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В статті автор досліджує процес змін у соціально-правому статусі козацької 
старшини, що відбувалися в період XVII–XVIIІ ст. Розглядаються соціально-економічні 
відносини в українському суспільстві після Національно-визвольної війни, в рамках яких 
козацька старшина еволюціонує в нову національну еліту. Автор звертає увагу на роль 
станових привілеїв, які в сукупності значно підвищили соціально-правовий статус 
старшинського прошарку. 
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В статье автор исследует процесс изменений в социально-правом статусе 

казацкой старшины, которые происходили в период XVII-XVIII вв. Рассматриваются 
социально-экономические отношения в украинском обществе после Национально-
освободительной войны, в рамках которых казацкая старшина эволюционирует в 
новую национальную элиту. Автор обращает внимание на роль сословных привилегий, 
которые в совокупности значительно повысили социально-правовой статус 
старшинского слоя. 

Ключевые слова: общественный строй, казацкая старшина, правовой статус. 
 
In the article the author examines the process of changes in social and legal status of the 

Cossack, which took place during the XVII-XVIII centuries. It is considered the social and 
economic relations in the Ukrainian society after the National Liberation War under which the 
Cossack officers evolved into new national elite. The author draws attention to the role of class 
privileges, which together significantly increased the social and legal status of Hetman layer. 
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В сучасних умовах становлення державно-

правових інститутів Української держави закономірним 

є зростання інтересу до утворення та розвитку 

національної держави українського народу у другій 

половині XVII–XVIIІ ст. Потреба осмислити 

історичний досвід державотворення потребує 

вивчення характеру соціально-економічних відносин, 

що сформувалися в українському суспільстві 

протягом другої половини XVII–XVIII ст., оскільки 
саме вони є одним із найпотужніших факторів, які 

визначають розвиток будь-якої держави. Саме в цей 

період у суспільстві вибудувалася вертикальна 

ієрархія, в якій політичний, правовий і соціальний 

статус особи визначався приналежністю до певної 

соціальної групи. Провідне місце у цій ієрархії 

належало новій національній еліті – козацькій 

старшині.  

Зміни у соціально-правому статусі козацької 

старшини, що відбувалися протягом зазначеного 

періоду, були органічно пов’язані з еволюцією, яку 
переживало все українське суспільство після 

Національно-визвольної війни. Більше того, сама 

старшина в процесі боротьби за юридичне 

оформлення своїх прав та привілеїв досить часто була 

каталізатором цих суспільних перетворень. Старшина 

відігравала вирішальну роль також і у формуванні та 

функціонуванні державного апарату Гетьманщини, 

тож зміни, які відбувалися у її правовому становищі, 

неминуче накладали відбиток і на державному 

організмі в цілому. Отже, без аналізу усього 

комплексу проблемних питань, що пов’язані з 

еволюцією соціально-правового статусу козацької 

старшини, неможливо буде досягти цілісного 
розуміння витоків тієї трансформації соціально-

економічних відносин та державно-правових 

інститутів, що мала місце на українських землях у 

другій половині XVII–XVIII ст.  

Окремі аспекти даної теми дослідження торкались 

у своїх працях українські і російські вчені: 

О. Лазаревський, В. Модзалевський, Д. Міллер, 

М. Грушевський, М. Василенко, Д. Дорошенко, 

Л. Окіншевич, В. Липинський, В. Мякотін, О. Оглоблін, 

З. Когут, В. Дядиченко, О. Гуржій, В. Маслійчук, 

В. Щербак, В .Панашенко, О. Кресін, О. Струкевич, 
І. Кривошея та ін. В даній роботі зроблена спроба 

комплексно дослідити особливості трансформування 

козацької старшини в привілейовану соціальну 

групу. 
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В українському суспільстві другої половини 

XVII ст. соціальна диференціація існувала. Як і в 

більшості тогочасних країн, українське суспільство 
було поділено на окремі стани, що посідали в 

суспільній ієрархії вище або нижче становище. 

Звісно, що у зв’язку з революційними подіями на 

українських землях у їх становищі сталися значні 

зміни. Зокрема, козацтво, до якого належала і 

козацька старшина, із соціального прошарку з нечітко 

визначеним юридичним статусом, яким воно було у 

Речі Посполитій, фактично перетворюється, згідно з 

угодами, підписаними між польським і московським 

урядом та українськими гетьманами в другій половині 

XVII ст., в привілейований стан українського 

суспільства і обіймає ту соціальну нішу, яку до цього 
займала шляхта.  

Для здобуття старшиною юридично визнаного в 

Московській державі вищого дворянського звання 

існував ряд можливостей. Проте, ці можливості поки 

що продовжували мати суто індивідуальний, а не 

корпоративний характер. Тобто за старшиною 

визнавалося право на набуття дворянського звання, 

однак його отримання ставилося в залежність від 

індивідуальних якостей кожної окремої особи і не 

передбачало поширення на всіх без виключення 

членів старшинських родів. Тому старшина продовжила 
боротьбу за остаточне правове закріплення її 

правового статусу як окремого привілейованого класу.  

Економічна основа станових прав гарантувалася 

платнею за державну службу та господарюванням у 

власних спадкових чи рангових маєтностях. Так, 

угодою 1654 р. за козаками закріплювалися їх 

земельні володіння, а Глухівськими статтями 1669 р. 

встановлювалася спадковість козацького службового 

землеволодіння та перераховувалися види земельних 

ділянок [1, с. 18-19]. 

Козакам, починаючи з 1659 р. дозволялося 

виробництво алкогольних напоїв та їх збут. Із 1665 р. 
від податків звільнявся козацький медовий промисел. 

Із 1669 р. козакам було дозволено одружуватися з 

мішанками та купувати нерухомість. Угодою 1687 р. 

встановлювалося, що козаки, що проживають у 

духовних маєтностях, зберігають станові права тощо 

[2, с. 120]. Процес утвердження козацької старшини 

як привілейованого прошарку суспільства зафіксований 

і в «Березневих статтях» 1654 р.  

Особливу групу привілеїв, що належали старшині, 

становили різноманітні права економічного 

характеру. Перш за все, мова йде про звільнення 
старшини від різноманітних податкових зборів. Ці 

пільги, хоча з початку й мали індивідуальний 

характер, із часом поширювалися на представників 

усього стану і набували корпоративного характеру. 

Так, дуже поширеною наприкінці XVII – на початку 

XVIII ст. була практика звільнення від податкових 

зборів власників млинів, які на той час перебували у 

володінні старшини. Перше юридичне закріплення 

цього привілею спостерігається у Московських 

статтях 1665 р., коли від податків був звільнений 

старшинський млинарський промисел. 

Надавалися старшині пільги і при виробництві та 
продажу різноманітних товарів. Так, на законо-

давчому рівні була закріплена свобода винокуріння та 

подальшого збуту горілки, без сплати будь-яких 

податків. Протягом тривалого часу старшина 
зберігала за собою право на безмитне виробництво та 

продаж меду, тютюну та інших товарів. 

Важливим привілеєм, що належав українській 

панівній еліті, було звільнення від постоїв військ, які 

могли принести значну шкоду їхньому господарству. 

Гетьманські універсали гарантували старшині 

недоторканність їхніх дворів під час проходу 

царських або козацьких військ [3, с. 220-221]. 

Одним із привілеїв старшинської верхівки, який 

оформлявся юридично, було право мати в служінні 

козаків-курінчиків. Право користування курінчиками 

надавалося гетьманським універсалом. 
Врешті-решт, особливість правового статусу 

старшини проявилася не лише в перевагах 

економічного, а й в перевагах особистого характеру. 

Для більшості станових суспільств тієї доби 

характерним був більш високий ступінь захисту 

життя, честі, майна привілейованої особи, що, 

насамперед, проявлялося у підвищених штрафах, які 

накладалися на правопорушників. Подібну картину 

можна спостерігати і в тогочасній Гетьманщині. У 

судочинстві, при розгляді кримінальних справ, 

тривалий час використовувалися норми Литовського 
статуту 1588 року, що містили ряд переваг для 

верхнього прошарку. Ці привілеї переносяться і на 

нове шляхетство України-Гетьманщини [4, с. 28]. 

Подібні відмінності у правовому статусі між 

звичайними козаками та старшиною, містяться у 

проекті тогочасного кодексу Гетьманщини – «Права, 

за якими судиться малоросійський народ». Норми, що 

закладені у цьому документі, начебто передбачають 

призначення грошових відшкодувань однакового 

розміру як для шляхти, так і для простих козаків. 

Проте, у спеціальному додатку його автори вказують, 

що право на вищі суми мають саме шляхтичі, до яких 
треба відносити знатне товариство, від значкового 

починаючи, і старшину – від сотників [5, с. 10-11]. 

Старшина прагнула забезпечити за представникам 

своєї соціальної групи особливий, привілейований 

порядок розгляду справ у суді за їх участю. Сюди 

відносилося і право розгляду виключно рівними собі 

за соціальним статусом суддями, і право мати окремі 

суди, й інші специфічні права, що виникали внаслідок 

отримання так званих судових імунітетів. Із 

практикою подібних пожалувань козацька старшина 

часто стикалася за часів існування Великого 
князівства Литовського, Речі Посполитої тощо. 

Подібні випадки зустрічаються не лише в феодальній 

Литві чи Польщі – це була нормальна практика, що 

мала місце у більшості європейських країн. Вона 

передбачала вилучення представників вищих 

соціальних прошарків з-під юрисдикції нижчих судів 

та надання їм права на судочинство в окремих або 

вищих судах. 

Означена тенденція спостерігалася і на 

українських землях, де з перших же років формування 

незалежної козацької держави старшина бере курс на 

забезпечення себе судовим імунітетом. Перш за все, 
це проявилося у вилученні урядової старшини з-під 
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влади місцевих судів та передачі до юрисдикції 

гетьманського суду та Генерального військового суду 

[6, с. 293]. Звісно, що подібне вилучення не може 
розглядатися, як дія, що була спрямована виключно 

на забезпечення станових інтересів козацької 

старшини. Для цього існували цілком об’єктивні 

підстави. Полковники та сотники, які очолювали 

відповідно полковий та сотенний суд, не повинні 

були, за логікою, судитися цим же судом, адже 

фактично тоді б мова йшла про те, що вони 

зобов’язані були б судити самих себе.  

У подальшому, коло осіб, на яких поширювався 

судовий імунітет від місцевих судів, почало невпинно 

зростати. І тут слід констатувати таке: якщо 

вилучення з-під юрисдикції полкових та сотенних 
судів у зв’язку з обійманням урядової посади ще може 

бути пояснено з точки зору необхідності забезпечення 

державних інтересів, то надання подібних пільг 

особам безпосередньо не причетним до діяльності 

адміністративно-судового апарату служило суто 

приватним, станово-корпоративним інтересам 

козацької старшини.  

У подальшому, старшина прагнула не лише 

позбутися судового контролю збоку місцевих судів, а 

й послабити свою залежність від гетьманського 

уряду. Реалізація цього завдання відбувалася 
декількома шляхами. По-перше, у ході судових 

реформ Д. Апостола та К. Розумовського 

передбачалося створення спеціальних станових 

судових установ, на зразок тих шляхетських земських 

судів, які функціонували у феодальній Литві та 

Польщі, склад яких не призначався [7, с. 9]. Хоча 

судитися в них могли не лише представники 

старшини, а й усього козацтва, проте механізм 

безпосереднього формування складу цих судів 

служив виключно інтересам нової еліти.  

Проте, чи не головним привілеєм, отриманим 

старшиною, слід розглядати надання їй право 
власності на землю (основи для виробництва 

відповідних матеріальних благ у тогочасному 

суспільстві) та права на експлуатацію населення, яке 

проживало на цій землі.  

Земельні наділи, які концентрувалися в руках 

старшини спочатку різнилися за своїм правовим 

статусом, що було обумовлено специфічними 

способами їх набуття. З початком Національно-

визвольної війни визначилися дві основні форми 

старшинського землеволодіння: приватне та умовне. 

Однак, поступово, починаючи з другої половини 70-х 
– 80-х рр. XVII ст. помітною стає тенденція до 

поглинення старшинського рангового землеволодіння 

приватним. Наслідком цього стала поява класу 

землевласників, що за своїм соціально-економічним 

статусом суттєво вирізнявся серед інших верств 

населення.  

 Концентрація значних земельних ресурсів у руках 

старшинського прошарку поставила на порядок 

денний питання про забезпечення набутих маєтків 
робочою силою. За таких умов, одним із пріоритетних 

завдань для старшинського прошарку стає отримання 

фактичної та юридичної можливості для експлуатації 

селянського населення, тобто перетворення його на 

кріпаків. Необхідними, базовими складовим 

кріпосних відносин, що продовжували існувати у той 

час в сусідніх країнах, були: панування власника над 

особою та майном кріпака, а також можливість 

використання його праці. Використовуючи державну 

підтримку та наявні у їх руках адміністративно-

правові важелі, козацька старшина починає наступ на 

права рядового населення, що у підсумку призводить 
до відновлення системи кріпосних відносин, за яких 

селянство та рядове козацтво підпадає під економічну 

та юридичну владу старшин-землевласників. 

Таким чином, вищенаведені приклади дозволяють 

говорити, що протягом другої половини XVII – 

початку XVIII ст. урядова й неурядова старшина 

отримала значні привілеї та істотно підвищили свій 

соціально-правовий статус. Серед найважливіших 

майнових та немайнових привілеїв, що були надані 

представникам цього прошарку з боку держави, слід 

назвати: 
– привілеї у сфері прав власності на землю; 

– привілеї у галузі судочинства, зокрема право на 

виключну підсудність старшин та представників їх 

сімей судам вищої інстанції; 

– привілеї у галузі оподаткування, зокрема, мова 

йде про звільнення старшини, їх маєтків та підданих 

від різноманітних податкових платежів; 

– привілеї у галузі торгівельно-виробничої 

діяльності: право на безмитне виробництво та продаж 

меду, тютюну та інших товарів; 

– підвищений правовий захист їх життя та майна 

збоку держави тощо. 
Означені привілеї не завжди мали корпоративний 

характер, а часто надавалися в індивідуальному 

порядку. Проте, чітко простежується тенденція до їх 

поширення саме на представників урядової та 

неурядової старшини, тоді як представники інших 

верств населення загалом не були носіями подібних 

прав. Це, у свою чергу, дозволяє говорити, що в 

українському суспільстві другої половини XVII – 

початку XVIII ст. відбувався процес оформлення 

станових привілеїв старшинського прошарку, який, 

однак, не був остаточно завершений у цей період. Це 
пояснюється тогочасними історичними 

особливостями розвитку українських земель. 

Політика царського уряду, спрямована на ліквідацію 

української автономії, призвела до поступової 

інкорпорації української козацької старшини до 

складу російського дворянства. 
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