор права Київського університету, незаперечний 
український правознавець-фахівець О.Кістяківський не лише 
систематизував, але й опублікував "Права, за якими судиться 
малоросійський народ". 

У радянський час історія українського права зі зрозумілих 
причин не була об'єктом спеціальних досліджень. З великого масиву 
надто політизованих видань можна виділити працю "История 
кодификации права на Украине в первой половине ХVІІІ в."(1964 р.) 
В.Д.Месяця, а також "Історію кодифікації дореволюційного права на 
Україні" (1968 р.) професора Київського університету А.П.Ткача. У 
своїй праці названий автор приходить до досить цікавого висновку 
про те, що українське право та українська науково-юридична техніка 
були набагато розвиненіші у порівнянні з російським правом і 
російською юридичною технікою. Саме це, на думку професора 
А.П.Ткача, і прирікало на невдачу кодифікацію права України ХVІІІ - 
початку ХІХ ст. 

Щодо судової системи України ХVІІ - ХІХ ст., то вона 
досліджена, наприклад, у працях А.Г.Пащука "Суд і судочинство на 
Лівобережній Україні в ХVІІ - ХVІІІ ст." (1967 р.) та П.Ф.Щербини 
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"Судебная система на Правобережной Украине в конце ХVІІІ-ХІХ 
вв." (1977 р.).  

Коротко про розвиток історіографії проблеми за кордоном, 
авторами з української діаспори. В еміграції тривалий час плідно 
працювали дослідники, праці яких останнім часом здебільшого 
перевидані в Україні. Серед них - О.Оглоблина, Н.Полонської-
Василенко, В.Липинського, С.Томашівського, В.Прокоповича, 
О.Субтельного, А.Жуковського, істориків права А.Яковліва, 
Р.Лащенка та ін. 

Чималий інтерес викликають праці Ю.Липи "Розподіл Росії" 
(Львів, 1995), І.Нагаєвського "Історія української держави двадцятого 
століття" (Київ,1993), Т.Гунчака "Україна, перша половина ХХ 
століття. Нариси політичної історії (Київ,1993), В.Косика "Україна і 
Німеччина у роки Другої світової війни" (Львів,1993). Великий 
фактичний матеріал з історії Карпатської України, виникнення та 
загибелі її державності подано, зокрема, в книзі А.Штефана 
"Августин Волошин - президент Карпатської України. Спомини" 
(Торонто,1977). 

Ведучи мову про праці українських дослідників у еміграції, слід 
відзначити, що в них панує система безперервності історичного 
процесу в Україні, відокремленість його від російського. Автори 
зарубіжжя, як правило, близько до серця сприймають українську 
державницьку ідеологію, українську національну ідею. Їх працям 
властива також і безперервність у розвитку права. Водночас дається 
взнаки слабкість документальної основи взагалі, вітчизняної - 
зокрема. 

Дослiдження процесу виникнення та розвитку держави i права 
українського народу було започатковано ще в давнi часи. Ще 1000 
рокiв тому, в Х-ХI ст., коли з'явилися першi лiтописи, здiйснювалися i 
першi спроби дослiдити виникнення української держави i права. 

Серед найважливiших літопiсних зведень зустрiчаємо 
складену ще в 1113 р. ченцем Києво-Печерського монастиря 
Нестором “Повiсть врем’яних лiт”. 

Джерелом цiєї лiтописної дати були грецькi хронiки, мiсцевi 
перекази. Як видно з тексту лiтопису, Нестор виступав проти 
поширення впливу Вiзантiї на українськi землi, вiн пов'язував iсторiю 
Київської Русi зi свiтовою iсторiєю, обгрунтував договiрне 
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походження української держави: Нестор пов'язує її виникнення з 
договором народу з варягами. 

В наступному дедалi зростає могутнiсть окремих князiвств. 
З'являються i мiсцевi лiтописи, зокрема, Галицько-Волинський 1201-
1292 рр. За часiв iснування Великого князiвства Литовського, до 
якого входила бiльша частина українських земель, з'являється 
Супральський лiтопис 1520 р. До нього включено i Київський лiтопис, 
що був додатком до "Повiстi". У ньому висвiтлюється iсторiя 
української держави i права до 1200 року. 

Пiзнiше, у ХVII ст., з'являються уже працi, що виходять за 
рамки лiтописiв. Серед таких пам'яток зустрiчаємо Густинський 
лiтопис (Густинський монастир), у якому висвiтлюється iсторiя 
української держави до 1597 року, а також Межигiрський лiтопис - 
1393 - 1620 рр., Львiвський лiтопис – 1498 - 1649 рр., Хмiльницький 
лiтопис – 1636 - 1650 рр. 

Немов би своєрiдним продовженням у другiй половинi ХVII 
ст. появляється хронiка Феодосiя Сафановича. Її головна iдея - 
соборнiсть (єдинiсть) України. 

Бiльш повна i послiдовна, як говорять, систематична iсторiя 
України була викладена у "Синопсисi". Ввважають, що його автором 
був хтось iз ченцiв Киево-Печерського монастиря. Згодом "Синопсис" 
навiть став шкiльним пiдручником iсторiї як в Українi, так i в Росiї. 

Видатним твором з iсторiї держави та права України козацької 
доби є лiтопис "Самовидця" Романа Ракушки-Романовського. Цей 
лiтопис охоплює перiод вiд 1648 до 1707 рр. Не менш цiнними 
працями були сказання канцеляриста Вiйська Запорозького Самiйла 
Величка, лiтописна розповiдь Григорiя Граб'янки.  

Автором лiтопису Самовидця був козацький старшина, згодом 
священик Роман Ракушка-Романовський, написаний цей документ 
живою українською мовою. Його лiтопис складається з двох частин: 
iсторичної та лiтописної. Перша частина охоплює подiї з 1648 до 
середини 1670-х рокiв. До того ж вона має мемуарний характер.  

Друга частина носить лiтописний характер, викладена вона у 
формi щоденника, а подiї висвiтлюються рiк за роком. 

Спочатку автор лiтопису розмiрковує про причини визвольної 
вiйни пiд приводом Б.Хмельницького. Наголошує на тому, що поляки 
переслiдували православних, переобтяжували козакiв. Щодо цього, то 
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на перше мiсце ставить порушення права власностi козакiв. Однак, як 
вiдомо, причиною вiйни був захист козаками своїх прав i вільностей. 
Вони захищали незалежнiсть i волю України. В лiтопису коротко, без 
усiляких оцiнок, подається нацiонально-визвольна вiйна українського 
народу. З його змiсту (тексту) видно, що Роман Ракушка-
Романовський не є прихильником-доброзицливцем панування Москви 
в Українi.  

Лiтописець використовує виключно тiльки назву "Україна", 
жодного разу не послуговується термiном "Малоросiя". В цiлому 
вважаємо, що лiтопис Самовидця є надзвичайно важливим джерелом 
для вивчення iсторiї Української держави козацької доби. 

Самiйло Величко, як ще один вiдомий козацький лiтописець, 
написав двотомне "Сказанiє о войнi козацкой з поляками...", що 
охоплює подiї 1648-1700 рокiв. Джерелами цього "Сказанiя" були 
твори нiмецьких, польських, українських iсторикiв, важливе мiсце тут 
зайняли розповiдi лiтнiх людей, свiдкiв подiй, авторськi спогади та iн.  

З нашої точки зору, "Сказанiє" Самiйла Величка по сутi є 
першим систематичним викладом iсторiї Козацької держави. 
Запорозька Сiч для Самiйла Величка - це втiлення демократiї та волi. I 
взагалi козацький лiтописець вважає козакiв захисниками 
нацiональних, демократичних прав i вольностей українського народу.  

Водночас Самiйло Величко вкрай негативно ставиться до 
мiжусобної боротьби за владу, ворожнечi мiж українською 
старшиною. Нарештi, вiн вважає, що саме остання призвела до руїни в 
Українi.  

Що ж до Григорiя Граб'янки, то названий лiтописець належав 
до тiєї частини української старшини, яка виступала за збереження 
автономiї, тобто хоч i урiзаної державностi України, за вiдновлення 
гетьманства.  

Джерелами його лiтопису були вiдомостi, данi, взятi ним з 
рiзних козацьких документiв того часу. Сюди також належать спогади 
учасникiв подiй. Козацький лiтописець також широко використовує 
твори польських та нiмецьких авторiв-iсторикiв. Вiн скористався i 
усними джерелами, викладає своє враження, особистий досвiд та iн. 

На жаль, оригiнал Лiтопису Г.Граб'янки не зберiгся. До нас 
дiйшли тiльки численнi списки з цього твору в рукописних книгах 
ХVIII ст. 
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У своєму Лiтописi Г.Граб'янка дає коротку характеристику 
козацтва, показує його вiйськову дiяльнiсть, побут, звичаї. Вiн 
висвiтлює iсторiю встановлення чужоземного панування в Українi, 
викладає причини селянсько-козацьких повстань напередоднi 
нацiонально-визвольної вiйни 1648-1657 рр., подає виклад самого 
ходу визвольної вiйни. Зрештою, лiтописець висвiтлює пiввiковий 
перiод в iсторiї України пiсля смертi Б.Хмельницького. 

У 30-х роках ХVIII ст. було складене так зване "Краткое 
описание Малороссии", що є досить важливим джерелом. Чимало 
фахiвцiв його вважають загальним курсом iсторiї української 
державностi. А чому? Бо в ньому, з точки зору багатьох сучасних 
авторiв, пов'язується козацька, гетьманська доба української 
державностi з князiвською.  

В останнiх десятилiттях ХVIII ст. починається наукова доба у 
розвитку iсторiографiї української держави. Виходять з друку такi, 
зокрема, працi, як "Iсторiя о Малой России" (1799 р.) Михайла 
Антоновського, "Записки о Малороссии" (1798 р.) Якова Марковича. 
У них стверджується, що українське козацтво є прямим нащадком 
русiв, якi створили Київську державу, проводиться думка, що неволя 
українського народу є тимчасовим явищем. А в майбутньому вiн 
стане вiльним i могутнiм. Наводиться зв'язок мiж становищем 
України часiв Київської Русi та її станом у ХVIII ст.  

У працi до цього часу невстановленого автора "Iсторiя Русiв" 
(початок ХIХ ст.) переконливо обгрунтовано право українського 
народу на самостiйний державний i полiтичний розвиток, на його 
боротьбу за свободу та незалежнiсть. "Iсторiя Русiв" стала важливим 
джерелом для подальшого розвитку iсторiографiї української 
державностi. 

Першою справдi науковою iсторiєю української держави 
можна вважати "Iсторiю Малої Росiї" А.М.Бантиш-Каменського у 
чотирьох томах (1822-1842 рр.). У цiй книзi вперше використано 
архiвнi джерела, хоча й без належного їх критичного аналiзу. 

Державницько-патрiотичний дух пронизує п'ятитомну "Iсторiю 
Малоросiї" М.Маркевича 1843 року. 

У наукових працях першого ректора Київського унiверситету 
(з 1834 р.) М.О. Максимовича спростовано "теорiю" московського 
iсторика М.Погодiна про те, зокрема, що перед навалою монголо-



98 

татарiв на Київщинi, мовляв, мешкало великоросiйське населення, що 
пішлотому на північний схід, а пiсля монголо-татарського нашестя 
сюди буцiм-то емiгрували вихiдцi iз захiдноукраїнських земель. 

У ХIХ ст. (1817-1885 рр.) видатний український iсторик 
росiйського походження М.Костомаров науково обгрунтував, що 
українцi i великороси - це рiзнi народи, хоч i пов'язанi мiж собою 
минулим. Вiн прямо i беззастережно пов'язав iсторiю Київської Русi з 
Україною. 

У цьому ж ХIХ ст. серед iсторикiв України центральне мiсце 
належало професоровi Київського унiверситету Володимировi 
Антоновичу, поляковi за своїм походженням (1838-1908 рр.). Саме вiн 
створив так звану "Київську школу iсторикiв". Їхнi науковi працi 
вiдзначалися грунтовним документалiзмом. В.Антонович, його учнi 
вважали, що iсторiя народних мас України – це і є її історія. Врештi-
решт людей покинула своя ж верхiвка, яка сприйняла занесений сюди 
аристократами Польщi чужий спосiб життя.  

Новий крок у розвитку української  iсторичної та 
державницької думки зробив один з  найталановитiших учнiв 
В.Антоновича - Михайло Сергiйович Грушевський, автор майже двох 
тисяч наукових праць. У своїй десятитомнiй "Iсторiї України-Русi" 
(тепер завершилося її перевидання у 12 томах, 14 книгах) 
М.Грушевський подав першу систематичну iсторiю України, 
показав безперервнiсть iсторичного процесу в тiсному зв'язку з 
розвитком державностi, поширенням державницьких iдей. До речi, 
вiн стояв на позицiях українського народництва, надавав бiльшого 
значення соцiально-економiчним процесам, нiж нацiонально-
полiтичним.  

На початку ХХ ст. сформувався державницький напрямок в 
українськiй iсторiографiї. Найпомiтнiшими представниками цього 
напрямку стали видатнi українськi iсторики Д.Дорошенко, 
С.Томашiвський, В.Липинський. Так, у двотомнiй працi Д.Дорошенка 
"Нарис iсторiї України" iсторiя України не завершується 
Гетьманщиною ХХ ст., як це робили iншi українськi дослiдники, а 
викладається порiвняно далi.  

Утворення Української Народної Республiки в 1917 р. дало 
новий, сильний поштовх розвитку української iсторiографїї. 
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Заради справедливостi, скажемо, що глибоке вивчення iсторiї 
української державностi i права не припинялося i в радянську добу. 
Так, в 1924 р. повернувся з емiграцiї до Києва М.С.Грушевський. В 
Академiї наук України вiн займається створенням багатьох комiсiй 
для вивчення iсторiї української держави i права. Саме пiд його 
безпосереднiм керiвництвом вивчалася не лише iсторiя української 
державностi, але й iсторiя українського права. 

В подiбнiй комiсiї з вивчення окремо iсторiї українського 
права пiд керiвництвом М.П.Василенка працювали такi вiдомi фахiвцi 
права, як Л.О.Окiншевич, I.Ю.Черкаський, М.О.Максименко, 
М.Є.Слабченко, С.М.Iваницький, С.Г.Борисенок, В.Т.Гришко. 
Працюючи в данiй комiсiї та в подальшому, вони зробили найбiльший 
вклад у вивчення iсторiї українського права. 

Однак ця дiяльнiсть була перервана початком масових 
репресiй проти української iнтелегенцiї, починаючи з 1930 року. А 
згодом, з 1936 року, вся творчiсть стала набувати особливої 
тенденцiйностi та упередженостi, бо скеровувалася виключно 
директивами комунiстичної партiї. Проте й цього виявилося замало. 

Вже у постановi ЦК КП(б) України вiд 1947 р. засуджувалися 
"помилки" українських дослiдникiв попередньої доби. Це стосувалося 
насамперед, зокрема, того, що в основi перiодизацiї iсторiї України 
було, мовляв, вiдсутнє марксистсько-ленiнське формацiйне вчення. 
Що iсторiя українського народу нiбито розглядалася вiдiрвано вiд 
iсторiї народiв СРСР, поверхово висвiтлювалася прогресивна роль 
росiйської держави та iн. 

Тепер уже українська iсторична наука стрiмко стала 
вiдкочуватися на позицiї росiйської iсторичної науки середини ХIХ 
ст. Опублiкована в 1953 р. "Iсторiя Української РСР" дванадцатьмя 
авторами по сутi вiдкрила епохувсiлякої фальсифiкацiї українського 
народу, його державностi. Постiйно, з працi в працю з того часу 
перекочував вiдомий горезвiсний постулат: "Український народ, який 
разом з росiйським i бiлоруським народами вийшов з єдиного кореня 
древньоруської народностi, зв'язаний з ними єднiстю походження, 
близкiстю i спiльнiстю iсторичного розвитку, завжди прагнув до 
возз'єднання з братнiм росiйським народом". 

В усiх подальших творах українських дослiдникiв iсторiя 
України стала подаватися за такою схемою: Київська Русь - це 
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колиска трьох братнiх народiв. Начебто внаслiдок монголо-
татарських навал населення пiвденних земель переселяється на 
Пiвнiчний Схiд i протягом ХVI-ХVI ст. саме там формується 
великоруська спiльнiсть територiї i мови з центром у Москвi. А 
пiвденно-захiднi та захiднi землi нiбито були вiдiрванi вiд Русi. I 
тiльки, починаючи з 1654 р., частина з цих земель була возз'єднана з 
Росiєю... 

I, нарештi, таке. Тiльки у ХVI-ХVII ст. формується українська 
народнiсть. А завдяки входженню українських земель до складу 
Росiйської держави формується український народ, який зазнає 
благодiйного впливу з боку росiйської культури. Виходить, мовляв, 
українськi буржуазнi нацiоналiсти спробували вiдiрвати Україну вiд 
Росiї, але їм це не вдалося.  

I на завершення подавалася така сумнозвісна теза, що, як 
вiдомо, повнiстю провалилася на початку 90-х рокiв: Український 
народ трансформувався разом з iншими народами СРСР в нову 
iсторичну спiльнiсть - радянський народ. 

Отже, радянськi дослiдники тепер уже подавали iсторiю 
українського народу, його державностi i права як складову частину 
iсторiї росiйського народу, його державностi та права. 

З середини 70-х рокiв ХХ ст. було припинено вивчення в 
українських юридичних вузах та на юридичних факультетах 
навчального предмета "Iсторiя держави i права України".  

А вже у виданiй в 1987 р. двотомнiй монографiї "История 
государства и права Украинской ССР" зазначалося, що Україна 
дорадянського перiоду не мала "своєї державностi, не мала, природно, 
i свого права". 

Вiдомо, що на засiданнi редакцiйної колегiї цього видання в 
1986 р. все ж таки вдалося вiдстояти лише назву монографiї "Iсторiя 
держави i права України" всупереч початковiй її назвi "Iсторiя 
держави i права на Українi". 

До того ж в "Истории государства и права Украинской ССР" 
висвiтлено не iсторiю держави i права українського народу, а 
"суспiльно-полiтичний лад i право на Українi". Так що це не гра слiв, 
а пряме змiщення понять, що вело до вiдповiдної змiни самого змiсту 
видання, що примусило певним чином орiєнтувати як дослiдникiв, так 
i читачiв. 
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Характерно, що пiсля одержання Україною в 1991 р. 
незалежностi тiльки останнiми роками побачили свiт декiлька робiт, 
серед них - "Iсторiя держави i права України". Курс лекцiй за 
редакцiєю професора Київського нацiонального унiверситету iм. 
Т.Г.Шевченка В.Г.Гончаренка (Київ,"Вентурi", 1996), що об'єктивно 
висвiтлює iсторiю держави i права України.  

Такої оцiнки, на жаль, неможливо зробити щодо виданої у 
Харковi книги "Iсторiя держави i права України" ще в 1993 р. за 
редакцiєю А.Й.Рогожина. Як видно з її змiсту, автори названого 
пiдручника в кiлькох книгах для юридичних вузiв не вiдiйшли вiд 
колись нав'язаної концепцiї, викладеної у "Тезах ЦК КПРС про 300-
рiччя возз'єднання України з Росiєю", зокрема про те, що український 
народ, мовляв нiколи не мав своєї державностi. 

Змiстовними й дуже корисними для студентiв-юристiв є виданi 
в 1995 р. у Києвi та Львовi i рекомендованi Мiнiстерством освiти 
України для використання книги "Iсторiя української державностi" 
Я.Малика, Б.Вола i В.Чуприни. "Нариси з iсторiї українського 
державотворення" С.Грабовського, С.Ставроянi, Л.Шкляра та iн.  

В 1998 р. вийшла з друку праця днiпропетровського професора 
Г.К.Швидько "Iсторiя держави i права України (Х - початок ХIХ 
столiття). Навчальний посiбник.- Видавництво Днiпропетровського 
унiверситету, рекомендований Мiнiстерством освiти.  

Як видно з самої назви книги, її змiсту, тут чiтко викладається 
як iсторiя державностi, так i iсторiя права України. В додатку 
навчального посiбника мiстяться окремi важливi документи, зокрема: 
Жалованныя грамоты Литовскому гетьману Константину 
Острожскому, три Великого князівства Литовського статути, 
Договiрнi статтi 1654 р., Угода та Конституцiї Пилипа Орлика та iн., 
Короткий словник частовживаних термiнiв українсько-росiйсько-
латинський. Наприкiнцi посiбника подано Бiблiографiчний список 
основної лiтератури (31), використаної автором при написаннi працi. 

Надзвичайно важливими, написаними на основі сучасних 
підходів і вимог стали посібники одеського вченого П.П.Музиченка 
“Історія держави і права України”, що витримав видання в 1999 і 2000 
роках, а також опубліковані І-а і ІІ а частина цієї книги російською 
мовою. 
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Не менш знаменним і потрібним став видрук національною 
академією права ім. Ярослава Мудрого (М. Харків) двотомного 
Академічного видання “Історія держави і права України” в 2001 р. 

Важливими iсторичними джерелами курсу є працi Д.Брагiля з 
iсторiї Слобiдської України, книга невтомного донедавна донецького 
дослiдника П.Лаврiва "Iсторiя пiвденно-схiдної України" (Львiв,1992), 
професора Київського нацiонального унiверситету iм.Т.Г.Шевченка 
В.Сергiйчука "Етнiчнi межi i державний кордон України" 
(Тернопiль,1996), розвiдки близької тематики львiвського дослiдника 
Ф.Заставного "Iсторiя української конституцiї" (Київ, 1993), київських 
авторiв пiд керiвництвом О.Дергачова "Українська державнiсть в ХХ 
столiттi. Iсторико-полiтичний аспект" (Київ,1996, українською, 
англiйською та росiйською мовами), хоч i написана в полiтологiчному 
планi. 

Неабияке значення для вивчення курсу мають працi видатних 
українських iсторикiв, таких, як Д.Дорошенко, М.Аркас, 
I.Крип'якевич, О.Єфименко та iн. 

Що ж стосується конкретно i окремо iсторiї українського 
права, про яке мова вже йшла, то його iсторiографiя зародилася ще у 
ХVIII ст. Так, у 1750-1758 рр. помiчник писаря Генерального суду 
здiйснив часткову кодифiкацiю та упорядкував збiрник "Суд i 
розправа в правах малоросiйських".  

Тут було систематизовано правовi норми судового устрою та 
судочинства.  

Дещо пiзнiше, у 1767 р., член Генерального суду 
О.Безбородько склав "Екстракт малоросiйських прав".  

У 1807 р. пiд керiвництвом українського правознавця 
Ф.Давидовича було розроблено "Зiбрання малоросiйських прав". У 
цiй працi було системазовано норми українського цивiльного права.  

Професор права Київського унiверситету, незаперечний 
український правознавець-фахiвець О.Кiстякiвський не лише 
систематизував, але й опублiкував "Права, за якими судиться 
малоросiйський народ". 

У радянський час iсторiя українського права зi зрозумiлих 
причин не була об'єктом спецiальних дослiджень. З великого масиву 
надто полiтизованих видань можна видiлити працю "История 
кодификации права на Украине в первой половине ХVIII в."(1964 р.) 
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В.Д.Месяця, а також "Iсторiю кодифiкацiї  дореволюцiйного права на 
Українi" (1968 р.) професора Київського унiверситету А.П.Ткача. У 
своїй працi названий автор приходить до досить цiкавого висновку 
про те, що українське право та українська науково-юридична технiка 
були набагато розвиненiшi у порiвняннi з росiйським правом i 
росiйською юридичною технiкою. Саме це, на думку професора 
А.П.Ткача, i прирiкало на невдачу кодифiкацiю права України ХVIII - 
початку ХIХ ст. 

Щодо судової системи України ХVII - ХIХ ст., то вона 
дослiджена, наприклад, у працях А.Г.Пащука "Суд i судочинство на 
Лiвобережнiй Українi в ХVII - ХVIII ст." (1967 р.) та П.Ф.Щербини 
"Судебная система на Правобережной Украине в конце ХVIII-ХIХ 
вв". (1977 р.). 

Коротко про розвиток iсторiографiї проблеми за кордоном, 
авторами з української дiаспори. В емiграцiї тривалий час плiдно 
працювали дослiдники, працi яких останнiм часом здебiльшого 
перевиданi в Українi. Серед них - О.Оглоблина, Н.Полонської-
Василенко, В.Липинського, С.Томашiвського, В.Прокоповича, 
О.Субтельного, А.Жуковського, iсторикiв права А.Яковлiва, 
Р.Лащенка та iн. 

Чималий iнтерес викликають працi Ю.Липи "Розподiл Росiї" 
(Львiв, 1995), I.Нагаєвського "Iсторiя української держави двадцятого 
столiття" (Київ,1993), Т.Гунчака "Україна, перша половина ХХ 
столiття. Нариси полiтичної iсторiї (Київ,1993), В.Косика "Україна i 
Нiмеччина у роки Другої свiтової вiйни" (Львiв,1993). Великий 
фактичний матерiал з iсторiї Карпатської України, виникнення та 
загибелi її державностi подано, зокрема, в книзi А.Штефана 
"Августин Волошин - президент Карпатської України. Спомини" 
(Торонто,1977). 

Ведучи мову про працi українських дослiдникiв у емiграцiї, 
слiд вiдзначити, що в них пануєсистема безперервностi iсторичного 
процесу в Українi, вiдокремленiсть його вiд росiйського. Автори 
зарубiжжя, як правило, близько до серця сприймають українську 
державницьку iдеологiю, українську нацiональну ідею. Їх працям 
властива також i безперервнiсть у розвитку права. Водночас дається 
взнаки слабкiсть документальної основи взагалi, вiтчизняної - 
зокрема. 
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Надзвичайно важливим джерелом, яке важко переоцiнити, при 
вивченнi нашого навчального курсу, та й для юридичної практики 
взагалi, має шеститомник "Юридична енциклопедiя, що видається 
Інститутом держави i права НАН України. У виданнi передбачається 
подати бiльше 10 тисяч статей, понять, термiнiв. У листопадi 1998 р. 
побачив свiт I-й том цього видання, пiдготовлений бiльш як 
трьохстами авторами з числа провiдних вчених-юристiв i практикiв. 
Це перше видання в Українi за всi часи. Немає йому аналогiв i в 
країнах СНД. 
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М.Л.Палієнко 
(1876-1938) 
Академік АН УРСР Харківського інституту народного господарства. 
Відомий державознавець, автор класичних праць з проблем федералізму, 
державного суверенітету. 
 
М.О.Максимейко 
(1870-1941) 
Член-кореспондент АН УРСР Харківського університету. Його праці історії 
західноруського та українського права стали справжньою окрасою українського 
історичного правознавства. 
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М.С.Державін 
(1877-1953) 
Дійсний член АН СРСР. Директор інституту слов'янознавства АН СРСР.  
Лауреат Державної премії. 
Серед багатьох наукових проблем історико-правничого характер займався 
вивченням історії південно-російських болгарів, їх колоній та ін. 
 

Ш.Крип'якевич 
(1886-1967) 
Дійсний член Академії наук України. Доктор історичних наук, професор, завідувач 
кафедри історії України Львівського державного університету ім. І Я.Франка. Автор 
багатьох фундаментальних робіт з історії Української Держави, Українського 
війська. 
Зазнавав у відомі часи переслідувань як "фашист і гетьманець", "шпигун-історик" та 
ін. 
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А.Л.Ривлін 
(1893-1974) 
Доктор юридичних наук, професор, завідувач юридичного відділу Харківського 
губернського окружного, обласного виконавчого комітету. 
 
В.І.Сливицький 
(1876-1957) 
Професор, перший декан правового факультету Харківського університету в 1920-
1922рр. 
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В.І.Пічета 
(1878-19470) 
Дійсний член АН СРСР. Доктор історичних наук, професор історії Московського, 
ректор Білоруського університетів (1921-1930). 
Автор багатьох наукових досліджень з проблем Київської, Литовсько-Руської 
держав, селянських рухів та ін. 
 

В.С.Трахтеров 
(1884-1975) 
Професор, завідуючий кафедрою кримінального права Харківського юридичного 
інституту в 1937-1941, 1946-1953 рр. 
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М.М. Гродзинський 
(1887-І962) 
Доктор юридичних наук, професор, завідуючий кафедрою кримінального процесу 
Харківського юридичного інституту. Автор багатьох змістовних наукових праць з 
кримінального права в 1936-1956 рр. 
 

С.І.Вільнянський 
(1896-1965) 
Доктор юридичних наук, професор, завідуючий кафедрою цивільного права з 1944 
по 1960 рр., виконуючий обов'язки директора Харківського юридичного інституту з 
1948 по 1950 рр. Опублікував чимало праць такого класичного напрямку 
юриспруденції, як цивільне право. 



110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

М.В.Гордон 
(1902-1968) 
Доктор юридичних наук, професор, завідуючий кафедрою цивільного права 
Харківського юридичного інституту в 1960-1968 рр. 
 
М.П.ІІечкіна 
(1901) 
Дійсний член АН СРСР. Професор Московського університету. 
Її перу належить величезна кількість наукових праць. Особливо з проблем 
різночинства, декабристського, селянського рухів у Росії та Україні. 
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В.П.Маслов 
Ректор Харківського юридичного інституту (1962-1987 рр.). 
Доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент АН УРСР. 
 

О.Д.Кисельов 
(1857-1926) 
Професор, завідуючий кафедрою кримінального права Харківського інституту 
народного господарства в 1920 - 1926 рр. 
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О.М.Якуба 
(1908-1980) 
Доктор юридичних наук, професор кафедри адміністративного права Харківського 
юридичного інституту. 
 

Р.С.Павловський 
(1924-1989) 
Герой Радянського Союзу, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
державного та адміністративного права (потім адміністративного права) 
Харківського юридичного інституту в 1972-1989 рр. 
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