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ХІ. ПРО ОСНОВНI ЕТАПИ IСТОРIЇ УКРАЇНСЬКОЇ 
ДЕРЖАВНОСТI I ПРАВА ТА ЇХ ПЕРШОВИТОКИ 

 
Думаємо, що немає потреби зайвий раз переконувати читача у 

своєчасностi видань на iсторико-правничу тематику, пам'ятаючи про 
те, якою "специфiчною" взагалi була наша iсторiя у викладi так званої 
марксистської науки. До того ж справа тут не тiльки в "бiлих плямах", 
"чорних дiрках", цьому невинному евфемiзмовi часiв горбачовської 
ери гласностi, а в бiльш глибиннiй сутi справи. Вона торкається 
свiтоглядних, етодологiчних, концептуальних засад розумiння, 
осмислення й висвiтлення iсторичного поступу взагалi, а тим бiльше 
українського, нацiонального - зокрема. 

Колишня партiйна наука, як загальновiдомо, гiперболiзувала 
принципи класового, партiйного пiдходу до iсторiї, тому майже 
повнiстю звела нанiвець поняття "нацiональна iсторiя", як складову й 
невiд'ємну частину свiтової та вселюдської iсторiї. 

Вiдтак утворилися не лише прогалини в iсторичнiй свiдомостi 
цiлих поколiнь, але й спотворений образ i власної, i свiтової iсторiї. 

Звiдси зовсiм не в простому поповненнi вiдсутнiх ланок 
загальноiсторичного процесу слiд, з нашої точки зору, вбачати сенс i 
завдання освiченої людини взагалi, тим бiльше науковця, викладача, 
чи скажiмо, просвiтянина, а в докорiннiй змiнi теоретико-
методологiчної парадигми, у межах якої тiльки й можливо просування 
до iсторичної правди, що в свою чергу, є уособленням iстини та 
моралi одночасно.  

Саме означенi засади й слугували авторам посiбника, бо їхня 
мета полягає в тому, щоб спробувати вiдтворити в уявi аудиторiї, 
читачiв бiльш-менш цiлiсний образ порушеної теми минувшини, з 
якою пов'язанi нашi земля, країна, держава, їх сучаснiсть та 
перспективи на майбутнє. 

Звичайно, в данiй розробцi ми не пишемо, чи не говоримо про 
iсторiю як таку. Це не входило до нашого завдання. Бо водночас 
всеосяжнi або ж узагальнюючi курси iсторiї України вже давно 
iснують, насамперед завдяки чудовiй плеядi українських iсторикiв 
ХIХ-початку ХХ ст., як-то М.Костомаров, М.Кулiш, В.Антонович, 
О.Єфименко, М.Грушевський, Д.Дорошенко, М.Аркас, Н.Полонська-
Василенко та iн. 
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Серед сучасних iсторикiв кiнця другого тисячолiття, якими 
iсторiя України, її державностi та права осмислюється в її 
всеосяжностi та повнотi, варто назвати i О.Субтельного - 
представника української iсторико-правничої науки в дiаспорi. У цiй 
же вiдомiй когортi бачимо i Т.Гунчака, В.Косика, I.Нагаєвського. Їхнi 
працi добре вiдомi фахiвцям, створенi на сучасному рiвнi вимог до 
теорiї та методологiї українознавства, подають цiлiсний iсторичний 
процес, у поєднаннi iз правовими засадами, нашої Батькiвщини. 

Варто також хоча б згадати появу публiкацiї конспекту 
"Iсторiя України. Нова концепцiя" тепер уже вiдомого (ранiше дещо 
замовчуваного) українського iсторика М.Брайчевського, а також 
автора ряду робiт з iсторiї Київської держави. Названа його праця 
переконливо засвiдчує, наскiльки нагальною до цього часу є потреба в 
глобальному переосмисленнi вiтчизняної iсторiї, iсторiї її державностi 
та права. I добре, що ця робота вже набирає обертiв, а хто хоче ще раз 
переконатися у цьому, нехай уважно перегляне рекомендовану 
лiтературу, подану в цiй книжцi. 

Слiд зазначити, що гостра потреба у створеннi якiсно нової 
iсторико-правничої науки й викладання вiдповiдних курсiв та 
предметiв у загальноосвiтнiх школах, гiмназiях, лiцеях, коледжах, 
вищих закладах освiти нинi усвiдомлюється в кожнiй колишнiй 
республiцi СРСР, а сьогоднi сувереннiй державi. Про це свiдчать 
численнi матерiали як науково-теоретичного, так i публiцистичного 
характеру, зокрема, в наших сусiдiв. 

Ще один далеко не другорядний момент, з чим уже 
стрiчаються нашi викладачi в роботi зi студентами з iнших колишнiх 
радянських республiк, тепер суверенних держав. У цьому зв'язку ще 
раз пiдкреслимо: цiлком припустимо, що образи нацiональних iсторiй, 
створених на солiдному науковому грунтi, проте з "нацiональною 
специфiкою", нерiдко будуть вiдмiнними один вiд одного. I це 
природно i зрозумiло. Зрештою, очевидно, що скажiмо, росiяни дещо 
по iншому сприймають нашу iсторiю, нiж свою. I вiдповiдно, ми - 
їхню, нiж ми свою. Так воно й має бути. Бо в цьому проявляється 
своєрiднiсть нацiонального свiтогляду, нацiональної психологiї та 
характеру, менталiтету, якщо хочете, врештi-решт - нацiональної 
традицiї державотворення i правової творчостi.  
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Головне ж, щоб ця вiдмiннiсть i своєрiднiсть у трактуваннi 
iсторичних подiй, явищ, осiб i навiть правових норм не зводилися до 
"зведення рахункiв", до образ, кривди й бажання якщо не фiзичного, 
то хоча б iдеологiчного реваншу.  

Тому нам слiд усiм разом долати нелегкий тягар 
псевдонаукової iсторiософської мiфологiї й пробиватися через цi 
нетрi до правди рiшуче i послiдовно, якомога безболiсно, бо такi 
закони життя, коли рано чи пiзно це доведеться робити обов'язково. 

При цьому повторимося, що автори не претендують на будь-
яку iсторико-наукову всеосяжнiсть. Наша мета полягає в тому, щоб 
систематизувати той розрiзнений i фрагментарно поданий у рiзних 
джерелах, версiях, напрямках i школах матерiал у єдине рiчище. А 
саме: простежити державотворчi i правовi процеси на теренах 
України вiд самого початку, вiдколи на сучаснiй географiчнiй картi 
України почали виникати, розвиватися, занепадатиi вiдроджуватися 
держави рiзного типу, як за iсторико-етнiчним, соцiально-класовим, 
так i за геополiтичним характером.  

Що ж до проблеми державностi i державогенези в усiх її 
iсторико-нацiональних проявах та якостях, то вона вже сама по собi 
досить складна. Бо полягає в очевидних на сьогоднi фактах i реалiях. 
Перше - це iснування незалежної Української держави в сiм'ї 
європейських народiв. А друге, власне, пов'язане з першим, проте 
спрямовує наш погляд у минуле.  

Сучасна наука, але не полiтика, це зрозумiло, довела факт 
iснування українцiв як етносу, щонайменше, з перших столiть нашої 
ери. Не будемо приховувати, це iнодi важко довести, апелюючи до 
такого важливого чинника сучасного розумiння етнiчностi, як 
самосвiдомостi. Однак хто може заперечити в силу своєї освiченостi 
та пiдготовки, що iснують також iншi важливi складовi цього 
феномену - це комплекс суспiльно - побутових явищ, що в своїй 
сукупностi утворюють систему етнiчної культури. Остання ж i є саме 
тим переконливим свiдченням iснування етносу, що рухається в часi i 
просторi, iншими словами, розвивається.  

I от саме на певному етапi етногенезу, та ще й в разi, коли 
етнос не розчиняється серед iнших, i з'являється державнiсть - 
полiтичний органiзм життєдiяльностi етносу, що не може обiйтися без 
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правових норм, спочатку навiть хоча б тiльки усних, узвичаєних, 
котрий трансформується у нацiю. 

Усi цi моменти, визначенi для етногенезу народiв, що 
перейшли iз стадiї етнiчностi в стадiю нацiотворення, зрозумiло, 
наявнi також i в iсторiї українського народу. Парадокс при цьому 
полягає в тому, що особливо в минулому, а подекуди й у сучасному 
українська iсторiя iнодi усвiдомлюється, бачите, як етнiчна iсторiя, 
обмежена рамками лише етнокультурної специфiки. Одночасно не 
усвiдомлюється, як iсторiя полiтична, тобто iсторiя державотворення.  

У кращому випадку, ця остання виступає як яскравий епiзод 
лише героїчної доби часiв Київської Русi чи Козаччини, не бiльше й 
не менше. Це горе - полiтиканство не безневинне, тут присутнiй 
холодний i далекоглядний розрахунок, що проявляється i тепер. 

Так у полiтицi, вiдомих державних колах, а затим i в залежних 
вiд них науково - публiцистичних творах, лiтературi взагалi, а за цим, 
зрештою, i в суспiльнiй свiдомостi утвердився з часом досить 
живучий, консервативний стереотип про "бездержавнiсть" української 
нацiї. Якщо ж по сутi, то це саме по собi вже є яскравим уособленням 
логiчної й теоретичної, м'яко кажучи, нiсенiтницi. 
 Адже справа в тому, що сама iсторична наука, як i наука взагалi, 
суспiльна практика однозначнi: "бездержавних" нацiй взагалi не iснує. 
Хiба що в хворобливiй уявi окремих iндивiдумiв, що iнколи прагнуть 
нав'язати своє фальшиве клiше iншим, звичайно, набагато легше це 
зробити стосовно не пiдготовлених, закомплексованих, або ж поки що 
позбавлених життєвого досвiду. "Бездержавних" нацiй не тiльки 
взагалi не iснує. Бiльше того, сама державнiсть i є ознакою нацiї. 

В той же час нiхто не наважується стверджувати, що українцi, 
скажiмо, ХIХ - початку ХХ столiття - це народнiсть, а не нацiя. Чому? 
Адже дiйсно в цей час українцi вже повнiстю втратили свою 
державнiсть. То чи не втратили вони себе як нацiя, якщо зник один iз 
провiдних її чинникiв?  

На це можна вiдповiсти i таким чином. Очевидно, перед тим, 
як позбутися державностi, українцi пiд рiзними етнонiмами 
(самоназвами), наприклад, "козацька нацiя" у П.Орлика, вже встигли 
зафiксувати себе в iсторiї. Iдея державностi продовжувала жити в 
суспiльнiй свiдомостi й протягом бездержавного перiоду (кiнець 
ХVIII - початок ХХ сторiччя). 
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Сучасна територiя України, як земля українського етногенезу, 
є результатом полiтичного розвитку, в якому етнiчна сторiнка iсторiї 
та її полiтична, тобто вiйськова, економiчна, дипломатична тощо, 
складова не завжди збiгаються. 

На цiй територiї тривалi перiоди iсторiї iснували етноси, до 
iсторiї праслов'ян чи слов'ян, зокрема, українцiв майже не причетнi. 
Наприклад, кiммерiйцi, сармати, греки, скiфи чи готи. Цi народи 
створили свого часу державнi об'єднання на теренах сучасної 
України. Виникає запитання: куди вiднести iсторiю цих держав, 
знаючи, що народи, якi їх створили, давно зникли з iсторичного кону? 

Пам'ятаючи про те, що вони перебували в тiсному контактi iз 
праслов'янами лiсостепової смуги, де вiдбувався слов'янський i, 
зокрема, український етногенез, не можемо не врахувати їхнього 
етнiчного i культурного впливу на наших пращурiв. 

Тому виникає цiлком достатня, як на нас, пiдстава розглядати 
iсторiю державностi Надчорномор'я, Таврiї як державнiсть на 
територiї України в дослов'янську добу, вiдокремившi таким чином 
етнiчну та полiтичну гiлки iсторичного процесу у вiдносно 
самостiйнi, хоча й тiсно пов'язанi мiж собою.  

Конкретно-iсторично це буде виглядати так, що стародавнi 
слов'яни скiфської чи сарматської доби перебували в певних зв'язках i 
контактах з надчорноморськими етносами. Саме у такий спосiб 
можна говорити про етнiчнi впливи грекiв та скiфiв у 
загальнослов'янському етногенезi. 

Однак державний лад, полiтична система, витворенi греками-
колонiстами, скiфами чи сарматами, - це державнiсть саме цих 
народiв, у яких слов'янський елемент вiдiгравав пiдрядну роль.  

Як бачимо, полiтична iсторiя має свої особливостi. Ось чому, 
розглядаючи державнiсть надчорноморських, неслов'янських етносiв 
як частину історії державотворення на теренах України, ми 
пiдкреслюємо винятково етнополiтичний зв'язок, що мав мiсце в 
минулому. Це по-перше. А по-друге, цей зв'язок має сенс i викликає 
наш iнтерес тому, що нинiшня Україна, як держава, успадкувала 
iсторiю й тих народiв, якi так чи iнакше долучилися до її iсторико-
культурного, нацiонального та полiтичного буття. 

Наступна низка питань, що викликають науковий диспут, 
публіцистичний запал i строкатiсть оцiнок - це вiдправна точка, 
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звiдки слiд починати витоки власне українського етносу та його 
державностi. 

Етнiчнiсть, як було вже зазначено, не збiгається в часi з 
творенням державностi. Бiльше того, державнiсть нерiдко є 
свiдченням трансформацiї самої етнiчностi у її вищу якiсть - нацiю. 
Творення останньої не обов'язково є пiдсумком розвитку одного 
етносу. 

Найпершi початки етнiчної iсторiї українцiв знаходимо ще в 
полiтичних часах, тобто декiлька тисяч рокiв тому. Що ж стосується 
їхньої полiтичної iсторiї, тобто державотворення, то ми схильнi 
слiдом за М.Грушевським, М.Брайчевським, розпочинати з антiв, 
тобто перших столiть н.е., у яких чiтко зафiксованi полiтичнi 
структури могутнього мiжплемiнного союзу, що панував майже на 
всiй територiї сучасної України, а припинив своє iснування пiд дiєю 
ще могутнiшого зовнiшнього чинника. 

Таким чином, початком української державностi можна 
вважати III-IV ст. н.е. Хоча українцi тодi ще не були вповнi 
диференцiйованими з комплексу схiднослов'янського 
етнополiтичного масиву. 

Наступний етап державностi в наших землях пов'язаний з 
послабленням об'єднавчої ролi загальноплемiнного центру, на кшталт 
"антського союзу", i появою двох суттєвих моментiв.  

Перший з них, це - чiтко означена племiнна диференцiацiя, де 
вiдокремлюється плем'я полян. Їх державнiсть оформилася як 
"князювання". 

Другий, це - залежнiсть схiднослов'янських князiвств вiд iнших 
держав, зокрема, вiд Хазарського каганату.  

З певною долею умовностi цей перiод в iсторiї української 
державностi часом називають "латентним перiодом", що переходить у 
явну форму в часи iнтенсивного формування Київської Русi. Саме 
тодi i створюється могутня схiднослов'янська федерацiя. В основi її 
лежала етнiчна строкатiсть земель, що входили до її складу.  

Як вiдомо, "Україна-Русь" з центром у Києвi пережила три 
етапи розвитку своєї державностi. Це перiод, який умовно можна 
називати " варязьким", що тягнеться з часу вбивства Аскольда й до 
хрещення Русi Володимиром Великим. Його характерна риса – це 
панування чужоземної полiтичної елiти, з її об'єднавчо-
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централiстичними заходами. Внаслiдок цього Русь стає нарiвнi з 
Вiзантiєю у вiйського-полiтичному планi.  

Другий етап Києво-руської держави починається з хрещення 
України-Русi. Такий суто iдеологiчний захiд тим не менше мав 
глобальнi полiтичнi наслiдки. Бо створив, зокрема, прецендент 
"православного народу", що слугуватиме з часом обгрунтування 
"об'єднавчих", а по сутi - iмперських домагань.  

Звiдси цей етап позначаємо як "християнський". Вiн викликав 
могутнє духовне й культурне пiднесення в державi, стримуючи 
вiдцентровi рухи в нiй.  

Нарештi, третiй етап - це криза великокнязiвської влади й 
трансформацiя держави в систему "князiвських удiлiв". Тому цей 
перiод iсторiї української державностi i позначаємо, як "удiльний". 

Боротьба доцентрово-вiдцентрових тенденцiй, що час вiд часу 
спалахувала в Київськiй державi в добу "удiльщини", штучно 
переривається геополiтичним чинником - вторгнення монголо-татар. 
Згодом це матиме глобальнi наслiдки для ентогенезу та державностi 
схiдних слов'ян. 

Так, притаманнi Київськiй Русi традицiї державностi перейдуть 
до Галицько- Волинського князiвства, що з плином часу 
перетвориться на деякий період у королiвство й буде iснувати як 
Українська держава до середини ХIV ст.Саме  тут i збережеться 
периферiйно-європейська система влади й управлiння, тiсний зв'язок 
iз середньовiчною Європою, яка вже матиме певну уяву про право, 
правове суспiльство (парламент в Англiї, Магдебузьке право в 
Нiмеччинi, що пошириться в iнших європейських країнах та iн.)  

Натомiсть колишня периферiя Києва - Володимиро-
Суздальщина, - перетвориться на полiгон азiйського деспотизму. 
Державнiсть, що розвинеться за таких умов, у виглядi Московського 
князiвства, будуватиметься на принципi самодержавної влади князя, 
який невдовзi стане царем, а потiм - iмператором. Нагадаємо, що 
перша письмова згадка про Москву датується 1147 роком. 1500 рокiв 
Києва вiдзначалося в 1982 роцi, хоч чимало дослiдникiв вважають 
його набагато старшим, а термiн "Україна" вперше читаємо в 
Iпатiвському лiтописi за 1187 рiк.  

Пiсля того, як Волинь, Київщина, Чернiгiвщина стали об'єктом 
литовської експансiї, на колишнiх землях України-Русi (за винятком 
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Галичини i Закарпаття) виникло нове етнополiтичне утворення - 
Литовсько-Руське князiвство. До речi, нагадаємо, що норми 
литовського права, наприклад, статути Великого князівства 
Литовського, дiяли на українських землях майже до середини ХIХ ст. 
i далi до 1917 року.  

Iсторiя цього перiоду нашої державностi є досить - таки 
суперечливою. Iнколи її навiть змiшують iз станом розвитку 
культури, мови, релiгii. Цi сфери суспiльного життя дiйсно дещо 
менше зазнавали утиску й обмежень. 

Проте це не дає жодних пiдстав говорити про повноцiнну 
федерацiю в межах князiвства мiж литовцями i русами, бо все ж 
верховна влада перебувала в руках Великого литовського князя, його 
васалiв - магнатiв. До того ж вона усе бiльше й бiльше набувала 
вiдверто пропольської орiєнтацiї. I цей процес завершився у ХVI ст. 
утворенням нової полiетнiчної держави – Речi Посполитої. 

Українське суспiльство тепер уже в складi Речi Посполитої 
було майже не захищене нi економiчно, нi полiтично, а тим бiльше 
релiгiйно. Значною мiрою цеi викликало згодом кризу магнатсько-
шляхетської держави, незважаючи на її помiрковану 
конституцiйнiсть, обмеження влади монарха-короля.  

Як наслiдок цiєї кризи - нацiонально-визвольнi рухи в Українi 
пiд гаслами соцiального, нацiонального та релiгiйного протесту. 

У ходi цiєї запеклої боротьби в Українi сформувався 
своєрiдний тип демократичної республiки - Козацька держава (патрiа 
козакорум). Ця держава наслiдувала давнi традицiї ще княжої доби, 
що були збагаченi досвiдом конституцiйно-правових заходiв перiоду 
Литовсько-Руської державностi та Речi Посполитої. Козацька держава 
(республiка) функцiонувала як демократичне державоутворення, що 
визнавала виборне право, а також ознаки розподiлу влад. 

Проте складнi геополiтичнi обставини тавнутрiшнi 
суперечностi звели нанiвець цi досягнення, зробивши Україну 
здобутком сусiдiв. 

Специфiка втрати Україною її державної самостiйностi 
полягала в тому, що вона не стiльки бала загарбана, скiльки 
iнкорпорована до складу iнших держав - Польщi та Росiї. Це стало 
наслiдком тогочасної певної державно-договiрної практики та звичаїв 
однiєї зi сторiн порушувати домовленостi.  
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В результатi на кiнець ХVII ст. український етнос виявився 
розчленованим на кiлька субрегiональних одиниць iз рiзним ступенем 
залежностi. 

Найбiльший ступiнь автономiї виявила Гетьманщина - частина 
Лiвобережної України. яка вiд другої половини ХVII столiття i майже 
до кiнця другої половини ХVIII столiття зберiгала майже усi ознаки 
державностi, перебуваючи пiд протекцiєю Росiї.  

Окрiм цiєї територiї, де тривалий час зберiгалосьi традицiйне 
козацьке адмiнiстративне управлiння, норми права, iснувала також 
частина етнiчної територiї Закарпаття й Буковини - залежна вiд 
Австро-Угорщини на правах колонiальної землi. А Галичина, 
Подiлля, Волинь були у складi Польщi без будь-яких суверенних 
прав. Запорiзька Сiч, можна сказати, де-юре, попала у подвiйну 
залежнiсть, вiд Польщi i Росiї, але де-факто контролювалася другою, 
хоча й в таких умовах ще зберігала свiй козацький лад. 
Слобожанщина зi своїм адмiнiстративним полковим устроєм була в 
пiдпорядкуваннi Росiї. 

На кiнець же ХVIII ст. землi України були подiленi мiж 
iмперiями, а державнiсть, що досi в тiй чи iншiй мiрi, вiрнiше, формi, 
все-таки ще iснувала. Хоч це i не була повною мiрою нацiональна 
державнiсть, остаточно занепала.  

Отже, можна констатувати, що починаючи з антського 
племiнного союзу i до скону Гетьманщини, вiд перших столiть нашої 
ери й до кiнця ХVIII ст., державницькi традицiї в Українi були майже 
повнiстю неперервними. У цьому державотвореннi були пiднесення i 
спади. Останнi нерiдко називають перiодом "латентної", тобто 
напiвсуверенної державностi.  

З кiнця ж ХVIII ст. i до початку ХХ ст. чи не вперше за 
пiвторатисячолiтню iсторiю української державностi ця традицiя 
штучно призупиняється, i на етнiчних землях України вже панують 
чужонацiональнi держави iмперського типу. 

Чергова спроба на тлi нацiонально-демократичної революцiї 
1917 - 1920 рр. вiдродити державнiсть в Українiзазнавала поразки. 
Проте вона нагадала деякi суттєвi нацiонально-полiтичнi архетипи, 
що засвiдчили присутнiсть нацiональної iдеї в українському 
суспiльствi, що за сприятливих умов здатнi вiдродитися й спрямувати 
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свою силу в рiчище державностi - до демократичної республiки з 
широкими правами громадянина, до конституцiйного ладу. 

При цьому цi традицiї були досить глибокi й заманiфестованi 
численними полiтичними та правничими актами. Вони iє 
переконливим доказом того. що духовно, морально й iнтелектуально 
Україна i українцi не є "бездержавною" нацiєю, "лiтературним 
народом", а швидше народом iз дуже складною й драматичною 
долею.  

Тепер мета багатьох дослiдникiв проблем iсторiї держави i 
права України, тих, що вивчають цей предмет, полягає в тому, щоб 
осягнути "державницьку долю" українського народу як окреме явище, 
що ранiше з вiдомих причин часто губилося на сторiнках iсторико-
правничих описiв, розчинялося у етнографiї, фольклорi, побутi чи 
соцiально-класових борiннях, революцiйних катаклiзмах.  

Подiбна робота ведеться бiльш-менш активно з недавнього 
часу, як i викладання та вивчення даного предмету. Тому ще iнодi не 
вивченi твердження, якi поки що не узгоджуються з усталеними 
поглядами минулого на тi чи iншi явища, подiї, документи та 
матерiали. 

I пояснення таким пiдходам цiлком зрозумiлi: надмiрна 
заiдеологiзованiсть i заполiтизованiсть, здавалося б, суто наукової 
проблеми - всього, пов'язаного з iсторiєю українського етносу. А чого 
вартий скажiмо, суб'єктивiзм, що довго тлумачив українцiв лише як 
своєрiдної етнiчної групи серед слов'янських, особливо 
схiднослов'янських народiв.  

На рубежi ХVIII - ХIХ ст., коли виникала наукова 
iсторiографiя, український етнос вже перебував у складi держав, якi 
нав'язували не тiльки свою полiтичну волю, але й iсторичну 
свiдомiсть. До того ж iсторiя, що мала статус офiцiальної науки, 
стосовно українцiв писалася здебiльшого, а то й взагалi не 
українцями. А бiльше того, часто-густо їхнiми прихованими чи 
вiдвертими поневолювачами. За таких обставин годi наївно навiть 
сподiватися на об'єктивне, чи бодай хоча б спiвчутливе ставлення до 
вивчення "українського питання".  

Як наслiдок, iсторики-правники, якi репрезентували офiцiйну 
точку зору державної влади, пануючої в Українi, - в першу чергу, 
польськi та росiйськi, - намагалися довести, що українцi - це 
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"зрусифiкованi поляки", чи "полонiзованi росiяни". Що стосується 
запорiзьких козакiв, то вони, мовляв, нiякi не українцi, а "сумiш 
тюркських та слов'янських елементiв". 

Такi погляди на вивчення українського ентосу були особливо 
популярнi в ХIХ ст. - одному з найтяжчих в iсторiї українського 
народу. Його жалюгiднi рудименти надто живучi, iнодi до цього часу 
ще дають себе знати. Отже, i сьогоднi, принаймнi на рiвнi буденної 
свiдомостi та масових стереотипiв, такий упереджений погляд на суть 
справи ще не подолано. А що вже говорити про їх використання i 
спекуляцiї у полiтично - партiйнiй боротьбi, чи геополiтичнiй 
метушнi?  

Водночас, проблема тут, як на нас, не просто й не лише в "злiй 
волi", чи небажаннi визнати цiлком очевиднi речi. Вона у великiй 
плутанинi, яка, на жаль, досi панує тут. Навiть неупередженi, щирi 
люди, якi б насправдi хотiли розiбратися в цiй проблемi, звернувшись 
до авторитетiв ХIХ - початку ХХ ст., не знайдуть для себе чiткої 
вiдповiдi. Бiльше того, вони потраплять у справжнiй полон 
теоретичних дискусiй, суперечок, взаємних звинувачень, навiть 
наклепiв, за якими все ж досить легко сьогоднi пiдготовленiй людинi, 
не зашоренiй, без вiдомих комплексiв, визначити тi чи iншi полiтичнi 
та iдеологiчнi уподобання. 

Звичайно, не можна уявляти собi справу такою, що українцi не 
прагнули створити про себе альтернативну iсторичну думку, яка б 
протистояла офiцiйнiй. 

Така iсторiографiя дiйсно iснує, вона має гiдних представників, 
науковцiв європейського рiвня. Це насамперед М.Максимович,  
М.Костомаров, М.Драгоманов, В.Антонович, М.Грушевський, 
Д.Дорошенко, I.Крип'якевич, Д.Яворський, Д.Багалiй та iн. 

Заради справедливостi та iстини слiд пiдкреслити, що були в 
минулому (є i сьогоднi) й серед росiйських вчених-iсторикiв такi, що 
зацiкавлено i сумлiнно ставилися до вивчення української iсторiї. Це, 
перш за все, професори I.Срезневський, О.Єфименко, А.Пресняков, 
Н.Полонська-Василенко та ряд iнших.  

Завдяки невтомнiй творчiй працi названих та багатьох iнших 
iсторикiв, правникiв, етнографiв, лiнгвiстiв, фольклористiв вдалося 
дещо повернути українцям їхню iсторичну пам'ять та вiдродити 
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нацiональну свiдомiсть багатьох, деідеологізувати питання 
походження українського етносу, його державностi та права.  

Вважаємо, що немає пiдстав iгнорувати, чи просто 
замовчувати також радянську державнiсть України. Тим бiльше, що 
навiть негативний досвiд, як загальновiдомо, це теж досвiд, один з 
етапiв (гiрких) нашої державностi, конституцiйного процесу. СРСР 
було побудовано на федеративних засадах, а поняття "федерацiя" 
означає союз юридично незалежних держав. Що ж було на практицi - 
добре вiдомо. Досить сказати, що декларувалися на паперi, 
наприклад, свобода слова, свобода совiстi..., а як було на практицi? 
Тому й обгрунтовано фахiвцi-юристи, зокрема, квалiфiкували 
радянську українську державу як квазi-державу, тобто державу-
фiкцiю, показушну державу. Одне це має бути серйозною 
пересторогою для молодої теперiшньої Української держави, коли 
чимало конституцiйних положень, законодавчих актiв не 
виконуються, до того ж часто з вини її громадян, а то й з вини 
можновладцiв, насамперед, просто iгноруються. Приклади? Та вони ж 
на поверхнi, на кожному кроцi... 

Свiт добре знав цю так звану державнiсть i вiдповiдно 
оцiнював її. Далеко ходити не будемо. Вiзьмемо, для прикладу, 
Миколу Миколайовича Аркаса - онука (всиновленого) М.М.Аркаса - 
видатного українського iсторика, композитора, громадського дiяча. За 
сорок рокiв блукання по свiту за межами України, звичайно, 
вимушеного, був вiн i вояком, i студентом, i чорноробом, доктором 
фiлософiї, наймитом-батраком у помiщика, лiсорубом, орачем. 
Закiнчував свiй життєвий шлях полотером у США. Його перу 
належать досить велика заобсягом книга "iсторiяПiвнiчної 
Причорноморщини" (Торонто, 1969. Т.I). Був простою, не 
заангажованою, зовсiм далекою вiд полiтики людиною.  

Тривалий час з ним пiдтримував у пiслявоєннi роки переписку 
киянин-музикознавець Л.С.Кауфман - автор першої книги про 
М.М.Аркаса (М.М.Аркас. Нарис про життя i творчiсть.-К.,1958). Вiн у 
листах переконував Миколу Миколайовичаповернутися о радянської 
України, наполягав, що вона вiльна, розквiтла i благоденствує в союзi 
суверенних республiк. Однак останнiй не вiрив. Нарештi, не витримав 
пропагандистського тону Кауфмана, вiдповiв досить категорично, по-
дiловому чiтко: що значить самостiйнiсть, незалежнiсть i сувереннiсть 
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радянської України? Це категорiї мислення, якi в "старiй, невченiй 
головi якось не укладаються". Адже самостiйнiсть, незалежнiсть, 
сувереннiсть кожної нацiї, кожної держави - будь-то республiка, 
монархiя, 
тоталiтарна деспотiя i т.д. - характеризуються непохитними ознаками. 
Головнiшi з них такi:  
1. Державнi границi, якi охороняються пограничною сторожею, а на 

шляхах стоять шлагбауми й митницi. 
2. Своя валюта. 
3. Своє вiйсько. 
4. Свої закони. 
5. Державна мова чи мови, коли в склад держави входять кiлька 

народностей. 
6. Свiй нацiональний прапор, освячений кров'ю дiдiв. 
7. Свої поштовi значки. 
8. Своя економiка. 
9. Своя система залiзниць. 
10. Свiй нацiональний знак-герб. 
11. Своя незалежна церковна їєрархiя. 
12. Свої посольства й консульства по чужих краях. 
13. Своя власна нацiональна полiтика й державна система. 
14. Свiй гiмн. 

"А потiм,- зауважував далi Аркас,- яка ж там, Боже милий, 
самостiйнiсть пiсля радiсного "возсоединения?" Я б, їй Богу не 
спинив би нi на хвилину свiй погляд на спорудi Днiпрогеса. Все те 
мертве, без душi... Замулений Днiпро i затопленi пороги були живим 
символом того, що сталося з Україною. Україна Аркаса була 
сплюндрована, i не було куди вертати. Хiба що до батькiвських 
могил.1

Зосереджуючи увагу на державницькiй iдеї, ми свiдомо уникаємо 
детального аналiзу суспiльно-економiчного матерiалу, бо це фiзично 
неможливо у цьому фрагментi. Маємо на увазi такi, зокрема, складовi 
проблеми, як Кiммерiйська держава, Скiфiя, савромати, мiста-
держави Причорномор'я та Криму, Боспорське царство, держава готiв, 
державнiсть антiв, а потiм вже державнiсть княжої доби, козацького 

 
1 Див.: Микола Аркас молодший. З родинної хронiки... Миколаїв, 1993. - С 15-16. 
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перiоду, новiтньої української держави, документи вiд "Закону 
Руського”, "Руської Правди"... до Конституцiї України 28 червня 1996 
року... Тут же i працi названих ранiше, i таких професорiв 
українського права, як О.Ф.Кiстякiвський, М.П.Василенко, 
М.Є.Слабченко, А.П.Ткач, К.О.Софроненко, В.С.Кульчицький, 
В.А.Дядиченко, В.Д.Отамановський, В.Д.Мiсяць, П.В.Щербина, 
Р.Ляшенко, А.Яковлiв, С.Нарiжний, Л.Окiншевич, С.В.Юшков, 
Б.Д.Греков, Б.Крупицький, А.Й.Пащук, М.Чубатий, М.О.Максименко, 
О.I.Левицький, I.Ф.Теличенко, О.Малиновський, I.Черкаський, 
В.Гришко, О.Юрченко, Я.Падох та iн. 

Перiодизацiя при виченнi розвитку української держави та 
права пов'язана з суспiльно-полiтичним, соцiально-економiчним та 
культурним розвитком українських земель, розвитком суспiльних 
вiдносин з державами-зверхниками, iснуванням чи вiдсутнiстю 
взагалi української державностi.  

Найбiльш проста i прийнятна схема перiодизацiї iсторiї 
українського права може включати, на думку днiпропетровського 
професора iсторiї держави i права України Г.К.Швидько, в себе такi 
перiоди: 
1. Українське право княжої доби ( часiв державної єдностi i 
роздробленостi земель). 
2. Право литовсько-польського панування в Українi до Визвольної 
вiйни 1648-1657 рр. 
3. Право в часи української козацької державностi 1648-1782 рр.  
4. Правовi вiдносини на українських землях у складi Австро-
Угорської i Росiйської iмперiй ( кiнець ХVIII ст. - 1917 рр.)2 

Хоча в iсторико-правничiй лiтературi зустрiчаються й iншi 
подiли на перiоди.  

Так, Л.Окiншевич пропонував таку перiодизацiю: 
а) феодальний перiод (Х - ХV ст.) 
б) перiод станової держави ( ХVI - середина ХIХ ст.) 
в) перiод модерної держави. 
Проте, як би там не було, на наш погляд, для досягнення 

навчальної мети бiльш ефективним є використання схеми, що вказує 

 
2 Див.: Швидько Г.К.. Iсторiя держави i права України (Х-початок ХIХ столiття). - 
Днiпропетровськ:1998. С 7-8.  
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на ступiнь розвитку української державностi чи її вiдсутнiсть i 
залежнiсть вiд держав-сюзеренiв.  

Перелiченi ранiше складовi проблеми - все це витоки 
української державностi i права. Звичайно, до теми вiдносяться i 
проблеми сучасного трактування базових понять етнологiї 
(формування українського народу), народ i його iмена (етнонiм 
"Україна"), етнiчна спiльнота й етнiчна спадковiсть та iн. 

Хоча, якщо бути вiдвертими й справедливими, це був би 
досить пристойний фон для усвiдомлення таких понять, як "влада", 
"право", "конституцiя", "правлiння", "режим" тощо. Тобто тих, що 
безпосередньо характеризують державну i правову системи як такi.  

На завершення цього фрагменту пiдкреслимо, що навчальний 
предмет має важливе значення, крiм фахової пiдготовки, це 
зрозумiло, бо оволодiння ним сприяє патрiотичному вихованню на 
засадах толеранцiї й поваги до представникiв усiх народiв в Українi, з 
якими так чи iнакше за рiзних обставин поєднала нас iсторична доля. 

 


