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inaction of public authorities and local governments; secondly, the appeal is a signal of shortcomings in 
the work of public authorities and local governments.  

From the content of Art. 40 of the Constitution of Ukraine, it follows that both citizens of Ukraine 
and persons who are not citizens of Ukraine, but are legally on the territory of Ukraine, and who are marked 
in the text by the term "all" have constitutional legal personality. By the way, the term "all" is used only in 
Art. 40 of the Constitution of Ukraine, and therefore it is not clear whether it belongs to the category of sub-
jects of "all people", as enshrined in Art. 21, or to the category of subjects of "all citizens". At the same time, 
in similar norms of the constitutions of European states, various impersonal terms are used to denote the 
subject of this right - "everyone", "citizens", "every citizen", "all citizens" and "every person".  

In connection with the above and in order to unify legal terminology, we believe that in Art. 40 of 
the Constitution of Ukraine, it would be more appropriate to use, instead of the term «all», the term «eve-
ryone», which, in our opinion, covers all categories of subjects of the right to appeal regardless of their 
legal status and is more in line with European experience in constitutional regulation of the studied law.  

It should be emphasized that the necessary guarantee of realization of the investigated right is the du-
ty of obligated subjects, ie public authorities, local governments and their officials and officials, to timely 
and objectively consider the appeal and provide a reasoned response to the merits of the appeal. the term 
established by the law. A similar provision is enshrined in the constitutions of Azerbaijan, Albania, Belarus, 
Armenia, Greece, Liechtenstein, Macedonia, Poland, Serbia, Turkey, Croatia, and Montenegro.  

In this regard, we propose a phrase that is enshrined in Art. 40 of the Constitution of Ukraine: "are obliged 
to consider the appeal and give a reasoned response within the period prescribed by law" to state in an updated 
version. In addition, we believe that this article should specify the obligation of these bodies and their officials and 
officials to take the necessary measures to exercise this right, which will give the subjects of appeal grounds to 
appeal, including in court , actions or inaction of officials and officials of state bodies and local governments. 

Therefore, in view of the above and taking into account the European experience in regulating the 
constitutional right to appeal, we propose Art. 40 of the Constitution of Ukraine to state in new edition: 
"Everyone has the right to submit individual or collective appeals or to personally address state authori-
ties, local governments and their officials and officials, who are obliged to take the necessary measures 
and provide a reasoned written response within the period prescribed by law."  
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ПРИЧИНИ ЛІКВІДАЦІЇ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ 
 
 

Здійснено спробу проаналізувати причини ліквідації Запорозької Січі у всьому їх різнома-
нітті та взаємозвʼязку. Показано динаміку визрівання цих причин протягом існування останнього 
запорозького Коша (1744 – 1775 рр.).  

Зроблено висновок, що Запорозька Січ як анклав всередині держави стала абсолютно не-
сумісна з абсолютною монархією, що затвердилася в Росії. Запорозька Січ, зі своєю особливою 
військово-політичною організацією і самоврядуванням, своєрідним господарським і побутовим 
укладом, гострим соціальним розшаруванням і суперечностями, виявилася чужорідним тілом все-
редині імперії 

Ключові слова: Запорозька Січ, Катерина ІІ, переселенці, Петро Калнишевський, Новоро-
сійська губернія, ліквідація Запорозької Січі, Кючук-Кайнарджийський договір. 

 
Постановка проблеми. На початку червня 1775 р. на вимогу імператриці Кате-

рини II була ліквідована Запорозька Січ, яка представляла собою одну з форм українсь-
кої державності. Розгляд причин знищення Запорозької Січі сприяє деталізації загальної 
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історії запорозького козацтва в її цілісності та хронологічній послідовності. 
Мета – визначити причини ліквідації Запорозької Січі. 
Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. У працях 

В. А. Андрущенко, В. Б. Антоновича, О. М. Апанович,  В. О. Голобуцького, 
О. І. Гуржия, К. М. Гуслистого, А. Ф. Кащенко, Ю. А. Мицика, Д. С. Наливайко, 
П. М. Саса, А. О. Скальковського, С. М. Соловьова, В. Є. Шамбарова, О. Б. Широкорада, 
Д. І. Яворницького, присвячених історії запорозького козацтва, як правило, розглядалися 
основні причини ліквідації Запорозької Січі. Але найчастіше у сферу аналізу не потрап-
ляли багато подій і явищ внутрішнього життя Січі, наявність яких також багато в чому 
визначило рішення царського уряду про її знищення. 

Виклад основного матеріалу. Перший розгром Запорозької (Чортомлицькой) Січі за 
наказом Петра І стався ще 14 травня 1709 р. Зроблено це було в помсту за перехід частини 
запорозьких козаків на чолі з кошовим отаманом Костем Гордієнко на бік Карла ХІІ та Івана 
Мазепи. У своєму маніфесті від 26 травня 1709 р. Петро І одночасно з оголошенням про 
знищення Січі наказував «надалі запорожців у російські кордони не пускати» [6]. 

Запорозькі козаки в тому ж 1709 р. переселилися на територію, підконтрольну 
Османській імперії. Тут вони спочатку заснували Камʼянську Січ, а пізніше ‒ Олешків-
ську. Однак козаки хотіли примиритися з царським урядом і повернутися на колишні 
землі. Але Петро І рішуче чинив цьому спротив [3, с. 493]. 

Ставлення до запорожців у Петербурзі змінилося після вступу на російський престол 
Анни Іоанівни. Ініціатором такого повороту став президент Військової колегії фельдмаршал 
Христофор Мініх. У ході підготовки до війни з Туреччиною за вихід до Чорного моря, він 
вбачав користь від повернення в підданство Росії запорозьких козаків [15, с. 242]. 

31 серпня 1733 р. запорожцям було вручено грамоту Анни Іоанівни про помилу-
вання і прийняття їх під владу Росії [16, с. 221]. Запорожці, визнавши себе підданими 
імператриці, в березні того ж року піднялися по Дніпру і заснували Нову Січ. Вони зо-
бовʼязувалися виконувати роль передового форпосту Росії на рубежах з Османською 
імперією. За це російська влада призначала запорозькому війську щорічну платню в ро-
змірі 20 тисяч рублів [15, с. 266]. У своє розпорядження запорожці отримали колишні 
землі, які стали офіційно називатися «Вольностями Війська Запорозького». Саме ці зем-
лі, а не платня, стали головним джерелом доходів Коша. 

Заробляли запорожці і контрабандою, тим більше, що охорону кордонів вони не-
сли самі [15, с. 267]. Активно козаки займалися і «здобичнічеством» ‒ грабунком сусідів 
[5]. Це, природньо, викликало невдоволення царської влади. 

Історія Нової Січі протікала на тлі проведення царським урядом адміністративно-
територіальних перетворень на півдні Росії. Після закінчення російсько-турецької війни 
1735 – 1739 рр. офіційний Петербург приступив до заселення цих земель втікачами від 
османського ярма – сербами, хорватами, болгарами, греками, молдаванами, угорцями. У 
1752 р. в північно-західній частині «Вольностей Війська Запорозького» була створена 
Нова Сербія, а у 1753 р. на північно-східному кордоні Січі – Слов’яносербія. Відповідно 
до наказу Катерини ІІ від 22 березня 1764 р. Нова Сербія і Новослобідський полк були 
перетворені в Новоросійську губернію. 

Козаки постійно скаржилися на те, що на них тиснуть. Вони часто спалювали ма-
єтки, утворені колоністами, вважаючи їх загрозою територіальній цілісності Запоріжжя 
[1, с. 275]. У цих діях був прямий виклик офіційному Петербургу. Були випадки і зброй-
них зіткнень січовиків з гарнізонами російських фортець. У столиці імперії це розгляда-
лося як відвертий бунт запорожців [1, с. 275; 8]. 

Але незабаром і керівництво Коша стало проявляти зацікавленість в заселенні 
«Вольностей Війська Запорозького» вихідцями з Лівобережної і Слобідської України, 
так званими «посполитими» – особисто вільними селянами. При цьому використовува-
лися навіть радикальні методи. Так, в 1772 р. козаки насильно забрали на свої землі жи-
телів села Курилівка, заснованого на запорозькому порубіжжі. У 1773 р. запорозький 
полковник Іван Гараджа напав на жителів Ізюмської провінції і привів їх у Січ [5]. Ви-
могу російської влади притягнути його до відповідальності кошовий отаман Січі Кал-
нишевський так і не виконав [7]. 

Зацікавленість керівництва Січі в заселенні «Вольностей Війська Запорозького» 
пояснювалася тим, що при правлінні Калнишевського запорозькі землі, що належали у 
своїй більшості старшині і заможним козакам, перетворилися на своєрідні багатогалузе-
ві структури фермерського типу, які потребували постійного притоку робочої сили. Як 
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вказував один з авторитетних дослідників Запорозької Січі Володимир Голобуцький, 
саме розвиток господарства, а не військові походи стали основою діяльності козаків у 
той період [3, с. 510]. 

Ліквідація царизмом Січі часто асоціюється з тим, що вона була осередком анти-
феодальної боротьби. Свідченням цього стала участь січовиків у Коліївщині та в селян-
ській війні 1773-1775 рр. під проводом Омеляна Пугачова. Крім того, як традиційно за-
значалося в історичній літературі, Січ служила притулком для селян, які втікали сюди 
від кріпацтва. 

Але в той же час і в самій Новій Січі не було соціальної єдності. Старшина, кори-
стуючись своєю владою, захоплювала кращі землі, пасовища, рибні та мисливські угід-
дя, створювала численні зимівники, де працювали наймані робітники. Вона ж включала 
до свого доходу частину надходжень від загальновійськового господарства [8]. У проце-
сі майнового розшарування прості козаки і посполити постійно поповнювали ряди бід-
няків («сірому») або переходили в розряд «підсуседків», які працювали у заможної ста-
ршини на правах, близьких до положення феодально-залежного селянства, але зі 
збереженням особистої свободи. 

Втіленням соціальної і майнової нерівності в Новій Січі став її останній кошовий 
отаман Калнишевський. Він володів численними хуторами-зимівниками, орними полями 
і пасовищами [3, с. 498-499; 11, с. 128]. На відміну від своїх численних попередників 
останній кошовий отаман Запорозької Січі жив в умовах підвищеної комфортності [11, 
с. 128]. Подібне було абсолютно немислимо за часів простого і суворого побуту Івана 
Сірка та інших кошових Січі. 

Монолітність запорозького козацтва підточувалася і внутрішніми невдоволення-
ми, які виливалися іноді у відкриту боротьбу козацької «сіроми» з заможною старши-
ною, що стала на шлях особистого збагачення. В історії запорозького козацтва того часу 
зафіксовано чимало спалахів антистаршинських виступів. Найбільш велике повстання 
козацької бідноти в Новій Січі спалахнуло 26 грудня 1768 р. Рядові січовики, незадово-
лені свавіллям старшини, повстали, захопили пушкарню, розгромили господарства ста-
ршин і заможних козаків. Січова старшина, у тому числі і кошовий отаман Калнишевсь-
кий, були змушені тікати. Але і це повстання було придушене [4, с. 102-103; 12, с. 392; 
13, с. 120; 14, с. 440]. 

У пізній період історії Нової Січі стали навіть проявлятися і аномальні для запо-
розького товариства кріпосницькі тенденції. Наприклад, під час російсько-турецької 
війни 1768 – 1774 рр., коли відчувалася гостра нестача робочих рук, кошова старшина 
намагалася ввести трудову повинність для козаків і посполитих [2, с. 150]. 

Перестала Нова Січ бути і надійним притулком від феодального гніту. Яскравим 
показником цього стала зворотна хвиля втікачів із Запоріжжя в новостворені слободи 
Новоросійської губернії [11, с. 130]. 

І все ж підстав для кріпосницьких порядків на Запоріжжі не було. Нові поселенці, 
живучи від продажу своєї праці, мали особисту свободу і могли на свій розсуд змінюва-
ти роботодавця. Січ залишалася антикріпосницькою за своєю суттю. 

Нова Січ була достатнім подразником для російського престолу, тому що в ній 
зберігалося козацьке самоврядування. Тому політика царської влади була постійно 
спрямована на його обмеження. Царський уряд задовго до ліквідації Запорозької Січі 
підготував ряд проєктів, спрямованих на істотне скорочення її самоврядування [17]. 

Невдоволення Петербурга викликала і норовливість запорозьких козаків. Найчас-
тіше вони підпорядковувалися розпорядженням центральної влади лише остільки, оскі-
льки ці розпорядження їм подобалися. Іноді це шкодило і самим козакам. Наприклад, в 
1762 р. під час епідемії чуми вони не дозволили встановити у своїх володіннях карантин, 
не пустили туди лікарів. У результаті в Січі вимерло 9 тисяч осіб [15, с. 270]. 

Слід зазначити, що ще 19 березня 1765 р., за десять років до ліквідації Запорозь-
кої Січі, проєкт її реформування підготував і направив до Петербурга генерал-майор 
Карл фон Штофельн. До цього він два роки здійснював керівництво будівництвом фор-
тифікаційних споруд у самій Січі. Безпосереднє знайомство з життям запорозьких коза-
ків сформувало у нього досить негативне ставлення до них. Штофельн, зокрема, зазна-
чав організацію «гайдамацького промислу» на Запоріжжі, а також аморальні вчинки 
верхівки січової старшини по відношенню до рядового козацтва. Він пропонував ство-
рити на запорозьких землях Дніпровську губернію (за прикладом Новоросійської) і роз-
ділити її на два полки: Нікітінський і Кодацький [9, с. 37-40]. 
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Проєкт Штофельна про реформування Запорозької Січі поклали «під сукно». Ма-
буть Катерина ІІ вважала, що ще не настав час для його реалізації. Однак він не був за-
бутий, і пізніше багато його положень будуть висунуті запорожцям в якості офіційних 
звинувачень. 

Уряд Росії турбувала і політична нестійкість запорожців, у середовищі яких іноді 
виявлялося бажання повернутися в турецьке підданство. Як писала український історик 
Наталя Полонська-Василенко, у 1755 р. запорожці «відправляли до хана кримського де-
путатів з проханням, щоб вони були прийняті під його протекцію і в їх татарської землі 
жити» [10, 136]. 

Вирішальною для Нової Січі стала російсько-турецька війна 1768 – 1774 років, в 
якій взяло участь і Військо Запорозьке низове. 

Після закінчення війни й укладення Кючук-Кайнарджійського договору (10 липня 
1774 р.) кордони Росії перемістилися далеко на південь від Запоріжжя. Нова Січ перет-
ворилася у внутрішню область імперії і виявилася, за влучним визначенням відомого 
дослідника запорозького козацтва Дмитра Яворницького, в положенні «держави в дер-
жаві» [18, с. 8]. Січ втратила значення найважливішого форпосту для захисту південних 
кордонів Російської імперії від турецько-татарської агресії. 

Роль Запоріжжя як оборонної околиці імперії помітно зменшилася ще в результаті 
утворення в 1764 р. Новоросійської губернії. На її території, відповідно до указу Катерини ІІ 
від 10 травня 1770 р., була створена Дніпровська лінія в складі семи фортець [3, с. 509]. 

Поступово втрачало своє значення в складі збройних сил Росії і Військо Запорозьке ни-
зове. У період існування Нової Січі воно, крім воєн з Туреччиною (1735 – 1739, 1768 – 1774), 
не було задіяно урядом в інших військових акціях. Запорожці не брали участі ні в російсько-
шведській війні (1741 – 1743), ні в Семирічній війні (1756 – 1763). У порівнянні з іншими коза-
цькими утвореннями російської армії, у Війську Запорозькому низовому був найнижчий рівень 
дисципліни. Заможні козаки навіть посилали замість себе на військову службу «наймитів». 
Подібні випадки набували в той час хронічного характеру [3, с. 509]. 

Крім того, у звʼязку з невизначеністю чисельності, Запорозьке Військо низове не 
мало і постійного штатного розкладу, яке було в той час в інших регулярних військових 
формуваннях, зокрема, у Війську Донському, Слобідських і Лівобережних козацьких 
полках. Це, у свою чергу, створювало незручності і труднощі здійснення контролю над 
Запорозьким Військом з боку російської влади [17]. Наступила епоха регулярних армій і 
флотів, що звело значення Запорозького Війська до ролі допоміжного. 

Доля Нової Січі визначалася і тим, що запорізький край з його роздольними сте-
пами, родючими землями, не міг не привертати до себе російських дворян. Поширення 
феодалізму давало їм можливість зміцнити свої економічні та політичні позиції. Це збі-
галося і з інтересами російського уряду, який був зацікавлений у створенні на території 
Запорозької Січі великих поміщицьких господарств, в утвердженні тут кріпосницьких 
порядків, що існували в центральних регіонах імперії. 

Висновок. Таким чином, Запорозька Січ як анклав всередині держави стала абсо-
лютно несумісна з абсолютною монархією, що затвердилася в Росії. Запорозька Січ, зі 
своєю особливою військово-політичною організацією і самоврядуванням, своєрідним 
господарським і побутовим укладом, гострим соціальним розшаруванням і суперечнос-
тями, виявилася чужорідним тілом всередині імперії. Миритися з цим офіційний Петер-
бург не міг. Та й історія підтверджує, що нічого подібного не допускає на своїй території 
жодна централізована держава. 
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SUMMARY 
Yuriy H. Osadchyy. The reasons for the elimination of Zaporizhzhya Sich. In this article the 

author makes an attempt to analyse the reasons for the elimination of Zaporizhzhya Sich in the whole 
diversity and relationships, and also try to show the dynamics of their maturation for the duration of the 
last Zaporozhye Kosh.  

The author indicates that the aggravation of contradictions between the official St. Petersburg and 
Zaporozhye Cossacks began virtually immediately after their return in 1733 in citizenship of Russia and 
grounds of the New Sich  

A new Sich became irritant to the Russian throne, also because she saved the self-government of 
Cossacks. In 1764 the Institute of Hetman was abolished, then the only edge in Ukraine, where even acted 
troop and administrative – territorial self-government, was Zaporozhye. 

The relationship between the New Sich and St. Petersburg became particularly acute after the 
formation of Ekaterinoslav province.  

Russian - Turkish war of 1768-1774 became fateful years for the New Sich. After its completion 
and conclusion of Kyuchuk– Kaynardzhiysky treaty the borders of Russia has moved far to the South of 
Zaporozhye. New Sich has turned into the interior of the empire and lost its significance as an important 
outpost to protect the southern borders of the Russian Empire from the Turkish-Tatar aggression. 

According to the author, the main reason for the elimination of Zaporizhzhya Sich was that it, as a 
kind of enclave inside the country, has become totally incompatible with the absolute monarchy, which 
was established in Russia, as well as with the ongoing Russian autocrats administrative and territorial 
reforms aimed to centralize Empire.  

Keywords: Zaporizhian Sich, Catherine II, migrants, Petro Kalnyshevsky, the Novorossiysk prov-
ince, liquidation of the Zaporozhian Sich, Kyuchuk-Kaynardzhiysky contract. 
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ПРАВО ЖІНОК НА ЗДОРОВ’Я – ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ: 
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

 
Здійснено ґрунтовний аналіз міжнародно-правових актів, якими регламентовано право на 

здоров’я жінок; зосереджено увагу на проблемних аспектах, що потребують вирішення, серед 
яких: насилля, інфікування ВІЛ/СНІД, захист під час пандемії COVID-19.  

Акцентовано увагу на значенні  загальних і спеціальних рекомендацій, розроблених між-
народними договірними контрольними органами –  Комітетом з економічних, соціальних і куль-
турних прав і Комітетом з ліквідації дискримінації стосовно жінок  для захисту здоров’я жінок, які 
покладають на держави зобов’язання щодо дотримання, захисту і реалізації прав в означеній сфе-
рі. Зроблено відповідні висновки і рекомендації щодо імплементації положень цих актів у націо-
нальне законодавство держав з метою покращення ситуації в галузі забезпечення права на здо-
ров’я  жінок і надання медичної допомоги. 

Ключові слова: гендер, жінки, захист,  здоров’я, насилля, пандемія COVID-19, права люди-
ни, правова основа. 

 
Постановка проблеми. Стать людини має значний вплив на її здоров’я в резуль-

таті як біологічних, так і гендерних відмінностей. Здоров’я жінок і дівчат викликає осо-
бливе занепокоєння, оскільки в багатьох спільнотах вони перебувають у гіршому стано-
вищі у зв’язку з дискримінацією, спричиненою соціально-культурними факторами. 
Деякі із соціально-культурних чинників перешкоджають жінкам і дівчатам користувати-
ся якісними послугами служб охорони здоров’я. До таких чинників належать: нерівні 
права й можливості чоловіків і жінок; соціальні норми, що обмежують можливості для 
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