
Державний Прапор є одним із державних символів певної країни. Це 

стяг правильної геометричної (частіше прямокутної) форми із 

спеціальним забарвленням. Кольори прапора відбивають національні 

традиції, які ідентифікують певну територію протягом тривалого 

історичного періоду. 

 

Держа́вний пра́пор Украї́ни — 

сучасний прапор України, стяг із 

двох рівновеликих горизонтальних 

смуг синього і жовтого кольорів. 

Співвідношення ширини прапора до 

його довжини 2:3. 

      

Державний Прапор України затверджений Верховною Радою України 28 

січня 1992 р. Український прапор – це символ пшениці в степах під 

блакитною аркою неба, який уособлює споконвічне прагнення народу до 

миру, праці, краси та багатства рідної землі. 
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Історія українського прапора віддзеркалює всю історію Української 

державності – з прадавніх часів і до сьогодні. Вперше поєднання синього і 

жовтого з’явилося на гербі Львова: Данило Галицький подарував місту, 

заснованому у 1256 році, герб із зображенням жовтого лева на блакитному 

тлі.  
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Жовто-блакитні барви символізували Київську Державу ще до 

християнізації Русі. Майже всі герби міст Київщини й України загалом 

обрамлялися жовто-блакитними кольорами. З XVIII століття полкові й 

сотенні козацькі прапори Війська Запорозького вироблялися з блакитного 

полотнища, на якому жовтою фарбою наносився хрест, зорі, зброя, постаті 

святих. Так, упродовж історичного розвитку жовто-блакитний прапор був 

символом боротьби за національні й соціальні права українського народу і 

за часів незалежності став Державним Прапором України. У ньому втілені 

віковічні прагнення до миру, праця, краса та багатство рідної землі. 

Державний Прапор як символ країни є втіленням національної єдності, 

честі та гідності, традицій державотворення, історії та сьогодення. 
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Прапори козаків Запорізької Січі також часто мали поєднання синьо-

жовтого, особливо починаючи з XVIII століття. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На своїй картині «Запорожці пишуть листа турецькому султану» (1891 р.) 

над головами козаків Ілля Рєпін приховав на списах жовто-блакитні та 

червоно-чорні прапори. Консультантом художника, під час написання цієї 

картини, був знаний історик українського козацтва Дмитро Яворницький. 

Саме з експонатів колекції Яворницького Рєпін змалював велику частину 

амуніції, зброї, іншої козацької атрибутики, в тому числі і прапори. 
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Хто ще – окрім України – має синьо-жовті прапори і що вони 
означають  ? 

ШВЕЦІЯ: Культовий Sveriges flagga 

Скандинавська країна «Абби», «Вольво», ІКЕА та ультрапопулярної 
музичної стрімінгової платформи Spotify має дуже давні зв’язки з 
Україною – ще з давніх вікінгів 9-го та 10-го століть і пізніших часів 
Богдана Хмельницького та Івана Мазепи.   

 

 

Коли українці говорять про синьо-жовтні прапори інших, то першою 
країною називають саме Швецію. 

БАРБАДОС: Ще й тризуб! 

Барбадос – острівна країна в Карибському морі, дуже популярний курорт 
для туристів. 

Національний прапор – дві сині вертикальні смуги і жовто-гаряча смуга 
посередині з чорним тризубом. Він був затверджений в день здобуття 
незалежності – 30 листопада 1966 року, коли його підняв лейтенант Гартлі 
Доттін із Барбадоського полку. 

Одна синя смуга на прапорі 
символізує море, інша синя – 
небо, третя жовта – пісок. 

 



ПАНАМА. Провінція ЕРРЕРА: Копія українського 

Еррера – одна з десяти провінцій Панами, що розташована у Центральній 

Америці, і вона має прапор, ідентичний з українським прапором – синя 

смуга нагорі і жовта внизу. 

 
 

 

ПОЛЬЩА. СІЛЕЗЬКЕ та ОПОЛЬСЬКЕ воєводства: Спадок історичної 

Сілезії 

У Польщі 16 воєводств, і два з них – Сілезьке та Опольське – мають 
прапори синьо-жовтих кольорів. 
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