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ПЕРЕДМОВА

Формування комплексної системи правових знань немож-
ливе без ґрунтовного ознайомлення з духовними надбаннями 
цивілізації, культурними цінностями людства, такими як уяв-
лення, погляди і теоретичні концепції мислителів минулого 
про право, державу, політику і законодавство. Особливо в цьо-
му аспекті важливо наголосити на значущості історії держави 
та права України у формуванні українського громадянського, 
патріотично налаштованого суспільства, значення. Адже ця 
дисципліна відіграє вирішальну роль у становленні свідомос-
ті, виховання патріотизму, національної гідності й ін.

«Історія держави та права України» входить до циклу юри-
дичних дисциплін, які мають бути засвоєні сучасними фа-
хівцями з різних галузей права, адже історико-правовий розви-
ток є каталізатором формування політичних програм і право-
вих доктрин сьогодення. Становлення правової держави і гро-
мадянського суспільства повинні мати своїм підґрунтям досяг-
нення світової і вітчизняної історико-правової науки. Метою 
викладання цієї навчальної дисципліни є за своєння особли-
востей розвитку державно-політичної організації та правових 
інститутів на території України, формування в курсан тів і сту-
дентів професійної правової культури, нау кового світогляду 
й творчого юридичного мислення, вироб лення уміння аналі-
зувати державно-правові явища та процеси сього дення крізь 
призму історико-правового розвитку минулих століть.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія 
держави та права України» є опанування загальноісторичних 
і загальнополітичних питань, де основна увага зосереджуєть-
ся на державно-правових проблемах. Останні охоплюють роз-
виток усіх галузей права й аспектів еволюції держави на тери-
торії України – форму держави, державний механізм, органи 
влади й управління (центральні й місцеві), суспільні відноси-
ни, правові інститути тощо; оволодіння джерелами, кодифіка-
ціями, особливостями виникнення й розвитку різних галузей 
права; аналіз змісту і структури нормативно-правових актів.
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Цей навчальний посібник містить новітній авторський по-
гляд щодо узагальнення значної кількості бачень науковців із 
проблем розвитку історико-правової науки. Може бути успіш-
но використаний під час вивчення таких навчальних дисци-
плін, як «Теорія держави і права», «Історія держави і права за-
рубіжних країн», «Історія вчень про державу і право» тощо.
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Розділ 1
ДЕРЖАВА І ПРАВО НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

ДОСЛОВ’ЯНСЬКОГО ЧАСУ

ДЕРЖАВНІ УТВОРЕННЯ КОЧОВИХ НАРОДІВ 
У ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР’Ї

Кочові народи на території 
Північного Причорномор’я

Період домінування

Кіммерійці Х–VІІІ ст. до н.е.
Скіфи VІІІ–ІV ст. до н.е.

Сармати ІІІ ст. до н.е.–ІV ст. н.е.
Готи ІІІ–ІV ст. н.е.
Гуни ІV–V ст. н.е.

Кімерійці

– Монархічно-республіканський тип правління
– Союз племен, які очолювали царі-вожді
– Військо складалось із загонів вершників
– Основне джерело права – звичай

Соціальна 
структура 
скіфського 
суспільства

– Аристократична верхівка (царська 
сім’я, жерці, родоплемінна знать).

– Общинники (платили данину, від-
бували військову службу, виконува-
ли різні повинності).

– Раби (головне джерело рабства – 
військовий полон).
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СКІФСЬКА ДЕРЖАВА

Державний устрій
Цар
Царська рада
Рада жерців
Народні збори воїнів

Рабовласницька 
монархія

Адміністративно-
територіальний 

устрій
Округ (ном)

Право Скіфської держави

– Джерела права – звичаї та правові норми, встановлені 
царською владою.

– Скіфське право захищало приватну власність на рухоме 
майно, худобу, домашні й особисті речі, на рабів, зброю, 
знаряддя виробництва.

– Зобов’язальне право – регулювало відносини купівлі-
продажу, дарування, міни. Договори скріплювалися клят-
вою.

– Шлюбно-сімейне право ґрунтувалося на принципах патрі-
архату.

Сарматська доба в Україні

Ранньосарматський період (IIІ–I ст. до н. е.)

Середньосарматський період (I ст. до н. е.–II ст. н. е.)

Пізньосарматський період (II–IV ст. н. е.)

Основне джерело права – звичай
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АНТИЧНІ ДЕРЖАВИ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я

Найвідоміші грецькі міста-держави (поліси) 
на території України

– Борисфеніда (острів Березань).
– Ольвія (пониззя Південного Бугу).
– Тіра (гирло Дністра).
– Пантікапей (Керченська протока).
– Феодосія (південно-східне узбережжя Криму).
– Керкінітида (західне узбережжя Криму).
– Херсонес (південно-західне узбережжя Криму).

Класифікація 
полісів 

за формою 
правління

Рабовласницька 
аристократична 

республіка

Рабовласницька 
демократична 

республіка

Династична монархія 
(Боспорське царство)
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Гілки влади в полісах

Законодавча влада Виконавча влада Судова влада

Народні збори:
– вирішували
най важливіші пи-
тання внутріш-
ньої та зовніш-
ньої політики: ре-
гулювали морську 
торгівлю, прийма-
ли до громадян-
ства, нормували 
грошову систему, 
укладали зовніш-
ньополітичні уго-
ди, звільняли іно-
земних купців від 
мита, нагороджу-
вали громадян, 
що мали заслуги 
перед містом, оби-
рали посадових 
осіб і здійснювали 
контроль за їх ді-
яльністю тощо;
– ухвалювали рі-
шення у формі 
«пасефізмів», які 
відрізнялися від 
законів тим, що 
вони в певних ви-
падках стосува-
лись окремих осіб.

Сенат (обговорен-
ня найважливі-
ших питань дер-
жавного життя, 
контроль роботи 
органів виконав-

чої влади:
– магістрати (ко-
легії);
– архонти (вико-
нували управлін-
ня усіма колегія-
ми);
– стратеги (віда-
ли військовими 
справами);
– продики (зай-
малися вирішен-
ням правових пи-
тань);
– агораноми і ас-
тіноми (слідкува-
ли за станом до-
ріг і громадських 
приміщень, пере-
віряли виробниц-
тво).

Судді:
– обиралися на-
родними збора-
ми з громадян, які 
досягли 30-річно-
го віку, не були об-
тяжені боргами 
та не піддавалися 
атимії;
– розподіля-лися 
на судові палати 
(відділення) – ді-
кастерії;
– прокурори;
– свідки.
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Джерела права 
грецьких
полісів

Закони 
народних зборів

Царське 
законодавство 
(у Боспорській 

державі)

Декрети рад 
міст

Звичаї

Рішення 
сенату

Розпорядження 
колегій
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Розділ 2
КИЄВО РУСЬКА ДЕРЖАВА І ПРАВО

ДЕРЖАВА І ПРАВО КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Основні риси племінних княжінь у межах формування 
елементів державної структури Русі

– на чолі племінних княжінь стояли князі;

– формувався інститут спадкоємницької князівської влади;

– могутність і влада зверхників племінних княжінь ґрун-
тувалася на розгалуженій системі укріплених поселень 
– градів. Останні були центрами політичного й торгового 
життя;

– княжіння мали власну визначену територію; 

– у племінних княжіннях зберігалась особлива десяткова 
військова організація територіально-адміністративної 
структури. Згідно з нею, група поселень виставляла сто, 
плем’я – тисячу, а союз племен – десять тисяч (безліч) 
вільних мужів-воїнів на чолі з десяцькими, соцькими й 
тисяцькими. Елементи цієї архаїчної системи існували в 
суспільно-політичному житті ранньої Києво-Руської дер-
жави;

– кожне з княжінь було окремою етносоціальною групою з 
властивими тільки їй елементами матеріальної культури, 
побуту й звичаїв.
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Теорії походження Київської Русі 

1. Теорія хозарського походження Русі. Прихильники цієї тео-
рії (О. Пріцак) стверджують, що поляни не мають безпосеред-
нього стосунку до східних слов’ян, бо етнічно пов’язані з хозара-
ми. Найактивніші верстви Хозарії – купці й воїни – були носіями 
руської державності.

2. Норманська теорія. Ґрунтувалася на тому, що внутрішні зако-
номірності суспільного розвитку замінювалися зовнішніми ви-
падковостями. Засновники норманізму – німецькі вчені Міллер 
і Байєр стверджували, що державу на Русі створено вихідцями зі 
Скандинавії – норманами. На Русі їх називали варягами. У влас-
ному твердженні вони апелювали до «Повісті минулих літ», в 
якій йшлося про запрошення у Новгород норманських вождів 
на чолі з Рюриком. Уважали, що слово «Русь» – скандинавського 
походження.

3. Антинорманська теорія (М. Костомаров, М. Грушевський) об-
стоювала місцеве походження Руської держави і заперечувала 
активну роль варягів у її утворенні.

4. Теорія природно-історичного процесу. Сучасна теорія, згід-
но з якою держава є результатом насамперед внутрішнього роз-
витку суспільства (певний рівень розвитку продуктивних сил 
і виробничих відносин, соціальний поділ, існування суспільної 
ієрархії й ін.). Передумовою виникнення держави є існування 
міжплемінних об’єднань (союзів). У східних слов’ян вони вини-
кли ще до активної взаємодії з хозарами та літописного запро-
шення варягів.

5. Теорія великоруської етнічної основи Русі (М. Погодін). 
Згідно з нею, найдавнішими поселенцями Києва і Середнього 
Подніпров’я були великороси (росіяни), а малороси (українці) 
прийшли сюди з Галичини, Поділля та Волині тільки після роз-
грому Русі монголо-татарами.

6. «Триєдина» теорія (радянська наука). Згідно з цією концепці-
єю, Київська Русь як «колиска трьох братніх народів» була ет-
нічно однорідною державою міфічного «давньоруського на-
роду», який мав єдині культуру, звичаї побут, економіку тощо. 
Отже Київська Русь рівною мірою була державою росіян, україн-
ців і білорусів.
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Великий 
князь, 

удільні князі

Великий князь 
київський вважав-
ся власником усі-

єї землі й держави. 
Уже в Х ст. почало 

формуватися вели-
кокнязівське доме-

ніальне володін-
ня. Крім того, кня-
зі заводили власні 
господарства, які 
отримали назву 

«жизнь» (вотчина). 
Як верховний влас-

ник землі, вели-
кий князь мав пра-
во на частину до-

даткового продук-
ту з підвладної те-
риторії, що вилу-

чався через подат-
ки (данина, судові 

збори).
Феодальна влас-
ність на землю 

мала ієрар хічний 
характер. Великий 
князь, удільні кня-
зі роздавали зем-

лі боярам, дружин-
никам на правах 

умовного володін-
ня. Така форма фе-
одального земле-
володіння назива-
лася помістям. Іс-
нувало ще безу-

мовне землеволо-
діння – вотчина.

Суспільний лад Київської Русі

Феодали 
(бояри, 

духовенство)
Князівська 

дружина

Феодально-
залежне 

населення, 
дружина

Бояри (джере-
лами формуван-

ня були місцева ро-
доплемінна знать і 
князівські дружин-

ники, що осідали 
на землях (умовне 
володіння) і става-
ли великими зем-
левласниками. Бо-

яри поділялися 
на дві групи – «ве-

ликі» та «малі», 
і разом із князя-

ми становили пра-
вову еліту держа-
ви. «Великі» боя-

ри ставали тисяць-
кими й воєводами, 
«малі» – займали 
нижчі шаблі кня-
зівського судово-

адмі ніст ра тив ного 
апарату. До кате-

горії «малих» бояр 
належали урядо-
ві чиновники: со-
цькі, десяцькі, тіу-
ни (тивуни), дво-

рецькі та ін.
Духовенство 

на чолі Церкви сто-
яв Митрополит Ки-

ївський у віданні 
якого було право 
заснування єпис-
копатів. Участь у 

державному житті 
руських князівств 
брали також єпис-
копи, ігумени ве-

ликих монастирів, 
священики.

Займала приві-
лейоване станови-
ще. Брала участь у 
воєнних кампані-

ях, придушенні со-
ціальних конфлік-
тів і в управлінні 

державою. Дружи-
на поділялася на 
дві групи: старшу 
й молодшу. Стар-
ша дружина, або 

«княжі мужі», була 
найближчим ото-

ченням князя, бра-
ла участь в обгово-
ренні адміністра-

тивних, військових 
і господарських 
справ. Молодша 

дружина («гридь») 
була осередком 

княжого війська, і 
в разі потреби ста-
вала на чолі народ-

ного ополчення. 
Молодші дружин-
ники виконували 

також різні судово-
адміністративні та 
господар ські до ру-
чення князя. От же, 

дружина князя 
об’єднувала вій-
сь ково-служ бову 

знать, воїнів-
про фесіо на лів 
і представни-

ків кня зівської 
адміністра ції.

Смерди (особис-
то вільні общин-

ники).
Напіввільні:

– ізгої (особи, які 
втратили власне 

колишнє соціальне 
середовище внаслі-
док розорення, ви-
куплення з холоп-
ства, виходу з гро-

мади тощо);
– закупи (колишні 
смерди, які відпра-
цьовували отрима-
ну від землевлас-

ника грошову пози-
ку («купу»). На час 
праці в його госпо-
дарстві вони фак-

тично позбавляли-
ся значної частини 
власної правоздат-
ності, і опинялись 

у становищі, близь-
кому до невільни-

ків);
– рядовичі (люди, 
що потрапили в 

економічну каба-
лу, юридично офор-

мивши власний 
стан спеціальним 
договором – «ря-
дом», який висту-
пав у двох формах 
– договору-найму і 
договору-позики).

Раби (холопи, 
челядь) (повніс-
тю безправна ка-

тегорія, а тому 
були не суб’єктом, 
а об’єктом права, 

прирівнюючись до 
речі. Їх продавали, 
дарували, переда-
вали у спадщину.
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Форма 
державного
правління

За формою прав-
ління Київська 

Русь була монар-
хією, державність 
якої розвивалась у 
двох основних на-
прямах. Перший: 

від системи управ-
ління, що випли-
вала з військової 
організації, – до 
цивільних форм 
правління. Дру-

гий: від посилен-
ня централізму, і 

до децентралізації. 
Ці тенденції були 

причиною неодно-
разової трансфор-
мації влади на Русі 
з центром у Києві.

Державний лад Київської Русі

Форма 
державного 

устрою

Органи 
влади

Органи 
управління

На початко вому 
етапі існу вання 
була дру жинна 
форма устрою. 
Кня жа дружи-

на виконувала не 
тільки роль вій-

ська, але й апарату 
управління та су-

дочинства. 
У період свого 

розквіту Київська 
держава будува-
лася на принципі 
сюзеренітету-ва-
са лі те ту.  Сутність 
відносин сюзерені-
тету-васалітету по-
лягала в тому, що 

великий князь, на-
діляючи землею 
свого родича, пе-
редавав йому час-
тину своїх прав на 
неї, а також право 
суду над підвлад-
ним населенням, 
захищав його від 
образ і утисків.

Від середини 
XII ст. державою 
спільно керува-

ло об’єднання най-
впливовіших і най-
сильніших князів, 
що розв’язували 

питання внутріш-
ньої та зовніш-

ньої політики на 
міжкнязівських 
з’їздах – снемах.

Великий князь. 
Був представни-
ком і захисником 
інтересів приві-

лейовані верстви 
населення. Влада 
князя набувалася 
через спадкоємни-
цтво князівських 
«столів» (престо-
лів) за принципа-
ми старшинства 

або отчини.
Князівська (бо-

ярська) рада – була 
постійним дорад-
чим органом при 
князеві з найваж-
ливіших внутріш-
ніх і зовнішніх пи-

тань держави.
Віче (збори 

міських жителів). 
Скликались з пи-
тань запрошення 
нового князя, ого-

лошення війни, 
укладення миру). 

У вічі брали участь 
голови родин: жи-
телів міста, але ви-
рішальну роль ві-
дігравали бояри і 
т. зв. «старці ґрад-

ські». 
Снеми (між кня-
зівські з’їзди).

Десяткова сис-
тема управлін-
ня (на етапі ста-

новлення). Князь, 
приєднуючи 

сло в’янські зем-
лі, залишав у них 
частину дружи-

ни (десять, сто, ти-
сячу воїнів) і наді-
ляв воєначальни-
ків (тисяцьких, со-
цьких, десяцьких) 

судовими та ад-
міністративними 

функціями.
Двірцево-вот-

чин   на система 
уп равління,

(ХІ–ХІІ ст.). Цент-
ральним органом 
управління став 

князівський палац. 
Тут окремі дору-

чення за галузями 
князівського гос-

подарства викону-
вали призначені 

князем тіуни (ти-
вуни).

Адміністратив-
ними, судовими й 
фінансовими цен-
трами земель-кня-
зівств стали посади 

та волості. У міс-
тах «сиділи» посад-
ники, у волостях – 
волостелі. Вони 

підпорядковували-
ся ті у нам. 

Органом місце-
вого селянсько-

го самоврядуван-
ня була верв – сіль-

ська община.
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Державні 
(князівські) 

суди

Вищий спра-
ведливий суд. 

Передовсім, 
князь судив сво-
їх ва салів, дру-

жинників, бояр, 
які не були під-
судні місцевим 

судам.

Судово-адміністративний устрій Київської Русі

Церковні 
суди

Вотчинні 
(боярські) 

суди
Громадські 

(вервні) суди

Церковній 
юрис дикції під-

лягали люди, 
котрі безпосе-
редньо були 

пов’язані з Церк-
вою (ігумени, 

монахи, свяще-
ники, дяки та 
їхні сім’ї), а та-
кож ті, хто про-

живав при церк-
вах і монасти-

рях (каліки, же-
браки, хворі, 

церковні лікарі 
тощо), мешканці 
сіл і міст, які на-
лежали Церкві. 

Крім того, Церк-
ва мала значні 
судові права й 

щодо іншого на-
селення. Вона 

мала право роз-
глядати спра-
ви про розлу-

чення, двоєжон-
ство, зґвалту-

вання, нецерков-
ні форми бран-

ня шлюбу, шлюб 
із близькими 

родичами, про 
спадщину між 
дітьми, справи 

про чародійство, 
марновірство, 

єресь тощо.

Бояри, які 
отримували від 
князя хрестоці-
лувальну гра-

моту, мали пра-
во у власних вот-

чинах самі ви-
конували судо-

ві функції над за-
лежним насе-

ленням (холопа-
ми, закупами). 
Останні також 
користувалися 
правами оскар-
ження рішення 
феодала до кня-

жого суду.

Це судово-ад-
міністративна 
одиниця, чле-
ни якої були 

пов’язані кру-
говою порукою. 
У разі, якщо на 
території вер-

ві вчинено зло-
чин і не знайде-

но винного, то за 
це відповідала 
громада. Верв-

ний суд складав-
ся з «судових му-
жів» на чолі з ви-

борним голо-
вою (старостою). 

Громадські 
суди розгляда-

ли дрібні злочи-
ни й проступки 
селян-смердів.
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Договори між-
народно-правового 
характеру Київ-
ської Русі з Візан-
тією (907, 911, 944, 

971 рр.).
Договори князів 

між собою (хресто-
цілувальні грамо-
ти). Набирали чин-
ності після «хресно-
го цілування», коли 
обидві сторони ці-
лували хрест, себ-

то присягали на ві-
рність у виконанні 

договорів.
Договори між 

князями та наро-
дом (називалися 

«рядами» та затвер-
джувалися на на-

родному віче. Мета 
укладання поляга-
ла,  у встановленні 
певних юридичних 
відносин між цими 
суб’єктами на час 
правління того чи 

іншого князя.

Княжі уроки ви-
давалися князя-
ми самостійно та 
стосувалися роз-
порядчих функ-

цій князя у фінан-
совій сфері. Вони 
вели походжен-

ня від проведеної 
княгинею Ольгою 
адміністративно-

фінансової реформи 
946-947 рр. і мали 
відносно тимчасо-

вий характер.
Княжі ус тави 

ви давалися за зго-
дою боярської ра ди. 

Устави київських 
князів, порівняно з 
уроками, мали від-

носно сталий харак-
тер, оскільки регу-
лювали більш сут-

тєві відносини в 
суспільстві. Головна 
їхня мета полягала 
в юридичному за-
кріпленні реформ, 
що проводилися в 

економічному житті 
держави;

Церковні устави – 
законодавчі акти, 

які встановлювали 
правові основи вза-
ємовідносин держа-

ви й Церкви, світ-
ської та церковної 

влад, правового ста-
тусу духовенства.

Норми 
візантійського 

церковного 
(канонічного) 

права:

– «Номоканони»;

– «Еклога»;

– «Прохирон».

Збірники-ком пі-
ляції руського та ві-
зантійського права:

– «Законъ соудный 
людьмъ» (кодекс 

кримінального пра-
ва, із характерною 

особливою суворіс-
тю кримінальної 

репресії);

– «Книга законнія» 
(містить постанови 
приватного і кри-
мінального права. 
Цей збірник скла-

дається з чотирьох 
частин: візантій-

ського рільничого 
закону (укладений 
у VII ст.), законних 
книг про покаран-
ня, про розлучення 

і про свідків).

Договори Законодавчі акти 
київських князів

Рецептоване 
Візантійське право

Писемні джерела права Київської Русі
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Найдавніша ре-
дакція – втілила 
початковий до-

свід уніфікації та 
системати зації 
пра вових норм 
Ки ївської дер-

жави на середи-
ну XI ст. У ній іс-
торики вирізни-
ли 43 статті, хоча 
первинні прото-
грами статей не 

мали. Збірник 
складався з двох 
основних частин: 
«Правди Яросла-
ва» (статті 1–18), 

«Правди Ярос-
лавичів» (стат-
ті 19–41), а та-

кож «Покону ви-
рного» (стаття 42) 
і «Уроку мостни-
кам» (стаття 43). 
Усього в науці ві-
домо близько де-
сяти списків (ва-
ріантів) Короткої 
«Руської правди».

Пов’язується з 
іменем Володи-

мира Мономаха. Її 
датують не пізні-
ше 1113 р. Посів-
ши князівський 

«стіл» у Києві, Во-
лодимир Мономах 
видав новий звід 
правових норм – 
Устав свого іме-

ні, який передусім 
мав на меті ввес-
ти у більш-менш 
справедливі й за-
конні межі фінан-
сові та кредитні 
операції купців і 

міського насе-
лення.

Містила 50 
статей та не мала 

самостійного 
вжитку і була 

призначена для 
використання 

у церковних 
судах. Більшість 

дослідників 
уважає, що 
її складено 
на основі 

Просторової 
«Руської правди».

Коротка «Руська 
правда»

Просторова 
«Руська правда»

Скорочена 
«Руська правда»

Основні редакції «Руської правди»
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«Правда Ярослава»

«Правда Ярослава», ґрунтуючись на давньоруському 
звичаєвому праві, мала на меті врегулювати найбільш го-
стрі повсякденні відносини, що виникали головно у середо-
вищі князівських воїнів і дружинників. Правові норми, 
що складали «Правду Ярослава», встановлювали грошо-
ві штрафи за найтиповіші правопорушення: убивство, по-
калічення, образи, крадіжки та приховування чужого май-
на й холопів. Із традицією звичаєвого права була пов’язана 
узаконена «Правдою Ярослава» кровна помста. Вона допус-
калася тільки у разі вбивства (за всі інші правопорушення 
треба було платити сріблом: 40, 12 або 3 гривні, залежно від 
тяжкості скоєного). Було обмежено коло родичів, яким до-
зволялася помста за вбитого. Узаконив Ярослав й окремі за-
гальноприйняті традиції судочинства: присягу в непричет-
ності до злочину, необхідність свідків у розгляді, порядок 
витребування украдених і виявлених речей. Установлю-
валася спрощена судова процедура для воїнів князівської 
дружини, які прийшли – варягів і колбягів. Загалом, текст 
«Правди Ярослава» ще не фіксував ніяких переваг (приві-
леїв) у санкціях для окремих верств вільного населення. 
Суб’єктами правовідносин були всі, крім холопів.

Отже, правовий зміст «Правди Ярослава» стосувався го-
ловно кримінального і кримінально-процесуального пра-
ва. Серед питань, які вона порушувала, були: правове ста-
новище холопів, спадкоємництво, земельна власність тощо. 
«Правда Ярослава» охоплювала норми покарань за вбив-
ство, тілесні ушкодження, образу, та норми, які врегульову-
вали питання про порушення права власності.
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«Правда Ярославичів»

«Правду Ярославичів» (статті 19–41) укладено піс-
ля смерті Ярослава Мудрого його синами Ізяславом, Все-
володом і Святославом на початку 70-х років XI століття. 
Її виникнення пов’язують із повстанням київських смер-
дів і городян 1068–1071 рр. Вона була першим значним 
доповнен ням до «Руської правди» і принципово відрізня-
лася від законів Ярослава. За півстоліття, що минуло, дав-
ньоруське суспільство набуло нових соціальних рис: става-
ло очевиднішим розшарування раніше єдиних мас вільного 
населення на привілейованих і пригноблених. Князі стали 
великими землевласниками, господарями замків, де жили 
і працювали ремісники, працівники-рядовичі, раби-холопи. 
Тому всі введені до «Правди Ярославичів» норми були спря-
мовані передовсім на посилення правового захисту князів-
ських слуг, князівського майна і князівського вотчинного 
господарства загалом.

«Правда Ярославичів» свідчить про нерівність у право-
вому становищі різних категорій населення. Величезними, 
на той час штрафами у 80 гривень срібла (близько 16 кг) на-
казувалося карати убивство вищих княжих адміністраторів 
і слуг: управителів – огнищан, дворецьких-тіунів, поставле-
них князем старост або його порученців-під’їзних. Установ-
люючи нові штрафи, Ярославичі ґрунтувалися не на тради-
ційних нормах, а на власну довільну судову практику. Чима-
лі штрафи встановлювались і за посягання на життя залеж-
них від князя людей, смердів, холопів. 

Найвизначнішим досягненням «Правди Ярославичів» 
було скасування кровної помсти й заміна її грошовою ви-
рою, а також спрямування вири чи штрафу не на користь 
потерпілих, а до державної скарбниці.
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«Просторова Руська правда»
(«Устав Володимира Мономаха»)

У цьому Уставі, який мав близько 70 правових поло-
жень, містилися норми не тільки кримінального, а й цивіль-
ного права, регулювався порядок укладення окремих дого-
ворів і встановлювалася відповідальність за їх порушення. 
Встановлено максимальний відсоток за договором пози-
ки 150% річних від суми боргу. Стягування більшого «різа» 
(відсотка) звільняло боржника від зобов’язання повернен-
ня взятих грошей. Для купців закон уводив окремі приві-
леї, що пов’язувалися з їхньою торговою діяльністю. Так, 
якщо купецький корабель потонув чи був захоплений воро-
гом, то кредитори зобов’язувалися надати купцеві відстро-
чення платежу, «оскільки погибель ця від Бога». Якщо ж ку-
пець не міг віддати боргу з власної вини (пропив або про-
грав гроші), його можна було продати в холопи. Водночас 
купці звільнялися від обов’язку укладати операції в присут-
ності свідків (яких їм, звичайно, складно було знайти в міс-
ті, куди вони приїжджали для торгу). Тож від тих часів ви-
никло прислів’я: «Слово купецьке – дорожче за золото».

Важливою новацією згаданого зводу законів стало 
детальне врегулювання правовідносин між феодалом-
боргодавцем і залежним від нього селянином-закладником 
(закупом). Виникнення в законі таких норм свідчила про те, 
як далеко просунулося суспільство у феодалізації. Селянин, 
який взяв «купу» (тобто якесь майно або знаряддя праці) у 
феодала, був від нього залежним. Закон забороняв йому йти 
від свого пана під загрозою стати холопом, дозволяв панові 
карати закупа «за справу». Однак повністю правоздатності 
такий селянин не втрачав, закон охороняв його життя, май-
но і навіть особисту гідність, хоч і меншою мірою, ніж віль-
ного селянина чи городянина.
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«Руська правда», що закріпила традиційні процедури 
упіймання злодія та розшуку вбивці, визначила

три стадії (етапи) судового процесу

1. «Заклич». Варто було оголосити про пропажу речі на 
торгу (громадському місці). Закон ґрунтувався на тому, 
що заклич стає відомим для всього міста впродовж трьох 
днів. Тому повернення речі до цього терміна не каралося.

2. «Звід». Розпочинався у випадках: а) якщо річ було зна-
йдено в кого-небудь до закличу; б) якщо річ знайдено до 
трьох днів після закличу; в) якщо річ було віднайдено не 
у своєму місті (громаді).

3. «Гоніння слідом». Якщо переслідування утікача по слі-
ду не увінчувалось успіхом, то верв, куди приводив слід, 
повинна була або видати злочинця, або сама відповідати 
за злочин. У таких випадках верв платила штраф розклад-
кою. Те саме чекало общину, якщо на її території знаходи-
ли вбитого князівського слугу.

Класифікація судових доказів 
за «Руською правдою»

Присяга (складали 
сторони й свідки)

Свідки («видоки» 
і «послухи»), якими могли 
бути тільки вільні люди

Власне визнання

речові докази (сліди 
побиття, рани, тіло 

вбитого, свідки тощо)

Ордалії
(Суди Божі)
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ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА І ПРАВО

Суспільно-політичний устрій 
Галицько-Волинської держави

Князі (верховна 
влада).

Великі бояри (зе-
мельна аристократія – 
крупні феодали).

Міська знать («ліп-
ші мужі», які перебува-
ли під особливою опі-
кою князя).

Вище духовенство 
(архієпископи, єписко-
пи, ігумени).

Дрібні бояри.
Нижче духовен-

ство.
Трудящі низи місь-

кого населення.
Селяни (смерди):
– залежні 
– вільні.

Привілейоване 
населення

Непривілейоване 
населення
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Органи державного 
управління у Галицько-
Волинському князівстві

Центральне 
управління

Місцеве 
управління

– двірський або дво-
рецький (відав князів-
ським двором, насампе-
ред господарством кня-
зівського домену, очо-
лював апарат управ-
ління, виконував судові 
функції від імені князя 
й охороняв його під час 
бойових дій);
– печатник (складав 
тексти грамот і прикла-
дав до них печатки; ви-
конував важливі кня-
зівські доручення;
– писець (писав грамо-
ти) – стольник (управ-
ляв князівськими маєт-
ками (доменом);
– сідельничий (управ-
ляв кня жим двором й 
був довіреною особою 
володаря.

– тисяцький (призначався кня-
зем з-поміж вірних бояр і від-
повідав за організацію оборони 
окремої землі; зосереджував у 
своїх руках адміністративну вла-
ду – фінансову, судову, поліційну;
– соцький та десятник (соцькі 
спочатку були командирами со-
тень, які потім перетворювали-
ся в окремі військові округи. Со-
цькі також керували фінансови-
ми, адміністративними та судо-
вими органами. Сотня складала-
ся з десятків. Десятники були ад-
міністраторами, які іноді засту-
пали отамана чи війта;
– волостелій (управитель волос-
ті, якого призначав князь із кола 
великих бояр. Виконував адмі-
ністративні, військові та судові 
функції. Воєводи, – лише військо-
ві та військово-адміністративні;
– посадник (управляв містами 
князівства, поєднував адміні-
стративну, військову та судову 
владу. Мав право збирати данину 
з населення і різні податки;
– виборний «старець» (старо-
ста) – очолював сільську общи-
ну, вів судові (незначні) справи 
та виконував поліційні функції.
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Особливості правової 
системи Галицько-
Волинської держави

внесення змін 
до чинних руських джерел 

(збірників) права

Створення нових 
законодавчих актів

– Грамота князя Івана Берладника (1134 р.) Регла-
ментувала правове становище окремих іноземних купців на 
землях князівства. Наприклад, установлювалися пільги для 
болгарських купців (звільнялися від сплати мита, коли при-
возили до Малого Галича товари «на ізклад»). 

– «Рукописання» (заповіт) князя Володимира Ва-
сильковича (близько 1287 р.). Свідчить про існування в 
період роздробленості права спадщини феодального во-
лодіння у Володимир-Волинському князівстві, а також про 
порядок передання князями права експлуатації феодально-
залежного населення своїм спадкоємцям. Одночасно «Руко-
писання» дає матеріал для вивчення організації управлін-
ня селами і містами князівства, вказує на купівлю землі як 
один із способів набуття феодальних землеволодінь. 

– Грамота Володимир-Волинського князя Мстисла-
ва Даниловича (1289 р.) – дає уявлення про розміри й фор-
ми феодальних повинностей міського населення на користь 
державної влади.
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Поширення Магдебурзького права в Україні

Місто Рік набуття Магдебурзького 
права українськими містами

1 2

Володимир-Волинський 1324
Сянок 1339
Львів 1356
Галич 1367

Кам’янець-Подільський 1374
Ярослав 1375

Белз 1377
Перемишль 1389

Городок (Львівська область) 1389
Теребовля 1389

Самбір 1390
Жидачів 1393
Щирець 1397
Глиняни 1397
Коломия 1405
Рогатин 1415
Сокаль 1424

Кременець 1431
Стрий (місто) 1431

Луцьк 1432
Хмільник 1443
Житомир 1444
Мукачеве 1445

Тисмениця 1449
Ярмолинці (смт) 1455

Угнів 1462
Бібрка 1469

Куликів 1469
Чернівці 1488

Рівне 1492
Київ 1494
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1 2

Потелич 1498
Бучач 1515

Чортків 1522
Золочів 1523
Острог 1528
Хирів 1528

Бережани 1530
Великі Бірки 1530

Підгайці 1539
Торчин 1540

Тернопіль 1548
Журавно 1563

Олика 1564
Погребище 1569

Немирів (смт) 1580
Білогір’я 1583

Новий Заслав 1583
Броди 1584

Корсунь-Шевченківський 
(кол. Корсунь) 1585

Васильків 1586
Шаргород 1588
Коростень 1589

Біла Церква 1589
Лубни 1591

Пирятин 1592
Чигирин 1592
Магерів 1595
Жовква 1603

Новий Яричів 1618
Рава-Руська 1622

Чернігів, Борщів 1623
Вінниця 1640

Продовження табл.
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1 2

Глухів, Кролевець 1644
Козова 1650

Козелець 1656
Івано-Франківськ (Станіславів) 1662

Остер 1662
Маріямпіль 1670-ті

Славута 1754
Коростишів 1779

Романів (смт) 1817

Закінчення табл.



28

Розділ 3
ЛИТОВСЬКО РУСЬКА ДЕРЖАВА І ПРАВО

Особливості литовської експансії
на українські землі у ХІV ст.

литовці фактично зберігали стару систему управління – 
удільні князівства, в яких, однак, руська князівська динас-
тія змінилася на литовську;

структура адміністрації литовського князя розбудовува-
лася за руським зразком;

руське боярство переходило на службу до Литви;

литовці запозичили руський досвід військової органі-
зації, спорудження фортець;

литовці налагодили руську систему оподаткування;

розширилася сфера впливу руського православ’я на тере-
ни Литовської держави;

«Руська правда» утвердилася державною правовою осно-
вою, а руська (староукраїнська чи старобілоруська) мова 
визнавалась офіційною державною мовою.

Процес політичного зближення 
Польщі та Великого Князівства Литовського 

пройшов декілька етапів, ключовими елементами 
яких було укладення міждержавних угод (уній)

Кревська унія 
(1385 рік)

Городельська 
унія (1413 рік)

Люблінська унія 
(1569 рік)
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магнати:
– князі;

– пани радні (ве-
ликі землевлас-

ники, які вхо-
дили до складу 
ради при кня-

зеві;
– пани хоруго-

ві (землевласни-
ки, які виїжджа-
ли під час збо-

рів ополчення зі 
своїми загонами 
і під своїми пра-
порами (хоруг-

вами).
Військово-

слу живі люди 
(шляхтичі, які 
не мали фео-

дально-за леж-
них від себе лю-
дей; безземель-

на або служи-
ва шляхта, яка 
жила за раху-

нок служби у ве-
ликих феода-

лів або оренди 
в них невели-

ких ділянок зем-
лі, які обробля-
ла власною пра-

цею).
Дрібна 

та без земельна 
шлях та (суттє-
во об межена у 

правах).

Католиць-
ке і право славне 

(ста нові права 
духовенства, на 
відміну від ін-
ших станів, не 

могли передава-
тись у спадщи-
ну. Представни-
ків духовенства 
не могли судити 
нижчі державні 
суди, а для като-
лицьких ксьон-
дзів і єпископів 
вищою судовою 
інстанцією була 
римська курія).

Міщани вели-
ких міст звільня-
лися від усіх пан-
щинних робіт за 
винятком робіт 
із будівниц тва 
і ремонту зам-
ків, сплати по-

датків, які стягу-
валися з міста у 
скарбницю або 

в приватно-
власницьких міс-

тах – на прибу-
ток феодала. 
Міщани ма ли 

право об’єд ну-
ватись у спіл ки 
за профе сій ною 
ознакою – цехи 
і релігійно-про-

світницькі та до-
бродійні това-
риства – брат-

ства.

Люди гос-
подарські (за-
лежні безпо-
середньо від 

великокнязів-
ської адмі-
ністрації);

– люди пансь-
кі (залежні від 
окремих фео-

далів);
– люди церков-
ні (залежали від 

церков, монасти-
рів і вищого ду-

ховенства;
– заможні селяни 
(виконували вій-

ськову повин-
ність або несли 

іншу службу; ви-
знавалися віль-

ними і за певних 
умов мали право 
переходу до ін-
шого феодала):

– бояри;
– бояри путні; 

– панцирні 
боя ри;

– бояри-слуги.

Феодали

Суспільний лад Великого Князівства Литовського 

Духовенство Міщани Селянство
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Правові форми організації 
сільського самоврядування

(ХV–ХVІ ст.)

Руське право Польське право

Волоське право Німецьке право

Органи державного 
управління у Великому 
Князівстві Литовському

Центральне 
управління

Місцеве 
управління

– Князь.
– Маршалок (за відсутнос-

ті князя керував радою, 
приймав іноземних послів 
тощо).

– Канцлер (керівник велико-
князівської канцелярії, за-
тверджував печаткою всі 
нормативні акти).

– Підскарбій (завідував фі-
нансовими справами, го-
ловно стежив за сплатою 
податків). 

– Гетьман (найвищий вій-
ськовий урядовець, який 
стежив за комплектуван-
ням армії. Його повнова-
ження особливо зростали 
в період оголошення вій-
ськового збору).

– Намісники земель (зосе-
реджували у своїх руках 
адміністративно-судові та 
військові функції. Голов-
ним обов’язком і відпові-
дальністю намісника була 
організація військової 
служ би. Він роздавав шлях-
ті маєтки за службу і по-
збавляв землеволодіння. 
Під час війни намісник очо-
лював військо своєї землі.

– Державці (керів ники волос-
тей, які, окрім адміністра-
тивно-судових і військових, 
мали фінансо во-економічні 
функції.

– Воєвода (очільник воєвод-
ства).

– Староста (обраний місце-
вою шляхтою очільник по-
віту).



31

Центральні 
судові органи

Місцеві суди

Судоустрій Великого Князівства Литовського

Суд великого кня-
зя. Розгляд справ у цьо-
му суді відбувався за 
участю великого кня-
зя і панів-ради. Право-
суддя від імені вели-
кого князя здійснюва-
ли призначені ним або 
панами-радою спеці-
альні комісари. Кож-
на вільна людина мала 
право безпосередньо 
звернутися до вели-
кого князя зі скаргою 
(позовом) у будь-якій 
справі, минаючи місце-
вий суд.

Суд панів-ради 
або сейму. (Сеймо-
вий суд був повноваж-
ний розглядати спра-
ви без участі князя. 
Ви рок сеймового суду 
оскарженню не підля-
гав, але за князем збе-
рігалося право поми-
лування засуджено-
го. Розглядав усі спра-
ви щодо державних 
злочинів: змова проти 
князя, державна зра-
да, підготовка й участь 
у повстаннях, фальши-
вомонетництво тощо.

Гродський суд (розглядав справи 
за звинуваченнями шляхти, міщан і се-
лян, тобто значною мірою був позаста-
новим судом. 

Земський суд. (Розглядав ци-
вільно-правові позови шляхти. Йо го 
компетенцією була також значна час-
тина кримінальних справ за звинува-
ченням шляхти. Заснування земських 
судів викликало необхідність виник-
нення нової професії – юриста.

Підкоморський суд (розглядав спо-
ри щодо меж шляхетських землеволо-
дінь).

«Полюбовний суд» (розглядав ци-
вільні справи за позовами між окреми-
ми феодалами, де сторони самі обира-
ли собі суддів.

Копний суд (громадський суд, який 
складався з мешканців певної місце-
вості, які збиралися на спільні збо-
ри (копи, купи) для розгляду судових 
справ.

Війтівсько-лавничий та бурмис-
терський суд. (Розглядали найважли-
віші кримінальні й цивільні справи мі-
щан. Бурмистерські суди клопотали-
ся адміністративними й дрібними су-
довими справами. Війтівсько-лавничі 
суди могли діяти також і як суд другої 
інстанції щодо бурмистерських судів.

Добродіївський суд (апеляційний 
суд у найбільших містах, куди пода-
валися скарги на рішення й вироки 
війтівсько-лавничих судів).
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Джерела права Литовсько-Руської держави

Перший земський привілей 
(1387 р.). Направлений на насаджен-
ня католицизму в Литовській дер-
жаві. Привілей обіцяв кожному ли-
цареві чи боярину, хто прийняв цю 
конфесію, а також його нащадкам 
повну можливість володіти, корис-
туватися, продавати, відчужувати, 
змінювати, дарувати відповідно до 
своєї доброї волі й бажання зáмки, 
волості, села – все, чим він володів 
за батьківською спадщиною.
Другий земський привілей 

(1387 р.). Зобов’язував усіх жите-
лів Литовської держави переходи-
ти в католицьку віру з усякої іншої 
віри (конфесії). За цим документом 
усе католицьке духовенство: церк-
ви, монастирі та феодально-залежні 
від них люди вивільню-валися з-під 
державної юрисдикції. Католикам 
заборонялися шлюби з православ-
ними доти, доки останні не прийма-
ли католицької віри. Маєтки, пере-
дані католицькому духовенству, 
звіль нялися від будь-яких служб і 
повинностей на користь держави.
Городельский привілей (1413 р.). 

Мав на меті зміцнення й розширен-
ня католицизму. З метою піднесен-
ня феодалів-католиків над інши-
ми феодалами й надання їм орео-
лу знатності, статті 3 і 12 докумен-
та встановлювали переваги й поря-
док наділення гербами, отримани-
ми від польських феодалів. В інших 
статтях цього привілею викладено 
обіцянки пільг і переваг тих із фео-
далів, які приймуть католицизм. За 
цим актом, усі некатолики, зазвичай 
православні, що становили пере-
важну більшість населення, не по-
винні були допускатися на державні 
посади і не могли бути членами дер-
жавної ради.
Обласні грамоти. Видавалися на 

прохання князів, шляхтичів, бояр 
чи зем’ян (власників невеликих зе-
мельних угідь, за володіння якими 
вони відбували державну, себто вій-
ськову, службу) значна увага приді-
лялася забезпеченню охорони май-
нових й особистих прав заможних 
верств населення.
Волосні привілеї. Спрямовані на 

правове закріплення повинностей і 
деяких прав населення. Вони визна-
чали розмір багатьох повинностей 
населення (податки грошима, про-
дуктами праці, полювання, промис-
лів, різні роботи). 

Грамоти (привілеї) мешканцям 
міст. Видавалися впродовж XIV–
XVI ст., виводили міста з-під підпо-
рядкування органів місцевої тери-
торіальної адміністрації. Вони за-
сновували особливі міські органи 
за зразком німецьких міст (Магде-
бурзьке право). Право-відносини мі-
щан між собою, з іншими верства-
ми населення й державою регулю-
валися місцевим звичаєвим правом, 
грамотами на Магдебурзьке право і 
правовими нормами, що містилися 
в інших грамотах, сеймових стату-
тах, Литовських, а також у статутах 
цехів і братств.

Законодавча діяльність сейму 
(ухвали, постанови, конституції, 
статути, грамоти, привілеї, листи, 
універсали, артикули).

Чолобитні (клопотання населен-
ня, щодо його правового захисту від 
сваволі й зловживань місцевих по-
садових осіб).
Господарські статути 1514, 1529 

і 1557 рр. (ними визначалися право-
відносини між вищою та місцевою 
адміністрацією великокнязівських 
і державних маєтків (дворів і філь-
варків), з одного боку, і феодально-
залежним населенням – з іншого).
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Кодифікація права
у Великому Князівстві Литовському

Статути
Великого Князівства Литовського

Перший Литовський статут (1529 р.) – перший у Європі 
систематизований звід законів різних галузей права.

Другий Литовський статут (1566 р.) – згодом отримав 
напівофіційну назву Волинського статуту (або волинського 
права).

Третій Литовський статут (1588 р.) – метою було узго-
дити литовське право з польським. Це спричинено вели-
кими соціальними і політичними змінами, що сталися піс-
ля втілення в життя реформи 1557 р. («Устава на волоки») і 
акта Люблінської унії 1569 р.

Джерела Магдебурзького права 

Саксонське зерцало» (XIII–початку ХIV ст.)
«Вейхбільд» (XIII–початку ХIV ст.)
«Ландрехт»  (XIII–початку ХIV)
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Розділ 4
КОЗАЦЬКА ДЕРЖАВА І ПРАВО

ВИНИКНЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Структура органів влади та управління Запорізької Січі

Велике козацьке коло 
(січове товариство
і курінні отамани)

Мале козацьке коло 
(козацька старшина)

Військова (командна) старшина:
Кошовий отаман
Військовий суддя
Військовий писар
Військовий осавул
Курінні отамани

Військові 
«служителі»:

Військовий пушкар
Військовий товмач
Довбиш
Військовий шафар
Кантаржей
Військові канцеля-

ристи 
Отамани січової 

школи
Булавничий
Хорунжий
Бунчужний
Перначник

Паланкова 
старшина:

Полковник 
(«сердюк»)

Осавул
Писар
Підосавул
Підписар
Хорунжий
Громадські ота-

мани

«Наказна» 
(похідна) 
військова 
старшина:

Полковник
Осавул
Писар
«Батько» – очіль-

ник команди під час 
походу чи бойових 
дій 

«Товариші» – ко-
мандири первинних 
підрозділів

Січова (військова) рада

Кіш (центральний виконавчий орган управління)
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Етапи формування реєстрового козацтва

1572 року польський король і великий князь литовський Сигізмунд 
II Август створив козацький загін, який мав одержувати платню з дер-
жавної скарбниці. Наймані козаки (300 душ) були записані в окремий 
реєстр (список), від чого отримали назву «реєстрових козаків». Їхнє 
офіційне призначення полягало в охороні південно-східних кордонів 
від турецько-татарських нападів.

Згідно з ординацією 1625 р. (Куруківська угода), польський уряд зму-
шений був визнати за реєстровими козаками право обирати старшину 
і, зокрема, сотників, надавав їм адміністративні й судові повноважен-
ня щодо козацького стану. Тоді ж у реєстровому козацькому війську 
запроваджено полково-сотенний устрій. Сформовано шість полків: 
Білоцерківський, Київський, Канівський, Черкаський, Корсунський, 
Пере яславський. Якщо долучити їх до «вольностей» Запорозької Січі, 
то матимемо поважну територію, на якій було власне козацьке війсь-
ко, своя адміністрація, панували православна віра, національна судо-
ва та освітня системи. Власне, було створено всі передумови держави, 
тобто автономності краю, що входив до складу Речі Посполитої.

У 1638 р. сейм ухвалив «Ординацію Війська Запорозького реєстрового», 
за якою реєстрове козацтво було поставлено під суворий конт роль ко-
ролівської адміністрації та позбавлялося багатьох привілеїв. Зокрема, 
«на вічні часи» було скасовано виборність гетьмана та іншої старши-
ни, скорочено реєстр. Посада гетьмана заміщувалася посадою королів-
ського старшого комісара з військовою та судовою владою над коза-
ками. Для нагляду за козаками й виконанням ними власних обов’язків 
полковники мусили постійно перебувати у своїх полках. Встановлено 
офіційні обмеження і щодо місцевості проживання реєстрового козац-
тва. Вони мали мешкати тільки у прикордонних містах Черкаського, 
Канівського і Корсунського староств.

1578 року польський король Стефан Баторій, виявивши законодав-
чу ініціативу в сеймі республіки, скористався правом наймати на вій-
ськову службу корони чужинців. Це право він поширив і на козацтво. За 
свою службу вони мали отримувати платню грошима або натурою. Їм 
надано низку привілеїв, зокрема: мати право власності на землю; ви-
ведення з-під юрисдикції феодалів, влади старост, воєвод, міських ма-
гістратів. Вони мали власний суд. Отже, козаки користувалися правом 
власної військової, адміністративної та судової юрисдикції. У володін-
ня створеного війська передано містечко Трахтемирів (нині село на 
Київщині) із монастирем для розміщення арсеналу та лікування пора-
нених і хворих козаків. Реєстру було дано кілька гармат, королівський 
прапор і литаври. Крім того, реєстровики звільнялися від податків і по-
винностей, мали право безмитного заняття промислами й торгівлею.
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КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКА ДЕРЖАВА

Система вищих органів державної влади періоду 
Національної революції другої половини XVII ст.

Генеральна рада (найвищий 
орган державної влади України 

другої половини XVII ст.)
Генеральний уряд

Інститут 
гетьманства

Генеральна 
старшина

Генеральна 
канцелярія

Виборний гетьман зо-
середжувався на над-
зви чайно широ кому 
колі владних повнова-
жень у сфері законо-
давчої, вико навчої 
та судової влади. Він 
скликав загальну ра ду 
і раду старшини, керу-
вав ними, брав участь 
в обгово ренні питань і 
ухваленні рішень ради, 
організо вував їх вико-
нання, очолюючи ад-
міністрацію; за геть-
манським підписом ви-
ходили найважливіші 
розпорядження та уні-
версали – правові акти, 
що мали силу закону; 
він також очолював су-
дочинство, виступа-
ючи вищою апеляцій-
ною інстанцією; орга-
нізовував і керував фі-
нансами, встановлю-
вав податки, розпо-
ряджався земельним 
фондом; визначав на-
прями зовнішньополі-
тичної діяльності кра-
їни; очолював військо.

Генеральний обо-
зний – виступав на-
чальником окремих 
козацьких формувань 
або заступав гетьма-
на під час його відсут-
ності.
Генеральний пи-

сар – очолював Гене-
ральну канцелярію.
Генеральний суд-

дя – очолював найви-
щий судовий орган – 
апеляційну інстанцію 
для полкових і сотен-
них судів.
Генеральні осаву-

ли – командували ко-
зацьким військом, ор-
ганізовували карауль-
ну службу, виконува-
ли поліційні функції, 
проводили судові роз-
слідування.
Генеральний бун-

чужний і генераль-
ний хорунжий догля-
дали за гетьманськи-
ми клейнодами – хо-
ругвою та бунчуком, 
забезпечували охоро-
ну гетьмана і викону-
вали його окремі до-
ручення.

Слугувала засобом 
реалізації постанов 
генеральних і стар-
шинських рад, зако-
нодавчих ініціатив 
гетьмана. У канцеля-
рії розглядалися най-
важливіші справи ад-
міністративного та 
військового характе-
ру – звіти й листуван-
ня полкової та сотен-
ної старшини, справи 
міст, прохання і скар-
ги окремих людей, 
дипломатичне листу-
вання, виготовлялися 
гетьманські універса-
ли, мобілізаційні на-
кази, майнові пожалу-
вання, ордери на по-
даткові пільги тощо.

Були також: гене-
ральна артиле рійська 
канцелярія, канцеля-
рія генерального суду, 
скарбова (фінансова) 
канцелярія.
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Період 
«козацьких» судів

Період 
«статутних» судів

Особливі суди

Судоустрій козацько-гетьманської держави 

Генеральний суд – як суд 
першої інстанції, відав спра-
вами членів генеральної 
старшини, полковників і 
бунчукових товаришів. Як 
суд другої інстанції – вирі-
шував справи з апеляцій на 
вироки полкових канцеля-
рій.

Сільські суди – мали ком-
петенцію судити дрібні ци-
вільні й кримінальні справи, 
що виникали серед сільсько-
го населення.

Ратушні суди – існували у 
непривілейованих містах і 
містечках. Вирішували спра-
ви міщан і селян, що постій-
но мешкали в містах.

Магістратські суди існува-
ли у привілейованих містах 
на Магдебурзькому праві. 

Сотенні суди. Як суди пер-
шої інстанції вирішували 
справи, що виникали між 
сотенною старшиною або 
між козаками сотні. Як суди 
другої інстанції вирішували 
справи з апеляції на виро-
ки селянських судів у спорах 
між козаками. 

Полкові суди – як суд пер-
шої інстанції розглядав ци-
вільні й кримінальні спра-
ви членів полкової старши-
ни, як друга інстанція – вирі-
шував справи з апеляцій на 
вироки сотенних і ратушних 
судів полку.

Земський суд – 
функції суду зво-
дилися до розгля-
ду справ про роз-
поділ майна між 
родичами, боргові 
зобов’язання, за-
ставні маєтності, 
оранку чужих зе-
мель, втечу слуг 
тощо.
Підкоморський 

суд – розбирав 
конфлікти між 
феодалами щодо 
спірних земель. 
Гродський суд – 

вирішував справи 
про кримінальні 
злочини, вчинені 
представниками 
шляхетства.

Т р е т е й с ь к и й 
суд – діяв при Гене-
ральній канцелярії 
та мав завдання ви-
рішувати несклад-
ні цивільні справи, 
які легко й швидко 
можна було закін-
чити примиренням 
сторін. Складався 
з кількох козаць-
ких старшин різ-
них рангів. На його 
вироки можна було 
апелювати до Гене-
рального суду.
Полюбовний (ми-

ровий) суд. 
Церковний суд – 

мав компе тенцію 
вирішувати спра-
ви церковно-релі-
гійного харак теру 
осіб духовного й 
світського стану, а 
також справи про 
розлучення.
Я р м а р к о в и й 

(торговельний ) 
суд – вирішував 
спо ри цивільно-
пра во вого характе-
ру, що виникали під 
час ярмарку чи тор-
гу на ґрунті торго-
вельних операцій.
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Етапи 
юридичного 
закріплення 
української 
державності 
в період 
1648–1658 рр.

За умовами Зборівського мирного дого-
вору (8 серпня 1849 р.) Річ Посполита ви-
знавала існування Української держави у 
межах Київського, Брацлавського та Черні-
гівського воєводств. Влада належала гетьма-
ну. Зборівська угода була важливим етапом 
у творенні української державності. Вона 
стала першим юридичним актом визнання 
української автономії.

Білоцерківський договір (28 вересня 
1651 р. передбачав обмеження суверенітету 
української держави та зменшення її тери-
торії до розмірів Київського воєводства. Ко-
зацький реєстр скорочувався до 20 тис. душ. 
У травні 1652 року договір був анульований 
Б. Хмельницьким.

Березневі статті (1654 р.) закріпили про-
текторат Росії над Україною, яка зберігала 
свій державний устрій і власну територію. 
Православна церква в Україні залишалася та-
кож самостійною, не підлеглою російському 
патріархатові. Російський цар мав лише пра-
во одержувати грошову данину й контролю-
вати зовнішні зносини України. Щорічна да-
нина протекторові за військову допомогу 
вважалася умовою протекції.

Згідно з Гадяцьким договором (6 вересня 
1658 р.) Україна, як «князівство Руське», вхо-
дила до Речі Посполитої на правах формаль-
но рівного суб’єкта федерації. Україна ви-
знавалася в межах Київського, Брацлавсько-
го та Чернігівського воєводств. На чолі – ви-
борний гетьман. Україна могла мати власний 
суд, військо, скарбницю, але позбавлялася 
права вести власну зовнішню політику. Така 
пропольська орієнтація не знайшла підтрим-
ки серед українського народу.



39

Гетьманські (договірні) статті

Документи державно-правового і міжнародно-правового характеру, котрі 
визначали устрій української гетьманської держави та порядок її взаємин 
із Московською державою на період правління конкретного гетьмана.

«Другі Переяславські статті» 
(1659 р.) – гетьман Юрій Хмельниць-
кий не мав права вести самостійну 
зовнішню політику. Козацька рада не 
могла (без згоди царського уряду) пе-
реобирати гетьмана. Гетьман без зго-
ди ради не міг призначати або звіль-
няти полковників і генеральну стар-
шину. Київський Митрополит пови-
нен визнати зверхність Московсько-
го патріарха.

«Батуринські статті» (1663 р.) – 
гетьман Іван Брюховецький повніс-
тю підпорядкував гетьманську адмі-
ністрацію Московській державі. 
Московські статті» (1665 р.) – 

гетьман Іван Брюховецький ще 
більше посилював військово-
адміністративну й фінансову залеж-
ність Війська Запорозького від мос-
ковського уряду. Українські міста й 
землі переходили під безпосередню 
владу московського царя. Гетьман-
ському уряду заборонялося вступа-
ти у дипломатичні зносини з інши-
ми державами; обмежувалося пра-
во вільного вибору гетьмана, вибори 
якого мали проходити лише з дозво-
лу царя і в присутності московських 
послів; збільшувалася кількість мос-
ковських військ в Україні; збирання 
податків з українського населення 
(крім козаків) відтоді покладалося на 
московських воєвод.

«Глухівські статті» (1669 р.) 
гетьмана Дем’яна Многогрішного 
попри незначні поступки царсько-
го уряду (податки збиралися тільки 
козацькою старшиною, обмежувала-
ся чисельність московського війська 
в Україні тощо) загалом також були 
спрямовані на обмеження держав-
них прав України московським уря-

дом. Гетьману й надалі заборонялося 
вступати в безпосередні зв’язки з ін-
шими державами. 

«Конотопські статті» (1672 р.) 
гетьмана Івана Самойловича значно 
обмежували гетьманську владу на ко-
ристь старшини. Гетьман не мав пра-
ва позбавити старшину посад чи по-
карати без згоди старшинської ради 
чи вироку військового суду. Особливо 
обмежувалися політичні права геть-
манського уряду в царині зовнішньої 
політики. Лівобережним полкам за-
боронялося надавати військову допо-
могу правобережному гетьманові Пе-
тру Дорошенку в його боротьбі проти 
Польщі.

«Коломацькі статті» (1687 р.) 
гетьмана Івана Мазепи омежували 
політичні права гетьмана та україн-
ського уряду. Зокрема гетьман не мав 
права без царського указу позбавля-
ти старшину керівних посад, а стар-
шина – скидати гетьмана. Обмежува-
лося його право розпоряджатися вій-
ськовими землями, заборонялося під-
тримувати дипломатичні відносини з 
іншими державами. 
Решетилівські статті (1709 р.) 

– гетьмана Івана Скоропадського, за 
якими московським урядовцям на-
давалося право втручатись у справи 
української адміністрації; установлю-
вався контроль за діяльністю гетьма-
на, збиранням податків, витратами 
на утримання гетьманської адміні-
страції, козацького війська тощо. 

«Решительні пункти» (1727 р.) – 
гетьман Д. Апостол домігся більш 
«м’якшого» варіанту підлеглості, що 
формально відновлювало козацько-
гетьманську автономію.
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Мало-
російський

приказ
(1663–1722 рр.)

Російські державні установи
для управління Україною (ХVІІ–ХVІІІ ст.)

Перша Мало-
російська

колегія
(1722–1727 рр.)

Правління
гетьманського 

уряду
(1734–1750 рр.)

Друга Мало-
російська

колегія
(1764–1782 рр.)

Суспільний лад
козацько-гетьманської 

держави

Козацька 
старшина Козацтво

Духовенство 

Міщанство 

Селяни 
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Джерела права України-Гетьманщини

ПРАВОВА СИСТЕМА
КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Звичаєве 
право

Система 
«попередніх 

прав»

Акти 
української 
гетьманської 

влади

Російське 
царське
законо-
давство

Церковне 
право

Неписа-
ні «пра ва й 
звичаї» За-
порозької 
Січі, які, не 
буду чи офі-
ційно санк-
ціоновани-
ми держав-

ною владою, 
фактич но 

врегу-
льовували 

все внутріш-
нє життя сі-
човиків. Су-

купність пра-
вових звича-
їв як правил, 
обов’язкових 
до виконання 
нарівні з за-

коном (у ра зі 
їх порушен-
ня – обо в’яз-
ко вого пока-
рання, схожо-
го з вироком 
законодав-

чих органів), 
що виникли 
в Запороз-
ькій Сі чі та 
встановлю-

вались у сфе-
рі козац тва, в 
науці дістали 
назву козаць-

кого права.

Литовські 
статути;
Збірники 

Магдебурзь-
кого права – 
«Саксонське 
дзеркало», 
«Порядок 

прав граж-
данських» 

тощо.

Договір-
ні (гетьман-
ські) стат-
ті – під-

писували-
ся гетьма-

нами Украї-
ни та козаць-
кою старши-
ною, з одного 
боку, і росій-
ським царем 
та його пред-

ставника-
ми – з іншого.
Гетьман-

ські універса-
ли – офіцій-
ні акти дер-

жавної влади, 
які видавали-

ся від імені 
гетьмана.

Гетьманські 
листи, грамо-
ти, де крети.
Земельні 

гетьманські 
універсали:
охоронні та 
імунітетні 
гетьманські 
універсали;
військові та 
службові 

гетьманські 
універсали;
гетьманські 
ордери та ін-
струкції.

Загально-
імперські 

законодавчі 
акти:

царські 
грамоти;

укази;
регламенти;

статути;
установи й 
положення;

зводи й 
накази;

інструкції;
маніфести.

Духовний та 
Монастир-

ський регла-
менти;

Статут про 
чинонаступ-
ництво цер-

ковне; 
укази імпе-
раторської 

влади;
постанови 
урядового 

Синоду;
постанови 

російського 
патріарха;

номоканони 
або «кормчі 

книги»;
правила, 

прийняті со-
борами Ро-

сійської 
церкви;

правила свя-
тих апос-

толів;
нова запо-
відь Юсти-

ніана; 
книги Свято-

го Письма.
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Кодифікація права України-Гетьманщини

«Процесс краткий приказной, изданный при резиденции 
гетманской» (1734 р.). Складався зі вступу, 13 параграфів, ко-
роткого додатку і характеристики порядку винесення вироків. 
Основну частину становили нормативні акти, що регулювали 
тогочасний судовий процес.

«Акцес» (1743 р.). В основу цієї кодифікації, яка не набула офі-
ційного значення, покладено Литовський статут і «Порядок».

«Права малороссийские с книг Статута, Саксона и Поряд-
ка выписанные» (упорядкована в 1744–1757 рр.). Вона охо-
плювала також низку норм із Литовського Статуту, «Саксона» 
і «Порядка».

«Суд і розправа в правах малоросійських…» (приватна ко-
дифікація Ф. Чуйкевича, розроблена 1750–1758 рр. за дору-
ченням гетьмана Кирила Розумовського). Цей збірник, влас-
не, був витягом із польсько-литовського та російського законо-
давства, а також звичаєвого права, що діяло на Лівобережжі й 
Правобережжі впродовж XV–XVIII ст.

«Екстракт з указів, інструкцій і настанов» (1786 р.). Міс-
тив норми й українського права, й російського законодавства.

«Книга Статутов и прочие права малороссийские» (1764 р.). 
Був укладений внаслідок приватної кодифікації В. Кондратьєвим.

«Екстракт малоросійських прав» (1767 р.). Зібрані право-
ві норми з різних джерел, які діяли в Україні протягом майже 
двох останніх століть, у збірнику викладалися в хронологічно-
му порядку, цей збірник був унікальним зводом, оскільки давав 
змогу відслідковувати історичний розвиток різних інститутів 
права і виявити його основні тенденції. Книга була збірником 
норм державного, адміністративного та процесуального права.

«Права, за якими судиться малоросійський народ» 
(1743 р.). – найвідоміша з кодифікацій українського права пер-
шої половини XVIII ст. 
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Розділ 5
ДЕРЖАВНО ПРАВОВИЙ УСТРІЙ НА ЕТНІЧНИХ 
УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В ІМПЕРСЬКУ ДОБУ

ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ УСТРІЙ НА УКРАЇНСЬКИХ 
ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

«Жалувана гра-
мота дворян-
ству» (1785 р.) 
визначала осо-
бисті та майно-
ві права дворян, 
принципи орга-
нізації місцево-
го дворянсько-
го самоуправ-

ління й порядок 
укладання родо-
відних дворян-

ських книг. 

Формою ста-
нової організа-
ції дворянства 

були дворянські 
зібрання. Вони 
уособлювали 

владу дворян-
ства на рівні по-
віту та губернії.

За своїми осо-
бистими права-

ми (звільнен-
ня від особистих 

податків і по-
винностей, вій-
ськових посто-
їв, тілесних по-

карань) духовен-
ство уподібню-
валося до дво-
рянства, хоча 

структурно воно 
й надалі поділя-
лося на біле (па-

рафіяльне) та 
чорне (монас-

тирське).

Купці (були у ви-
гіднішому стано-
вищі (звільнен-
ня від подушно-

го податку, тілес-
них покарань і 
рекрутської по-

винності).

Містяни (спла-
чували подуш-
ний податок і 

виконували фе-
одальні пови-
нності. Мали 

право на безпе-
решкодний пере-
хід у купец тво).

Цехові люди 
(віч но-цехові – 

майстри 
і тимчасово-

цехові – підмай-
стри (робітники, 

учні).

Державні селяни 
належали дер-
жаві та володі-
ли отриманими 
від уряду земля-
ми; сплачували 

грошові податки, 
виконували ре-
крутську пови-
нність, сплачу-

вали феодальну 
ренту;

Вільні се ляни 
(орендували 

зем лю у дворян 
чи уряду – коза-
ки Лівобережжя, 

іноземці-коло-
ніс ти; не були 

крі паками 

Кріпосні (помі-
щицькі) селяни 
(належали дво-

рянам).

Дворянство

Суспільний лад на українських землях у складі 
Російської імперії (до початку реформ 60–70-х рр. ХІХ ст.)

Духовенство Містяни Селянство

Привілейовані стани Непривілейовані стани



44

Буржуазні реформи 
в Російській імперії
(60–70-ті рр. ХІХ ст.)

Селянська 
реформа (1861)

Земська 
реформа (1864)

Шкільна реформа 
(1860–1864)

Судова 
реформа (1864)

Військова реформа 
(1864–1874)

Міська 
реформа (1870) 

Адміністративно-територіальний
устрій України

у складі Російської імперії

генерал-губернаторства

повіти

міста

волості

села
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Судоустрій в українських губерніях 
Російської імперії

за судовою реформою 1864 р.

Система мирових 
(місцевих) судів:

розглядали дрібні цивільні 
та кримінальні справи, пе-
редусім намагаючись при-
мирити сторони, складала-
ся з двох ланок;

– дільничний мировий 
суддя (зазвичай, у повіті 
було декілька дільниць ми-
рового суду, кожна з яких 
об’єднувала по кілька во-
лостей);

– почесний мировий суддя 
(не мали спеціальної діль-
ниці, але користувались 
усіма правами мирового 
судді);

– повітовий з’їзд мирових 
суддів апеляційна інстанція 
для справ, що розглядали-
ся дільничними мировими 
суддями (у складі не менш 
як трьох суддів).

Система загальних судів:
– окружні суди (суд пер-

шої інстанції в цивільних 
і кримінальних справах у 
межах декількох повітів);

– судові палати (дру-
га ланка загальної судової 
системи; одна на декілька 
губерній, а також – орган 
судового управління);

– Сенат (вищий касацій-
ний суд);

– Верховний криміналь-
ний суд (розглядав справи 
про найважливіші держав-
ні злочини).
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Кодифікація права в підросійській Україні

«Повне зібрання законів Російської імперії» (Перше ви-
дання, 1830 р.). До нього увійшло понад 30 тис. законо-
давчих актів, розташованих у хронологічній послідовнос-
ті. Кожний законодавчий акт отримав порядковий номер. 

Третє видання «Повного зібрання законів Російської 
імперії» також виходило щорічно, до 1916 р. і хронологіч-
но охоплювало період з березня 1881 р. до кінця 1913 р. 
Складало 33 томи з відділеннями, як і Друге видання, 
вмістивши понад 40 тис. законодавчих актів. 

Третє видання «Зводу законів Російської імперії» 
(1857 р.). 

«Звід законів Російської імперії» уводився в дію з 1 січня 
1835 р. Це видання супроводжували три види покажчиків: 
загальний змістовий, алфавітний та хронологічний.

Доповнене видання «Зводу законів Російської імперії» 
(1842 р.). 

«Зібрання малоросійських прав» (1807 р.). Хроноло-
гічно перша спроба систематизації норм місцевого пра-
ва в українських губерніях імперської Росії. Найповніше 
представлено норми, що стосувалися майнових, шлюбно-
сімейних і спадкових відносин, тому Зібрання вважають 
першим проектом Цивільного кодексу України.  

Друге видання «Повного зібрання законів Російської 
імперії» на відміну від Першого, одноразового видання, 
Друге виходило у світ щорічно з 1830 р. по 1884 р. і прак-
тично синхронно слідувало за суспільними подіями і яви-
щами.



47

магнати;

дрібно-помісна 
шляхта (губер-
натори, управи-
телі, економи і 
посесори-орен-
дарі;

поміщики-діди-
чі (домінії) пред-
ставляли владу 
в сільських міс-
цевостях;

постояла шлях-
та (не належа-
ла до панівного 
класу, хоч стано-
вила масову со-
ціальну опору 
феодальної сис-
теми господа-
рювання).

належало до па-
нівного ста-
ну, хоча не всі 
його верстви 
користувалися 
шляхетськими 
приві леями.

загородники;

халупники;

комірники;

зубожіле селян-
ство (фільварко-
ва челядь, най-
мити).

євреї (займали 
торгову площу і 
володіли на пра-
вах спадкоємної 
власності приле-
глими до неї са-
дибами та будин-
ками;

чиншові ре міс-
ники-хрис тияни 
(платити чинш 
від власного ре-
месла й відбува-
ти певну панщи-
ну для двору під 
час жнив і сіноз-
бирання;

мешканці перед-
містя – хліборо-
би (нічим не від-
різнялися від се-
лян).

Шляхта

Суспільний лад на українських землях 
у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії

Духовенство Селянство Містяни

Привілейовані стани Виробничі стани

ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ УСТРІЙ 
НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ 
АВСТРІЙСЬКОЇ (АВСТРО-УГОРСЬКОЇ) ІМПЕРІЇ
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Органи державної влади Австро-Угорщини
(після Конституції 1867 р.)

Парламент – рейхсрат 
Допомагав імператоро-

ві в питаннях законодав-
ства. Компетенція рейхсра-
ту охоплювала фінанси, бю-
джет, міжнародні договори, 
військові справи, грошо-
ву систему, транспорт, мит-
ниці, промисловість, меди-
цину, віросповідні відноси-
ни, права громадян, освіту 
тощо. Законопроекти спер-
шу розглядалися нижньою 
палатою, потім затверджу-
валися верхньою пала-
тою рейхсрату. Після цього 
вони санкціонувались ім-
ператором. Без його згоди 
прийняті рейхсратом зако-
ни вважалися недійсними. 

Рейхсрат складався з двох 
палат: палати панів (при-
значалась імператором) і 
палати депутатів (обира-
лася).

Кабінет міністрів
Три міністерства – закор-

донних справ, військове і 
фінансів були спільними 
для Австрії та Угорщини і 
підпорядковувалися безпо-
середньо імператорові.

Решта обмежувалися 
діяль ністю в одній з двох 
частин дуалістичної монар-
хії.

Законодавча влада Виконавча влада

Імператор
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Джерела 
цивільного 

права

Джерела 
кримінального 

права

Джерела 
процесуального 

права

Особливості правової системи 
Австрійської (Австро-Угорської монархії)

Цісарський 
патент  щодо 

урегулювання 
проблем сімейного 

права (1783 р.).
Цісарський 

патент  із питань 
спадкування за 

законом (1786 р.).
Цивільний кодекс, 

(середина 90-х рр. 
XVIІІ ст.). Вступив 
у дію у Галичині і 
Буковині в 1798 р.

Згально-авст рій-
сь кий цивільний 
кодекс (1812 р.).

Перший 
австрійський 

Кримінальний 
кодекс (1768 р.).

Наступний 
Кримінальний 

кодекс (1787 р.).
Нова редакція 

Кримінального 
кодексу (1852 р.), 
який у Галичині 

діяв аж до введення 
там польського 
Кримінального 

кодексу (1932 р.).
Військово-кримі-
наль ний кодекс 

(1855 р.).

Цивільний 
процесуальний 

кодекс (1781 р.).
Адвокатська 

ординація (1848 р.).
Закон про 

компетенцію судів 
(1852 р.).
Закон про 

судочинство у 
безспірних справах 

(1854 р.).
Цивільно-про це-

суальний кодекс 
(1898 р.).

Кимінально-
проце суальний 

кодекс (1853 р.).
Кримінально-про-

цесуальний кодекс 
(1873 р.).



50

Розділ 6
НОВІТНІ УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
ДЕРЖАВНІСТЬ І ПРАВО 1917 1921 рр.

ДЕРЖАВА І ПРАВО В УКРАЇНІ
ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

Законодавча влада Виконавча влада Судова влада

Органи центральної влади та управління 

Українська 
Центральна 

Рада: 
– загальні збо-

ри (Велика рада);
– к о м і т е т 

(Мала рада);
– Національ -

ні союзи (могли 
об’єднатись націо-
нальні меншини 
на всій терито-
рії України і вер-
тикально вибира-
ти власний найви-
щий орган – Наці-
ональні Збори, які 
мали право зако-
нодавчої ініціати-
ви.

Генеральний секретаріат 
(з січня 1918 р. – Рада 
Народних Міністрів):

– Голова;
– генеральний писар;
– генеральне секретарство 

внут рішніх справ;
– генеральне секретарство 

фі нансових справ; 
– генеральне секретарство су-

дових справ; 
– генеральне секретарство 

військових справ;
– генеральне секретарство зе-

мельних справ;
– генеральне секретарство 

між національних справ;
– генеральне секретарство 

на родної освіти;
– генеральне секретарство 

хар чових справ.
Органи урядового 

державного контролю: 
– контрольні ради;
– контрольні департаменти;
– Генеральна конт рольна ра-

да.

Генеральне се-
кретарство судо-
вих справ.
Генеральний суд 

(найвища судо-
ва інституція УНР 
доби УЦР):
– Цивільний де-

партамент;
– Кримінальний 

департамент;
– Адміністратив-

ний департа-
мент;

– апеляційні су-
ди (3);

– військово-рево-
лю ційні суди;

– військові суди.
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Перший Універсал (червень 
1917 р.). Декларував автономію 
України у складі Росії й закликав на-
род до організації нового політично-
го ладу в Україні.

Другий Універсал (липень 1917 р.). 
Оприлюднили як результат перего-
ворів керівництва УЦР з міністрами 
Тимчасового уряду. Центральна Рада 
зобов’язувалася самочинно не про-
голошувати автономію України до 
затвердження закону про автоном-
ний устрій України Установчими збо-
рами.

Третій Універсал (листопад 
1917 р.). Проголошував створення 
Української Народної Республіки з 
9 українських губерній як автоном-
ної державної одиниці Російської 
Республіки.

Четвертий Універсал (січень 
1918 р.). Проголосив УНР самостій-
ною незалежною державою україн-
ського народу.

Конституція Української Народної 
Республіки («Статут про держав-
ний устрій, права і вольності УНР») 
(29 квітня 1918 р.). Документ струк-
турно поділявся на 83 статті, що 
об’єднувались у 8 розділів (загальні 
положення; права громадян Украї ни; 
органи влади УНР; Всенародні Збо-
ри УНР; про Раду Народних мі ністрів 
УНР; суд УНР; Національні сою зи; 
часове припинення громадянських 
свобод).

Політико-правова 
лінія українського 
державотворення 
в добу УЦР
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Формування галузевого законодавства

фінансове право:
Закон «Про головну Скарб-

ницю УНР» (9 грудня 1917 р.);
Закон «Про творення Дер-

жавного Банку України» 
(9 грудня 1917 р.);
Закон «Про надходження 

всіх прибутків і податків, зі-
браних в Україні до Головної 
скарбниці УНР» (22 грудня 
1917 р.);
Закон «Про запровадження 

в УНР нової монетної систе-
ми» (1 березня 1918 р.);

земельне право:
Тимчасовий земельний за-

кон (січень 1918 р.);
трудове й соціальне 
законодавство:

Закон «Про 8-годинний робо-
чий день» (25 січня 1918 р.);

 Закон «Про робітничі комі-
тети» (11 грудня 1917 р.)

«Про біржі праці» (початок 
1918 р.);

«Про місцеві комісаріати 
праці» (початок 1918 р.); 
питання науки й освіти:
Закон «Про шкільне правлін-

ня» (5 грудня 1917 р.).

Закон «Про амністію» 
(19 листопада 1917 р.);
Закон «Про покарання 

учасників воєн і повстань 
проти Української держа-
ви» (5 березня 1918 р.);

Обіжник (циркуляр) 
«Про затримання і притяг-
нення до відповідальності 
чу жинців-спекулянтів, які 
не мають документів на 
право в’їзду на територію 
УНР» (13 квітня 1918 р.);

«Інструкція військовому 
революційному суду» (кві-
тень 1918 р.).

Цивільно-правове 
регулювання

Кримінальне 
і кримінально-
процесуальне 
законодавство
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Адміністративно-територіальний 
устрій України в період існування 

«Української Держави»

губернії

повіти

волості

ДЕРЖАВА І ПРАВО В УКРАЇНІ ДОБИ «УКРАЇНСЬКОЇ 
ДЕРЖАВИ» ГЕТЬМАНА П. СКОРОПАДСЬКОГО

Органи центральної влади та управління 

Гетьман

Законодавча влада:
грамоти, накази, статути, 

постанови, закони, 
універсали, відручні листи 

гетьмана

Виконавча влада 
(Рада міністрів)

Судова влада:
Найвищою судовою інституцією були Генеральний суд, а зго-
дом – Державний Сенат. Організаційними питаннями з ко-
ординації розбудови судової системи займалося Міністер-
ство судових справ (юстиції). Усі судові органи гетьманату 
поділялися на загальні, місцеві та військові суди.
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Конституційне 
законодавство

Цивільно-правове 
законодавство

Кримінальне  
законодавство

Формування галузевого законодавства

Закон «Про 
тимчасовий дер-
жавний устрій 
України» (29 квіт-
ня 1918 р.);
Закон «Про гро-

мадянство Укра-
їнської Держави» 
(2 липня 1918 р.).

«Грамота до всьо-
го українського народу» 
(29 квітня 1918 р.);
Закон «Про право про-

дажу й купівлі землі 
поза міськими оселями» 
(14 червня 1918 р.);
Закон «Про Держав-

ний земельний банк» 
(23 серпня 1918 р.);
Закон «Про встанов-

лення земельних комісій, 
про відновлення чиннос-
ті Положення про зем-
леустрій і деяких поста-
нов про селянську зем-
левласність та земле-
користування» (15 лип-
ня 1918 р.);
Закон «Про утворення 

тимчасо вих земельно-
ліквіда цій них комісій» 
(15 липня 1918 р.);

«Проект загальних 
підстав земельної ре-
форми» (8 листопада 
1918 р.);
Закон «Про випуск 20 

серій білетів Державної 
скарбниці» (12 травня 
1918 р.).

Постанова «Про дея-
кі тимчасові заходи щодо 
охорони державного по-
рядку і громадського спо-
кою» (26 липня 1918 р.);
Закон «Про військову 

підсудність» (30 травня 
1918 р.);
Постанова «Про міри 

проти осіб, які загрожу-
ють державній безпеці 
Української Держави та її 
правопорядку» (24 верес-
ня 1918 р.);
Законопроект «Про за-

хист життя, недотор-
канності й честі особи 
Гетьмана всієї України» 
(27 листопада 1918 р.);
Закон «Про відповідаль-

ність державних служ-
бовців чи військовослуж-
бовців, задіяних у контра-
банді» (2 вересня 1918 р.);
Тимчасовий закон про 

заходи боротьби із розру-
хою сільського господар-
ства (8 липня 1918 р.);
Постанова про заходи 

боротьби зі спекуляцією 
закордонною валютою (8 
липня 1918 р.);
Тимчасовий закон про 

кримінальну відповідаль-
ність за перевищення гра-
ничних цін та за спекуля-
цію (24 липня 1918 р.).
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Законодавча влада Виконавча влада Судова влада

Органи верховної державної влади  

Директорія (ко-
легіальний орган 
надзвичайної вла-
ди);
Конгрес Трудо-

вого народу Украї-
ни (представниць-
кий орган (своєрід-
ний (перед) парла-
мент, що формував-
ся із представників 
селян, робітників і 
трудової інтеліген-
ції);
Державна На-

родна Рада (була 
утворена як законо-
давчий орган влади 
УНР доби Директо-
рії).

Рада Народних Мі-
ністрів:

Міністерств вну-
трішніх справ;

Міністерство за-
кордонних справ;

Міністерство зе-
мельних справ;

Міністерство вій-
ськових справ;

Міністерство єв-
рейських справ;

Міністерство осві-
ти;

Міністерство юс-
тиції;

Міністерство фі-
нансів;

Міністерство шля-
хів, пошт і телегра-
фу;

Міністерство на-
родного здоров’я;

Міністерство ві-
росповідань.

Найвищий суд 
Української Народ-
ної Республіки:

Цивільний депар-
тамент;

Кримінальний де-
партамент; 

Адміністратив-
ний департамент;

Прокураторії;
апеляційні суди;
мирові суди;
військово-польові 

суди;
надзвичайні вій-

ськові суди;
особливі наради 

(позасудові органи, 
що існували при мі-
ністерстві внутріш-
ніх справ у скла-
ді трьох міністрів   
внутрішніх справ, 
юстиції та іншого 
(залежно від виду 
злочину і сфери від-
повідальності міні-
стра).

ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ 
РЕСПУБЛІКИ ДОБИ ДИРЕКТОРІЇ
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Формування галузевого законодавства

Конституційне 
законодавство

Кримінальне 
та кри мінально-
процесуальне 
законодавство

Декларація Дирек-
торії (26 грудня 1918 
р.);
Закон «Про форму 

влади на Украї ні» (28 
січня 1919 р.);
Закон «Про тимча-

сове верховне управ-
ління та порядок зако-
нодавства в УНР» (12 
листопада 1920 р.); 

«Про державну На-
родну Раду УНР» (12 
листопада 1920 р.);
Закон «Про держав-

ну мову в УНР» (1 січня 
1919 р.);
Закон «Про віднов-

лення гарантій недо-
торканності особи на 
території УНР» (28 
лютого 1919 р.);

«Начерк проекту 
державного законо-
ладу для Української 
Трудової Республіки» 
(проект доктора пра-
ва О. Копцюха);

індивідуальний 
про ект Конституції 
УНР професора Отто 
Ейхельмана;

проект урядової 
конституційної комі-
сії (жовтень 1920 р.).

«Основний зе-
мельний закон для 
всіх земель Україн-
ської народної рес-
публіки» (8 січня 
1919 р.);
Статут земель-

них управ (18 січня 
1919 р.);

«Основний зе-
мельний закон для 
всіх земель Україн-
ської народної рес-
публіки» (8 січня 
1919 р.);
Закон «Про дер-

жавну грошову 
одиницю» (6 січня 
1919 р.);
Закон «Про над-

звичайний однора-
зовий податок» (31 
травня 1920 р.).

Постанова «Про тим-
часові правила щодо засо-
бів боротьби з діяльністю 
окремих осіб, яка загрожує 
республіканському ладу, 
спокою і внутрішньому 
порядку УНР» (15 серпня 
1919 р.), 
Закон «Про карну відпо-

відальність за вчинки про-
ти національного розви-
тку українського народу» 
(22 жовтня 1920 р.);
Закон «Про карну відпо-

відальність за образу на-
ціональної честі і досто-
їнства» (24 січня 1919 р.);
Закон «Про відновлен-

ня гарантій недоторкан-
ності особи на території 
Української Народної Респу-
бліки» (28 лютого 1919 р);
Закон «Про підвищення 

кари за недбайливу охоро-
ну, присвоєння, розтрату 
або знищення скарбового 
майна» (1920 р.); 

«Закон про шахрайст-
во» (18 липня 1919 р.);
Закон «Про спекуляцію» 

(26 січня 1919 р);
Закон «Про підвищен-

ня кар за деякі службо-
ві злочини…» (31 жовтня 
1920 р.);
Закон «Про судочинство 

в Штабних судах» (4 серп-
ня 1920 р.).

Цивільно-
правове 

законодавство
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Законодавча влада Виконавча влада Судова влада

Вищі органи державної влади та управління  

Українська На ціо-
нальна Рада
(представницький ор-
ган законодавчої  вла-
ди)

– Президент;
– Виділ (комі-

тет) – як державний 
орган влади, що спря-
мовував діяльність УН 
Ради, діяв аж до черв-
ня 1919 р. 

На Виділ покладали-
ся функції колегіаль-
ного глави держави.

– Президія (голо-
ва та чотири заступ-
ники);

– Постійний Се-
кретаріат (два се-
кретарі та один за-
ступник секретаря). 

– Диктатор ЗУНР 
(остання державна 
структура в період 
реального існування 
україн ської влади на 
галицькій землі та за 
її межами (в екзилі)
Військова канцеля-

рія та уряд. Колегія 
(рада) уповноваже-
них.

Державний Секретарі-
ат (Рада Державних се-
кретарів):

Державне секретарство 
внутрішніх справ;

Державне військове се-
кретарство;

Державне секретарство 
шляхів;

Державне секретарство 
«скарбних справ»;

Державне секретарство 
торгівлі і промисловості;

Державне секретарство 
пошти й телеграфу;

Державне секретарство 
освіти й віросповідання;

Державне секретарство 
судівництва;

Державне секретарство 
земельних справ;

Державне секретарство 
громадських робіт;

Державне секретарство  
праці й суспільної опіки;

Державне секретарство 
суспільного здоров’я;

Державне секретарство 
закордонних справ;

Харчовий комітет (ви-
діл).

– Вищий суд ЗУНР;

– Повітові суди;

– Окружні суди;

– Судові сенати ІІІ 
та ІІ інстанції;

– трибунали пер-
шої інстанції 
(у повітах);

– військові суди 
(по льові суди, 

вій сь ково-польові 
суди).

ДЕРЖАВА І ПРАВО 
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
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Формування галузевого законодавства

Конституційне 
законодавство

Цивільно-правове 
законодавство

Кримінальне 
та кри мінально-
процесуальне 
законодавство

«Тимчасовий осно-
вний закон» (13 лис-
топада 1918 р.). 

Конституційні за-
кони: «Про вибо-
ри до Сойму Захід-
ної области Україн-
ської Народної Рес-
публіки» і «Про скли-
кання Сойму Захід-
ної области Україн-
ської Народної Рес-
публіки».

Закон «Про вжи-
вання мови у вну-
трішнім та зо-
внішнім урядуван-
ні властей і урядів, 
публічних інститу-
тів; державних під-
приємств на Захід-
ній области Україн-
ської Народної Рес-
публіки» (15 лютого 
1919 р.),
Закон «Про гро-

мадянство і право-
вий статус чужин-
ців» («Про право го-
рожанства (грома-
дянства) на Захід-
ній області Україн-
ської Народної Рес-
публіки») (8 квітня 
1919 р.).

Закон «Про земель-
ну реформу» (14 квіт-
ня 1919 р.).
Закон «Про осно-

ви уладження шкіль-
ництва на Західній 
области Української 
Народної Республі-
ки».
Закон «Про полегші 

при іспитах учителів 
середніх шкіл».

Закону «Про дер-
жавну жандарме-
рію» (15 лютого 
1919 р.).
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Розділ 7
РАДЯНСЬКА ДЕРЖАВА І ПРАВО В УКРАЇНІ 

1917 1991 рр.

СТАНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ 
РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ І ПРАВА

Конституційні органи 
державної влади

Всеукраїнський 
з’їзд Рад

Центральний 
Виконавчий 

Комітет України 
(ВУЦВК)

Уряд:
Народний Секретаріат;

Тимчасовий робітничо-селянський уряд
Рада Народних комісарів УРСР (Раднарком)

Основні політико-правові етапи становлення в Україні 
радянської державності та права

14 березня 1919 р. – прийняття Конституції Української Соціалістичної 
Радянської Республіки (УСРР);

18 березня 1921 р. – підписання Ризького мирного договору між РСФРР 
і УСРР та Польщею;

30 грудня 1922 р. – підписання Декларації про утворення Союзу Радян-
ських Соціалістичних Республік (СРСР);

травень 1925 р. – прийняття Конституції Української Соціалістичної Ра-
дянської Республіки (УСРР). Законодавчо закріплено входження УСРР у 
СРСР;

15 травня 1929 р. – прийняття Конституції Української Соціалістичної 
Радянської Республіки (УСРР). Українська республіка проголошувалася 
соціалістичною державою робітників і селян, де вся влада належить ра-
дам робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. Констату-
валися цілковита солідарність з усіма радянськими республіками, до-
бровільність входження до СРСР. Акцентувалося, що УСРР входить до 
складу Союзу як суверенна держава та зберігає за собою право вільно-
го виходу із нього.
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Перша кодифікація 
законодавства УСРР

1922 – Кримінальний кодекс УСРР;
1922 – Кримінально-процесуальний кодекс УРСР;
1922 – Положення про судоустрій УСРР;
1922 – Цивільний кодекс УСРР;
1922 – Земельний кодекс УСРР;
1922 – Кодекс законів про працю;
1922 – Кодекс законів про народну освіту;
1923 – Закон про ліси;
1924 – Цивільний процесуальний кодекс УСРР;
1924 – Тимчасові будівельні правила;
1925 – Ветеринарний кодекс УСРР
1925 – Виправно-трудовий кодекс УСРР
1926 – Кодекс законів про сім’ю, опіку, шлюб та акти грома-

дянського стану;
1927 – Адміністративний кодекс УСРР;
1927 – Кримінальний кодекс УСРР (нова редакція);
1927 – Кримінально-процесуальний кодекс УРСР (нова ре-

дакція);
1927 – Земельний кодекс УСРР (нова редакція);
1928 – Статут цивільного будівництва (замінив Тимчасові 

будівельні правила 1924 р.);
1928 – Гірничий кодекс УСРР;
1929 – Цивільний процесуальний кодекс УСРР (нова редак-

ція);
1929 – Положення про судоустрій УСРР (нова редакція);
1929–1930 – Систематичне зібрання чинних законів УСРР.
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Адміністративно-територіальний 
устрій України в 30-х роках ХХ століття 

Центр 

Район 

Область 

РАДЯНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ І ПРАВО В УКРАЇНІ 
В ПЕРІОД СТАЛІНСЬКОГО ТОТАЛІТАРНО-

РЕПРЕСИВНОГО РЕЖИМУ

Вищі органи державної влади в Українській 
Радянській Соціалістичній Республіці 

за Конституцією УРСР 1937 року

Верховна Рада УРСР – ви-
щий та єдиний законодав-
чий орган.
Президія Верховної Ради 
УРСР – колегіальний по-
стійно діючий орган вла-
ди у період між сесіями 
Верхов ної Ради.

Уряд – Рада Народних комі-
сарів (РНК) – виконавчий 
і розпорядчий орган дер-
жавної влади УРСР.
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Політико-правове становище на українських землях 
у складі Польщі (основні етапи експансії)

ДЕРЖАВА І ПРАВО НА ЗАХІДНИХ УКРАЇНСЬКИХ 
ЗЕМЛЯХ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919–1939 рр.)

11 липня 1919 р. – Верховна Рада Антанти надала Польщі мандат на 
окупацію Східної Галичини, проте лише на умовах «тимчасового захо-
ду міжнародного характеру»;

10 вересня 1919 р. – Сен-Жерменський договір (Польща визнавалася 
тимчасовим окупантом краю – 10 років);

серпень 1920 р. – Севрський мирний договір (Статус Східної Галичини 
як міжнародної території підтверджувався);

21 вересня 1919 р. – Рішенням Союзних держав термін тимчасової 
польської окупації було подовжено з 10 до 25 років;

14 березня 1923 р. – Рада послів Антанти у Парижі узаконила анексію 
Галичини Польщею;

1919 рік – дискримінаційна політика колонізації способом запрошен-
ня до Східної Галичини та Західної Волині переселенців т. зв. осадни-
ків. Підставою для утворення осадницьких господарств стали ухвале-
ні польським сеймом закони: про аграрну реформу (1920 р.) та про вій-
ськову колонізацію (1920 р.);

1924 р. – ухвалення Закону про освіту (сумнозвісний Lex Grabsky), який  
запровадив, замість національної, т. зв. «утраквістичну» (двомовну) 
школу, в якій викладання поступово переходило на польську мову;

березень 1921 року – прийняття Конституції Польщі;

1925 рік – створення у Львові Українського Національно-демо кра-
тичного об’єднання (УНДО). Об’єднання дотримувалося національно-
демократичної орієнтації та становило легальну опозицію;

1929 рік – створення Організації українських націоналістів (ОУН). Мета 
організації – створення самостійної української соборної держави;

1930-й рік – початок політики «пацифікації» українського населення;

Квітень 1935 року – прийняття нової Конституції Польщі, яка встанов-
лювала президентську форму правління. Нова Конституція завершила 
процес перебудови устрою Польщі, офіційна назва якої – Друга Річ Пос-
полита Польська, на авторитарних засадах.
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Політико-правове становище на українських землях 
у складі Румунії (основні етапи експансії)

11 листопада 1918 р. – окупація Буковини румунськими війська-
ми.

Січень 1919 р. – Хотинське повстання проти румунської окупації.

10 вересня 1919 р. – Сен-Жерменський мирний договір – Австрія 
відмовилася від частини буковинської території, яка межувала з 
Румунією (Південна Буковина). Тоді ж держави Антанти визна-
ли окупацію Мараморошу. А Декрет про приєднання Буковини до 
Румунії ратифіковано палатою і сенатом. 

Червень 1920 р. – Тріанонський мирний договір – приєднання ре-
шти буковинських земель до Румунії.

Серпень 1920 р. – Севрський мирний договір – установлення оста-
точного кордону Румунського королівства.

29 березня 1923 р. – прийняття Конституції Румунії, за якою вста-
новлювалася форма правління – конституційна монархія.

1924 р. – початок насильницької політики «румунізації» україн-
ського населення.

Вересень 1924 р. – Татарбунарське повстання у Бесарабії, спричи-
нене політикою «румунізації» українського населення на окупо-
ваних територіях.

1927 р. – утворення Української національної партії на Буковині, 
яка діяла легально і прагнула компромісу з румунською владою.

1936 р. – виникнення урядового циркуляру, яким забороняло-
ся вживати історичні назви населених пунктів в офіційних доку-
ментах і в пресі.

27 лютого 1938 р. – прийняття нової Конституції Румунії спосо-
бом всенародного голосування (плебісциту). Вона анулювала 
усі положення загальнодемократичного характеру попередньої 
Конституції, що означало завершення режиму парламентської 
демократії, і встановлювала диктатуру короля Карла ІІ.
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Політико-правове становище Закарпаття у складі
Чехо-Словацької республіки (основні етапи експансії)

8 квітня 1919 р. – ініціатива Центральної Руської Народної Ради 
про об’єднання краю з Чехо-Словаччиною.

10 вересня 1919 р. – Сен-Жерменський мирний договір та Тріа-
нонський мирний договір (4 червня 1920 р.) стали міжнародно-
правовою основою входження території українського Закарпат-
тя до складу ЧСР.

7 листопада 1919 р. «Генеральний статут про організацію адмі-
ністрації Підкарпатської Русі, приєднаної Паризькою конферен-
цією до Чехословацької республіки» – перший нормативний акт, 
що визначав правовий статус органів державного управління 
на території краю і дав йому офіційну назву.

29 лютого 1920 р. – Конституція Чехо-Словацької республіки 
(«Конституційна Грамота»).

29 лютого 1920 р. – прийняття Закону «Про організацію жупних 
і окружних урядів ЧСР» (регулювалися структура і повноважен-
ня державної адміністрації в Закарпатті).

14 липня 1927 р. Закон ЧСР «Про організацію політичного управ-
ління» (запровадив новий адміністративно-територіальний по-
діл Чехо-Словаччини, де-юре автономну «Підкарпатську Русь» 
під новою назвою – «Земля Підкарпаторуська» – фактично при-
рівняв до трьох інших чеських провінцій (Чехія, Моравія-Сілезія, 
Словаччина).

22 листопада 1938 р. – «Конституційний закон про автономію 
Підкарпатської Русі» № 328.

12 грудня 1938 р. – Декларація уряду Чехо-Словаччини «Про но-
вий текст розпоряджень про автономію Підкарпатської Русі».

15 березня 1939 р. – проголошення незалежності Карпатської 
України.

15–18 березня 1939 р. – вторгнення і окупація угорською армі-
єю Закарпатської України.
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УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ ТА ПРАВО
В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Адміністративно-
територіальний 
устрій в Україні 

в період німецького 
окупаційного режиму

Трансністрія – 
адміністра-

тивно-
політична 

зона румунсь-
кої окупації 
(Одесь ка об-

ласть, південні 
райони Він-

ницької облас-
ті, західні ра-
йони Микола-

ївської області, 
Чернівецька та 
Ізмаїльська об-

ласті).
(19 серпня 

1941–29 січня 
1944).

Дистрикт «Га-
личина» –

адміністра тив-
на одиниця у 

складі польсь-
кої Генераль-
ної Гу бернії 
(Львів ська, 

Дро гобицька, 
Станіслав-

ська, Терно-
пільська облас-

ті) (1 серпня 
1941 –1944).

Зона військової 
адміністрації 
(військового 
командування 
армійської групи 

«Південь»).
Формувалася посту-
пово та рухалася від-
повідно до зміни лі-
нії фронту (Чернігів-
ська, Сумська, Харків-
ська, Донецька, Луган-
ська області та Крим) 

(1941–1943)

Рейхскомісаріат «Україна» –
адміністративно-територіальна одиниця 
німецького цивільного управління з цен-
тром у м. Рівне (Рівненська, Волинська, 
Житомирська області, північні райони Він-
ницької з м. Вінницею, Київська і Полтав-
ська області, Миколаївська (без західних 
районів) і Кіровоградська області, лівобе-
режні південні райони Херсонської і Запо-
різької областей, Дніпропетровська і час-
тина Запорізької областей. Територія Кри-
му перебувала під спільним управлінням).

(20 серпня 1941–10 листопада 1944).
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Організаційно-
правові основи 
діяльності 
українського 
руху опору в часи 
ІІ Світової війни

30 червня 1941 р. – проголошення 
«Акту відновлення Української дер-
жави» у м. Львів;

14 жовтня 1942 р. – створення Україн-
ської Повстанської Армії (УПА);

1 травня 1943 р. – «Розпорядження 
Головної Команди УПА, як найвищої 
і єдино-суверенної влади України»;

15 травня 1943 р. – «Розпоряджен-
ня командування УПА про карні зло-
чини та про встановлення воєнно-
польових судів і революційних три-
буналів на теренах України, підпо-
рядкованих УПА»;

травень–листопад 1943 р. – існуван-
ня Колківської Повстанської Респу-
бліки з центром у м. Колки (непода-
лік Луцька);

1 вересня 1943 р. – «Розпорядження 
про встановлення адміністрації на 
терені України»;

липень 1944 р. – створення на Сам-
бірщині Української Головної Ви-
звольної Ради (УГВР);

1944 р. – видання Універсалу УГВР 
про головні принципи та перспекти-
ви українського визвольного руху.



67

РАДЯНСЬКА ДЕРЖАВА І ПРАВО В УКРАЇНІ В ПЕРІОД 
КРИЗИ СОЦІАЛІЗМУ (СЕРЕДИНА 1950-х–1991 рр.)

Організаційно-правові передумови реорганізації 
правоохоронних органів

1953 р. – реорганізація МВС УРСР і міністерства державної 
безпеки УРСР в одне міністерство – МВС УРСР;

1954 р. – створення Комітету державної безпеки СРСР;
1954 р. – створення Комітету державної безпеки УРСР;
1955 р. – «Положення про прокурорських нагляд у СРСР»;
1957 р. – «Положення про верховний Суд СРСР»;
1960 р. – Закон «Про судоустрій УРСР»;
1962 р. – «Положення про міліцію» (МВС УРСР переймено-

вувалось на МОГП (Міністерство охорони громад-
ського порядку);

1962 р. – «Положення про адвокатуру»;
1968 р. – перейменування МОГП УРСР на Міністерство вну-

трішніх справ;
1968 р. – Постанова ЦК КПРС і РМ СРСР «Про заходи по зміц-

ненню міліції»;
1974 р. – Закон «Про державний нотаріат»;
1979 р. – Закон «Про прокуратуру СРСР»;
1979 р. – Закон «Про адвокатуру СРСР»;
1980 р. – «Положення про адвокатуру УРСР»;
1981 р. – Закон «Про судоустрій Української РСР»;
1987 р. – Закон «Про прокуратуру СРСР»;
20 грудня 1990 р. – прийняття Закону УРСР «Про міліцію».
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Друга комплексна кодифікація законодавства УРСР

1960 р. – Кримінальний кодекс УРСР;
1960 р. – Кримінально-процесуальний кодекс УРСР;
1963 р. – Цивільний кодекс УРСР;
1963 р. – Цивільно-процесуальний кодекс УРСР;
1963–1964 рр. – видання семитомного «Хронологічного зі-

брання чинних законів, указів Президії 
ВР УРСР, постанов і розпоряджень уряду 
УРСР»;

1969 р. – Кодекс про шлюб і сім’ю;
1971 р. – Земельний кодекс УРСР;
1971 р. – Виправно-трудовий кодекс УРСР;
1971 р. – Кодекс про працю;
1971 р. – Лісовий кодекс;
1972 р. – Водний кодекс;
1976 р. – Кодекс про надра;
1970-ті рр. – видання «Систематичного зібрання діючого 

законодавства УРСР» (25 томів). У 1983 році 
додатково вийшло ще 3 томи, в яких містилося 
законодавство республіки в  січні 1981 р.;

1983 р. – Житловий кодекс;
1984 р. – Кодекс про адміністративні правопорушення;
Середина 80-х рр. – завершено роботу над «Зводом законів 

УРСР».
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Розділ 8
ДЕРЖАВА І ПРАВО НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

Нормативно-правове забезпечення процесу 
становлення та розвитку незалежної української 

національної державності 

16 липня 1990 р. – Декларація про державний суверенітет»;
24 серпня 1991 р. – Акт проголошення незалежності України;
12 вересня 1991 р. – Закон «Про правонаступництво України»;
8 жовтня 1991 р. – Закон «Про громадянство України»;
4 листопада 1991 р. – Закон України «Про Державний кордон Украї-

ни»;
6 грудня 1991 р. – Закон України «Про Збройні Сили України»;
15 січня 1991 р. – Указ Президії ВР України «Про Державний Гімн 

України»;
28 січня 1992 р. – Постанова ВР України «Про Державний Прапор 

України»;
19 лютого 1992 р. – Постанова ВР України «Про Державний Герб 

України»;
25 червня 1992 р. – Закон України «Про національні меншини в 

Україні»;
18 листопада 1993 р. – Закон України «Про вибори народних депута-

тів»;
8 червня 1995 р. – Конституційний договір між Президентом 

України та Верховною Радою України;
28 червня 1996 р. – Конституція України;
16 жовтня 1996 р. – Закон України «Про Конституційний Суд Украї-

ни»;
21 травня 1997 р. – Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»;
23 грудня 1997 р. – Закон України «Про Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини»;
23 грудня 1998 р. – Конституція Автономної Республіки Крим;
5 березня 1999 р. – Закон України «Про вибори Президента Украї-

ни»;
7 лютого 2002 р. – Закон України «Про судоустрій України»;
 8 грудня 2004 р. – Закон України «Про внесення змін до Консти-

туції Украї ни»;
21 грудня 2006 р. – Закон України «Про Кабінет Міністрів Украї ни».
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Комплексна кодифікація законодавства 
незалежної України

6 листопада 1991 р. – Господарський процесуальний кодекс 
України;

21 січня 1994 р. – Лісовий кодекс України;
27 липня 1994 р. – Кодекс України про надра;
23 травня 1995 р. – Кодекс торговельного мореплавства 

України;
6 червня 1995 р. – Водний кодекс України;
5 квітня 2001 р. – Кримінальний кодекс України;
25 жовтня 2001 р. – Земельний кодекс України;
10 січня 2002 р. – Сімейний кодекс України;
16 січня 2003 р. – Цивільний кодекс України;
16 січня 2003 р. – Господарський кодекс України;
11 липня 2003 р. – Кримінально-виконавчий кодекс 

України;
18 березня 2004 р. – Цивільний процесуальний кодекс 

України;
6 липня 2005 р. – Кодекс адміністративного судочин-

ства України;
8  липня 2010 р. – Бюджетний кодекс України;
2 грудня 2010 р. – Податковий кодекс України;
19 травня 2011 р. – Повітряний кодекс України;
13 березня 2012 р. – Митний кодекс України;
13 квітня 2012 р. – Кримінально-процесуальний кодекс 

України;
2 жовтня 2012 р. – Кодекс цивільного захисту України.
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