
«... Дбати про лад 
у Вітчизні Запорізькій...»

Конституція Варшавського сейму, на якому
було ратифіковано Зборівський мирний договір. 
22 листопада 1649 року.
ЦДІАК України. Ф. 25. Оп. 1. Спр. 264. Арк. 130, 134

Зборівський мирний договір 1649 року укладено 
між гетьманом України Богданом Хмельницьким
і польським королем Яном-Казимиром у м. Зборів 
(тепер Тернопільська обл.) після перемоги 
українського війська у Зборівській битві 
(початок серпня 1649 року). Українська держава – 
Військо Запорізьке,  Гетьманщина, виборена в ході 
Національно-Визвольної війни українського народу 
середини ХVII ст., згідно з умовами договору 
визнавалися польським урядом у межах 
Київського, Чернігівського і Брацлавського 
воєводств

Гадяцька угода між Військом 
Запорізьким і Річчю Посполитою, 
яка визначала правовий статус 
українських земель. 
16 вересня 1658 року.
ЦДІАК України. Ф. 221. Оп. 1. 
Спр. 186. Арк. 1, 1 зв.

Гадяцький договір 1658 року 
укладено між гетьманом України 
Іваном Виговським і польським 
урядом у вересні в м. Гадяч 
(тепер Полтавська обл.). 
Автором тексту вважається 
Юрій Немирич. За умовами 
договору Україна, як незалежна 
держава, під назвою Велике 
князівство Руське входила на рівних 
правах з Польщею і Литвою 
(на засадах федерації) до державного 
утворення – Речі Посполитої

«Договори и постановления прав и вольностей Войська Запорозького» 
(Конституція гетьмана Пилипа Орлика). 5 квітня 1710 року.

ЦДІАК України. Ф. 2236. Оп. 2. Спр. 10. Арк. 3, 4, 12 зв.

Конституція Пилипа Орлика (Бендерська Конституція, Конституція 1710 р.) – 
угода та домовленості між гетьманом Пилипом Орликом та Військом Запорозьким, 

затверджені у м. Бендери за обрання Пилипа Орлика гетьманом та присяга останнього, 
в якій він зобов’язується додержуватись всіх положень своїх домовленостей з Військом Запорозьким.  

Складається з вступу та 16 пунктів, які присвячені таким проблемам: питанню віри та захисту 
прав українського православ’я, недоторканій цілісності кордонів; відновленню прав 
Війська Запорозького Низового на його землі, ліквідації побудованих царем фортець 

на територіях належних Кошу та закріпленню автономного політичного і економічного статусу 
Січі в складі гетьманської держави; закріпленню основних принципів організації влади 

в козацькій державі (проголошенню обмеження прерогатив гетьманської влади 
з метою уникнення загрози встановлення деспотичного правління і декларуванню 

створення інституту публічної ради, якій мала належати першість у вирішенні стратегічних питань державного життя); 
затвердженню головних функцій у вирішенні громадських справ за Генеральною старшиною 

(а не гетьманськими слугами); затвердженню інституту Генеральних скарбників, які мали слідкувати
за державними прибутками і видатками та не допускати присвоєння гетьманом державної власності; 

визначенню адміністративних обов’язків і прав гетьмана та полковників, як керівників 
територіально-адміністративних одиниць держави та встановленню чіткого порядку 

набуття старшиною урядових посад та формування вертикалі виконавчої влади тощо

Лист гетьмана Пилипа Орлика з 
Крістіанстаду до шведської принцеси 
Ульріки-Елеонори, сестри Карла ХІІ, 

спадкоємиці шведського трону, 
із описанням своєї долі з часів смерті 

Мазепи, коли він перейняв на себе 
гетьманство, згадками про події 

1711–1713 рр., а саме про подорож 
з генеральною старшиною та 

запорожцями до Константинополя, 
вимушену (на вимогу військового 

комісара Зольдана, посланця короля 
Карла ХІІ) зупинку у місті Баба, надання 

інструкцій старшині для переговорів
з Великим візиром; події, що сталися 

після висилки короля Карла ХІІ із Бендер, 
коли гетьман Орлик та його старший син 

Григорій мало не загинули внаслідок 
додержання своєї вірності шведському 

королеві і були врятовані заступництвом 
сина кримського хана Калга-султана

(Калга Гірея) та бобруйського старости 
Яна Сапєги. Наприкінці листа Орлик 

просить захисту і протекції. 
12 грудня 1718 р.

ЦДІАК України. Ф. 2236. Оп. 1. Спр. 145. 
Арк. 1–10. Копія з оригіналу, 

що зберігається в Національному архіві 
Швеції, м. Стокгольм, колекція «Cosacica»

Лист гетьмана Пилипа Орлика з Бухареста [до барона Д. Н. фон Гепкена] з докладним оглядом 
свого життя на чужині, де він вже багато років є емігрантом, своєї політичної діяльності – 

листування з політичними діячами Швеції, Речі Посполитої, Франції, Туреччини та Військом 
Запорозьким, яке має на меті створення сприятливої політичної ситуації у Європі та втілення 

в життя планів визволення України. Акцентує увагу на  політичних подіях у Європі, 
пов’язаних з “українським” питанням. 30 травня 1741 р. 

ЦДІАК України. Ф. 2236. Оп. 1. спр. 219. Арк. 1–11. Копія з оригіналу, 
що зберігається в Національному архіві Швеції, м. Стокгольм, колекція «Cosacica»

Присяги польського короля Яна-Казимира і сенаторів 
у Варшаві про затвердження Гадяцького договору 1658 року. 

Присяги складалися в Сенаторській ізбі в присутності 
земських послів і делегації від Війська Запорізького.  

23 червня 1658 року.
ЦДІАК України. Ф. 25. Оп. 1. Спр. 286. Арк. 629

«... Дбати про лад 
у Вітчизні Запорізькій...»


