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ХV. КОРОТКИЙ СЛОВНИК 
понять і термінів до курсу 

“Історія держави і права України” 
 
Автономія [від грецького – незалежність] – самостійне 

здійснення державної влади національною державою (автономною 
республікою) або національне-державним утворенням (автономною 
областю, національним округом), що входить до складу держави, в 
межах компетенції, що встановлюється вищим органом державної 
влади за участю відповідної автономної одиниці. 

 
Адвокат [лат. - advocatus] – представник охорони в судовому 

процесі; захисник на суді. 
 
Адвокатура – 1) адвокати (в збиральному значенні); 2) 

діяльність адвоката. 
 
Акт Злуки – об‘єднання двох суверенних українських держав – 

УНР і ЗУНР – в одну Українську Народну Республіку. Обопільне 
прагнення до державного об‘єднання всіх українських земель 
проявилося у практичних діях Директорії УНР та керівництва ЗУНР.  

Це досить чітко витікало з підписаного 1 грудня 1918 р. 
В.Винниченком, П.Андрієвським, Ф.Швецем, С.Петлюрою, з одного 
боку, та Л.Цегельським і Д.Левицьким – з іншого, у Фастові 
Передвступного договору між УНР і ЗУНР “Про маючу наступити 
злуку обох українських держав в одну державну одиницю”. 

Українська Національна Рада згідно з ідеями, висловленими у 
фастівському договорі, на урочистому засіданні у Станіславі 3 січня 
1919 р. одноголосно вирішила з‘єднати ЗУНР і УНР “в одну 
одноцільну суверенну Народну Республіку” й доручити Державному 
Секретаріату негайно розпочати переговори з Київським урядом з 
цього приводу.  

Урочиста церемонія злуки відбулася на Софіївському майдані у 
Києві 22 січня 1919 р., що скріплювалося спеціальним Універсалом 
УНР. Об‘єднання УНР і ЗУНР в одну державу в силу ряду обставин 
не було тоді доведено до кінця. На вимогу представників ЗУНР 
Директорія погодилась на те, щоб до скликання Всеукраїнських 
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Установчих зборів адміністративні та законодавчі функції в ЗУНР 
велися самостійно, а фактичне з‘єднання було здійснене пізніше.  

До того часу встановлювався тісний державний зв‘язок між 
двома українськими державними організмами, близький до 
конфедерального, з окремими урядами і військовими силами. 
Незважаючи на це, день 22 січня 1919 р. назавжди залишиться в 
історії українського народу як свято Соборності України. 

 
Андрусівський договір про перемир’я (13 січня 1667 р.) – 

укладений між Московською державою і Польщею, без участі 
України. За умовами А.д. Лівобережна Україна залишалася за 
Москвою, Правобережжя – за Польщею, крім Києва, який на два роки 
мав відійти до Росії. Запорозька Січ потрапляла під владу обох 
держав. Внаслідок А.д. стався поділ української території на дві 
частини. Між Польщею і Росією цей поділ остаточно закріплено 
“Вічним миром” (1686 р.). 

 
Античні держави Північного Причорномор’я – міста-держави 

(поліси), які виникли в процесі грецької колонізації VI-V ст. до н.е.: 
Тіра в Нижній Наддністрянщині, Ольвія в Нижньому Побужжі, 
Херсонес у Півд.-Заз. Криму, Пантікапей на Керченському півострові 
(з 480 р. до н.е. став столицею Боспорського царства). У V-VI ст. до 
н.е. були одними з найбільших центрів хлібної торгівлі. 

А.д.П.П. швидко позбулися залежності від метрополії, але у І-ІІІ 
ст. потрапили до сфери інтересів Римської імперії. Завдяки 
створеному ними елліно-варварському синтезу справили величезний 
вплив на соціально-економічний, політичний та культурний розвиток 
різних етнополітичних об‘єднань Східної Європи. Проіснували до IV 
ст., були знищені гуннами. 

 
Батуринські статті 1663 р. – п‘ять умов, що їх уклав 17 

листопада 1663 р. гетьман І.Брюховецький з представниками 
російського уряду Башмаковим і Фроловим як додаток до основних 
Переяславських статей 1659 р. Це накладало на українську сторону 
зобов‘язання утримувати коштом населення російські війська в 
Україні, повертати до Росії втікачів, упорядкувати козацький реєстр, 
визначений попередніми договорами, заборонити українським купцям 



 193 

продавати збіжжя на Правобережжі, вивозити горілку й тютюн в 
російські міста, аби не порушувати державної монополії. 

Після тривалих дискусій уряд Брюховецького був змушений 
погодитися з умовами Москви. 

 
“Березневі статті” договору 1654 року – укладені між 

царським урядом і українським урядом козацькою старшиною, умови 
їх передбачали збереження в Україні існуючої системи влади та 
управління, встановлення козацького реєстру в 60 тис. осіб, право 
України на зовнішні відносини, російську збройну допомогу козакам 
у боротьбі з Польщею, тобто збереження української державності та 
права. 

 
Берестейська унія (1596 р.) – унія (об‘єднання) православної 

церкви України і католицької церкви на умовах залежності від папи 
римського із збереженням в рамках Київської митрополії 
адміністративної та обрядової автономії, із збереженням східного 
обряду в греко-католицькій церкві. 

 
Биричі – служилі люди в Київській Русі, що виконували 

різноманітні князівські доручення. 
 
Білоцерківська угода (1651 р.) – укладена між польсько-

шляхетським урядом і Богданом Хмельницьким 28 жовтня 1651 р. в 
м. Білій Церкві після Берестейської Битви. За Б.у. в Україні 
відновлюється польсько-шляхетська влада; польській шляхті 
поверталися маєтності; козацький реєстр скорочується з 40 тис. до 20 
тис.; козацькою територією визнавалося лише Київське воєводство; 
гетьман позбавлявся права дипломатичних зносин з іншими 
державами і зобов‘язувався розірвати військовий союз із Кримським 
Ханом. У зв‘язку з нападом Польщі на Україну в травні 1652 р. Б. 
Хмельницький анулював Б.у. 

 
Бояри (від старослов. “бой” - воїн, боярин, великий або тюрк. 

“Бояр” - багатий, знатний) – верхівка панівного класу феодального 
суспільства в Київській Русі, Росії, Молдавії і Румунії. В Київській 
Русі Б., або болярами, називали великих феодалів-землевласників, які 
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поділялися на дві групи: ”старців”, що виділилися під час розкладу 
родового ладу і становили панівну верхівку феодального суспільства, 
і “мужів воїнів”, що служили у військових дружинах великих і 
удільних князів. Б. захоплювали вільні і селянські землі, 
експлуатували селян. В період феодального роздроблення Б. 
відігравали головну роль в міжусобній боротьбі, яка дуже негативно 
позначилась на розвитку Київської держави. Після загарбання 
українських земель литовськими і польськими феодалами в ІІ-й 
половині XIV ст. Б. пішли на службу до іноземних поневолювачів і 
деякі з них ( наприклад, Збаразькі) дістали титули князів. 

Середні Б. перетворилися на військових слуг, урядовців, а також 
дістали шляхетські привілеї, земельні пожалування. Переважна 
більшість збіднілих дрібних Б. протягом XV-XVI ст. втратила своє 
привілейоване становище, злилася з селянством і потрапила у 
феодальну залежність. 

Лише незначна частина їх з організацією реєстрового козацтва 
(1572 р.) була записана до козацького реєстру. 

 
Боярська Рада – дорадчий орган при князівстві у Київській 

Русі, що мав вплив при вирішенні різноманітних справ. 
Не стала державним інститутом з чітко окресленим складом, 

компетенцією та функціями; радитись з боярами було скоріше 
моральним обов‘язком князя. 

 
Братство тарасівців – українська таємна організація. Створена 

влітку 1891 р. біля могили Т.Шевченка у Каневі. Засновниками 
товариства була група українських студентів – Б.Грінченко, І.Липа, 
М.Міхновський, В.Боровик та ін.  

У написаній головою Братства тарасівців – Іваном Липою – 
програмі “Professio№ de foї молодих українців” (“Визнанні віри 
молодих українців”) і опублікованій у квітні 1893 р. у львівській 
газеті “Правда” були викладені основні ідейні засади організації. 
Своїм основним завданням товариство ставило боротьбу за 
національне визволення українського народу та досягнення повної 
автономії всіма народами, які були поневолені Російською Імперією. 
Б.т. зобов‘язувалось вимагати поширення вживання української мови 
у школі, державних установах, родині і при всіх обставинах боронити 
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інтереси українського народу. Тарасівці розгорнули широку 
діяльність по пропаганді своїх ідей серед студентства, шкільної 
молоді, селянства і робітництва. 

До 1893 р. основним осередком Братства був Харків, але після 
арешту значної частини членів організації центр перенесено до Києва. 
Осередки товариства з‘явилися в Одесі, Полтаві, Лубнах та деяких 
інших містах України. До активних діячів Братства належали 
В.Боржновський, М.Вороний, М.Дмитрієв, В. Самійленко, 
М.Кононенко, М.Коцюбинський, В.Степаненко, Б.Тимченко, 
О.Черняхівський, В.Шемет. Члени товариства гостро пришикували 
старше покоління українофілів за аполітичність і культурницьку 
обмеженість. 

Концептуальним натхненником Братства став М.Міхновський, 
харківський адвокат, відомий як автор промови “Самостійна 
Україна”, що стала програмною платформою Революційної 
Української Партії (РУП) з 1900 р., тобто з моменту її створення. 

М.Міхновський вважав, що необмежена свобода всебічного 
духовного розвитку людини, її найліпшого матеріального 
благополуччя може надаватися “державі одноплеменного 
національного змісту”, що кожна нація хоче виявитися у формі 
незалежної самостійної держави, що “найпишніший розквіт 
індивідуальності можливий лише у державі, для якій плекання 
індивідуальностей є метою, - тоді стане зовсім зрозумілим, що 
державна незалежність – це національний ідеал у ділянці 
міжнародних відносин”. 

Програма Братства звинувачує царській уряд у поневоленні 
українців, перетворені їх на рабів, засудженні нації на політичну і 
культурну смерть, примусовому насадженні українофобії, нищенні 
української мови, підтримуванні російської культури за рахунок 
України, жорстоких репресіях щодо українства, зневаження свободи 
совісті, недоторканності особи, інших природних прав людини. 

Звідси Міхновський висуває гасла: 1) “Україна для українців і 
доки хоч один ворог-чужинець залишається на нашій території, ми не 
маємо права покласти зброю”; 2) “Візьмемо силою те, що належить 
нам по праву, але відняте від нас теж силою”; 3) “Вперед! Бо нам ні 
на кого сподіватися і озиратися назад”; 4) “Одна, єдина, нероздільна, 
вільна, самостійна Україна від Карпат до Кавказу!” 
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Братство тарасівців діяло в Україні до 1898 р. Під впливом ідей 
Братства було засновано в 1897 р. Загальну Українську Безпартійну 
Демократичну Організацію та в 1900 р. – Революційну Українську 
Партію. 

 
Брест-Литовський (Берестейський) мирний договір 1918 р. – 

підписаний 09.02.1918 р. представниками УНР і державами 
Четверного союзу (Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною і 
Болгарією). 25.01.1918 р. Центральна Рада оприлюднила IV 
Універсал, яким проголошувався вихід УНР із складу Російської 
Федерації. 01.02.1918 р. делегація Четверного Союзу визнала УНР на 
чолі з Центральною Радою незалежною державою. 

Спираючись на Б.-Л.м.д., австро-німецькі війська до березня 
прибули в Україну. Договір виявився легальним прикриттям для 
втручання в українські державні справи, грабунку УНР з боку 
окупаційних військ. 

 
Булава – 1) Стародавній вид зброї у формі кам‘яної, пізніше 

металевої головки на держаку завдовжки 0,5 – 0,8 м. 2) Б. як символ 
влади носили турецькі паші, польські й українські гетьмани. 

 
Бунчук – 1) Довгий держак з кулею або вістрям на верхньому 

кінці, прикрашеному китицями чи волоссям з кінського хвоста. 
Відзнака та однин з атрибутів влади отамана чи гетьмана в Україні та 
Польщі. 2) У військових оркестрах – прикраса або шумовий 
інструмент (з дзвіночками). 

 
Бунчукові товариші – частина козацької старшини в 

Гетьманщині XVII-XVIII ст., яка належала до соціальної еліти 
суспільства, хоча й не займала військово-адміністративних посад. Б.Т. 
перебували під заступництвом гетьмана (під гетьманським клейнодом 
– бунчуком) і за ранговою субординацією були першими після 
полковників. Під час військових походів із них формувався окремий 
загін під орудою генерального бунчужного. В мирний час на Б.Т. 
покладались переважно господарські обов‘язки. Більшість їх були 
великими землевласниками, які під кінець XVIII ст. перетворились на 
поміщиків. 
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Буржуазія (від франц. borgeoisie, від пізньолатин. burges – 
укріплене місто), – капіталисти, пануючий клас, капітал історичного 
суспільства, який володіє основними засобами виробництва. 
Внаслідок бурж. революцій XVI – XIX ст. Б. прийшла до влади в 
найбільш економічно розвинутих країнах Західної Європи. В боротьбі 
проти феодалізму Б. відіграла прогресивну роль. В Україні буржуазія 
зародилася вже у XVIII ст. На початку ХХ ст. вона вже являла собою 
значну соціально-економічну та політичну силу. Могутньою на цей 
час була і українська аграрна буржуазія. 

 
Вальний сейм (сойм) Великого князівства Литовського – 

орган станового представництва в державі. Утворений в XV ст. 
Складався із двох палат – Панів-Ради (див.) і власне сейму (по два 
шляхтича від повіту). Після Люблінської унії 1569 р. злився з сеймом 
Речі Посполитої. 

 
Варна – прошарок у давньоіндійському суспільстві; кожний 

представник якого успадкував свій соціальний статус, сферу 
професійної діяльності, норми поведінки, роль у релігійному житті 
тощо. 

В Давній Індії існувало 4 варни: 
брахмани - вчені монахи; 
кшатрії - воїни; 
вайшиї - ремісники та селяни; 
шудри - слуги. 
Пізніше варни перетворились в касти. 
 
Варшавський договір 1920 р. - договір Директорії УНР з 

урядом Речі Посполитої Польської про взаємне визнання, 
розмежування території, спільні антирадянські дії та основи 
міждержавних стосунків. В. д. був оформлений двома основними 
документами - політичною конвенцією від 22 квітня 1920 р. і 
військовою конвенцією від 24 квітня 1920 р, що вважалася 
інтегральною частиною політичної конвенції. 

Політична конвенція, підписана керівниками Міністерств 
закордонних справ А.Лівицьким (УНР) і Я.Домбським (РПП), у 
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першому пункті закріплювала визнання Польщею “Директорії на чолі 
з головним отаманом Симоном Петлюрою” за “Верховну владу УНР”. 

Директорія визнавала право Польщі на розширення своєї 
території у межах 1772 р. Отже, Україні довелося заплатити за свою 
незалежність ціною величезних територіальних поступок. 

До Польщі відходили Східна Галичина, Холмщина, Підляшшя, 
частково 7 повітів Волині. Військову конвенцію підписали 
представники збройних сил генерал-хорунжий В.Сінклер і 
підполковник М.Дідковський (УНР) та майор В.Славек і капітан 
В.Єнжеєвич (РПП). Вона передбачала початок спільних польсько-
українських військових дій проти більшовицьких військ на території 
України. 

Конвенції мали таємний характер. Позиція С.Петлюри, який 
віддав перевагу залежності від Варшави і пожертвував територією 
ЗУНР, аби відстояти УНР у боротьбі з більшовиками, була засуджена 
багатьма українськими політичними діячами в еміграції. Зокрема, 
проти В.Д. рішуче виступив закордонний уряд ЗУНР та все 
українське населення окупованих Польщею в 1918-1919 рр. 
українських земель. Труднощі польсько-радянської війни 1920 р. 
змусили польський уряд визнати УСРР. Був укладений у 1921 р. 
Ризький мирний договір між Польщею і Радянською Росією, який 
фактично ліквідував наслідки В.д., передав західноукраїнські землі 
Польщі. 

 
Верста - давньоруська одиниця вимірювання довжини 

(шляхова). Згадується в літературних пам’ятках з XI ст. Довжина в. 
неодноразово змінювалась. З кінця XVIII ст. і до введення метричної 
системи вимірювання 1 верста = 1,0668 км. 

 
Верховний Воєвода - посада, яку обіймав Гетьман Української 

держави П.Скоропадський, згідно «Законів про тимчасовий 
державний устрій України» від 29 квітня 1918 р. В пункті п’ятому 
розділу «Про Гетьманську владу» записано: «Гетьман є Верховний 
Воєвода Української Армії і Флоту». Заслугою особисто 
П.Скоропадського можна вважати зусилля по розбудові українського 
національного війська, що вібрало б в себе «дух козаччини, яка 
уособлює цвіт української нації», заходи по відновленню 
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українського козацтва, організації Великої козачої ради, місцевих 
козачих рад. 

Було введено обов’язкову військову присягу, прийнято Статут 
військової повинності, організовано корпус прикордонної охорони, 
взірцеві військові з’єднання генерала Нотієва, Сердюцьку дивізію, 
Українську національну гвардію з офіцерських дружин, прийнято 
рішення про заснування Військової Академії. 

Всього в Українській державі мало налічуватися понад 310 тис. 
вояків, у тому числі 175 генералів і 15 тисяч старшин; всього близько 
3 тисяч військових урядовців. 

 
Види та форми права - це засоби закріплення і вираження 

правових норм. 
Розрізняються такі основні форми права: правовий звичай, 

юридичний прецедент (судова практика), нормативно-правовий акт. 
Правовий звичай - це санкціоноване державою правило 

поведінки, яке склалося в результаті повторення людьми певних дій і 
ввійшло в їх звичку. 

Юридичний прецедент - це судове або адміністративне рішення 
конкретної справи, якому держава надає обов’язкового значення. 

Нормативно-правовий акт - це акт правотворчості, в якому 
містяться норми права. 

 
Вира - в «Руській Правді» - штраф. У Київській Русі IX-XII 

століть вира дорівнювала 40 гривням (800 г. срібла). 
 
Вирники - чиновники, урядники, що збирали судові штрафи 

(виру). 
 
Відзнаки Президента України - нагороди, право на які 

надається особисто Президентом України. До них на 1 червня 1995 р. 
належали: «Почесна відзнака Президента України» (заснована 18 
серпня 1992 р.), зірка «За мужність» (29 квітня 1995р.), хрест «За 
мужність» (29 квітня 1995 р.), «Іменна вогнепальна зброя» (29 квітня 
1995 р.), «Орден Богдана Хмельницького» (3 травня 1995 р.) та ін. 
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З кінця 1998 р. введено звання «Герой України» з врученням 
Ордена Держави або Золотої Зірки (для військових). Президенту НАН 
України Б. Патону першому було присвоєно це звання. 

 
Військо Запорозьке - у XVI ст. офіційна назва козацького 

війська, а від середини XVII ст. - Української козацької держави. 
Назву «В.З.» слід відрізняти від Низового В.З., тобто Запорозької 
Січі. 

 
Військова Рада - зібрання козаків в Січі, в якому брали участь 

всі козаки. На В.Р., яка скликалась на Різдво, обирали військову 
старшину: кошового отамана, писаря, суддю, осавула, довбиша, 
пушкаря, товмача та кантаржея. В.В. скликалася також на Великдень і 
Покрову. 

Не перетворилась на орган влади через невизначеність її складу 
і компетенції. Поступово позбавляється своєї ролі на користь 
Старшинській Раді. (див.) 

 
Військова старшина - керівники окремих військових частин та 

носії урядових функцій у козацьку добу. До 1648 р. В.с. мала характер 
тільки військового керівництва (полків і сотень). За Гетьманщини В.с. 
стала також виконавчим органом державного управління, а старшини, 
до неї належні, - урядовцями. 

В.С. поділялася на ген.В.с. (генральні - обозний, суддя, писарі, 
підскарбій, осавул, хорунжий, бунчужний), полкову В.с. (сотенні - 
отаман, писар, осавул, хорунжий). 

На Запоріжжі існувала січова В.с., до складу якої входили - 
січові - суддя, писар і осавул, що їх Січова Рада вибирала на один рік. 

 
Війт - особа, яка очолювала місцеве управління або 

самоврядування в містах і селах України XV-XVIII ст. (на 
Лівобережній та Слобідській Україні ця особа називалася старостою). 
На посаду В. обирали представників заможних верств населення. 
Після Визвольної війни міські В. затверджувалися гетьманом. Ця 
посада проіснувала в селах до XVIII ст., а в містах - до скасування 
Магдебурзького права на початку XIX. 
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Віче - народні збори, орган влади, який зберігся з часів 
родоплемінного ладу. В зборах брали участь вільні дорослі жителі 
міст, але вирішальна роль в них належала міській феодальній верхівці 
– боярам і «старцам градским». 

У Києві першу звістку про віче подає літопис 1024 року: 
переможець Ярослава, Мстислав, не сів на князівський стіл, бо кияни 
в особі віче не побажали його. 

В Київській Русі і Галицько-Волинському князівстві В. не 
набуло парламентських форм, не перетворилося в постійний 
державний орган. 

Важливими функціями В. було комплектування народних 
ополчень, вибір його ватажків. В. скликалося під час облоги міста, 
перед початком воєнних походів, на знак протесту проти політики 
князя. Досить часто віче обирало князів. З 50 князів, що займали 
київський престол, 14 були запрошені вічем. В. не отримало великого 
впливу на політичне життя, не мало чітко визначеної компетенції та 
регламенту роботи. 

 
«Вічний мир» - договір між Московською державою і Річчю 

Посполитою, підписаний 6 травня 1686 р. у Москві.  
Підтвердив умови Андусівського перемир’я 1667 р. Обидві 

держави зобов’язувалися не укладати сепаратного миру з 
Османською імперією. Підписавши «В.м.», Московщина стала 
членом антитурецької «Священної ліги», куди, крім Польщі, входили 
Австрія, Венеція та Ватикан. Цей договір став актом остаточного 
міжнародно-правового поділу Української держави на дві частини 
(Правобережжя відійшло під владу короля, Лівобережжя - царя). 
Однак не була вирішена проблема політичного статусу 
правобережних земель Наддніпрянщини, які оголошувалися 
“пусткою”. Договір відігравав значну роль у боротьбі з турецькою 
агресією у Східній та Південно-Східній Європі, але надовго 
розчленував на дві частини Україну, без будь-якого відома її 
представників. 

 
Волока - земельна ділянка розміром 23,5 га (33 морги). 

Складалась з трьох рівних ланів по 11 моргів у кожному (відповідно 
трипільній системі землеробства). 
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Вотчинний суд - суд феодала над населенням, що мешкало в 
його вотчині. У Великому Князівстві Литовському введений 
Привілеєм 1447 р., закріплений Судебником Великого князя 
Казимира 1468 р. 

Суд з найтяжчих кримінальних злочинів (див. “старостинські 
артикули”) залишився у віданні держави. (Вотчинному суду не 
підлягали справи з найтяжчих кримінальних злочинів (див. “Старост. 
артикули")) 

 
Гадяцький трактат (1658 р.) - договір гетьмана І.Виговського з 

Польщею (є припущення, що автором Г.т. був Ю.Немирич), за яким 
Польща, Литва та Україна вступали до союзу і тим самим створювали 
конфедерацію. Україна під назвою “Велике князівство Руське” 
включала територію Київського, Брацлавського та Чернігівського 
воєводств. Україна створювала свій законодавчий, виконавчий і 
судовий органи (відповідно, Національні збори, обраний гетьман, 
судовий трибунал). В Україні скасовується унія, а римо-католицька та 
православна церкви визнаються рівноправними. Велике князівство 
Руське має свою адміністрацію, монету, армію. 

Передбачалось заснування в Україні двох університетів; 
колегіум, гімназії, школи і друкарні мали засновуватись “скільки їх 
буде потрібно”. Проголошувалась свобода слова і друку. 

Договір спричинив у 1659 р. війну Москви проти України. 
 
Галицькі бояри - верства населення в Галицькому, а згодом і 

Галицько-Волинському князівстві, яка була економічно і політично 
могутньою настільки, що Г.б. навіть самостійно роздавали землю, 
приймали до себе на службу декого з дрібних, зубожілих князів, що 
звалися “службовими князями”. Джерелом збагачення Г.б. було 
велике землеволодіння і вищі адміністративні посади, з яких Г.б. 
“кормилися”. 

 
Генеральна Військова Канцелярія - вища державна військово-

адміністративна козацько-старшинська установа, за посередництва 
якої гетьман здійснював свою військову і цивільну владу. Створена в 
роки Визвольної війни середини XVII ст. Діяла при гетьмані в 
Чигирині, а згодом в Гадячі, Батурині, Глухові. 
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Із 20-х років XVIII ст., крім ведення діловодства, Г.в.к. набула 
значення адміністративного колегіального органу виконавчої влади. 

В роки міжгетьманства (1724-1727) в її руках цілком 
зосереджувалося державне управління Гетьманщиною. Діяла до 
ліквідації гетьманства в 1764 р. 

 
Генеральний Секретаріат - виконавчий орган Української 

Центральної Ради, уряд України в період між І і IV Універсалами 
(червень 1917 – січень 1918 рр.) Створений 15 (28) червня 1917 р. за 
пропозицією Української партії соціалістів-революціонерів (УПСР) 
після ухвалення Центральною Радою І Універсалу. Мала Рада 
вирішила утворити Генеральний Секретаріат у складі 8 генеральних 
секретарів і генерального писаря. Генеральний Секретаріат очолив 
В.Винниченко. Він також виконував обов’язки генерального 
секретаря внутрішніх справ. 

До складу Генерального Секретаріату входили: генеральний 
писар П.Христюк, генеральний секретар фінансів Х.Барановський, 
генеральний секретар міжнаціональних справ С.Петлюра, 
генеральний секретар освіти І.Стешенко, генеральний секретар 
продовольчих справ М.Стасюк, генеральний секретар судових справ 
В.Садовський, генеральний секретар земельних справ Б.Мартос. За 
партійним складом соціал-демократи обіймали чотири, есери - дві, 
соціалісти-федералісти - одну і позапартійні - дві посади. 

Формування уряду за професійною ознакою зумовило 
посилення в ньому позиції соціал-демократів, хоча в політичному 
житті України найвпливовішою була партія есерів. Склад 
Генерального Секретаріату пізніше змінювався, IV Універсалом 
Центральної Ради (22 січня 1918 р.) він перетворений на Раду 
Народних Міністрів Української Народної Республіки (УНР). 

 
Генрикові артикулі (або – Артикул Генріха Валуа) - 

документ, що регламентував діяльність короля в Речі Посполитій. 
Названий за ім’ям Генриха (Генрика - пол.) Валуа, що був королем 
Речі Посполитій в 1572 р. 

За Г.а., король визнавав вільні вибори глави держави, 
відмовлявся від успадкування трону, зобов’язувався не вирішувати 
питань війни і миру без урахування думки сенату, мати при собі 16 



 204 

сенаторів, кожні два роки скликати сейм. Король також 
зобов’язувався зберігати територіальну цілісність Речі Посполитої і 
добиватися повернення втрачених ним та його попередниками 
провінцій. Г.а. передбачали, якщо король буде порушувати права і 
привілеї шляхти, остання має право відмовитися від покори королю. 

 
Герб - усталене відповідно до законів геральдики зображення, 

що належить державі, місту або домові (родині) й передається у 
спадщину. Поняття “герб” як лаконічний графічний малюнок, що має 
певне символічне значення та скомпонований за встановленими 
правилами виникло в Західній Європі в ХІ-ХІІ ст. за часів хрестових 
походів. 

Герби зображуються на прапорах, печатках, зброї, будинках 
тощо. 

Найдавніший відомий Г. княжої України-Русі - тризуб. Г. 
Львова та Галичини - жовтий геральдичний лев на задніх лапах на 
блакитному тлі, відомий з ХІV ст. 

Г. Війська Запорозького - озброєний козак, відомий з XVI ст. 
 
Герб державний - офіційна емблема держави, зображена на 

печатках, бланках, грошових знаках, державних прапорах, фасадах 
будівель урядових, державних установ тощо. 

Опис і зображення Г.д. встановлюють Конституції і спеціальні 
закони держави. Національним символом України є гербова відзнака 
у формі тризуба, який з Х ст. був державним гербом київського князя 
Володимира Святославича ї його династії. 

Після проголошення УНР Центральна Рада затвердила 22 
березня 1918 р. “державний герб великий і “державний герб малий” - 
тризуб на синьому тлі як символ суверенної і соборної України. 
Автор проектів - художник В.Кричевський. Тризуб слугував Г.д. і за 
Гетьманщини 1918 р. та Директорії. 

Національна Рада ЗУНР 13 листопада 1918 р. ухвалила 
прийняти за Г.д. і в західних землях. 

Після проголошення незалежності України Верховна Рада 
19,02.1992 р. ухвалила тризуб як малий герб України, вважаючи його 
головним елементом великого герба. 
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Г.д. закріплено в Конституції України, прийнятій Верховною 
Радою 28 червня 1996 р. В ній подано опис Г.д.  

 
Гетьманщина (“Військо Запорозьке”) - назва українцями 

автономної держави в складі Росії в 1654-1781 рр. (по державній 
організації, котра існувала тут); Лівобережна Україна.  

У XVIII ст. російський уряд встановив для Г. офіційну назву 
“Малая Россия” (Малоросія), не прийняту українським народом. 

 
Гімн - урочиста пісня. Г. бувають державні, партійні, 

революційні, релігійні, на честь видатних подій, героїв. В Україні у 
XVII-XVIII ст. поширилися вітальні канти як форма урочистого 
офіційного Г. 

 
Гімн державний - офіційна урочиста пісня. Г.д. разом з гербом 

державним і прапором державним символізує державу і є одним з 
атрибутів державності країни. Український Г.д. - “Ще не вмерла 
Україна”, музика М.Вербицького, слова П.Чубинського. 

 
Глухівські статті 1669 р - договір між лівобережним гетьманом 

Дем’яном Многогрішним і представниками московського царя, 
укладений в Глухові 16 березня 1669 р. 27 статей договору і далі 
обмежували українську автономію. В Гетьманщині зберігалося 
воєводське урядування, хоча кількість воєвод значно зменшувалася - 
вони залишалися лише в Києві, Чернігові, Ніжині, Острі та 
Переяславі, а їхні функції зводилися до командування залогами. Г.с. 
обумовлювалась обо’язкова участь українських делегатів у 
дипломатичних справах Москви, однак заборонялася самостійна 
міжнародна політика.  

 
Городельська унія (1413 р.) - Литви з Польщею. Забезпечувала 

литовцям права, рівні з правами поляків, за умовою прийняття ними 
католицтва. Таким чином, католицьке населення Великого князівства 
Литовського було поставлено над православним, що призвело до 
загострення відносин між ними. 
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Гривна - грошова одиниця Київської Русі. Дорівнювала 20 г 
срібла. Назва походить від давньоруського "грива" - волосся (гривни 
у вигляді злитків срібла носились на шиї на шкіряному шнурку під 
волоссям). Співвідношення грошових одиниць:  

1 гривня = 20 ногат = 25 кун = 50 різан. 
 
Гродський (замковий) суд - впроваджений ІІ Литовський 

Статутом (1566 р.). Суд, що розглядав кримінальні справи мешканців 
повіту. 

 
Губернія – вища одиниця адміністративного поділу і місцевого 

устрою в Росії. Оформилася в XVIII ст. при Петрі І в процесі 
організації абсолютистської держави. 

На території України були губернії Волинська, 
Катеринославська, Київська, Подільська, Полтавська, Таврійська, 
Харківська, Херсонська, Чернігівська. 

Губернський розподіл було скасовано в 1924-1929 рр. в зв’язку з 
введенням нового адміністративно-територіального поділу на області. 

 
Двірський – найважливіший двірцевий чин в Галицько-

Волинському князівстві. Управляв князівським двором і стояв на чолі 
апарату управління, перш за все, відав господарством князівського 
домену. Від імені князя Д. часто здійснював судочинство, був 
“суддею князівського двору” і в цій якості входив до Боярської ради. 
В його обов’язки входило також супроводжувати князя під час його 
поїздок за межі князівства. 

 
Двовладдя в Україні - перiод, початок якому поклала Лютнева 

революцiя в Російській Імперiї i який характеризувався переплетiнням 
влади Тимчасового Уряду i влади Рад робiтничих, солдатських i 
селянських депутатiв. Згiдно радянської iсторiографiї, щодо України 
довго iснував стереотип, що революцiйний процес тут майже нiчим не 
вiдрiзнявся вiд розгортання подiй у Росiї i теж iснувало двовладдя з 1 
березня 1917 р. до 9 липня 1917 р. Насправдi в українських губернiях 
панувало навiть не двовладдя, а багатовладдя. Крiм Центральної Ради, 
що у першi тижнi вважалась органом суто нацiонального 
представництва, а потiм перебрала на себе функцiї законодавчої 
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влади, у Києвi iснувала посада губернського комiсара Тимчасового 
Уряду, командування вiйськової округи, виконавчий комiтет 
об'єднаних громадських органiзацiй, Рада робiтничих депутатiв, Рада 
солдатських депутатiв тощо. Вже на початку березня 1917 р. у 
Харкові, Києвi, Катеринославi, Кременчузi, Луганську, Полтавi, 
Одесi, Миколаєвi, Херсонi, Вiнницi, Сiмферополi, Житомирi були 
створенi Ради робiтничих депутатiв, якi орiєнтувалися на 
Петроградську Раду. Багато Рад з'явилося у колишньому вiйську, а 
подекуди - й на селi. На всi українськi губернiї формально 
поширювалася влада центральних мiнiстерств Тимчасового Уряду, 
якi залишилися майже без змiн пiсля Лютневої революцiї. Пiсля 
повалення Тимчасового Уряду Центральна Рада призначила на мiсцях 
своїх комiсарiв, реальною стала виконавча влада Генерального 
Секретарiату, Судова влада Генерального Суду тощо. 

 
Дворище – давньоруська форма колективного землеволодіння і 

одночасно сільське населення родинної групи людей. Термін “д.” 
зустрічається з ХІІ ст. в давньоруських документах. 

Д. складається з одного або декількох “димів” (дворів). Члени Д. 
разом із спільним інвентарем (реманентом) вели господарчі роботи, а 
врожай розподіляли порівну. Спочатку Д. являло собою велику сім’ю, 
яка з часом розпадалась на малі, а потім перетворилась на сусідську 
общину. 

 
Дворянство - привiлейований стан, частина панiвного за 

феодального ладу класу феодалiв, основою економiчної i полiтичної 
могутностi якого були феодальна власність на землю. За капiталiзму 
частина дворянства пристосувалась до нових умов розвитку, злилася, 
зрослася з новим панiвним класом - буржуазiєю. Термiн " Дворяни" 
вiдомий в Київськiй Русi з ХII ст. Оформились в процесi розвитку 
феодального ладу. Спочатку були слугами при князiвських дворах, а 
згодом стали дрiбними власниками землi (помiсть, звiдси назва 
"помiщики"), яку вони одержували за вiйськову чи адмiністративну 
службу.  

З створенням Росiйської централiзованої держави дворянство 
стало опорою влади царiв. Наприкiнцi ХVII ст. лiквiдовано службовi 
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привiлеї бояр, на початку ХVIII ст. завершено поглинання бояр 
дворянами. 

В 1783 роцi завершилося юридичне оформлення крiпацтва в 
Українi, на 134 роки пiзнiше вiд власне росiйських земель. У 1785 
роцi козацька старшина була урiвняна у правах i привiлеях з 
росiйським дворянством, вони були поширенi i на мiсцевих 
помiщикiв. З розвитком капiталiзму частина дворянства злилася з 
буржуазiєю.  

Класовими органiзацiями дворянства були рiзнi чорносотеннi 
партiї. Українське дворянство здебiльшого зреклося належностi до 
української нацiї. Пiсля вiдомих подiй 1917р. дворянство було 
лiквiдовано, а на захiдноукраїнських землях - пiсля їх приєднання в 
1939 р. до Радянської України.  

 
Держава – це єдина політична організація суспільства, яка 

поширює свою владу на всю територію країни і її населення, має для 
цього спеціальний апарат управління, видає обов’язкові для всіх 
веління і має суверенітет з метою гармонійного розвитку суспільства. 

 
Державна варта - адмiнiстративний орган в Українськiй 

державi, що здiйснював охорону правопорядку. Створена законом 
Ради Мiнiстрiв Української держави вiд 18 травня 1918 р. Керувалась 
Департаментом Державної Варти при Мiнiстерствi внутрiшнiх справ. 
На мiсцях органи Державної Варти пiдпорядковувались губернським i 
повiтовим старостам. В кожному повiтi перебували резервнi сотнi 
кiнних вартових, а у великих мiстах дивiзiони (250 чол.) Для несення 
патрульної i охоронної служби на залiзницях створено Корпус 
Залiзничної варти, який подiлявся на 7 регiональних вiддiлiв: 
Київський, Одеський, Пiвденний, Катеринославський, Лiвобережний, 
Харкiвський i Подiльський. 

Державна варта складалась з п'яти галузей - мiської, повiтової, 
залiзничної, освідомлювальної i розвiдувальної. Всi вони повиннi 
були працювати у взаємозв'язку i надавати всiма засобами один 
одному повну допомогу. Коштiв на карально-полiцейськi органи 
Гетьман не шкодував. 29 червня 1918 р. Рада Мiнiстрiв асигнувала у 
розпорядження мiнiстра внутрiшнiх справ на утримання Державної 
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Варти 9 млн. крб. Розрахунок тут був простий: по мiльйону на кожну 
губернiю. 

Пiсля повалення Гетьманату Державна Варта перейменувалась 
на народну мiлiцiю, а вартовi називались мiлiцiонерами. Сам же закон 
про Державну Варту було скасовано Директорiєю лише 25 липня 
1919 р. 

 
Десятина – 1) 1/10 частина врожаю (або інших прибутків), що 

збирається з населення на утримання духовенства і церков. На Русі 
була встановлена кн. Володимиром Святославичем в Х ст. Пізніше 
церкві було надано право замість Д. збирати мито із справ, що 
розглядались церковним судом. 

Остаточно ліквідується наприкінці ХІХ ст. 
2) Руська поземельна міра, 1,09 гектара. Відома з кінця XV ст. 

Була квадратом із сторонами в 1/10 версти (2500 квадратних саженів). 
Вживання Д. заборонено з 1 вересня 1927 р. 

 
Дехристиянізація – політика, спрямована на знищення в 

масовій свідомості християнських цінностей, на вихід країни з 
християнської цивілізації. 

 
Дика (повальна) вира – грошовий штраф, що накладався на 

всю общину в разі скоєння злочину членом общини. 
Інститут дикої вири виконував поліцейські функції, пов’язуючи 

всіх членів общини круговою порукою. 
 
Директорія Української Народної Республіки - тимчасовий 

український верховний революцiйний орган, створений 14 листопада 
1918 р. Українським нацiональним союзом для органiзацiї i 
проведення повстання проти режиму Гетьмана П.Скоропадського. 
Головою її став В.Винниченко, членами - С.Петлюра, Ф.Швець, 
П.Андрiєвський, А.Макаренко. 26 грудня 1918 р., пiсля вступу до 
Києва, Директорiя опублiкувала cвiй програмний полiтичний 
документ - Декларацiю, в якiй проголошувала лiквiдацiю 
гетьманського режиму й вiдновлення незалежної Української 
Народної Республiки. Водночас було обрано Раду Народних Мiнiстрiв 
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УНР, яку очолив В.Чехiвський (УСДРП). 22 сiчня 1919 р. у Києвi 
проголошено акт возз'єднання УНР i ЗУНР в єдину державу. 

Постала проблема конституювання третьої форми української 
державностi. Таке завдання мусив розв'язати Трудовий Конгрес, що 
вiдбувся 23 сiчня 1919 р. у Києвi. Конгрес репрезентував трудову 
інтелігенцію , робiтникiв та селянство, ухвалив "Унiверсал Трудового 
Конгресу" та "Закон про форму української влади", якi не були 
розвинутi в конституцiйний акт. 

В умовах вiйни, нав'язаної бiльшовиками, ситуацiя у Директорiї 
ускладнювалася. В лютому 1919 р. пiсля виходу В.Винниченка зi 
складу Директорiї С.Петлюра надалi залишався Головним отаманом, 
але функцiї його визначались iнакше - вiн став фактично Президентом 
держави. Директорiя призначала склад уряду, який змiнювався досить 
часто. Очолювали його один за одним В.Чехiвський, С.Остапенко, 
Б.Мартос, I.Мазепа, В.Прокопович, а у сферi його повноважень 
перебували вiйськовi, морськi, внутрiшнi, фiнансовi, судовi, 
продовольчi, земельнi, закордоннi, освiтнi, шляховi, мистецькi, 
релiгiйнi, єврейськi, торговельнi, промисловi, поштовi i телеграфнi 
справи. У листопадi 1920 р. Директорiя УНР втратила контроль над 
територією України, i С.Петлюра був змушений емiгрувати. Пiсля 
загибелi 25 травня 1926 р. С.Петлюри у Парижi верховну владу в УНР 
перейняв тодiшнiй голова уряду УНР за кордоном А.Лiвицький . 

 
Дідич – назва поміщиків в Україні в XVІІ – XIX ст. Володіли 

великими маєтками із землею, одержаними за царськими грамотами 
або за гетьманськими універсалами. Дідичі користувалися правом 
спадкової власності. 

 
Дністрянський Станіслав Северинович (1870 - 1935 рр.) - 

юрист, громадсько-полiтичний дiяч. Закiнчив Вiденський унiверситет 
(1893 р.). Професор Львiвського, а згодом Празького унiверситету. Як 
член австрiйського парламенту (1907-1918 рр.) був автором ряду 
законiв. З 1919 р. - в емiграцiї. Один iз засновникiв та викладачiв 
Українського вiльного унiверситету у Празi. Академiк ВУАН ( з 1928 
р.). Автор багатьох праць з цивiльного права (українською, чеською, 
нiмецькою мовами). 
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Етнополітика – стратегiчний курс держави, полiтичних 
структур багатонацiональних країн у сферi мiжетнiчних вiдносин. 
Знаходить своє вираження у конституцiях, законах, програмах 
полiтичних партiй та рухiв, у практичнiй дiяльностi державних 
установ i громадських органiзацiй. 

Особлива сфера застосування етнополiтики – нацiональнi 
меншини i групи. В Українi пiсля проголошення державної 
незалежностi з метою вирiшення етнополiтичних проблем 
приймаються законодавчi акти, зокрема Закон України про 
нацiональнi меншини (1992р.). Створено Мiнiстерство України у 
справах нацiональностей, мiграцiї та культiв, дiють численнi 
громадськi нацiонально-культурнi товариства (На Миколаївщинi їх 
бiльше 20-ти). 

 
Займанщина - земельна власнiсть, набута правом першого 

зайняття вiльної землi. Була поширена серед козакiв i посполитих 
селян у малозаселених мiсцевостях Слобiдської, Лiвобережної 
України i Запорозької Сiчi в ХVI-ХVII ст. i припинилася в зв'язку з 
дальшим розвитком феодально-крiпосницьких вiдносин, посиленням 
закрiпачення селянства та переходом вiльних земель у державну i 
помiщицьку власнiсть. 

 
Закон Руський – кодифікація близьких за складом і соціальною 

природою племінних “Правд” східних слов’ян, в основі яких лежало 
звичаєве право. 

Юрисдикція З.Р. поширювалась на територію державного 
утворення східних слов’ян з центром в Києві. Даною системою права 
керувались у судовій практиці великі київські князі, князівські і 
місцеві общинні суди, що контролювались ними. 

Норми З.Р. враховувались великими київськими князями при 
укладанні договорів з Візантією в 911 і 944 роках. 

З.Р. був якісно новим етапом розвитку руського усного права в 
умовах існування держави. 

До нас не дійшов. 
 
 “Закони про тимчасовий державний устрій України”- 

практично виконували роль Конституцiї Української держави, стали 
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правовими основами дiяльностi Гетьманату П.Скоропадського. Вони 
були оприлюдненi разом iз "Грамотою до всього Українського 
народу" 29 квiтня 1918 р. 

"Закони..." визначалися чинними до скликання сейму. У них 
фiксувалися виключнi повноваження Гетьмана на верховне 
управлiння всiєю Українською державою; ствердження законiв, їх 
санкцiонування, без якого жоден акт не мiг мати сили; призначення 
голови уряду; затвердження за поданням голови Ради Мiнiстрiв 
членiв її Кабiнету; скасування Кабiнету мiнiстрiв у повному його 
складi; призначення на посади i звiльнення iнших урядових осiб у 
разi, коли для останнiх законом не встановлено iншого порядку; вище 
керiвництво мiжнародними зносинами Української держави; право 
вважатися Верховним Воєводою української армiї i флоту; 
оголошення окремих районiв на вiйськовому, осадному або 
виключному становищi; помилування засуджених, пом'якшення кари.  

Провiдною вiрою в Українi визнавалася православна.  
Окреслюються основнi права та обов'язки українських козакiв та 

громадян (статус i перших й останнiх мав визначати спецiальний 
закон). Приватна власнiсть є недоторканою i вiдчуження можливе 
лише за вiдповiдну платню.  

Окремий роздiл присвячено ролi законiв в Українськiй державi. 
Генеральний суд призначався для охорони та захисту законiв в 
державi. Всi накази та розпорядження Гетьмана повиннi були 
закрiплюватися головою уряду або вiдповiдним мiнiстром. 

Уряд Української держави - Раду Мiнiстрiв кiлька днiв 
очолював Отаман-Мiнiстр М.Устимович, у травнi - листопадi - 
колишнiй голова Полтавської земської управи Ф.Лизогуб, у листопадi 
- груднi - колишнiй представник України при австро-угорському 
командуваннi в Одесi, потiм – мiнiстр продовольчих справ С.Гербель. 

 
Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) - українська 

держава, створена 13 листопада 1918 р. на захiдноукраїнських землях, 
якi входили до Австро-Угорської iмперiї. Ця подiя фiксувалася в 
ухваленому в цей день Українською Нацiональною Радою 
Тимчасовому основному законовi про державну самостiйнiсть 
українських земель колишньої австро-угорської монархiї. Закон 
визначав територiю ЗУНР, яка включала українськi землi i 



 213 

охоплювала Галичину, Буковину i Закарпаття. Територiя ЗУНР 
становила 70 тис. кв. км. i нараховувала 6 млн. осіб населення.  

Був затверджений герб держави - Золотий Лев на синiм полi, 
обернений у правий бiк. Єдиним джерелом державної влади 
проголошувався народ ЗУНР, який на основi загального, рiвного, 
безпосереднього, таємного i пропорцiйного права без рiзницi статi, 
нацiональностi й вiросповiдання мав обрати у майбутньому Установчi 
збори ЗУНР, а до цього реалiзував свою волю через Нацiональну Раду 
як законодавчий i Державний секретарiат як виконавчий орган. Згiдно 
iз Законом вiд 4 сiчня 1919 р. Українська Нацiональна Рада обрала з 
числа своїх членiв Видiл з 9 осiб (десятим був Президент Ради 
Є.Петрушевич, а його заступником вважався найстарший з названих 9 
членiв Видiлу), до компетенції якого входило формування уряду, 
призначення найвищих урядовцiв та вiйськових, оповiщення законiв, 
право амнiстiї та помилування.  

Судова влада будувалася на принципi незалежностi (закон вiд 21 
листопада 1918 р.) i передбачала створення Найвищого Суду. ЗУНР 
входила в правовi вiдносини з УНР. 22 сiчня 1919 р. проголошено акт 
злуки УНР та ЗУНР. З початком воєнних дiй уряд передав свої 
повноваження Президенту УНРади Є.Петрушевичу як директоровi, 
що мав право здiйснювати всю вiйськову та цивiльну владу. 

 
Зборівська угода (1649 р.) – між керівниками Визвольної війни 

українського народу і польським урядом, укладена 8 серпня 1649 р. у 
м. Зборові після Зборівської битви. Згідно з нею зберігалися вільності 
Запорозького Війська, встановлювався 40-тисячний козацький реєстр, 
оголошувалася амністія всім учасникам війни, у Київському, 
Чернігівському і Братиславському воєводствах, влада переходила до 
гетьманської адміністрації. 

Разом із тим польській шляхті поверталися всі її маєтності в 
Україні, крім названих воєводств. 

Вперше Польща визнала Українську державу де-юре. 
 
Звичаєве право – традиції і звичаї, що склалися віками усно, які 

мали на меті охорону усталеного порядку та способу життя і 
стосунків між людьми – тобто охорону самої людини-особи та її 
майна. 
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Земства – органи місцевого самоврядування, створені в 
губерніях Росії внаслідок земської реформи 1864 р. В Україні З. були 
введені в шести південних та Лівобережних губерніях. В 
Правобережжі земства були створені в 1911 р. 

З. складалось із губернських та повітових земських зборів та їх 
виконавчих органів -губернських та повітових земських управ. 

Функції земських установ обмежувалися місцевими 
господарськими та деякими культурними питаннями. 

 
Земський суд – впроваджений ІІ Статутом Великого князівства 

Литовського (1566 р.). Суд, що розглядав цивільні справи мешканців 
повіту. Складався із виборних судді, підсудка і писаря. 

 
Зимівник – назва господарства, хутора у запорозьких, 

чорноморських козаків, де вони перебували, коли не було військових 
дій (особливо взимку). 

 
Iмперія – 1) Монархiчна, здебiльшого велика держава, глава 

якої має титул iмператора. 2) Велика колонiальна держава 
(наприклад, Британська iмперiя ). 

Росiя стала iмперiєю 1721 р., коли пiсля Нiштадтського миру зi 
шведами Петро I прийняв титул iмператора. Тривалий час бiльша 
частина територiї України входила до складу Росiйської, а 
захiдноукраїнськi землi ( до 1918 р.) - до Австрiйської iмперiї.  

Уряди цих iмперiй - держав шляхом всiляких полiтичних, 
економiчних, моральних, релiгiйних та iнших утискiв прагнули 
викоренити iдеї нацiональної самобутностi та вимагали абсолютної 
покори вiд українського народу. 

 
Інкорпорація – 1) об’єднання в збірники або зібрання діючих 

нормативно-правових актів в певній послідовності без зміни змісту; 2) 
включення окремих територій до певної держави. 

 
Iнтеграція - процес об'єднання в цiле окремих частин або 

елементiв. Поняття iнтеграцiї полiтичної, iнтеграцiї економiчної 
означають, наприклад, зближення суверенних держав у сферi 
економiчної та полiтичної взаємодiї на грунтi створення i 
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функцiонування вiдповiдних органiзацiй (ЄЕС, Латиноамериканська 
Економiчна Система та iн.) i формування принципово нових 
iнтегрованих структур (Європарламент, Євросуд, Iнтерпол). За часiв 
iснування СРСР економiку України характеризував збочений 
iнтеграцiйний процес. 

Пiсля проголошення суверенiтету Української держави 
господарські структури шукають способiв докорiнної змiни колишнiх 
економiчних зв'язкiв шляхом інтернаціоналізації господарського 
життя i об'єднання економiки ряду країн на теренi узгодження i 
розвитку взаємовигiдних ринкових вiдносин. 

 
Канон (догмат) – [з гр. – kanõn правило, предписання] – обряд 

чи правило, установлене і узаконене церквою, яке не підлягає 
перевірці та сумнівам і повинно сприйматись як “богодухновенна” 
істина. 

  
Квазі-держава (протодержава, “чіфдом”) – 1) Особлива стадія 

розвитку суспільства і форма його організації. Для цієї форми 
характерні: суспільна форма власності, істотне зростання 
продуктивності праці, накопичення багатства в руках родоплемінної 
верхівки на основі “влади-власності”, швидке зростання населення, 
його концентрація, поява міст, які стають адміністративними, 
релігійними і культурними центрами;  

 2) Штучне державне утворення, яке є прихованою формою 
колоніальної залежності від певної країни (наприклад, республіки 
колишнього СРСР). 

 
Кіш (тат. – укріплений табір) – 1) Військовий табір в Україні 

(XVI-XVII ст.); 2) Військове товариство (громада) запорозьких 
козаків, а також назва Запорозької Січі з її адміністративно-
військовою системою управління. 

  
Кіш Запорозької Січі – центральний орган управління в 

Запорозькій Січі, що відав адміністративними, військовими, 
фінансовими, судовими та іншими справами. Виник з часу заснування 
Січі (XVI ст.), обирався і контролювався козацькою радою. Через 
звуження компетенції останньої в часи Нової Січі (1734-1775) взяв на 
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себе частину її функцій. Водночас обрання К. перетворилось на 
формальність, і він фактично призначався старшинською радою. 

 
Класи – тут: категорії людей, що мають однакове чи подібне 

ставлення до засобів виробництва, до власності і участі в суспільних 
прибутках та ін. 

 
Клейноди - вiдзнаки та атрибути влади козацької старшини 

ХVI-ХVIII ст. До клейнод належали: корогви (прапор), бунчук, 
булава, гербова печатка, литаври тощо. Клейноди подiлялися на 
гетьманськi (вручалися польським королем, пiзнiше росiйським 
царем), полковi, сотеннi (вручалися вiйськовою радою Запорозької 
Сiчi), курiннi (вручалися курiнною радою), паланкові (вручалися 
кошовим). Клейноди було скасовано у 60-80-х роках ХVІII ст. 

Пiсля остаточного зруйнування Запорозької Сiчi в 1775 р. 
клейноди були вивезенi царськими властями, в Українi їх немає до 
цього часу. 

 
Ключники – двірські службовці князя в Київській Русі, 

підручні тивунів, завідували майном князя (“ключ”). К. найчастіше 
походили з рабів. 

 
“Книга буття українського народу” («Закон Божий») - 

iсторико-публiцистичний твiр i, водночас, головний програмний 
документ Кирило-Мефодіївського товариства (братства), що виникло 
i дiяло у Києвi в 1846-1847 роках.  

Був написаний у 1846 р. Миколою Костомаровим. У творi пiд 
релiгiйною формою викладу йдеться про визволення i єднання 
слов'янських народiв, повалення самодержавного деспотизму й 
колонiального гноблення слов'ян Росiйською, Австрiйською i 
Турецькою iмперiями, скасування крiпосного права, нацiональне i 
культурне вiдродження, повернення демократичних прав 
слов'янським народам i серед них українському народовi. 

На змiст i полiтичну спрямованiсть "Книги буття..." справили 
значний вплив iсторичнi та полiтичнi концепцiї "Iсторiї Русiв", поезiї 
Т.Шевченко, iдеологiї панславізму, захiдноєвропейськi iдеї 
романтизму та декабристський рух в Українi. Назва i стиль "Книги 
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буття..." була запозичена з "Книг польського народу i польського 
пiлiгримства” А.Мiцкевича (1832). Незважаючи на наслiдування i 
запозичення, "Книга буття..." займає помiтне мiсце в iсторiї 
прогресивної суспiльної думки України.  

Центральним моментом є поєднання християнських iдеалiв 
справедливостi, свободи, рiвностi i братства з українським 
патрiотизмом. На Україну покладають роль месії: український народ 
своїм прикладом мужностi, самовiдданостi й довготерпiння в 
стражданнях мав пiдняти iншi слов'янськi народи на боротьбу за 
нацiональне визволення i вiдродження в усiх сферах економiчного, 
соцiального i духовного життя.  

У "Книзi буття..." мiстилась iдея створення слов'янського союзу 
у виглядi федерацiї українцiв, росiян, болгар, полякiв, сербiв, 
словакiв, чехiв i деяких iнших народiв при провiднiй ролi України (зi 
столицею в Києвi). Iдеї, висловленi у "Книзi буття..." (передусiм - iдея 
полiтичної автономiї України у складi слов'янської федерацiї), мали 
великий вплив на iдеологiю українського соцiально - полiтичного 
руху другої половини ХIХ - початку ХХ ст.  

 
Князівський домен – княжі земельні володіння. 
Формувався за рахунок захоплення общинних земель, пустих 

(не освоєних) земель. 
 
Кодифікація – впорядкування документів, права; діяльність 

правотворчих органів по створенню нового, зведеного, 
систематизованого нормативно-правового акту, що здійснюється 
шляхом глибокої і всебічної переробки діючого законодавства і 
внесення в нього нових, істотних змін. 

 
Козацтво - один iз станiв українського населення ХVI - ХVIII 

ст. Складалося з козакiв. Подiлялося на групи: реєстрове (знаходилося 
на державнiй службi, отримувало платню, землi); нереєстрове (не 
вписане до реєстру, практично соцiально не захищене); сiчове, або 
кошове (знаходилося на Сiчi i належало до певного куреня); 
паланкове (проживало на хуторах та зимівниках, належало до певної 
паланки). Поступово вiдбувалося соцiальне розшарування козацтва - 
видiлялися козацькi старшини i простi козаки. 
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Козацька Рада – військова рада, загальні козацькі збори, орган 
козацького управління в Україні в XVI-XVIII ст. На К.Р. 
обговорювали і вирішували питання внутрішньої і зовнішньої 
політики, адміністративні, судові і військові справи, обирали і 
скидали гетьманів та козацьку старшину. 

 
Коломацькі статі 1687 р. – україно-московська угода, укладена 

на козацькій раді, що відбулася на р. Коломак 25 липня 1687 р. при 
обранні гетьманом І.Мазепи. 22 статті обмежували й навіть у дечому 
ліквідували самостійну економічну, соціальну та зовнішню політику 
України. Влада гетьмана зводилася до поліційних функцій – стежити і 
сприяти виконанню численних царських заборон. Українським 
купцям заборонялося торгувати в Московській державі, а також вести 
торгівлю з Кримом. Українці під загрозою смерті зобов’язувались 
брати від царських вояків знецінені московські гроші. Гетьман 
позбавлявся права призначати без царського дозволу вищу старшину. 
В гетьманську столицю вводився московський стрілецькій полк. 
Збережено обмеження козацького війська у 30 тис., як це 
встановлювалося Глухівськими статтями 1669 р. Україна 
зобов’язувалася брати участь у військових експедиціях Московії. 
Абсолютно заборонялись міжнародні відносини України. Листи й 
документи від сусідніх держав наказувалося, не розпечатуючи, 
надсилати до Москви. Законодавчо формулювалась вимога злиття 
українського народу з російським. 

 
Композиції – тут: грошові штрафи, що йшли частково на 

користь потерпілого, частково – у княжу скарбницю. Композиції 
замінили собою смертну кару як недопустиму за християнським 
законами. 

Метою введення системи композицій було запобігти 
скороченню населення і поповнити державну скарбницю. 

 
“Конотопські статті” - договір українського козацького уряду з 

Москвою, укладений біля Конотопу 17 червня 1672 р. при обранні 
гетьмана І.Самойловича. “К.с.” (10 пунктів) повторювали “Глухівські 
статті” 1669 р. з подальшим обмеженням прав України, зокрема, в 
царині зовнішньої політики. 
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Консисторія – спеціальний церковний суд, що був 
впроваджений в Україні Петром Могилою; унезалежнював 
православне духовенство від суду католицької верхівки. 

 
Консолідація – така форма систематизації нормативно-

правових актів, за якої відбувається об’єднання декількох 
нормативно-правових актів, діючих в одній і тій самій царині 
суспільних відносин, в єдиний, зведений нормативно-правовий акт 
без зміни змісту. 

 
Конституція [< лат. – constitutio - установлення] – основний 

закон держави, який визначає її державний і суспільний устрій, 
виборчу систему, принципи організації і діяльності органів державної 
влади і управління, основні права і обов’язки громадян та ін. 

 
Конституційний проект М.Грушевського - викладений у 

травнi 1905 р. у статтi "Конституцiйне питання i українство в Росiї", 
що була опублiкована в "Лiтературно - науковому вiснику", а згодом 
перекладена на росiйську мову для загального вжитку в Росiї.  

Проект Конституцiї М.Грушевського успадкував традицiї 
розвитку української полiтико-правової думки ХIХ ст. i 
віддзеркалював впливи кирило-мефодiївцiв, М.Драгоманова та iнших, 
пройнятих iдеєю федералiзму. З огляду на цензуру, у статтi 
М.Грушевського вiдсутнi такi термiни, як "демократiя" i 
"федералiзм", але їх замiники ("прогресивний", "репрезентативний", 
"рацiональний") повнiстю передають суть концепцiї перетворень.  

М.Грушевський роздiлив свою статтю на двi частини. У першiй 
вiн обговорює полiтичне становище в Росiї, мiсце українського 
нацiонального руху в контекстi загальноросiйському i закликає 
прихильникiв нацiонального руху виходити з позицiй проповідування 
обережного культурного українства й зайнятися також полiтичними 
справами. У другий частинi М.Грушевський спростовує погляди 
росiйських лiбералiв i пропонує свiй власний Конституцiйний проект. 
Критикуючи принцип П. Струве щодо прямих виборiв до 
центрального всеросiйського двохпалатного парламенту, як єдиної 
структури представницької влади, М.Грушевський детально розробив 
свiй механiзм нацiонально–територiальної децентралiзацiї Росiйської 
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iмперiї. Для цього необхiдно перенести прямi вибори в обласнi 
(нацiональнi) сейми. Делегати з цих сеймiв будуть направленi в 
центральний парламент, який буде формуватися на основi непрямих 
виборiв. Причому М.Грушевський пропонував вибирати депутатiв у 
центральний парламент шляхом вибору окремих членiв обласних 
сеймiв за спецiальною формулою: наприклад, одного депутата вiд 4-х 
членiв обласного сейму. 

У проектi М.Грушевського є пункт про повноваження i 
юридичну базу самоврядних областей. На його думку, кожна 
територiя з одним мiльйоном мешканцiв певної приналежності 
повинна мати право самоврядування з власним сеймом. При цьому 
М.Грушевський зауважував, що бiльша нацiональна територiя має 
бiльшi повноваження мiсцевого сейму. Таким чином, на його думку, i 
Україна з населенням 30 млн. мешканцiв повинна мати свiй власний 
сейм з ще бiльшими повноваженнями. 

В останнiй частинi статтi М.Грушевський обговорює питання 
мiсцевого громадського самоврядування, на його думку; росiйськi 
губернiї повиннi бути скасованi i їх мало б замiнити самоврядування 
на рiвнi повiтiв i волостей. 

Отже, Конституцiйний проект М.Грушевського 1905 р. 
грунтується на двох основних принципах: репрезантацiйний уряд; 
широка нацiонально - територiальна децентралiзацiя. Нацiонально-
територiальнi сейми з урядами мiсцевого самоврядування мали б 
стати основними складовими частинами держави, а центральний 
парламент обирали б непрямо i вiн дiлив би повноваження уряду з 
мiсцевими властями. 

Однак цi конструктивнi пропозицiї М.Грушевського були 
практично нездiйсненнi за умов Росiйської iмперiї. 

 
Конституційний проект М.Драгоманова - викладений у 

1884 р. "Проэктъ основаній устава украинскаго общества "Вольный 
союзъ" - "Вiльна спiлка". Прагнучи до поєднання лiберальних, 
демократичних, народницьких i нацiональних iдей, М.Драгоманов 
проголошував примат людини, її прав i свобод, над державою i 
суспiльством. Саме людина для нього – основа основ соцiального 
устрою, найвища цiннiсть, гарантами прав якої може бути лише 
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вiльна самоврядна асоцiацiя (громада), а не держава, конфедерацiя 
типу швейцарської або федерацiя за зразком США чи Англiї. 

Громадянське суспiльство, згiдно думкам М.Драгоманова, 
еволюцiонує вiд первiсного роду i племенi завдяки розуму, сiм'ї, 
матерiальному виробництву, класовiй боротьбi, i природним шляхом 
досягає полiтичної форми общини. 

Держава ж нав'язується людськiй громадi згори як зовнiшнє, 
штучне, неприродне утворення, а її рiзновиди пояснюються 
географiчними факторами. Унiтарна, суворо централiзована держава - 
це втiлення деспотизму, диктатури небагатьох, а органiзована 
федерацiя базується на громадському самоврядування, мiсцевому 
самоуправлiннi, гарантiях природних прав i свобод людини, суворому 
обмеженнi центрального владування. 

Найкраща форма полiтичного життя асоцiацiї гармонiйно 
розвинених особистостей в Українi - "громадiвський соцiалiзм", 
"громадiвська праця", якi "мусять мати українську одежу". 

Головна iдея Конституцiйного проекту, розробленого 
М.Драгомановим, - перетворення Росiйської iмперiї на 
децентралiзовану федеративну державу, де в землях, якi заселенi 
українцями, засновується громада "Вiльна спiлка", що ставить за мету 
полiтичне, економiчне i культурне звiльнення не лише українського 
народу, а й "iншоплеменних колонiй", якi мешкають серед нього. 

Драгоманов реально оцiнює можливостi докорiнних змiн у 
тодiшнiй Росiйськiй Імперiї i пропонує систему не мiсцевого 
самоврядування в чистому виглядi, а поєднання самоврядування i 
певної централiзацiї, виборностi та призначення. 

В адмiнiстративному планi М.Драгоманов подiляв Росiйську 
Імперiю на 20 областей i землi козачi. 

Територiя України при цьому включалася до Київської, 
Одеської (з Кримом ), Харкiвської областей. Мiсцеве самоуправлiння 
складалося з общинного (сiльського i мiського), волосного, 
повiтового й обласного i здiйснювалося сходами або зiбраннями 
виборних представникiв, яким пiдпорядковувалися всi посадовi 
особи, за винятком суддiв. 

Федеральна законодавча влада зосереджувалась у руках двох 
дум: Державної думи, члени якої обирались сходами по особливих 
виборчих округах, i Союзної думи, члени якої обирались волосними 
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думами, дiяли на основi наданих їм наказiв i могли в будь-який час 
змiнюватися. Пiд час перерву засiданнях у державi дiяла створена 
обома думами Наглядова рада. 

Передбачалось i створення щось подiбного до установчої влади 
- Державного собору з членiв обох дум та гласних, обраних додатково 
обласними думами у такiй кiлькостi, щоб число членiв Державної 
думи i новообраних депутатiв дорiвнювало кiлькостi членiв 
Державної думи. Змiни основних законiв федерацiї допускалися лише 
за згодою 2/3 депутатiв кожної з дум i за затвердженням Державного 
собору.  

Законодавча влада зосереджувалась у руках Глави держави i 
призначених ним мiнiстрiв, вiдповiдальних перед обома думами. 
Главою держави мiг бути i спадкоємний iмператор, i виборний голова 
Всеросiйського державного союзу. 

Судова влада дещо переплiталася iз законодавчою, бо 
очолювалася Верховним Судом у складi кримiнального департаменту 
Сенату та Союзної думи. Сенатори призначалися Главою держави 
довiчно за пропозицiєю Союзної думи.  

Багато з iдей М.Драгоманова практично втiлювалися у 
дiяльностi Центральної Ради, зокрема, пропозицiї створення федерацiї 
на мiсцi колишньої Росiйської iмперiї, нацiонально - культурної 
автономiї українських земель у складi Росiї та Австро-Угорщини, 
нацiонально - персональної автономної меншин, закрiплення у 
Конституцiї УНР широкого перелiку прав i свобод людини й 
громадянина.  

 
Конституційний проект М. Міхновського - видрукований в 

першому номерi часопису Української Народної партiї "Самостiйна 
Україна" (вересень 1905 р.) i мав назву: "Основний закон 
"Самостiйної України" Спiлки народу українського". В часопису 
зазначалося, що проекти основного закону пiдготовлено групою 
членiв УНП. Враховуючи те, що всi програмнi документи партiї 
готувались за активної участi лiдера УНР i, водночас, редактора 
"Самостiйної України" М.Мiхновського, можна вважати його автором 
цього Конституцiйного проекту.  

Планувався федеративний державно-адмiнiстративний лад 
самостiйної України, сувереннiсть України, нацiоналiзацiя землi з 
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викупом її в українських помiщикiв i без викупу у чужих, рiвнiсть 
усiх класiв перед законами, особиста свободу, демократичний 
полiтичний лад. 

"Основний Закон "Самостiйної України" створений пiд значним 
впливом iдей М.Драгоманова. Однак автора документу не вдовольнив 
принцип локального самоврядування в межах Росiйської 
децентралiзованої демократичної держави. В проектi взагалi не 
згадується Росiя, а в основу покладено принцип нової самостiйностi 
України, яка обiймає 9 земель: Чорноморська Україна, Слобiдська 
Україна, Степова Україна, Лiвобережна Україна, або Гетьманщина, 
Пiвнiчна Україна, Полiсся, або Гайова Україна, Правобережна 
Україна, Пiдгiрська Україна, Горова Україна i Понадморська Україна. 

Серед прав i свобод українцiв, гарантованих федерацією 
українських земель, автор проекту виокремлює: право на 
громадянство, скасування кастового подiлу суспiльства, рiвноправ'я 
чоловiкiв i жiнок, недоторканiсть особи, недопустимiсть покарання i 
перебування пiд вартою без судового вироку протягом 24 год., 
недоторканiсть помешкання, свобода совiстi, свобода слова, 
вiдокремлення церкви вiд держави, а держави вiд церкви, вiльне 
розторгнення шлюбу, свобода наукових дослiджень, право на освiту, 
свобода друку, свобода зiбрань, свобода утворення спiлок, право на 
звернення до влади з iндивiдуальними чи колективними петицiями, 
таємнiсть листування, право на рiдну мову за визнання офiцiйною 
української, право на звернення до суду, скасування надзвичайних 
судiв. 

М. Мiхновський пiдкреслює, що цi права i свободи, як взагалi 
вся влада, належать українському народовi. Вiн дотримується 
класичного розподiлу влади на законодавчу, виконавчу i судову. 
Перша, за проектом Конституцiї, здiйснюється двопалатним 
парламентом, "двома хатами" - Радою представникiв i Сенатом, якi 
формуються шляхом загальних, прямих, рiвних, безпосереднiх 
виборiв за обов'язкового i таємного голосування. Активним виборчим 
правом користуються громадяни чоловiчої i жiночої статi, якi є 
членами української громади не менше року, досягли 25-лiтнього 
вiку, пасивним - тi ж громадяни, якi вмiють говорити, читати i писати 
українською i вiком до 70 рокiв. Законодавча iнiцiатива надається 
обом хатам або будь–якiй групi громадян чисельнiстю понад 25 
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тис.чол. Депутати i сенатори вважались представниками всього 
українського народу, а не громад чи земель, переходили на суто 
професiйнi засади роботи, не мали права займати посади у 
виконавчих чи судових органах. Закони ухвалювалися бiльшiстю 
голосiв за наявностi бiльшостi депутатiв чи сенаторiв i за 
обов'язкового голосування кожного артикулу окремо. 

Виконавчу владу М.Мiхновський передавав першому 
громадяниновi України - Президенту Всеукраїнської спiлки, який 
обирався всiм українським народом на 6 рокiв з числа громадян вiком 
понад 35 рокiв i на один строк, призначав i усував мiнiстрiв, був 
верховним головнокомандуючим, оприлюднював i контролював хiд 
виконання законiв, мав право дострокового скликання парламенту, 
амнiстiї, помилування, а за нехтування Конституцiї пiдлягав 
вiдповiдальностi перед "народним судом" у складi обох хат та вищого 
касацiйного суду. Мiнiстрами могли бути тiльки українцi. 

 Судова влада належить всiм судам i суддям. Заборонялося 
створення будь-яких надзвичайних судових iнституцiй. 
Встановлювався обов'язковий суд присяжних. Мировi суддi i 
колегiальнi суддi першої iнстанцiї мали обиратися мiсцевими радами 
на 3 роки, а земельнi суддi другої iнстанцiї i суддi касацiйного суду - 
призначались президентом довiчно.  

Самоуправлiння на мiсцях здiйснювалося, за проектом 
Конституцiї, виборними земськими i громадськими радами за 
власними законами. Виконавча мiсцева влада - вiдповiднi управи i всi 
урядовi посади теж були виключно виборними.  

Держава не могла мати постiйного вiйська, i її силовi структури 
складалися з мiлiцiї, яку тримала кожна громада на основi закону, 
котрий мав поновлюватися щорiчно. Конституцiя Мiхновського 
визначала прапор (жовто-блакитний), столицю (Київ).  

Вперше в українськiй конституцiйнiй практицi Основний закон 
чiтко визначив низку окремих конституцiйних законiв: про працю, 
про пресу, про суд присяжних, про фiнанси, про судову органiзацiю, 
про вiдповiдальнiсть мiнiстрiв та iнших чиновникiв, про матерiальне 
утримання депутатiв, сенаторiв i урядовцiв, про вiйсько, про шкiльну 
освiту, про кару та цивiльну вiдповiдальнiсть. 

У конституцiйному проектi є стаття про нацiоналiзацiю землi, 
проте на вiдмiну вiд бiльшовицької соцiалiзацiї вона вiдрiзняється 
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принципом вiдчуження за викуп та розподiлом землi за нацiональною 
ознакою ( чужинцi не мали права приватної власностi на землю). 

Отже, на початку ХХ ст. виразно окреслився консервативно - 
державницький напрямок полiтико-правової думки в Українi, який 
проходив стадiю становлення. Це був перiод революцiї 1905-1907 рр., 
перiод пробудження усiх поневолених царизмом народiв Росiйської 
Імперiї. Саме тодi в однiй з статей в газетi "Слобожанщина", яка 
вийшла в свiт в 1906 р. перед думськими виборами i закликала 
голосувати за українських кандидатiв, М.Мiхновський стверджував, 
що здоровий нацiоналiзм, а не космополiтизм є основою розвитку 
духовних сил українського народу. В програмi УНП вiн писав: 
"Головна причина нещастя нашої нацiї - брак нацiоналiзму серед 
старшого загону її. Нацiоналiзм - це велетенська i непоборна сила, яка 
яскраво почала проявлятись в ХIХ вiцi. Пiд її могутнiм натиском 
ламаються непереможнi, здається, кайдани, розпадаються великi 
iмперiї i з'являються до iсторичного життя новi народи, що до того 
часу покiрно несли свої рабськi обов'язки супроти чужинцiв-
переможцiв. Нацiоналiзм єднає, координує сили, жене до боротьби, 
запалює фанатизмом поневоленi нацiї в їх боротьбi за свободу ". 

Iдеї М.Мiхновського знайшли втiлення у державотворчій 
практицi УНР i сучасної незалежної України. З Основного Закону 
М.Мiхновського УНР, наприклад, запозичила iдею адмiнiстративного 
подiлу України на землi, скасування приватної власностi на 
сiльськогосподарськi угiддя, станового подiлу людей, недоторканостi 
особи, її мешкання, листування, принципи судочинства, відсутності 
постiйного вiйська i виконування його функцiї мiлiцейськими силами, 
а сучасна Україна – нацiональнi кольори прапора, iдеї президентської 
республiки. 

  
Конституція П.Орлика – угода між П.Орликом і козацькою 

старшиною, укладена під час виборів Орлика на гетьманство. Точна 
назва – “Пакти і Конституція прав і вільностей Війська 
Запорозького”. Основним її пунктом є проголошення незалежності 
України; наголошувалося, що в Україні повинна бути тільки 
православна церква. 

К. передбачає створення вищого законодавчого органу – 
Генеральної Ради, яка мала скликатись тричі на рік і складалась із 
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Генеральної старшини, представників від Запоріжжя та по одному 
представнику від кожного полку. К. обмежувала права гетьмана: він 
не мав права самочинно призначати на посади, позбавлявся судової 
влади, яка передавалась в руки Генерального суду. Без рішення 
Генеральної Ради гетьман мав право розглядати тільки поточні 
питання, радячись при цьому з генеральною старшиною. 

К. звертала увагу на становище міщан, посполитих і козаків. 
Гетьман мав стежити за тим, щоб старшина не утискувала “людей 
убогих”. Скасовувались всі тягарі, що були накладені на селян і 
козаків та державні монополії. 

Отже, за К.Пилипа Орлика Україна мала стати демократичною 
республікою з виборними законодавчими, виконавчими і судовими 
органами. 

 
Конфедерація – постійний союз суверенних держав, утворений 

для досягнення будь-якої спільної (здебільшого, політичної або 
військової мети).  

К. утворює центральні органи, яки мають повноваження, що 
делеговані ним державами – членами К. Ці органи, як правило, не 
мають прямої влади над державами, що входять в К.: їх рішення 
виконуються лише за згодою органів влади відповідної держави. 
Фінанси К. складаються із внесків держав, що входять до К. К. не має 
спільної податкової і правної системи. К. або розпадаються (після 
досягнення мети, задля якої були створені) або перетворюються на 
федерацію. 

 
Корогва, хорогва – 1) бойовий прапор у військових підрозділах 

українського козацтва та шляхетської Польщі у XVI-XVIII ст. 2) 
Військовий підрозділ кінноти (50-120 чол.) у польській армії XVI-
XVII ст. 3) Церковне знамено, що використовується у релігійних 
процесіях. 

 
Коротка редакція “Руської Правди” – найдавніша реакція 

Руської Правди, підготовлена не пізніше 1054 року. 
Складається із “Правди Ярослава” (ст. 1-18), “Правди 

Ярославичів” (ст. 19-41), “Покону вірного” (ст. 42) і “Уроку 
мостників” (ст. 43). 
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Кревська унія (1385 р.) – династична унія Польщі і Литви, яка 
виникла внаслідок шлюбу великого князя литовського Ягайла і 
польської королеви Ядвіги. Згідно з К.у., Ягайло отримував польську 
корону і мусив: 1) перевести Литву на латинську абетку; 2) вжити 
заходів, щоб повернути втрачені Польщею та Литвою землі; 3) 
повернути Польщі землі, забрані від неї будь-ким; 4) звільнити 
полонених (очевидно, поляків); 5) прилучити литовські і руські землі 
до Корони Польської. В 1389 р. К.У. була скасована і проголошена 
незалежність Великого князівства Литовського. 

 
Кріпосне право - система феодальної залежності селян, 

полягала у прикріпленні до землі, підлеглості адміністративній, 
судовій владі феодала. В Україні склалося у XIII-XIV ст. під впливом 
польської експансії. 

Остаточно оформлене у XVIII ст. урядом Катерини ІІ. Скасоване 
реформою 1861 р. Формою феодальної експлуатації селян були – 
оброк, панщина та ін. Пережитки К.П. зберігалися до 1905 р. 

 
Кючук-Кайнарджійський мирний договір 1774 р. – мирний 

договір, що завершив російсько-турецьку війну 1768-1774 рр. За цим 
договором Османська імперія залишала за Росією землі між устями 
Дніпра та Південного Бугу, що забезпечувало Росії вихід до Чорного 
моря. 

Визнавалися незалежність Кримського ханства від Туреччини та 
протекторат Росії над молдовськими князівствами. 

 
Ланове – державний грошовий поземельний податок у XIV-

XVIII ст. в Польщі, Литві та на загарбаних ними українських землях. 
Одиницею оподаткування був лан. На Лівобережній Україні ланове 
скасовано 1648, на Правобережній – 1793, в Галичині – 1772р. 

 
Латентний [< лат. – late№s (late№tis) – невидимий, прихований] 

– прихований, такий, що не проявляється зовні. 
Латенський суверенітет – неповний суверенітет, 

напівсуверенітет (характерний, наприклад, для республік колишнього 
СРСР). 
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Люблінська унія (1569 р.) – об’єднання Польщі і Литви в єдину 
державу Річ Посполиту із спільним королем і великим князем, 
спільним сеймом, зовнішньою політикою і монетною системою. 
Велике князівство Литовське зберігало державну автономію, маючи 
окремі закони, уряд, адміністрацію, суд, військо і фінанси. 
Державною мовою Князівства залишалась “руська” мова. Українська 
шляхта зрівнювалась в правах з польською та литовською. 

Л.у. закріпила юрисдикцію Речі Посполитої над усією 
Лівобережною та Правобережною Україною за винятком Буковини 
(перебувала у складі Молдавії), Закарпаття (Угорщина), Чернігівщини 
та Сіверщини (Московська Русь). 

 
Магдебурзьке право - феодальне мiське право, за яким мiста 

частково звiльнялися вiд центральної адмiнiстрацiї та влади феодалiв 
i створювали органи самоврядування. Виникло у ХIII ст. у м. 
Магдебурзi (Нiмеччина). У ХIII-ХIV ст. поширилося також у Польщi, 
Литвi, Чехiї, Бiлорусi та в Українi. В Українi його дiстало в 1339 р. 
м.Санок Галицько-Волинського князiвства, Львову його надано в 
1356, Києву - в 1497 р. 

У ХV-ХVII ст. це право дiстала бiльшiсть мiст України. 
Магдебурзьке право встановлювало порядок виборiв, функцiї органiв 
мiсцевого самоврядування, суду, купецьких об'єднань, цехiв, 
регулювало питання торгiвлi, опiки, спадкування, визначало мiру 
покарання за рiзнi види злочинiв тощо. 

З поширенням в останнiй чвертi ХVIII ст. в Українi 
загальноросiйських законiв магдебурзьке право фактично припинило 
свою дiю. Указом вiд 1831 р. Микола I скасував його по всiй територiї 
України, крiм Києва, де воно зберiгалося до 1835 р. 

В мiстах Захiдної України, якi пiсля першого подiлу Польщi 
(1772р.) вiдiйшли до Австрiї, магдебурзьке право також деякий час 
зберiгалося. У Львовi його застосування припинено 1786 року.  

 
Магістрат - орган мiського самоврядування в українських 

мiстах, що мали магдебурзьке право. Вiдав адмiнiстративними, 
господарчими, фiнансовими, полiцейськими та судовими справами. У 
складi магiстрату були вiйт (очолював магiстрат), бурмистри 
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(помiчники), райцi (радники) i лавники (засiдателi), що обиралися з 
представникiв верхiвки мiського населення.  

В Захiднiй Українi М. iснували з 50-х рокiв ХIV до 80-х рокiв 
ХVIII ст. В мiстах Правобережної України магiстрати виникли в ХV-
ХVII ст., а Лiвобережжя - у першiй половинi ХVII ст. У Слобiдськiй 
Українi їх встановлено у 1727 р. У 1785 р. на Лiвобережнiй Українi зi 
створенням мiських дум у магістратів залишилися переважно судовi 
функцiї. 

В ходi здiйснення судової реформи в Росiї в 60-х роках ХIХ ст. 
повсюдно в мiстах України магiстрат було поступово лiквiдовано. 

 
Малоросійська колегія - центральний орган державного 

управлiння Росiйської держави у справах Лiвобережної України, 
утворений за указом Петра I 1722 р. Малоросiйська колегiя повинна 
була здiйснювати нагляд за дiяльнiстю гетьмана та козацької 
старшини. Мiстилась у Глуховi. Скасована 1727 р., поновлена 1764 р. 
для остаточного знищення залишкiв самоуправлiння, автономiї 
України.  

Лiквiдована 1786 р., коли на Україну було поширено систему 
адмiнiстративного управлiння Росiйської держави.  

 
Малоросiйський приказ - один з центральних органiв 

державного управлiння Московської держави, що вiдав справами 
Лiвобережної України. Його дiяльнiсть була спрямована на 
обмеження автономiї України, знищення її органiзацiйних форм, 
встановлення єдиної для всiєї країни системи органiв державної 
влади. 

Створений 1663 р. ( до цього з 1657 р. стосунки з Україною 
пiдтримувалися через Посольський приказ), пiдпорядковувався 
Посольському приказу. Виконував адмiнiстративнi, вiйськовi i судовi 
функцiї. Санкцiонував вибори нових гетьманiв та козацької старшини. 
Здiйснював безпосереднє керiвництво московськими воєводами в 
українських мiстах, контроль за дiяльнiстю духівництва православної 
церкви тощо. 

Лiквiдований 1722 р. у зв'язку зi створенням Малоросiйської 
колегiї. 
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Маніфест – 1) Урочисте письмове звернення верховної влади до 
населення з приводу важливих полiтичних подiй або прийняття 
важливих законiв. 

2) Письмове звернення полiтичних партiй, громадських 
органiзацiй i рухiв з викладом своїх програм, поглядiв тощо. 

 
Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами 

до Центральної Ради - акт Ради Народних Комiсарiв, пiдписаний 
В.Ленiним i М.Троцьким, надiсланий в серединi грудня 1917 р. 
українському урядовi. 

Цим документом Раднарком визнавав Українську Народну 
Республiку, а до Центральної Ради висував ряд вимог, якi були 
грубим втручанням у внутрiшнi справи України (наприклад 
пропустити вiйська Росiї на Дон для боротьби з генералом Каледiним 
через Харкiв i Донбас - територiю України, припинити роззброєння 
збiльшовизованих полкiв). 

У разi незадовiльної вiдповiдi на ультиматум протягом 48 годин 
Раднарком вважатиме Центральну Раду в станi вiдкритої боротьби 
проти радянської влади в Росiї i в Українi. 

У вiдповiдь на цей ультиматум Генеральний Секретарiат 
Центральної Ради надiслав Раднаркомовi РРФСР ноту, пiдписану 
В.Винниченком i С.Петлюрою, в якiй зазначалося, що неможливо 
одночасно визнавати право на самовизначення i в той же час грубо 
посягнути на це право нав'язуванням своїх форм полiтичного устрою, 
що роззброєнi червонi солдати дiстали можливiсть безперешкодного 
проїзду у межi власної держави, що Генеральний Секретарiат не хоче 
братовбивчої вiйни i всiляко уникає кривавих засобiв у вирiшеннi 
полiтичних i державних питань. 

Незабаром розпочнеться перший збройний похiд Червоної Армiї 
в Україну. Стануть можливими i трагiчнi подiї пiд Крутами. 

 
Мечник – особа при княжому дворі, приналежна до молодшої 

дружини. М. разом з дітськими виконували деякі судові функції, 
наприклад, брали участь при покаранні залізом. В Речі Посполитій М. 
– особа з почету короля, великого князя, яка несла перед ним меч. 
Коронний і литовський М. керували також військовим судочинством, 
згодом це було почесне звання. 



 231 

Мир – загальні збори домохазяїв общини під керівництвом 
старости – виборного начальника общини. 

 
Митники – чиновники, які збирали торгові мита і слідкували за 

дотримуванням правил торгівлі. 
 
Митрополит – 1) Другий після патріарха сан у православній 

церкві. 2) Вище звання православних і католицьких епископів. 
 
Міста – поселення замкненого типу, з особливими (міськими) 

правами, з більшою кількістю мешканців, зайнятих – у протилежність 
до хліборобського сільського оточення – головним чином у 
ремісничо-промисловому виробництві, в торгівлі й транспорті, а 
також – в адміністрації та різного роду культурних і суспільних 
установах, і лише в малих М. – в сільському господарстві. М. є 
господарським, культурним і адміністративним центром для 
навколишнього району. 

 
Міста-поліси - в античну добу грецькі міста-держави, що мали 

суверенітет і ознаки держави. Переважна більшість М.-п. мала 
республіканську форму правління. 

До складу М.-п. входили власне територія міста і приміська 
зона. 

 
Монархізм – прихильність до монархічної форми правління; 

намагання встановити монархічну форму правління. 
В ІІ пол. XVII – поч.XVIII ст. в Україні М. проявлявся в 

прагненні гетьманів правити без Генеральної Ради та в намірах 
деяких гетьманів (Б.Хмельницького, Д.Многогрішного, 
І.Самойловича, І.Мазепи) встановити спадковість їхньої посади. 

 
Московські статті – україно-російський договір, укладений 

гетьманом І.Брюховецьким 11 жовтня 1665 р. в Москві з урядом 
Олексія Михайловича. Згідно М.с. безпосереднє управління 
військово-адміністративним і фінансово-господарським життям 
України передавалося в руки царських воєвод, за винятком лише 
козацького стану; збільшувалася кількість російських військ у Києві, 
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Чернігові, Переяславі, Ніжині, де вони перебували на підставі 
Переяславських статей 1659 р., їх утримання покладалося на 
українську сторону. Також до українських найкрупніших міст 
вводилися російські військові залоги. Збирання податків з 
українського населення покладалося на царську адміністрацію, а 
зібрані кошти залучалися до царської скарбниці. Українська 
православна церква підпорядковувалася московському патріархові. 
М.с. викликали велике обурення в Україні, спричинили подальше 
падіння авторитету Брюховецького і стали однією з головних причин 
антимосковського повстання 1886 р.  

В 1669 р. М.с. були денонсовані.  
 
Москвофільство – суспільно-політична течія в Галичині, на 

Буковині та Закарпатті у ІІ-й половині ХІХ – на поч. ХХ ст., що 
ставила метою приєднання Західної України до царської Росії. 

Грунтувалася на концепції слов’янофільства, викликаної 
бажанням українців вирватись з-під влади Австро-Угорщини. 
М.пропагандували “єдину, неділиму російську народність”, 
стверджували про етнічну тотожність росіян, українців та галицьких 
русинів, заперечували існування окремої української нації, а, отже, в 
перспективі – незалежної української держави. 

 
Мостник – княжий чиновник, урядник, керуючий будівництвом 

дерев’яних мостів. 
 
Народний секретаріат - виконавчий орган Тимчасового ЦВК 

Рад України. Сформований у Харковi 17 (30) грудня 1917 р. 
росiйськими i мiсцевими бiльшовиками як український радянський 
уряд на противагу до Української Центральної Ради та Генерального 
Секретарiату УНР. Складався з 12 секретарiв: торгiвлi i 
промисловостi (Артем - Ф.Сергеєв), фiнансiв (В.Ауссем), внутрiшнiх 
справ (Є.Бош), мiжнародних справ (С.Бакинський), народної освiти 
(В.Затонський), продовольчих справ (Є.Лугановський), судових справ 
(В.Люксембург), у справi працi (М.Скрипник), земельних справ 
(Є.Терлецький), у вiйськових справах (В.Шахрай). Пiзнiше до складу 
Народного Секретарiату увiйшли: Я.Мартьянов, I.Кулик, 
Ю.Коцюбинський. 
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Протягом деякого часу уряд не мав голови, i засiдання 
Народного Секретарiату вела Є.Бош. Народний Секретарiат 
перебував у Харковi ( грудень 1917 - сiчень 1918р.), Києвi ( лютий 
1918 р.), Полтавi i Катеринославi (березень 1918 р.), Таганрозi ( 
квiтень 1918 р.). Влада його була малоефективною i маловпливовою. 

В березнi 1918 р. на Другому Всеукраїнському з'їздi Рад Україна 
проголошувалася незалежною вiд Росiї радянською республiкою та 
було проведено реорганiзацiю Народного Секретарiату. Головою став 
М.Скрипник. 7 березня 1918 р. було введено В.Антонова-Овсiєнка як 
Секретаря вiйськових справ i Верховного головнокомандуючого 
вiйськами УНР. Змiстом всього iснування Народного Секретарiату як 
окремого радянського уряду було, насамперед, намагання Раднаркому 
легiтимiзувати пряму агресiю бiльшовицької Росiї проти Української 
Народної Республiки. 

Народний Секретарiат iснував до 18 квiтня 1918 р., коли ЦВК 
Рад України i Народний Секретарiат було реорганiзовано у 
Всеукраїнське бюро для керiвництва повстанською боротьбою проти 
нiмецьких окупантiв (iснувало до липня 1918 р.)  

 
Народовці – діячі культурницького, згодом політичного руху, 

що виник на початку 60-х років ХІХ ст. серед української інтелігенції 
в Галичині на противагу рухові москвофілів. Н. сповідували традиції 
національного відродження в дусі демократизму 30-40-х рр., 
пропагували живу народну мову в літературі та школі. Вели 
непримиренну боротьбу з москвофілами. 

 
"Начерки Конституції Республіки" Г.Андрузького – проект 

Конституцiї (два першi проекти написанi в 1846 - 1847 рр.) одним iз 
членiв Кирило - Мефодiївського товариства, 20-рiчним студентом 
юридичного факультету Київського унiверситету св. Володимира, 
Георгiя Андрузького, який передбачав створення федерацiї 
слов'янських країн - Слов'янських Сполучених Штатiв (без Росiї). 
"Начерки..." були вилученi у в Г.Андрузького пiд час обшуку вже на 
засланнi в Петрозаводську (березень 1850 р.). Всi варiанти проектiв 
були написанi пiд впливом Т.Шевченка i М.Гулака. На засiданнях 
Братства вiдстоював iдею вiдновлення незалежної української 
держави - Гетьманщини. 
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У "Начерках" особлива увага придiлена питанням мiсцевого 
самоврядування, структурi й роботi державного апарату майбутньої 
федерацiї. Документ визначає особливостi функцiонування общини як 
основи суспiльного життя, описує механiзм дiяльностi округу, 
областi, штату. 

Подальша доля Г.Андрузького невiдома. 
 
Норманська теорія – висунута в XVIII ст. німецьким вченими 

Байєром, Міллером і Шльоцером. 
Стверджує, ніби держава у східних слов’ян сформувалася не 

внаслідок їхнього внутрішнього самостійного, соціально-
економічного розвитку, а була створена пришельцями із Скандинавії 
– “норманськими” або “варязькими” князями. Була розгромлена 
М.Ломоносовим, М.Грушевським та ін. 

В подальшому розвитку Н.т. перетворилась в антислов’янську 
політичну доктрину. 

Незважаючи на обгрунтовані докази наукової неспроможності 
Н.т., вона відроджується в деяких країнах у вигляді неонорманізму. 

 
Нотаріат – [<лат. – від notarius - писар] – система нотаріальних 

контор, органів, спеціально призначених для посвідчення різного 
роду юридичних актів (договорів, заповітів, довіреностей тощо) і 
засвідчення істинності підписів на документах, а також копій з них. 

 
Община – виробниче і громадське об’єднання людей, що 

характеризується спільною власністю на засоби виробництва і повним 
або частковим самоврядуванням. Іноді те саме, що й громада. 
Виникла за первісно-общинного ладу. За Київської Русі існувала 
давньослов’янська О. 

Відомі родова О., сільська (сусідська, поземельна О.), сімейна О. 
Згідно з селянською реформою 1861 р. О. та її виборчі органи були 
нижчою ланкою адміністративного управління в селі.  

О. ліквідовано на початку ХХ ст. в процесі здійснення 
столипінської аграрної реформи. 

 
Ознаки держави – 1) держава має установи, єдину 

територіальну організацію політичної влади в масштабі всієї країни, 
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усталені кордони, фінанси, органи управління, військо, гроші, митну 
справу, податки та ін. 

2) Д. – це особлива організація політичної влади, яка має в 
розпорядженні спеціальний апарат (механізм) управління 
суспільством для забезпечення його нормальної життєдіяльності. 

3) Д. організує суспільне життя на правових засадах. 
4) Д. є суверенною організацією влади. 
 
“Ординація війська Запорізького реєстрового” 1638 р. – 

документ, що був виданий польським урядом внаслідок селянсько-
козацьких повстань 1637-1638 рр. і мав на меті скасувати здобуті 
реєстровими козаками привілеї та права. 

У відповідності з “О.в.З.р.” верховне керівництво реєстровим 
козацтвом належало коронному гетьману. Військова і судова влада 
зосереджувалась в руках старшого комісара, що обирався сеймом за 
пропозицією коронних гетьманів і мав бути шляхтичем. 

Комісару були підпорядковані осавули, полковники і сотники. 
Осавули і полковники призначались польськими властями з 
шляхтичів, які мали досвід у військовій справі. Сотники і отамани 
обирались з числа козаків, які мали заслуги перед урядом Речі 
Посполитої. Реєстр складався із 6000 чоловік і поділявся на 6 полків. 

 
Основні типи держав - в сучаснiй юридичнiй науцi iснують два 

пiдходи до типологiї держав: цивiлiзацiйний i формацiйний. 
Базуючись на рiзних пiдходах до поняття цивiлiзацiї, можна 

видiлити такi види цивiлiзацiй i вiдповiдних до них типiв держав:  
схiднi, захiднi, змiшанi; 
давнi, середньовiчнi i сучаснi; 
селянськi, промисловi i науково-технiчнi; 
доiндустрiальнi, iндустрiальнi i постiндустрiальнi; 
локальнi, особливi i сучаснi. 
Згiдно з формацiйним пiдходом розрiзняються такi типи держав: 
схiдний тип держави; 
рабовласницька держава; 
феодальна держава; 
буржуазна держава; 
соцiалiстична держава. 
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Основні форми держав. Пiд формою держави розумiють 
органiзацiю державної влади i її устрiй. Форма держави складається iз 
трьох основних елементiв: 

форми (державного) правлiння; 
форми (державного) устрою; 
форми (державного, полiтичного) режиму. 
За формою правлiння держави подiляються на монархiї i 

республiки. 
За формою державного устрою розрiзняють федерацiї, 

конфедерації, унiтарнi держави. 
Полiтичний режим характеризується як демократичний або 

антидемократичний. 
 
Отаманщина – режим політичної владі (1919-1921 рр.), 

встановлений отаманом Балбачаном – на Харківщині, Полтавщині, 
Катеринославщині, Ангелом – на Чернігівщині, Григор’євим – на 
півдні України, Нестором Махном – в Гуляй-Полі, Шепелем – на 
Поділлі, Зеленим (Терпилом) – на півдні Київщині та ін. Ця влада 
нерідко змінювала орієнтацію: то ставала на бік УНР (пізніше 
Директорії), то підтримувала більшовиків. 

О. послабила Україну, об’єктивно сприяла поразці Української 
революції і втрати Україною державності. 

 
Отчичі – категорія селян в Україні, Росії, феодальній Литві XV-

XVI ст., предків яких феодали закріпачили. Посилюючи експлуатацію 
селянства, феодали прагнули обернути селян “похожих”, тобто тих, 
що були феодально залежними, але зберігали право переходу від 
одного феодала до іншого, в “непохожих”, отчичів, тобто в кріпаків, 
позбавлених цього права. 

Паланка - адмiнiстративно-територiальна одиниця (округ) в 
Новiй Сiчi (1734-1775). Напередоднi лiквiдацiї Нової Сiчi було 8 
паланок. Населення паланки за своїм соцiальним станом подiлялося 
на козакiв i посполитих (селян). На чолi паланки стояв призначуваний 
Кошем полковник з вiйськово-адмiнiстративними та судовими 
функцiями.  
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 Паланкова старшина - орган управлiння паланкою (див.); на 
чолi П.с. стояв полковник. Здiйснювала адмiнiстративну, вiйськову, 
судову i фiнансову владу в паланцi. 

 
Пани-Рада - орган центрального управлiння, Рада при князi в 

Великому князiвствi Литовському, що значною мiрою обмежувала 
верховну владу. Складалась iз магнатiв i верхiвки духовенства. За 
привiлеєм 1492 р. до компетенцiї Пани-Рада належали питання вiйни i 
миру, оподаткування, зносини з iноземними державами, 
законодавство. 

З утворенням Великого вільного сейму князiвства Пани-Рада 
увiйшли в нього як верхня палата.  

 
Переяславські статті Ю.Хмельницького - угода, пiдписана в 

1659 р. мiж представником Москви кн.Трубецким i гетьманом Юрiєм 
Хмельницким. Являла собою пiдроблений варiант Березневих статей. 
За II Переяславськими статтями, московськi залоги розташовувались 
в усiх найкрупнiших мiстах України, козакам заборонялося вести 
вiйну i вступати в зовнiшнi зносини з iноземними державами без 
дозволу царя; заборонялося самостiйно, без схвалення Москви, 
обирати гетьмана, генеральну старшину i полковникiв.  

 
Переяславсько-Московська угода 1654 р. - мiж росiйським 

царським урядом i українським урядом, козацькою старшиною, умови 
якої мiстилися у "Статтях" Б.Хмельницького вiд 31 березня 1654 р. 
(див.) та "Жалуванiй грамотi" царя гетьмановi та вiйську 
Запорозькому вiд 6 квiтня 1654 р.  

Угода оформлювала створення своєрiдної конфедерацiї, 
спрямованої проти зовнiшнього ворога. Розiрвана у вереснi 1658 р. 
козацькою Україною, розчарованою у своїх надiях досягти в 
конфедеративному союзi з Росiєю возз'єднання українських етнiчних 
земель у межах нацiональної держави.  

Оригiнал до нас не дiйшов. 
 
Пернач - вид булави. В Українi в ХVII-ХVIII ст. – головний 

атрибут полковницької влади. Являв собою коротку палицю з 
позолоченою головкою i шiстьма перснями на кiнцi.  
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Печатник (канцлер) - в Галицько-Волинському князiвствi - 
зберiгач князiвської печатки. Складав тексти грамот або керував 
роботами за їхнiм складанням, засвiдчував князiвськi документи. 
Також зберiгав князiвськi грамоти i iншi державнi документи 
великого значення, вiдповiдав за їхню доставку на мiсця. Деякi 
джерела свiдчать, що канцлер керував князiвською канцелярiєю. 

 
Підкоморський суд - становий шляхетський суд, який 

розглядав земельнi суперечки. В Польщi iснував з ХIV ст., у 
Литовсько-Руській державі впроваджений II Статутом Великого 
князівства Литовського (1566р.). 

 
Полк - вiйськова i адмiнiстративно-територiальна одиниця в 

Українi в II-й половинi ХVII-ХVIII ст. Полк подiлявся на сотнi. 
Полюддя - в IХ-Х столiттях - щорiчний об'їзд київським князем 

своєї пiдвладної територiї, збiр данини, "сбор одежд" (вiрогiдно, 
хутра) i збування зiбраних цiнностей вниз по Днiпру, Дону у Вiзантiю 
та землi Арабського Халiфату. 

Полюддя стало перехiдною формою до класового суспiльства, 
до державностi у схiдних слов'ян.  

 
Потік і пограбування - вища мiра покарання за "Руською 

Правдою". Призначалась в трьох випадках: 
за вбивство в розбої; 
пiдпал; 
крадiжку коней. 
Покарання включало конфiскацiю майна i видачу злочинця 

(разом iз родиною) "головою", тобто в холопство. 
 
Похідна старшина - адмiнiстративне i вiйськове керiвництво 

козацького вiйська. Подiлялося на полкову й сотенну.  
Пiд час вiйськових походiв обозний, осавули та хорунжi 

очолювали окремi козацькi загони. Сотенна старшина була 
зменшеною копiєю полкової, повторюючи її склад та обов'язки, за 
винятком суддi, функцiю якого виконував сам сотник. 
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Право - система загальнообов'язкових правил поведiнки, якi 
встановлюються i охороняються державою, виражають загальнi i 
iндивiдуальнi iнтереси населення та виступають державним 
регулятором суспiльних вiдносин. 

 
Прапор державний - офiцiйна емблема держави, символ її 

суверенiтету. Являє собою полотнище певного кольору чи поєднання 
кольорiв, часто з певним зображенням, прикрiплене до держална чи 
шнура. 

Прапор державний України є прямокутне полотнище, яке 
складається з двох рiвношироких смуг: верхньої - синього кольору, 
нижньої - жовтого кольору, iз зображенням тризуба золотої барви у 
верхнiй частинi. 

Кольори державного прапора України символiзують достиглi 
лани i небо над ними. Ця символiка склалася в Українi ще за часiв 
Київської Русi. 

Державний прапор України визначено Конституцiєю України, 
прийнятою Верховною Радою 26.06.1996 р. В нiй подано i опис 
державного прапора України. 

 
Президент - глава держави у країнах з республiканською 

формою правлiння. Обирається на певний строк. Має право 
законодавчої iнiцiативи, володiє особливими повноваженнями на 
випадок надзвичайних обставин; дiє поряд i нарiвнi з парламентом i 
певною мiрою не залежить вiд нього, очолює виконавчу владу. Вiн є 
верховним головнокомандуючим збройними силами країни. У 
судовiй владi президент може бути надiлений правом амнiстiї та 
помилування, у мiжнародних вiдносинах - правом проводити 
мiжнароднi переговори, укладати мiжнароднi угоди.  

Першим президентом Української Народної Республiки був М. 
С. Грушевський (обраний в квiтнi 1918 р.). Президент Української 
Нацiональної Ради Захiдноукраїнської Народної Республіки був 
Є.Петрушевич (обраний у 1918 р.). Президентом Карпатської України 
(республiки) на початку 1939 р. було обрано А.Волошина.  

У 1991 р. Президентом незалежної України було обрано 
Л.М.Кравчука, у 1997 р. Президентом України обрано на 5 рокiв 
Л.Д.Кучму. 
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Привілеї загальноземські - жалуванi грамоти великих князiв 
Литовських окремим верствам населення. Видавались з 1387 року. 
Бiльшiсть привiлеїв загальноземських стосувалась шляхти. Шляхта 
одержала ряд особистих прав i свобод (право вiльного одруження, 
виїзду за кордон, спадкування нерухомостi дочками i вдовами, тощо). 
Привiлеї загальноземськi встановили для шляхти принципи 
одноособової вiдповiдальностi за злочин, презумпцiї невинностi, 
гласностi судового процесу. За привiлеями загальноземськими 
шляхтича можна було позбавити майна, заарештувати тiльки за 
справедливим рiшенням суду. 

Привiлеї загальноземськi надавались до впровадження єдиного 
державного кодексу - І Статуту Великого князiвства Литовського 
1529 р.  

 
Привілеї обласні - жалуванi грамоти великих князiв 

литовських, що надавались окремим землям в ХIV-ХV ст. i визначали 
вiдношення мiж землями i центральною владою. Оскiльки єдиного 
писаного права в державi не iснувало, привiлеї обласнi санкцiонували 
мiсцеве звичаєве право. 

З українських земель привiлеї обласнi отримали землi 
Волинська i Київська. 

 
Проект Конституції УНР О. Ейхельмана - опублiкований у 

1921 р. в Тарновi пiд назвою "Проект Конституцiї основ державних 
законiв УНР". Професор, декан юридичного факультету Київського 
унiверситету, товариш мiнiстра закордонних справ за доби 
Центральної Ради, Гетьманату i Директорiї, О. Ейхельман 2 липня 
1920 р. наказом голови Директорiї був призначений членом комiсiї 
О.Салiковского, яка готувала проекти законiв " Про тимчасове 
верховне управлiння та порядок законодавства в УНР та "Державну 
народну раду", 30 серпня - членом комiсiї А.Нiковського з розробки 
проекту Конституцiї УНР.  

У вереснi 1920 р. вiн подав до комiсiї власний проект Основного 
закону, над яким працював майже 3 роки. Українською мовою 
рукопис переклав мiнiстр внутрiшнiх справ УНР М.Литовицький, 
термiнологiчну допомогу авторовi надали колишнiй генеральний 
секретар юстицiї УНР В.Садовський та сенатор Г.Шиянов. 
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Головними пiдвалинами проекту були принципи народного 
суверенiтету i принцип федералiзму. Перший втiлювався у прагненнi 
застосувати референдум i для змiн у Конституцiї, i для вирiшення 
питань звичайного законодавства, i навiть для ухвал у сферi 
виконавчої влади. Все це застосовувалося на цiлком прогресивному 
гаслi автора проекту: "Держава для народу. Народ - початок 
фундаменту. Держава - завершення для нього". Влада при цьому 
подiлялася фактично не на 3 класичнi, а на 5 гiлок: 1) зверхня, 
установча ; 2) законодавча; 3) виконавча; 4) судова; 5) контрольна.  

Для здiйснення установчої влади О.Ейхельман допускав 
кожного громадянина УНР, що досяг 25 рокiв i живе на власнi засоби. 
Наслiдки референдуму пiдраховувалися протягом тижня пiсля 
народного голосування i негайно набирали чинності.  

Вищим законодавчим органом УНР, за О.Ейхельманом, 
вважався Федерально - державний парламент з двох палат: Земської 
державної палати i Федерально-державної ради, яка обиралась на 4 
роки всенародним, таємним голосуванням на пропорцiйнiй основi 
представництва. 

Вищою особою у виконавчiй владi вважався обраний на 6 рокiв 
на спiльному зiбраннi обох палат парламенту i членiв Федерально-
державного суду 3/4 голосiв присутнiх Федерально-державний 
голова. Ним мiг стати громадянин УНР, християнин, українець, що 
мешкав в Українi не менше 5 рокiв, вiком 40 рокiв i бiльше. Головi 
надавалися досить широкi повноваження: догляд за виконанням 
законiв з боку виконавчої влади, забезпечення зовнiшньої та 
внутрiшньої безпеки країни i затвердження вищих цивiльних та 
вiйськових урядовцiв, керiвництво збройними силами у мирний час, 
питання помилування, нагородження.  

Питання центрального державного управлiння перебували у 
компетенцiї Федерально-державного уряду. Кiлькiсть мiнiстерств 
визначалася, на думку О.Ейхельмана, окремим законом.  

Вищим органом судової влади мав бути Федерально-державний 
суд, половину складу якого обирало Об'єднане зiбрання палат 
Федерально-державного парламенту з числа кандидатiв, яких вносять 
земельнi парламенти, 2/6 - з числа кандидатiв, внесених самими 
палатами, а 1/6 - призначав Федерально-державний голова.  
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Контрольна влада, головним чином у виглядi ревiзування 
фiнансової дiяльностi, покладалася на Федерально-державний 
контроль. 

Федеративний принцип державного устрою втiлювався автором 
проекту Конституцiї у прагненнi подiлити Україну на самостiйнi 
полiтичнi одиницi - землi (їх кiлькiсть i назви визначенi не були) i 
наданнi автономiї повiтам i громадам. 

В школах, що удержуються коштами нацiональних меншостей, 
обов'язково повинне провадитися навчання української мови, як 
шкiльної дисциплiни, а також навчання українознавства (iсторiї, 
географiї, статистики та природознавства України) в обсяговi, що 
буде визначений для вiдповiдних шкiл федеральним законом". 

Громадянин, який не володiв українською мовою, за бажанням 
навiть усного звернення до державної установи, повинен був вести 
туди власного перекладача (параграф 316). Про службу Божу, яка 
правиться не українською мовою, треба було попереджувати 
державну мiлiцiю за 3 доби (параграф 318). На мiтингах i зiбраннях 
потрiбно було виголошувати промови тiльки українською мовою.  

Мабуть, головним досягненням проекту Конституцiї 
О.Ейхельмана було суттєве обмеження влади Голови держави. Хоч 
проект професора О.Ейхельмана комiсiєю А.Нiковського щодо 
вироблення Конституцiї УНР був вiдкинутий, проте деякi iз 
сформульованих ним положень використовувались Всеукраїнською 
Нацiональною Радою пiд час доопрацювання "Основного державного 
закону Української Народної Республiки", який визнавався за основу, 
а також у дiючих законах "Про тимчасове верховне управлiння i 
порядок законодавства в УНР" та "Про Державну Народну Раду 
УНР". 

З наукової точки зору, проект являє собою цiннiсть як пам'ятка 
нацiональної полiтико-правової думки. 

 
Прокуратура [< лат. - вiд фр. procureur, лат. procurare 

пiклуватись ] - орган державної влади, до функцiй якого належить 
нагляд за виконанням законiв, притягнення до суду їх порушникiв, 
пiдтримка звинувачення в судi, а також представництво iнтересiв 
держави в судi при розглядi судових справ. 
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Пуд - мiра ваги, дорiвнює 16 кг. 
 
П'ядь - давня мiра довжини у схiднослов'янських народiв, що 

дорiвнювала вiдстанi мiж кiнцями розтягнутих великого i вказiвного 
пальцiв, становила чверть аршина (17,78 см). 

 
Рекрутчина (рекрутська повиннiсть) - система 

комплектування росiйської регулярної армiї в ХVIII -ХIХ ст. 
Впроваджена указом 1705 р. Рекрутчинi пiдлягали всi податнi стани. 
Набирання (бранка) до армiї крiпакiв звiльнювало їх вiд крiпацтва. 
Дворянство звiльнювалось вiд рекрутчини i служило в армії на iнших 
засадах.  

Термiн служби спочатку був довiчним, з 1793 р.- 25 рокiв, з 1834 
- 20 рокiв. 

Кандидатури рекрутiв визначались мiською або селянською 
общиною, але для крiпакiв повнiстю залежали вiд волi пана.  

В 1874 р. рекрутчину було замiнено загальною вiйськовою 
повиннiстю. 

 
Рецепція – повне запозичення чужого документу. Наприклад, 

перша конституція УСРР була повним повтором (копією) конституції 
радянської Росії 1919 р.  

 Ризький договір 1921 р. - мирний договiр, пiдписаний 18 
березня 1921 р. у Ризi Польщею, з одного боку, i РСФСР та УРСР - з 
другого, згiдно з яким сторони зобов'язались припинити будь-якi 
вiйськовi дiї. Було анульовано Варшавський договір мiж Польщею та 
урядом УНР вiд 22 квiтня 1920 р., встановлено новий кордон, за яким 
захiдноукраїнськi i захiднобiлоруськi землi вiдiйшли до Польщi. 

Ще 12 жовтня 1920 р. в Ризi мiж польською i радянською 
сторонами було досягнуто домовленостi про перемир'я з 19 жовтня по 
9 листопада 1920 р. Завершивши вигiдну для себе вiйну з Радянською 
Росiєю (не без допомоги українських вiйськ), польський уряд 
всупереч Варшавському договоровi, залишив армiю УНР 
напризволяще. 21 листопада 1920 р. армiя УНР пiсля оборонних боїв 
вiдступила за Збруч i була iнтернована польськими вiйськами.  

Поляки хитрощами не допустили делегацiї УНР до участi в 
переговорах. Польща в обмiн на територiальнi поступки, аналогiчнi 
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тим, якi мали мiсце у Варшавськiй угодi, визнала УСРР i 
зобов'язалася заборонити перебування на своїй територiї всiх 
антибiльшовицьких органiзацiй, включно з урядом УНР. 

Польща i бiльшовицька Москва подiлились українськими 
землями, як в Андрусовi 1667 р. 

У 7 пунктi Ризького договору говориться: "Росiя та Україна, 
згiдно з принципами рiвностi прав для всiх нацiональностей, 
забезпечують полякам, що живуть у Росiї, Українi та Бiлорусi, всi 
права i гарантують вiльний розвиток культури, мови i практики 
релiгiйних обрядiв. З свого боку Польща забезпечить такi самi права 
особам росiйської, української та бiлоруської нацiональностi, що 
житимуть у Польщi. 

1.Особи польської нацiональностi в Росiї, Українi i Бiлорусi 
мають право в рамках внутрiшнього законодавства плекати рiдну 
мову, органiзувати i утримувати свої школи, розвивати свою власну 
культуру i з тiєю метою заснувати товариства i братства. Особи ж 
росiйської, української i бiлоруської нацiональностi в Польщi 
користуватимуться такими самими правами в рамках внутрiшнього 
законодавства. 

2.Обидвi заiнтересованi сторони взаємно зобов'язуються 
стримуватися вiд прямого чи непрямого втручання в органiзацiю i 
справи Церкви i релiгiйних iнституцiй, iснуючих на територiї другого 
партнера. 

3.Церкви i релiгiйнi органiзацiї, до яких належать особи 
польської нацiональностi в Росiї, Українi i Бiлорусi, мають право в 
рамках внутрiшнього законодавства незалежно органiзувати свої 
внутрiшнi церковнi справи... Особи росiйської, української i 
бiлоруської нацiональностi матимуть такi самi права в Польщi".  

На жаль, жодна з тих постанов не була виконана нi польським, 
нi бiльшовицьким партнером.  

Ризький мирний договiр поклав край добi УНР, боротьба за яку 
тривала 4 роки. Але доля Галичини ще не була остаточно вирiшена. 
Новий кордон по Збручу 15 березня 1923 р. затвердила Рада 
Амбасадорiв у Парижi. Посли держав Антанти ухвалили прилучити 
Галичину до Польщi з умовою надання їй автономних прав. Рiшення 
країн Заходу остаточно розв'язало руки окупацiйнiй владi для 
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широкого наступу на культуру, нацiональнi та соцiальнi права 
українського населення краю.  

 
Розширена редакція "Руської Правди" - виникла не ранiше 

1113 року. Пов'язана з iменем Володимира Мономаха; подiляється на 
Суд Ярослава ( ст.1-52) i Устав Володимира Мономаха (ст.53-121). 

 
"Руська Правда" - перша писана пам'ятка звичаєвого права 

Київської Русі. Збереглася у трьох редакцiях: короткiй, поширенiй i 
скороченiй (див.)  

В основi "Руської Правди" лежать правовi норми часiв 
панування родоплемiнного устрою: "Закон Руський" (див.) i "Устав 
земляний" (к. Х ст.). 

"Руська Правда" вiдiграла важливу роль у соцiально-
економiчному розвитковi суспiльства, поступi державностi i 
складаннi державного управлiння. 

 
Сейм (сойм) Речi Посполитої - орган станового представництва 

держави. Складався iз трьох частин: король, Сенат, Посольська iзба. 
Король обирався сеймом. У здiйсненнi влади повинен був 

керуватись "Генрiковими артикулами" (див.)  
Сенат складався iз 16 магнатiв i католицьких iєрархiв. 

Контролював дiяльнiсть короля.  
Посольська iзба складалась iз депутатiв вiд земель держави. 

Литовцi, оскiльки були в меншостi, практикували попереднi збори, де 
виробляли єдину тактику поведiнки на майбутньому Сеймi.  

Рiшення Сеймом приймались виключно одностайно, кожен член 
Сейму мав право "Liberum veto", тобто заборони на прийняття 
рiшення.  

 
Система кормління - утримання княжих чиновникiв, урядникiв 

на мiсцях шляхом поборiв з мiсцевого населення.  
 
Система права - це його внутрiшня побудова, яка виражається 

в єдностi i узгодженнi діючих в державi правових норм i разом з тим в 
подiлi права на вiдносно самостiйнi частини.  
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Скорочена редакція "Руської Правди" - складена в ХV 
столiттi iз переробленої Поширеної редакцiї.  

 
Служиле боярство - виникло внаслiдок конфiскацiї галицькими 

князями земель старого боярства (див. Галицькi бояри); основою 
мiсця i ролi в Галицько-Волинському князiвствi для служилого 
боярства була вiйськова служба князю. 

 
Смерди - в IХ-ХII ст. – вiльнi селяни-общинники. Мали свою 

рiллю i своє господарство.  
Смерди жили общинами, якi носили назву "верви", або 

"погоста". 
Пiзнiше смердами стали називати всiх феодально залежних 

селян. 
 
Тоталітаризм - форма правлiння, режим полiтичної влади, який 

здiйснює: 
всеосяжний (тотальний) контроль над суспiльством i кожним 

членом суспiльства зокрема; 
єдину, планову систему господарювання; 
єдину, обов'язкову для всiх i кожного iдеологiю. 
На чолi стоять, як правило, харизматичнi лiдери, якi прагнуть на 

роль "поводирiв", "вождiв", "батькiв" того чи iншого суспiльства 
(народу). 

 
Соборність України - об'єднанiсть, цілісність, неподiльнiсть 

суспiльства й держави в Українi. 
Термiн "соборнiсть" у загальному розумiннi означає єднання 

людей на основi толерантностi, свободи, демократiї, вiротерпимостi й 
культури в широкому розумiннi цього слова, тобто культури 
полiтичної, моральної, правової, релiгiйної. 

Соборнiсть України має кiлька вимiрiв: соборнiсть її землi; 
державностi; громадськостi та iн. Про соборнiсть України так чи 
iнакше писали i мрiяли, а також боролися за неї Б.Хмельницький, 
Т.Шевченко, I.Франко, В.Липинський, М.Драгоманов, 
М.Мiхновський, М.Грушевський, В.Винниченко, С.Петлюра, 
Є.Коновалець, С.Бандера, Я.Стецько. 
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Соборнiсть землi України - це духовне єднання всiх територiй, 
якi iсторично належали нашому народовi, єднiсть i цiлiснiсть 
загальної територiї України, недоторканiсть її кордонiв. 

Соборнiсть української державностi означає, що Україна прагне 
мати свою єдину нацiональну державу, яку створює сам народ як 
вiльну, суверенну, демократичну, правову i соцiальну. Цьому 
прагненню служить концепцiя побудови Української Самостiйної 
Соборної Держави. Тiльки така держава здатна бути дiйсно соборною. 

Громадянська соборнiсть - це єднання всiх громадян України 
незалежно вiд соцiально-класової, етнiчної й духовно-культурної 
належностi, активна участь усiх верств населення i полiтичних сил у 
розбудовi громадянського суспiльства, це вiдновлення iсторичної 
справедливостi щодо репресованих народiв; це утвердження 
патрiотизму всiх громадян як любовi до рiдної землi, до Матерi-
Батькiвщини та здатностi її збагачувати й захищати.  

 
Сотня - 1) адмiнiстративно-територiальна та вiйськова одиниця 

на Лiвобережнiй та Слобiдськiй Українi в II-й пол. ХVII - ХVIII ст.  
Складова частина полку. Охоплювала територiю 10 i бiльше сiл. 
2) Вiйськова одиниця в козачих вiйськах дореволюцiйної Росiї, 

що дорiвнювала ескадроновi або ротi.  
 
Становий суд (ХV-ХVIII ст.) - передбачав пiдсуднiсть верств 

населення рiзним судам в залежностi вiд станової приналежності 
особи (див., напр., "Пiдкоморськi суди", "Вотчиннi суди", 
"Консисторiя"). 

 
"Старостинські артикули" - найбiльш тяжкi кримiнальнi 

злочини, що пiдлягали суду воєводи або старости (звiдси назва). 
Традицiйно до них вiдносили вбивство в розбої, покалiчення 
шляхтича, насильство над жiнкою i пiдпал. 

 
Старшинська Рада - орган державного управлiння 

Гетьманщини, до складу якого входила генеральна старшина ( 
генеральний обозний, генеральний суддя, генеральний писар, 
генеральний пiдскарбiй, генеральний осавул, генеральний хорунжий, 
генеральний бунчужний).  
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Полiтична роль Старшинської Ради особливо зросла в перiод 
гетьманства К.Розумовського (1750 - 1764 рр.), коли фактично 
перестала дiяти загальновiйськова козацька рада i її компетенцiя 
перейшла остаточно до Старшинської Ради. 

 
Статути Великого князівства Литовського - кодекси права 

Великого Князiвства Литовського 1529, 1566 i 1588 рокiв.  
Увiбрали основнi положення державного, цивiльного, 

сiмейного, кримiнального i процесуального права князiвства.  
Джерелами Статуту Великого Князiвства Литовського були 

звичаєве литовське, бiлоруське, українське право, вiдповiдна мiсцева 
судова практика, "Руська Правда", польськi судебники та кодекси 
iнших держав. 

Статути Великого Князiвства Литовського декларували рiвнiсть 
громадян незалежно вiд соцiального стану i походження, 
вiротерпимiсть, вiдповiдальнiсть суддiв перед законом, заборону 
перетворювати вiльних людей на рабiв i т. iн. Водночас 
запроваджували привiлеї князiв, магнатiв та шляхти, в т.ч. i право 
закрiпачення селян. ІІІ Статут основним збiрником права в Українi з 
ХVI до 40-х рокiв ХIХ ст.  

 
Стольник - посадова особа в епоху раннього феодалiзму; в 

обов'язки стольника входила органiзацiя постачання князiвського 
двору продуктами. 

Вiдповiдав за своєчасне надходження доходiв iз князiвських 
земельних володiнь. 

 
Судебник Казимира IV - перший кодекс норм кримiнального 

права та судочинства Великого князiвства Литовського, Руського, 
Жемойтського, виданий 29 лютого 1468 р. у Вiльно. Базувався на 
положеннях "Руської Правди", великокнязiвських привiлеях, уставах, 
ухвалах та звичаєвому правi литовських, бiлоруських i українських 
земель. Мiстив 25 статей, 16 з них присвячено "татьбi" - крадiжцi. 
Закрiпив право вотчинного суду (див.), принцип одноособової 
вiдповiдальностi за злочин. 

Дiяв до виходу I Литовського Статуту 1529 р. 
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Теорія М.Погодіна - великодержавна, шовiнiстична теорiя 
росiйського iсторика ХIХ ст., згiдно з якою всi народи подiляються на 
тих, що здатнi утворити державнiсть (напр., росiйський), i на тих, що 
не здатнi на це (напр., фiнський), - недержавницькi. Теорiя 
виправдовувала колонiальну полiтику Росiї щодо народiв, якi входили 
до її складу.  

За концепцiєю М.Погодiна, українцi - це вихiдцi з Галичини та 
Волинi пiсля монголо-татарської навали, якi заселили землi, на яких 
ранiше проживали росiяни, що емiгрували на пiвнiч. Українці, 
мовляв, не є державним народом. 

 
Тризуб - емблема, основний елемент герба України. Вiдомий 

серед народiв Сходу i Середземномор'я з найдавнiших часiв, на 
українських землях - з II ст. Iснує до 30 теорiй походження i значення 
тризуба (сокiл, якiр, свiтильник-триклiй та iн.). Популярним у нашi 
днi є тлумачення тризуба як символу триєдинства свiту. Тризуб був 
знаком київських князiв у давноруськi часи.  

У груднi 1917 р. Українська Центральна Рада прийняла тризуб в 
якостi герба УНР. З 22 сiчня 1919 р. тризуб увiйшов у крайовий герб 
Захiдної областi УНР. Залишався головним елементом герба 
гетьманської держави П.Скоропадського, а також Директорiї. 

Уперше конституцiйно тризуб був оформлений як державний 
герб у травнi 1920 р. Всеукраїнською Нацiональною Радою. В 1939 р. 
тризуб став державним гербом Карпатської Русi.  

У Радянськiй Українi тризуб пiддавався офiцiйнiй 
дискримiнацiї, попри це залишаючись символом нацiонально-
визвольного руху. Пiсля проголошення незалежностi України став 
центральним елементом її державного герба.  

 
Удільні князівства - феодальнi володiння на Русi в ХII - ХVI 

ст., що утворилися внаслiдок роздроблення великих феодальних 
князiвств пiсля розпаду Київської держави. Номiнально перебували у 
васальнiй залежностi вiд великого князя, однак фактично були 
незалежними (мали своє вiйсько, грошi, суд, установи). Лiквiдованi в 
ходi утворення Руської централiзованої держави. На українських i 
бiлоруських землях, що потрапили пiд владу Великого князiвства 
Литовського, удiльнi князiвства лiквiдованi в ХV ст.  
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Удільні селяни - категорiя феодально-залежних селян у 
дореволюцiйнiй Росiї, що проживали на удiльних землях i належали 
iмператорськiй сiм'ї. В 1849 - 1861 рр. основну частину удiльних 
селян переведено до розряду державних селян, 1863 року - до селян-
власникiв. 

 
Українська державницька школа - представлена в українськiй 

iсторiографiї iменами Д.Дорошенка, Н.Полонської-Василенко, 
С.Томашiвського, В.Липинського та iн. Для представникiв 
української державницької школи iсторiя України не закiнчувалася на 
Гетьманщинi ХVIII ст., як це було характерним для багатьох 
українських дослiдникiв минулого, слiдом за росiйськими. В iсторiї 
українського народу ХIХ-ХХ столiть українська державницька школа 
видiляє течiю не тiльки нацiонально-культурного, а й полiтичного та 
економiчного життя.  

 
Український етнос, український народ - автохтонне (корiнне) 

населення України.  
Українська iсторична традицiя (М.Грушевський, Д.Дорошенко 

та iн.) виводить витоки українського етносу з первiсного 
землеробського населення, яке набуло етнiчної iдентичностi 
напередоднi Київської держави. В росiйськiй iсторiографiї iснувала 
концепцiя М.Погодiна (див.). 

Радянська iсторiографiя безпiдставно, необгрунтовано 
стверджувала, що український етнос виник в ХII-ХV ст. внаслiдок 
подiлу "давноруської народностi" на росiян, українцiв та бiлорусiв.  

Традицiйними територiальними розмiщеннями українського 
етносу були i залишаються такi iсторично-етнографiчнi зони, як 
Надднiпрянщина, Подiлля, Слобожанщина, Полiсся, Прикарпаття, 
Волинь, Закарпаття. 

 
Українські питання - полiтика щодо України в стратегiях i 

доктринах iноземних держав протягом усiєї її iсторiї; Україна в 
геополiтичних концепцiях iноземних полiтикiв i державних дiячiв. 
"Українське питання" набувало особливої гостроти в перiоди 
бездержавностi України. Наприклад, у першiй Державнiй Думi 1906р. 
була створена Українська парламентська громада, що складалася з 45 
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послiв усiх 102 вибраних вiд України. Її полiтичною платформою 
була боротьба за автономiю України.  

У ІІ Думi 1907 р. теж була українська громада, що мала 47 
членiв i видавала часопис - "Рiдну Справу” – вiстi з думи. Громада 
домагалася автономiї України, мiсцевого самоврядування, української 
мови у школi, судi, церквi. Громада вимагала створення кафедр 
української мови, лiтератури та iсторiї в унiверситетах, введення 
української мови в учительських семiнаріях. Але 3 червня 1907 р. у 
результатi державного перевороту ІІ Думу було розпущено. Новий 
виборчий закон значно обмежив права робiтникiв, селян i 
нацiональних меншин. Але "українське питання " притягало до себе 
увагу i в ІІІ Думi (1907-1912 рр.). У 1908 р. 37 послiв внесли проект 
про українську мову навчання у початкових школах. Цей проект 
викликав протест з боку чорносотенних послiв та "Клубу Русских 
Националистов", i йому не дали ходу. У 1909 р. професор Київського 
унiверситету I.Лучицький поставив питання про українську мову в 
судах України. Це питання також викликало протест i було поховане. 
У IV Думi (1912-1917 рр.) деякi посли домагалися свободи 
нацiонального розвитку та автономiї України, а професор С.Iванов 
вимагав кафедр українознавства в унiверситетах України. У 1913 р. 
єпископ Нiкон вимагав введення української мови в школах. Але в 
умовах колонiальної залежностi України цi питання вирiшити було 
неможливо. Важливе значення "українське питання " вiдiграє в 
полiтичнiй стратегiї країн - сусiдiв України, таких, як Росiя, Польща, 
Угорщина, Румунiя, Туреччина та iнших держав. "Українське 
питання" мало велике значення в подiях І та ІІ свiтових воєн. 
Географiчне положення України, українськi чорноземи, вигiднi 
торговельнi шляхи сприяли тому, що її територiя завжди була 
об'єктом зазiхань. 

В минулому континентальна i цивiлiзацiйна межовiсть України 
мала фатальне значення для української державностi та місіанське - 
для iнших європейських країн. Як приклад можна навести монголо-
татарську навалу, яка була практично зупинена на кордонi княжої 
України - Русi.  

Занепад давньої української держави пiд монгольською навалою 
- це цiна врятування європейських народiв. Щось схоже повторилось 
вже у ХХ столiттi, коли iдея всесвiтньої пролетарської революцiї 
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завершилась кордонами України в 1920 роцi. Україна забрала занадто 
багато часу i потуг у керiвникiв свiтової бiльшовицької мiсiї, якi 
реалiзовували свої iдеї в Європi.  

Україна, займаючи ключове становище в одному з 
найважливiших регiонiв планети - на гранi двох свiтiв: Європи i Азiї, - 
покликана зiграти вагому роль у становленнi та розвитку нового 
справедливого свiтового ладу за добу нацiональних держав.  

В основi її нацiональної iдеї, її культури лежать iдеї й духовнiсть 
європейської цивiлiзацiї. Саме цi пiдстави нашої нацiональної 
полiтики i культури роблять з України вирiшальний геополiтичний 
чинник у протистояннi всiєї вiльної європейської цивiлiзацiї 
вiдвiчному московсько-ординському iмперiалiзмовi, що напирає зi 
Сходу.  

В працi "Чорноморська доктрина" (1940 р.) вiдомий український 
письменник Ю.Липа глибоко i всебiчно обгрунтовує iсторiософiчну 
концепцiю про те, що Україна є передусiм прочорноморським 
простором, отже вона повинна займати в ньому вiдповiдне мiсце. 
Ю.Липа, окрiм релiгiї i моралi, висунув двi геополiтичнi пiдстави, що 
визначають мiсце i роль України в сучасному свiтi. Перша - це новий 
пiдхiд до визначення геополiтичної вiсi України ("не Схiд i не Захiд є 
джерелом України... а Пiвдень - Пiвнiч"). Друга - вiдмова України вiд 
посередництва мiж Заходом та Росiєю, бо воно "найбiльш вороже для 
України... немає певнiшого для знищення України".  

Сформулювавши новий пiдхiд Ю.Липа спробував обгрунтувати 
надзвичайне геополiтичне значення Чорного моря, Криму - як ключа 
до моря - для України. Не менш важливою у цьому зв'язку є 
"державна спiльнiсть з Бiлоруссю", що робить “її питанням життя для 
України". “Звiдси, - писав Ю.Липа, - ...оборона своєї осi Пiвдень - 
Пiвнiч - це найважливiше завдання України в iсторiї", утворення ж 
української держави послужить моральною вiссю народам "мiж 
Балтiєю, Кавказом i Уралом". Саме в цьому бачив Ю.Липа найвище 
призначення України.  

 
Універсали Центральної Ради - полiтичнi звернення 

програмного характеру, виданi Українською Центральною Радою. 
Назва "унiверсал" пiдкреслювала правонаступництво нових органiв 
урядування України з гетьманськими грамотами ХVII ст.  
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I Унiверсал Центральної Ради "До українського народу, в 
Українi i поза Україною сущого" був схвалений 10 (23) червня 1917 р. 
i став наслiдком тримiсячних спроб порозумiння Центральної Ради з 
Тимчасовим урядом, якi виявилися марними, бо Петроград рiшуче 
вiдмовлявся визнати право України на автономiю. 

У цьому документi наголошувалося на сутi домагань молодої 
української демократiї до волi, до права самостiйного порядкування 
своїм життям, до створення шляхом вселюдного, рiвного, прямого i 
таємного голосування Всенародних українських зборiв (Сейму), до 
нацiонально-територiальної автономiї у складi Росiї. Було створено 
Генеральний Секретарiат як уряд автономної України. Така дiяльнiсть 
викликала занепокоєння Тимчасового уряду i прихильникiв "єдиної 
неподiльної Росiї".  

II Унiверсал Центральної Ради побачив свiт 3 (16) липня 1917 р. 
Вiн став наслiдком переговорiв керiвництва Центральної Ради з 
мiнiстрами Тимчасового уряду у Києвi. В ньому йшлося про те, що 
Центральна Рада i Генеральний Секретарiат стають крайовими 
органами влади. Рада мала бути доповнена представниками "iнших 
народностей", якi живуть в Українi. Вона обiцяла не вiдривати 
України вiд Росiї, визнавала, що автономiю України мають 
встановити Всеросiйськi Установчi Збори. Правову основу 
порозумiння Центральної Ради i Тимчасового уряду оформлено у 
Статутi Вищого управлiння України, який пiдготувала Мала Рада 29 
липня 1917 р. 

Однак Тимчасовий уряд не затвердив даний Статут i видав 
"Тимчасову iнструкцiю для Генерального Секретарiату” вiд 17 серпня 
1917 р., яка значно обмежувала права української автономiї.  

III Унiверсал Центральної Ради вiд 7 (20) листопада 1917 р. 
проголошував Українську Народну Республiку, але й надалi у 
федеративному союзi з Росiєю. Цей документ став першим актом 
конституцiйного характеру України. III Унiверсалом передбачалася 
широка програма полiтичних та соцiально-економiчних перетворень. 
Проголошенi демократичнi принципи - свободи слова, друку, 
вiросповiдання, зборiв, недоторканостi особи. Вiдмiнено смертну 
кару. Передбачалося скасування приватної власностi на землю, яка 
ставала власнiстю всього народу i надавалася без викупу. 
Впроваджувався 8-годинний робочий день, право робiтничого 
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контролю в промисловостi. Встановлювалися межi УНР. Надавалися 
росiянам, євреям i полякам права на нацiонально-персональну 
автономiю. 

IV Унiверсал був датований 22 сiчня 1918 р. У ньому, зокрема, 
зазначалося: "Вiднинi Українська Народна Республiка стає 
самостiйною, вiд нiкого незалежною, вiльною, суверенною державою 
українського народу", яка хоче жити у злагодi i приязнi з усiма 
сусiдами. В Унiверсалi пiдтверджувався напрямок на тверду i рiшучу 
боротьбу з бiльшовиками, на досягнення мирної угоди в Брест-
Литовську. Виконавчим органом названо в документi Раду Народних 
Мiнiстрiв, що замiнила Генеральний Секретарiат. IV Унiверсал визнав 
за необхiдне якнайшвидше прийняття Конституцiї.  

 
Фільварок - хутiр, ферма. У ХIV - першiй половинi ХIХ ст. в 

Польщi, Литвi, Бiлорусi, Правобережнiй Українi - комплекс 
земельних угiдь, на яких феодал вiв власне господарство, 
використовуючи працю крiпосних селян. 

 
Федерація - добровiльне об'єднання декiлькох юридично 

самостiйних державних утворень в одну союзну державу, з 
делегуванням окремих функцiй до центру. 

 
Феодальні держави - тип держави за формаційною типологiєю, 

ознаками якої є монопольна власнiсть на землю соцiальної еліти в 
поєднаннi з її полiтичною владою; переважно натуральний характер 
виробництва та особиста залежнiсть основного виробника - селянина; 
наявнiсть суспiльної iєрархiї та юрисдикцiї, побудованої на приватно-
правових принципах, системи iндивiдуальних договорiв; панування 
релiгiйного свiтогляду.  

В Українi феодалiзм розвивався в цiлому за 
західноєвропейськими зразками. Елементи феодалiзацiї 
спостерiгаються тут майже до середини ХIХ ст. Їх повна замiна 
новими суспiльними вiдносинами вiдбулася не внаслiдок 
революцiйного вибуху (як у бiльшостi захiдноєвропейських країн), а 
реформацiйним шляхом.  
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Центральна Рада - всеукраїнське громадсько-полiтичне 
об'єднання, згодом представницький орган народної влади, який 
виступив iнiцiатором нацiонального вiдродження України, очолив 
нацiонально-визвольний рух i протягом 14 мiсяцiв (березень 1917 - 
квiтень 1918 рр.) практично втiлював українську iдею у життя. 
Центральна Рада була створена 4 (17) березня 1917 р. у Києвi з 
iнiцiативних соцiалiстiв-самостiйникiв та Товариства українських 
поступовцiв (ТУП), полiтичним iдеалом якого була автономна 
Україна у складi перебудованої на федеративних засадах Росiйської 
держави. 

До Центральної Ради ввiйшли представники всiх українських 
нацiональних партiй - Української соцiал-демократичної робiтничої 
партiї (УСДРП), Української партiї соцiалiстiв-революцiонерiв 
(УПСД), Української народної партiї (УНП), дрiбних партiй, 
культурно-освiтнiх, кооперативних, вiйськових, студентських 
органiзацiй, громад i гурткiв, а також наукових осередкiв.  

Головою Центральної Ради було обрано видатного українського 
iсторика, активного дiяча українського нацiонального руху 
М.Грушевського. Важливу роль в її дiяльностi вiдiграли 
В.Винниченко, С.Єфремов, Б.Мартос, С.Петлюра, I.Стешенко, 
П.Христюк та iншi. 

Поступово Центральна Рада перетворилася в справжнiй 
керiвний осередок нацiонально-демократичної революцiї, своєрiдний 
український парламент. В червнi 1917 р. до складу Центральної Ради 
входило 568 осiб, iз них 212 представникiв селянства, 132 солдатiв i 
100 робiтникiв. 

Повний склад Центральної Ради восени 1917 р. становив 822 
члени. Важливе значення мав Всеукраїнський Нацiональний Конгрес, 
який вiдбувся у Києвi 6 квiтня 1917 р. Конгрес висунув вимоги щодо 
нацiонально-територiальної автономiї України. Iсторичне значення 
дiяльностi Центральної Ради як речника українського вiдродження у 
ХХ ст. полягає:  

1) у полiтичнiй сферi - закладання основ нацiонального 
самовизначення, самостiйного управлiння, самоврядування України, 
проголошення автономiї, а згодом i суверенiтету УНР, формування 
вищих виконавчих органiв - спочатку Комiтету Центральної Ради, 
Генерального Секретарiату, а потiм - Ради Народних Мiнiстрiв, 
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запровадження української символiки - нацiонального прапору, 
нацiонального гербу та iн. 

2) у правовiй сферi - творення i вдосконалення дiяльностi 
законодавчих органiв - Великої i Малої Рад, гарантування 
громадянської i полiтичної правоздатностi i дiєздатностi, рiвностi 
громадян незалежно вiд статi, вiри, нацiональностi, освiти, майнового 
i податкового становища, визнання народу України єдиним джерелом 
влади i забезпечення громадянам УНР права безпосередньої участi у 
формуваннi її органiв, проголошення незалежностi судової влади, 
обрання Генерального Суду, затвердження першої в новiтнiй iсторiї 
України Конституцiї УНР (Статуту про державний устрiй, права i 
вільності УНР). 29 квiтня 1918 р. вiдбулося останнє засiдання 
Центральної Ради, на якому було схвалено проект Конституцiї й 
обрано М.Грушевського президентом УНР. 

3) у соцiально-економiчнiй сферi - розв'язання нацiонального 
питання на демократичних засадах, надання росiянам, євреям, 
полякам права на нацiонально-персональну автономiю та на вiльний 
нацiональний розвиток усiм iншим народам, формальне скасування 
приватної власностi на помiщицькi, удiльнi, монастирськi та церковнi 
землi i проголошення їх, а також лiсiв, вод i надр власнiстю трудового 
народу, встановлення 8-годинного робочого дня. 

Центральна Рада не зумiла створити мiцну нацiональну армiю, 
здатну захистити народ вiд зовнiшнiх антиукраїнських сил i 
лiквiдувати внутрiшню анархiю. У кiнцевому рахунку, невдачi 
Центральної Ради були зумовленi недостатнiм розвитком 
нацiонального руху, нездатнiстю його керiвникiв повести за собою 
мiльйоннi маси населення України.  

 
Церква - релiгiйна органiзацiя, що об'єднує вiруючих однiєї 

релiгiї або певного її напряму (конфесiї). У Київськiй Русi пiсля 
введення християнства (Х ст.) почала формуватися православна 
церква на чолi з Київським митрополитом, що пiдпорядковувався 
константинопольському патрiарховi. 

У 1686 р. українська православна церква перейшла пiд 
зверхнiсть московського патрiарха. У 1990 р. вона отримала 
автономiю на чолi з київським митрополитом. У 1920 роцi створено 
українську автокефальну (незалежну, самостiйну) церкву (УАПЦ) на 
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чолi з Київським єпископом. З 1930 р. УАПЦ була заборонена, в 1991 
р. вiдновлена. 

В сучаснiй Українi дiють також українська католицька церква, 
греко-католицька церква, iудейськi, iсламськi та iншi общини, всього 
понад 50 конфесiй. Церква вiдокремлена вiд держави.  

 
Церковний собор у Києві 1921 р. - пiдтвердив автокефалiю, 

тобто незалежнiсть українських єпархiй вiд московського патрiархату, 
обрав Василя Липкiвського першим єпископом Української 
автокефальної православної церкви та митрополитом Київським i всiя 
України. 

 
Цивілізація - 1) В широкому розумiннi - будь-яка форма 

iснування нових iстот, надiлених розумом.  
2) Синонiм культури, сукупнiсть матерiальних i духовних 

досягнень суспiльства. 
3) Iсторичний тип культури, локалiзованої в часi i просторi. 
 
Чумацтво – торговельно-вiзницький промисел в Українi в ХVI-

ХIХ ст. Чумаки привозили з Чорноморського узбережжя Криму, а 
коломийцi - з Галичини - сiль. З України везли хлiб, iншi 
сiльськогосподарськi продукти. Чумацтво було поширене i на 
Поволжжi, Дону, Кубанi. Припинилось у 70-х - 80-х роках ХIХ ст. у 
зв'язку з розвитком залiзниць i рiчкового парового транспорту.  

 
Шарварок - додаткова феодальна повиннiсть на будуваннi i 

ремонтi шляхiв, мостiв, гребель, панських будiвель на загарбаних 
Польщею українських землях у ХV-ХVIII ст.  

Становив до 24 робочих днiв на рiк iз селянського двору. 
 
Шляхта - привiлейований стан у феодальнiй Польщi, Литвi та 

на загарбаних ними в ХIV -ХVIII ст. українських землях. Привiлей 
Казимира 1447 р. та пьотрківський статут 1496 р. поширили 
шляхетськi права та вольностi на українських феодалiв. Пiд час 
Лiвонської вiйни 1558 - 1583 рр. король Сигiзмунд II Август зрiвняв 
українських феодалiв у правах з феодалами-католиками. Пiсля 
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приєднання у ХVIII ст. Правобережної України до Росiйської держави 
українську шляхту було зрiвняно у правах з росiйським дворянством.  

 
Юстиція [ вiд лат. Justitia ] - справедливiсть, правосуддя. 

Юстицiя - вiд мiф. Юстицiя - богиня правосуддя.  
 
Ясський мирний договір 1791 р. – договiр, укладений мiж 

Росiєю i Туреччиною в Яссах пiсля росiйсько-турецької вiйни 1787-
1791 рр. Туреччина визнавала приєднання Криму до Росiйської 
iмперiї (проголошене царським урядом 1783 р.). Росiя повертала 
Туреччинi Молдову i Волощину, зайнятi пiд час вiйни. Землi вiд 
Пiвденного Бугу до Днiстра входили до Росiйської iмперiї. Новий 
кордон мiж ними встановлювався на пiвденному заходi по р.Днiстер, 
на Кавказi - по р.Кубанi.  
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	Пiсля остаточного зруйнування Запорозької Сiчi в 1775 р. кле
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	"Основний Закон "Самостiйної України" створений пiд значним 
	Серед прав i свобод українцiв, гарантованих федерацією украї
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	Самоуправлiння на мiсцях здiйснювалося, за проектом Конститу
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	Створений 1663 р. ( до цього з 1657 р. стосунки з Україною п
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	схiднi, захiднi, змiшанi;
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	Отчичі – категорія селян в Україні, Росії, феодальній Литві 
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	Першим президентом Української Народної Республiки був М. С.
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