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Тема 7. УКРАЇНСЬКА КОЗАЦЬКА ДЕРЖАВА ТА СУД  
I СУДОЧИНСТВО ГЕТЬМАНЩИНИ  

(др. пол. ХVII – XVIII ст.) 
(4 год.) 

 

ПЛАН 
1. Гадяцький договiр 1658 р. Криза української державності. 
2. Посилення наступу царизму на автономiю України до та після 

гетьманування I.С.Мазепи. 
3. Полiтичний та соцiально-економiчний лад Гетьманщини: 

а) державний устрiй, територiя, органи управління; 
б) центральне управління Українською державою; 
в) суспiльнi верстви; 
г) мiсцеве управління; 
д) фiнанси, вiйсько; 
е) козацьке право i судiвництво України-Гетьманщини. Судова 
реформа 1760-1763 рр. 

4. Конституцiя П.Орлика. 
5. Остаточна лiквiдацiя царизмом Запорозької Сiчi та Української 

держави-Гетьманщини. 
 

Термінологічний словник 
Руїна, Руське князівство, Слободищенський трактат, Лівобережна і 

Правобережна Україна, Андрусівське перемир’я, “Вічний мир”, 
“Коломацькі статті”, “Глухівські статті 1669 р.”, Малоросiйськi 
колегiї, Правлiння гетьманського уряду, адмiнiстративнi i судовi 
реформи К.Розумовського, Скарб Вiйська Запорозького (тобто 
державний, в т.ч. земля), знатне вiйськове товариство (бунчуковi, 
значковi товаришi, помiчники вiйськових товаришiв), виборне 
козацтво i пiдпомiчники, бiле i чорне духовенство, покозачення, 
Генеральна вiйськова канцелярiя (з 1720 р.), Колегiя генеральної 
старшини (пiсля смертi I.Скоропадського), суди козацькi (державнi), 
мiськi, громадськi, домiнiальнi (панськi), особливi, сiльськi суди 
отаманiв, сотеннi суди, суд мiжстановий, центральнi судовi установи 
Гетьманщини – Генеральний Вiйськовий Суд, Генеральна Вiйськова 
Канцелярiя, Суд Гетьмана або гетьманського правлiння, мiськi суди 
(магiстратськi i ратушнi), статутовi суди (земськi, гродськi, 
пiдкоморськi) – 1760-1763 рр., духовнi (суди протопопiв, епархiальнi, 
єпископськi, Консисторський суд Київської митрополiї), земськi суди 
(в полках), цеховi, ярмарковi, митнi, мировi, третейськi суди, суд 
Нiжинського грецького братства, писане право, Кодекс українських 
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прав 1743 р., право власностi на землю, право зобов’язань, карне 
право, злочини проти держави, посадовi, проти моралi, проти родини, 
проти особи, проти честi i свободи, проти майна, система покарань 
(смертна кара, кара на тiлi, ув’язнення, позбавлення честi i прав, 
головщина-штраф, примусове одруження на скривдженiй, заслання до 
Сибiру), джерела процесу, заступники (адвокати), доказова процедура, 
свiдки, присяга сторiн, оглядини мiсця злочину i речовi докази, 
“допити на муках”, вироки, апеляцiя. 
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