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ВСТУП 

INTRODUCTION 

Юридична наука – це єдине ціле, що утворюється шляхом синтезу 

історичних традицій, класичних догматів, теоретичних доктрин та системи 

правових норм, що мають теоретичний та прикладний характер. Її поділ на 

окремі галузі обумовлений не тільки природою суспільних відносин, але й 

значним обсягом джерел права та неможливістю відповідно їх оцінити в силу 

певної обмеженості людського пізнання. В цих умовах, мета науковця-

правознавця полягає в тому, щоб на методологічних засадах об‘єктивно 

показати підходи до розв‘язання проблем сучасного суспільного життя.  

Отримання знань з історії та теорії держави і права є передусім тими 

основами, які є підґрунтям формування професійного зростання сучасного 

правознавця незалежно від спрямування спеціалізації його діяльності. 

Кафедра теорії та історії держави і права як структурний підрозділ 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка на високому рівні здійснює не тільки навчальну, виховну та 

методичну роботу. Співробітники кафедри ведуть великий науковий пошук в 

історичній та теоретичній сферах права. 

Традиції кафедри, які мають багаторічну історію та тенденцію до 

розширення, зберігаються і збагачуються дружним колективом однодумців. 

Багатьом науковцям та юристам-практикам автори збірника відомі своїми 

науковими роботами ( посібниками, підручниками, монографіями тощо). Так, 

нещодавно побачили світ твори: І. Безклубого (Банківські правочини: 

цивільно-правові проблеми: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний 

центр ―Київський університет‖, 2005. – 378 с.), О. Верника (Пределы 

государственного вмешательства: Теоретико-правовой аспект. – К.: Концерн 

«Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 240 с. // Межі державного втручання: 

Теоретико-правовий аспект. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. 

– 240 с.), В. Котюка (Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник. 
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– К.: Атіка, 2005. – 592 с.), А. Машкова (Введение в общую теорию 

юридических наук. – К.: „К.И.С.‖, 2005. – 254 с.), В. Самохвалова (Правові 

проблеми влади: Теоретико-методологічні та історичні засади: Навчальний 

посібник. – Одеса: Юридична література, 2006. – 152 с.), Н. Толкачової 

(Звичаєве право: Навчальний посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: 

Видавничо-поліграфічний центр ―Київський університет‖, 2006. – 367 с.), О. 

Шевченка (Історія держави і права зарубіжних країн. – К.: ТОВ Олан, 2006. – 

351 с.) та інших науковців кафедри.  

У запропонованому збірнику наукових статей, автори розглянули 

широке коло юридичних питань історичного та теоретичного спрямування.  

Розпочинається часопис колективною працею співавторів, яка присвячена 

історії виникнення та розвитку на юридичному факультеті Київського 

університету кафедри теорії та історії держави і права.  

На соціально-економічному аспекті концепції сучасної української 

національної ідеї зосереджує нашу увагу професор О. Шевченко. 

Особливості методологічних принципів дослідження меж державного 

втручання в рамках синергетичного підходу досліджуються доцентом А. 

Машковим. Історичний екскурс у царину поняття суспільного договору в 

школі природного права здійснює Н. Кабанець. Реалії та перспективи 

судового прецеденту в Україні розглядає доцент Б. Малишев. 

Доцент Н. Толкачова розглядає питання щодо особливостей розвитку 

звичаєвого права в Україні. На деяких проблемних питаннях юридичної 

історії України-Гетьманщини у своїй статті зосереджується доцент В. 

Чехович. Доцент Ж. Дзейко розкриває поняття та функції сучасної 

законодавчої техніки. З майновими правами подружжя у візантійському 

праві іконоборської доби знайомить читача доцент Л. Дячук.  

Не дивлячись на різний стиль викладення авторами наукового 

матеріалу, статті збірника мають єдиний цілісний характер і спрямовані на 

розвиток сучасної юридичної науки України.  
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І. Безклубий, В. Котюк, О. Ковальчук 

І. Bezkluby, V. Kotyk, O. Kovalchuk  

 

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ  

HISTORY OF THE CATHEDRA 

 

 У статті подаються основні етапи розвитку кафедри теорії та історії держави 

і права на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

In the article the main periods of development of State and Law Theory and History 

Cathedra at Law Faculty of Kyïv National Taras Shevchenko University are given.  

 

1 

 Центральне місце в становленні і розвитку юридичної науки в Україні 

відіграли університети. Тому всі фундаментальні напрацювання в галузі 

права нерозривно пов‘язані з університетською юридичною наукою, зокрема 

з роботами видатних професорів, хоча ми не в повній мірі знаємо про їхні 

наукові розробки, погляди, ідеї. З цієї проблематики є праця відомого 

вченого В.І.Андрейцева "Микола Іванішев", дисертаційні дослідження 

Заблоцької Л.Г. "Історія розвитку науки міжнародного права в Київському 

університеті в дожовтневий період", Ковальчука О.М. "Розвиток теорії права 

у Київському університеті в XIX – на початку XX століття". 

 В Україні першими учбовими закладами, де вивчалося право, були 

Харківський і Київський університети. Київський університет було засновано 

при Імператорі Миколі I на заміну Волинського ліцею в Кременці 8 

листопада 1833 року. Урочисте відкриття відбулося 15 липня 1834 року. В 

повідомленні про урочисте відкриття Київського університету зазначалось, 

що "15-й день липня 1834 року означено визначною в літописах Вітчизни і 

наук подією. Там, де колись рівноапостольний Володимир осяяв свій народ 

святим хрещенням, вказав йому шлях до вічного спасіння, зараз, через вісім 

століть відкрито під його і‘мям і захистом храм вищих людських знань на 
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користь жителів Західної Росії" [1, c.296-309]. Заняття в Київському 

університеті почалися 28 серпня 1834 року. 

Відкриття юридичного факультету у 1835 році в Київському 

університеті було великою подією. Це пояснювалося необхідністю 

підготовки кваліфікованих кадрів для практичної роботи в судах та інших 

державних органах. Із семи кафедр, що планувалося відкрити на факультеті, 

однією з перших свою роботу розпочала кафедра енциклопедії 

законознавства та російських державних законів. 

На кафедрі вже з моменту заснування Київського університету 

працювали видатні професори-юристи, які заклали основи юридичної науки, 

що мало великий вплив на її розвиток в Україні та Росії. 
 

Започаткували наукову та освітню діяльність кафедри енциклопедії 

законознавства та російських державних законів відомі професори. Серед 

них особливо виділявся Костянтин Олексійович Неволін (1806-1855) – 

фундатор нової науки правознавства не тільки в Україні, але й у Росії. Одним 

із найважливіших напрямів його робіт було звернення до проблем 

виникнення та історичного розвитку права, зокрема, спроба пояснення його 

закономірностей, кодифікація та ін. Ідеї вченого, постановка ним 

теоретичних питань тією чи іншою мірою вийшли за межі законодавства 

царської Росії, що сприяло розвитку вітчизняної правової науки, розробці 

оригінальних концепцій з використанням елементів різних правових шкіл і 

течій. 

У Київському університеті викладання енциклопедії законознавства 

почалося з часу заснування юридичного факультету. До 1843-44 учбового 

року лекції з цієї навчальної дисципліни читав К. Неволін, який саме в 

Київському університеті в 1839-1840 роках написав фундаментальну працю 

―Энциклопедия законоведения".  

Ця робота була змістовною, написана з використанням джерел, 

приведених у певну систему, глибоким аналізом багатьох теоретичних 

питань. ―Энциклопедия законоведения‖ К. Неволіна за рівнем не поступалася 
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відомим юридичним енциклопедіям зарубіжних країн, а в деяких питаннях і 

перевершувала їх. Жоден твір на той період не охопив стільки відомостей з 

теорії права, як ця фундаментальна праця.  

Професор К. Неволін виховав багато поколінь юристів спочатку у 

Київському, а потім у Петербурзькому університетах та Імператорському 

Училищі Правознавства. Багато з них стали науковими працівниками, 

освіченими державними діячами. Вчений відкрив їм шлях до самостійного 

розвитку вітчизняного правознавства та подальшого утвердження в Україні 

та Росії європейської юридичної науки. Однак роль К. Неволіна в історії 

Київського університету цим не обмежилася. Після короткочасного очолення 

університету Максимовичем і Цихом ректором було обрано К. Неволіна, 

який з гідністю працював на цій посаді шість років (1837-1843 рр.). За 

визначні досягнення в галузі науки в 1840 році цар Микола I нагородив його 

орденом святого Володимира четвертого ступеня. 

Професор К. Неволін написав цінні історичні монографії: 

"Рассуждения о философии законодательства у древних", "О преемстве 

Велико-княжеского Киевского престола", "Образование управления в России 

от Иоанна Ш до Петра Великого‖, ―История российских гражданских 

законов», за яку йому було присвоєно повну Демидівську премію Важливо 

зазначити, що на той час в російській юридичній літературі не було такої 

фундаментальної праці, яка вміщувала б усю систему цивільних законів від 

стародавніх часів до його днів. Характерною рисою досліджень К. Неволіна 

було те, що він широко використовував першоджерела як зарубіжні, так і 

вітчизняні. Уточнюючи і аналізуючи, приводив їх у певну систему і робив 

відповідні висновки. Своїми дослідженнями, які проводив протягом 16 років, 

намагався заповнити прогалини вітчизняного законодавства, підносячи його 

на світовий рівень. В силу об‗єктивних причин деякі з його робіт залишились 

невиданими. Загальне вчення про право у К. Неволіна було засноване на 

ідеях гегелівської філософії права. 
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З переходом К. Неволіна до Санкт-Петербурзького університету 

викладання енциклопедії законознавства було покладено на Миколу 

Дмитровича Іванішева (1811-1874), але із тимчасовим закриттям 

університету він не зміг приступити до читання лекцій. Професор М. 

Іванішев відіграв значну роль у становленні і розвитку історико-правової 

науки в Україні і Росії. М. Іванішеву – одному з перших українських юристів 

– належить думка про необхідність вивчення слов'янського законодавства 

для пояснення стародавнього російського права, щоправда, цю думку до 

нього висловлював і Г. Данилович, але не так рішуче. Київському 

університету М. Іванішев присвятив половину свого життя як професор і 

декан юридичного факультету з 1848 по 1861 рік, ректор з 1863 по 1865 роки 

і почесний член університету.  

Правова концепція вченого орієнтована на глибоке вивчення 

численних історичних фактів. Як справедливо відмічає професор 

В. Андрейцев: ―Іванішев не просто систематизував сучасні закони у 

відповідних ділянках права, але подавав цілу розгорнуту схему історичного 

розвитку законодавства в кожному конкретному питанні‖ [2, c. 220]. М. 

Іванішев намагався показати справедливу історію народу, розкриваючи при 

цьому і її негативні сторони, а також загальний розвиток права та його 

національні особливості. Для цього він використовував достовірні пам‘ятки 

права – вітчизняні, зарубіжні, приватні, офіційні, які допомагали встановити 

дійсну історію. Вчений першим звернув увагу на значення актових книг, які 

були найважливішим матеріалом для історії. Він, як і багато інших 

російських вчених, відвідав Прагу, де працював під керівництвом відомого 

чеського вченого В. Ганки. Це був період зародження і розвитку ідеї науки 

слов'янського права. 

М. Іванішев написав не так багато робіт, але всі вони належать до 

розряду самостійних і глибоких досліджень. Тому, без сумніву, в 40-х і 50-х 

роках він займав одне з почесних місць серед вчених юридичного 

факультету. Багато часу вчений приділяв опрацюванню книг Київського 
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центрального архіву. Частина робіт М. Іванішева, які були написані як 

наслідок закордонного відрядження, стосується вивчення слов'янського 

законодавства, зокрема дисертаційна робота на ступінь доктора російського 

законодавства ―О плате за убийство в древнем русском и других славянских 

законодательствах в сравнении с германскою вирою‖ (1840 р.), ―Рассуждение 

об идее личности в древнем праве богемском и скандинавском‖ (1842 р.), 

―Древнее право чехов‖ (1840 р.) та ін. В окремих роботах досліджувалися 

аспекти політичної і юридичної дійсності тієї частини російського народу, 

яка зазнавала впливу польської цивілізації. До них належать: ―О древних 

сельских общинах в юго-западной России‖ 1863 р., ―Сведения о начале унии, 

извлеченные из актов киевского центрального архива‖ тощо. Всі його роботи 

за глибиною досліджень історії слов‘янських законодавства ще в той період 

зацікавили німецьких, чеських і російських слов‘янознавців, що стало 

сильним поштовхом для розвитку слов'янської науки, яка зберегла 

пізнавальний інтерес і до сьогодні. Тенденцію вивчення права свого краю М. 

Іванішев зумів передати молоді, яка його оточувала і займалася наукою. 

Найбільш видатними серед його учнів були О. Леонтович, О. Кістяківський, 

М. Владимирський-Буданов, О. Романович-Славатинський, який був першим 

професором, що читав на юридичному факультеті курс ―історії політичних і 

правових вчень‖, досліджував окремі інститути державного права. 

 Протягом 1844-1846 років енциклопедію законознавства викладав Г. 

Цвєтков. У 1846 році прибув з-за кордону М. Пилянкевич, де він спеціально 

готувався для викладання енциклопедії законознавства. 

На юридичному факультеті Київського університету М. Пилянкевич 

читав загальну частину енциклопедії законознавства й історію філософії 

законодавства по дві години на тиждень. Результатом цього стала його праця 

―История философии права‖. І хоча її було підготовлено в 1849 році, однак 

надруковано лише в 1870 році після смерті автора під редакцією М. 

Ренненкампфа. Ця праця на той час мала важливе наукове значення. У 1866 з 

історії філософії права було лише одне видання – переклад роботи 
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німецького професора Гейера. Це був період занепаду всього просвітництва і 

особливо філософських ідей. Але, як бачимо, і тоді в Київському університеті 

були вчені, які в силу своїх можливостей робили внесок у розвиток теорії 

юридичної науки. 

 Період після реформ 60-х років на юридичному факультеті, зокрема на 

кафедрі енциклопедії права, відзначений підвищенням творчої активності 

вчених, виходом у світ фундаментальних праць у галузі права. Але головна 

особливість юридичної науки того часу полягала в новаторському перегляді 

й переоцінці застарілих теорій і напрямів. Не можна не помітити, що 

викладацька робота в Київському університеті на кафедрі енциклопедії 

права, в порівнянні з дореформеним періодом, значно поліпшилася.  

З 1858 року по 1877 рік енциклопедію законознавства, яку в зв'язку з 

введенням університетського Статуту 1863 року було перейменовано в 

енциклопедію права, по одній годині на тиждень викладав Микола Карлович 

Ренненкампф (1832-1899). Свою наукову і викладацьку діяльність у 

Київському університеті М. Ренненкампф почав у 1858 році, коли його було 

призначено на кафедру енциклопедії законознавства. Основна його праця 

―Очерки юридической энциклопедии», яка перевидавалась декілька разів. 

Вчений читав енциклопедію права, історію філософії права та історію 

іноземних законодавств. В 1869 році, коли на юридичному факультеті 

відбулося відокремлення викладання історії найважливіших законодавств від 

кафедри енциклопедії права, М. Ренненкампфа було затверджено на посаду 

професора на кафедру історії найважливіших стародавніх і нових 

законодавств. Але у зв‘язку з тим, що не було спеціаліста в галузі юридичної 

енциклопедії, він безплатно викладав з 1871 по 1880 роки також юридичну 

енциклопедію. У 1883 році М. Ренненкампфа було обрано ректором 

Київського університету, і обіймав він цю посаду до 1890 року. Це був саме 

той період, коли у своїй діяльності університет переходив від статуту 1863 

року до статуту 1884 року. Крім наукової роботи М. Ренненкампф брав 

активну участь у суспільному житті міста Києва, безпосередньо у 
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формуванні міського самоуправління, за що його було обрано в 1875 році 

міським головою на чотири роки. За цей час було побудовано думу, 

закладено Миколаївський парк і т. ін. 

М.К.Ренненкампф написав декілька праць історико-правового 

характеру, серед яких вирізняється насамперед стаття ―О современной 

обработке сравнительного правоведения‖. На його думку, чим буде більший 

кругозір, тим правильніше буде розуміння державно-правових явищ і їх 

удосконалення. 

У своїй науковій діяльності М. Ренненкампф намагався завжди бути на 

рівні світових досягнень юридичної науки. У цьому йому також допомогли 

відрядження за кордон в такі країни, як Австрія, Прусія, Франція, Бельгія, 

Англія, Італія, з метою вивчення теорії права і позитивних законодавств. 

Звичайно, знайомство з досягненнями зарубіжної правової науки не могло не 

вплинути на становлення правових поглядів молодого правознавця. Він 

вивчав багато юридичних дисциплін, але основну увагу вчений зосередив на 

питаннях теорії права як самостійної дисципліни. Його цікавили проблемні 

питання, такі як виникнення права, його форми, співвідношення права і 

моралі, відношення права до держави та ряд інших. Як наслідок – у 1869 році 

побачила світ його найкраща для свого часу праця ―Очерки юридической 

энциклопедии‖. Слід зазначити, що свою енциклопедію він опрацював і 

написав самостійно, до того ж вітчизняної літератури тоді було мало і 

доводилося використовувати літературу зарубіжних авторів.  

У 1877 році для викладання енциклопедії на юридичний факультет 

Київського університету прибув М. Хлєбніков – випускник Московського 

університету. Він очолював кафедру енциклопедії юридичних і політичних 

наук з історією і філософією права до 1880 року. Написав такі праці: ―Право 

и государство в их обоюдных отношениях», «Русское государство и развитие 

русской личности», «О влиянии общества на организацию государства» та ін. 

З 1894 до 1898 року енциклопедію права викладав М. Ренненкампф, а 

історію філософії права – Євген Миколайович Трубецькой (1863-1920), але 
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вже з 1898 року до 1906 року і енциклопедію права, і історію філософії права 

викладав Є. Трубецькой. Він був видатним мислителем, роботи якого 

увійшли в золотий фонд вітчизняної правової і філософської думки. На 

юридичному факультеті Київського університету він працював з 1899 по 

1905 роки і читав тут лекції з енциклопедії права та філософії права. Він 

видав свої ―Лекции по энциклопедии права‖, які було надруковано у 1899 

році, ―Эциклопедию права‖ у 1906 році, а в 1907 році вийшли друком 

―Лекции по истории философии права‖, 1905 році "Політичні ідеали Платона 

і Аристотеля". 

Є. Трубецькой з усіх теоретиків права Київського університету 

використовував доктрину відродженого природного права найширше.  

Короткочасно цю дисципліну читали С. Егіазаров, О. Жилін, В. 

Демченко, П. Богаєвський.  

З 1914 по 1916 роки в Київському університеті Євген Васильович. 

Спекторський (1875-1951) викладав енциклопедію права і був завідуючим 

кафедрою. За високий професіоналізм і значні досягнення в науковій сфері Є. 

Спекторського було обрано в 1918 році деканом юридичного факультету, а 

потім ректором Київського університету. Після встановлення Радянської 

влади в Україні Є. Спекторський вимушений був емігрувати в 

Чехословаччину. Там він продовжував займатися науковою і викладацькою 

роботою. Є. Спекторський працював також у Белградському і Люблянському 

університетах. У другій половині 40-х років XX століття вчений був 

прфесором Св.Владимирської православної духовної академії у Нью-Йорку. 

Є. Спекторьский написав близько 150 праць – монографії, статті, 

рецензії. Ряд його праць написані з філософії, наприклад ―История 

социальной философии‖, а також на релігійну тематику ―Християнство и 

культура,‖ ―Церковное право,‖ ―Проблема будущего и христианство‖. 

Основними серед юридичних робіт можна назвати ―Энциклопедию права‖, 

―Пособие к лекциям по истории философии права‖, ―Начала науки о 
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государстве и обществе‖ і ряд інших. Багато його робіт залишилося у 

рукописах неопублікованими за кордоном. 

 Важливо зазначити, що вчені Київського університету намагалися вивести 

українську і російську юридичну науки на один рівень з європейською. Тому 

результатом їхньої плідної праці стала розробка багатьох оригінальних ідей і 

підходів. 

Необхідно звернути увагу на те, що розвиток правової науки в 

Київському університеті, як і в університетах Росії, нерозривно пов'язаний з 

дією університетських статутів. Аналізуючи викладацьку й наукову 

діяльність професорів юридичного факультету Київського університету в 

галузі теорії права, потрібно підкреслити той цікавий факт, що їхня 

діяльність мала найбільший підйом в період дії університетських статутів 

1833 і 1863 років. 

Початок наукової і педагогічної діяльності Михайла Флегонтовича 

Владимирського-Буданова (1838-1916) припадає на 60-ті роки XIX сторіччя. 

То була епоха відомих російських економічних і політичних реформ, 

започаткованих скасуванням кріпацтва, реформою суду, місцевого 

самоврядування та інших великих перетворень. В той час в університетах 

України і Росії було прийнято і введено в дію новий статут 1863 року. 

Молоді вчені того періоду мали більш сприятливі умови для розвитку 

правової теорії, ніж їх попередники.  

Важливу роль у формуванні їх поглядів відіграло і відновлення 

відряджень за кордон. Ці поїздки позитивно вплинули на розширення 

наукового кругозору вчених. Вони мали можливість ознайомитися з 

численними джерелами, які давали великий матеріал для вирішення 

суперечок, що виникали внаслідок зіставлення висновків. З‗явилося більше 

можливостей для публікації наукових праць та зайняття слов‗янськими 

законодавствами, на що свого часу велику увагу звертали університетські 

викладачі Г. Данилович, М. Іванішев. Перебуваючи за кордоном, М. 

Владимирський-Буданов відвідав Відень, Мюнхен, Гейдельберг. Там він 



18 

 

слухав лекції корифеїв німецької юриспруденції таких, як Миттермайєр, 

Вагнеров, Блюнчлі. Потім він переїхав до Кенігсберга, де, за словами М. 

Іванішева, в знаменитому архіві стародавньої Прусії можна було знайти ще 

безліч важливих невиданих матеріалів з історії литовсько-руського права. 

Найбільше М. Владимирського-Буданова цікавила історія російського 

права, яке стало об‗єктом спеціальних досліджень в історичному плані. 

Викладання цієї дисципліни було передбачено університетським Статутом 

1863 року. Вчений займався також вивченням чеського, польського 

хорватського права. Він розумів, що законодавство не можна цілком 

зрозуміти, якщо не знати його історію. 

М. Владимирський-Буданов намагався з‘ясувати історію російського 

права з усіма його загальнолюдськими рисами і національними 

особливостями. Ця нова наука, як і її досягнення, тісно пов‘язані з науковою 

діяльністю М. Владимирського-Буданова. Вченому, який займався 

дослідженням не тільки історії російського права, а й цивільного та 

кримінального права, доводилося бути першопрохідцем в більшості питань 

йдучи зовсім «не уторованими дорогами». Тому не випадково йому дали 

звання ―патріарха сучасної історії російського права‖. Саме в галузі історії 

держави і права він захистив магістерську ―Немецкое право в Польще и 

Литве" (1864), (одне із перших досліджень про проникнення в Польщу і 

Південно-Західну Русь німецького права і особливо інститутів війтівства і 

магдебурзького права), і докторську ―Государство и народное образование в 

России с XVII в. до учреждения министерств‖ (1874) дисертації. 

За більш ніж сорокарічний період роботи в Київському університеті М. 

Владимирський-Буданов написав близько 50 праць. Це – історико-правові 

монографії, статті, рецензії, коментарі до пам'яток права і систематичний 

курс науки, над яким він працював усе життя. 

Своїми дослідженнями вчений збагатив російську історико-правову 

науку, за що був відзначений званнями почесного члена декількох 

університетів і товариств. М. Владимирський-Буданов був членом вищої 
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наукової установи країни – Академії наук, членом Київського юридичного 

товариства, дійсним членом і головою Київського історичного товариства 

Нестора Літописця. З 1882 року М. Владимирський-Буданов очолив роботу 

Київської комісії з розбору стародавніх актів, під його редакцією було видано 

близько 20 томів. У протоколі засідання Ради імператорського університету 

Святого Володимира від 4 листопада 1911 року зазначалося, що ―вчене ім'я 

М. Владимирського-Буданова користується дуже великою популярністю не 

тільки в межах неосяжної вітчизни, але і за кордоном, зокрема у Франції і 

Німеччині (не кажучи вже про слов'янські землі)‖ [3, с. 171-242]. Вченого 

вважали «родоначальником нової західноруської галузі нашої науки» [4, с. 

36-38].  

За змістом роботи М. Владимирського-Буданова можна розділити на 

дві основні групи. Частину з них потрібно віднести до галузі вивчення 

литовсько-російського і слов'янського права, інші містять узагальнення 

загальноісторичного ходу розвитку держави і права. Але і в тих і в інших 

порушуються питання загальної теорії права. Найбільш цікавим з цього 

погляду є ―Обзор истории русского права‖, який був навчальним посібником 

не тільки в Київському, але й інших університетах України та Росії. 

Потрібно відмітити, що і до М. Владимирского-Буданова робили 

спробу викласти історію російського права професор Петербурзького 

університету Михайлов і професор Московського університету Беляєв. 

Значні наукові позитивні якості мав також курс В. Сергієвича. Проте тільки 

―Обзор истории русского права‖ М. Владимирського-Буданова витримав сім 

видань і вважався на той час найкращим університетським курсом з погляду 

повноти викладу. Як відмічав І. Малиновський, він був ―єдиним повним 

курсом з історії російського права‖ [5, с.488]. У ньому була викладена історія 

російського права від стародавніх часів до видання Зведення законів, 

висвітлювалася історія державного права у зв'язку із зовнішньою історією 

права, історія кримінального і цивільного права і процесу. Ця праця має 

виключно науковий характер. Всі свої твердження і висновки вчений будує 
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на зібраних і проаналізованих ним джерелах шляхом поглибленого їх 

тлумачення. Він відкидав ті думки, які не збігалися з точними науковими 

даними, і погоджувався з тими, які відповідали першоджерелам. 

Характерним для його досліджень було те, що у своїх розробках він звертав 

увагу на ще не з‘ясовані для юридичної науки питання. 

Доповнювала ―Обзор истории русского права‖ ―Хрестоматия по 

истории русского права‖ (1872,1873,1875), яку вчений розробляв з метою 

дати можливість студентам безпосередньо знайомитися з пам'ятками 

вітчизняного законодавства. Вказуючи на важливість «Хрестоматии по 

истории русского права» для того часу, Ф. Тарановський відмічав, що поки в 

нашій літературі не має нічого рівного їй ні навіть подібного. Коментуючи 

пам‘ятки стародавнього права, М. Владимирський-Буданов намагався 

врахувати всі спірні питання, які на той час залишались відкритими. Вчений 

не обмежувався простим передруком джерел, в необхідних випадках він 

зіставляв різні видання, в тому числі і рукописні, намагаючись встановити 

дійсну редакцію кожної пам'ятки права.  

М. Володимирський-Буданов приділяв велику увагу вивченню питання 

походження права і вважав, що першоджерелом права є природа людини, яка 

підпорядковується таким же законам, як і природа органічна та неорганічна. 

Тому ―право на першій стадії є відчуттям‖, потім воно проходить через 

свідомість і перетворюється з явища природи в дію волі. Відмінність права у 

різних народів вчений пояснював рівнем розвитку економічних, культурних і 

релігійних особливостей. 

Наукова діяльність відомих професорів Київського університету 

здійснювалася в тісному контакті, як з російськими професорами багатьох 

центральних університетів Росії, так і багатьма вченими інших країн. 

Вчених Київського університету направляли у відрядження в інші 

країни не тільки з метою навчання, але й для передачі досвіду, а також збору 

архівних документів для встановлення наукової істини, що приносило 

користь як вітчизняній науці, так і західній. Це сприяло написанню наукових 
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праць, які за своїм змістом і обсягом були на рівні грунтовних досліджень 

відомих західноєвропейських вчених. 

Багато хто з професорів усю свою багаторічну наукову діяльність 

присвятили Київському університету, працюючи над проблемами теорії і 

історії держави та права. Серед них можна назвати M. Іванішева, М. 

Ренненкампфа М. Владимирського-Буданова, та інших.  

Багато вчених Київського університету обиралося почесними членами 

інших університетів, товариств. Дехто з них починав свою наукову кар'єру в 

Київському університеті, але внаслідок певних обставин, що склалися, 

продовжували свою роботу в інших університетах Росії та західних країн, 

проповідуючи там свої правові ідеї. Так, К. Неволін працював у Санкт-

Петербурзькому університеті, Є. Спекторський – у Варшавському, Є. 

Трубецькой – у Московському. 

Це ще раз підтверджує, що юридична наука в Київському університеті 

не була відірвана від загального розвитку світової правової науки, а 

використовувала її досягнення і одночасно мала свій позитивний вплив на 

той або інший напрям. 

 

2 

 Після революції 1917 р. і громадянської війни в 1920 р. наказом Київського 

Губ ВНО Київський університет було реорганізовано в зв‘язку із реформою 

вищої школи і на його базі створено Вищий інститут народної освіти ім. М. 

Драгоманова. В 1926 р. його було перейменовано в Київський інститут 

народної освіти. В 1922 р. юридичний факультет було передано в Інститут 

народного господарства з метою наблизити юриспруденцію до потреб 

народного господарства. Замість кафедри було створено предметну комісію 

загальної теорії права, яку очолював проф. Р. Розанов. Вступ до науки права 

читав проф. Р. Бобун, курс з історії права М. Василенко, історії політичних 

вчень проф. В. Бошко. 
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Київський університет було відновлено лише в 1933 р., а юридичний 

факультет у складі університету лише в 1936 р. В цьому році була також 

відновлена кафедра теорії та історії держави і права, кафедра цивільного 

права, кафедра кримінального права та процесу. 

 У зв`язку з реформою вищої школи на Україні влітку 1920 року 

Київський університет було реорганізовано і на його базі створено Вищий 

Інститут народної освіти ім. Драгоманова (з 1926 року називався КІНО 

Київський інституті народної освіти). Кафедру загальної теорії права очолив 

професор Я. Розанов. Вступ до науки права читав проф. Р. Бабун, курс з 

історії права – проф. М. Василенко, з історії політичних і правових вчень – 

проф. В.Бошко. 

З поверненням юридичного факультету до складу Київського 

університету у 1937 році на відновленій кафедрі працювали: проф. І. Бошко, 

проф. Д. Гершонов – декан юридичного факультету, доц. Б. Разін – декан 

юридичного факультету, доц. Б. Соколов, доц. Г. Олександренко, викладач 

М. Куликівський. 

Хоча юридичний факультет до другої світової війни проіснував всього 

п`ять років, але за цей короткий час було надруковано ряд монографічних 

дослціджень. 

З 1937 по 1940 рр. на факультеті проводилися різні організаційні зміни, 

а з початком війни (1941–1945 рр.) юридичний факультет в складі 

університету був евакуйований до міста Кзил-Орда Казахської РСР, де на 

базі Київського і Харківського університетів був створений об‘єднаний 

Український державний університет. 15 січня 1944 р. після звільнення Києва 

від німецької фашистської окупації університет і юридичний факультет 

відновив свою роботу. 

В післявоєнний період кафедра забезпечувала вивчення курсів: теорія 

держави і права, історія держави і права зарубіжних країн, історія політичних 

і правових вчень, а також: радянське державне і адміністративне право, 

державне право іноземних країн, римське право і міжнародне публічне право.  
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На кафедрі працювали проф. В. Бошко, який з 1944 по 1949 рр. 

завідував кафедрою, П. Стоян (зав. кафедри з 1949 по 1950 рр.), проф. В. 

Покровський (завідував кафедрою з 1950 по 1952 рр.), проф. В. Лісовський 

(завідував кафедрою з 1953 по 1954 рр.), С. Макогон (зав. кафедрою з 1954 по 

1959 рр.), проф. П. Недбайло (зав. кафедрою з 1959 по 1974 рр.). В цей період 

на кафедрі працювало багато видатних і шанованих викладачів теоретиків і 

істориків держави і права: П. Бонтош, А. Таранов, О. Гранін, В. Копейчиков, 

М. Закревський, Р. Сінельникова, Є. Колош, Є. Курішков, М. Вітрук, Д. 

Яковенко, А. Дубровіна, В.М.Катрич, А. Ткач, Є. Назаренко, Л. Потарикіна, 

Є. Тіхонова, Н. Прозорова, М. Земляний, В. Марчук, М. Стеценко, В. Хірсін, 

О. Шевченко, О. Зайчук й інші. 

У 1972 р. кафедру теорії та історії держави і права було поділено на дві 

кафедри – теорії держави і права, та історії держави і права. Кафедрою теорії 

держави і права завідували проф. П. Недбайло (1972–1974 рр.), проф. Є. 

Назаренко (1974–1979 рр.), проф. Н. Прозорова (1979–1984 рр.), проф. Є. 

Тихонова (1984–1986 рр.). В 1986 р. ці дві кафедри знову були об‘єднані в 

одну кафедру теорії та історії держави і права, яку очолював проф. А. Ткач 

(1986–1990 рр.). В Радянські часи об‘єднана кафедра забезпечувала вивчення 

таких основних нормативних курсів: теорія держави і права, історія держави 

і права СРСР, історія держави і права УРСР, історія держави і права 

зарубіжних країн, історія політичних і правових вчень, проблеми теорії 

держави і права, а також ―Основи правознавства‖ на інших факультетах. 

Значний вклад в розвиток юридичної науки в радянський період вніс 

Заслужений діяч науки УРСР, проф. член-кор. АН України, зав. кафедрою 

теорії та історії держави і права П. Недбайло (1907–1974 рр.). ―2 грудня 1968 

р. Генеральна Асамблея Організації Об‘єднаних Націй на своєму пленарному 

засіданні присудила Премію ООН за видатні досягнення в галузі прав 

людини з врученням Золотої медалі ООН постійному представнику УРСР в 

Комісії ООН з прав людини професору Київського університету П. 

Недбайло. Він був відомим в СРСР і за кордоном фахівцем у галузі загальної 
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теорії держави і права. Ним написано більше 100 наукових прав, в т.ч. 

монографії, навчальні посібники, статті, рецензії. Праці П. Недбайло по 

дослідженню норм радянського права, їх тлумаченню і застосуванню внесли 

суттєвий вклад в вітчизняну юридичну науку. За заслуги в розвитку 

юриспруденції і в справі підготовки кадрів йому було присвоєно почесне 

звання Заслуженого діяча науки України. Він був доктор honoris causa 

Лодзинського університету (Польща). З 1958 р. він представляв Українську 

РСР в багатьох органах ООН, в комісії ООН з прав людини, обирався її 

головою і віце-головою; був доповідачем шостого (юридичного) комітету 

ХVІІ сесії Генеральної асамблеї ООН, очолював делегацію УРСР на 

міжнародній конференції по правам людини в Тегерані, приймав участь в 

різних наукових семінарах і конференціях з прав людини в складі урядових, 

наукових і культурних делегацій, виступав з лекціями і доповідями в 

університетах зарубіжних країн. Він також був членом Центрального 

правління Асоціації співробітництва (содействия) ООН в СРСР, Наукової 

Ради по проблемам закордонних ідеологічних течій і Наукової Ради 

―Закономірності розвитку держави, управління і права‖ АН СРСР, голова 

секції права Науково-методичної Ради Міністерства вищої і середньої 

спеціальної освіти УРСР, ректор Київського міського університету правових 

знань, головний редактор збірника ―Проблеми правознавства‖. 

Проф. П. Недбайло в 1930 р. закінчив Харківський юридичний 

інститут. Після закінчення інституту працював викладачем кафедри теорії та 

історії держави і права, навчався в аспірантурі у проф. В. Сливицького, потім 

працював молодшим науковим співробітником науково-дослідного інституту 

радянського будівництва і права при ЦВК УРСР. В грудні 1939 р. був 

командирований на роботу у Львівський університет, в якому пропрацював 

20 років (з перервою під час війни). У Львові був завідувачем кафедри теорії 

держави і права, деканом юридичного факультету. В 1947 р. захистив 

кандидатську дисертацію на тему: ―Закон в радянській державі‖, а в 1957 р. – 

докторську дисертацію на тему: ―Применение советских социалистических 
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правовых норм‖. З вересня 1959 р. працював завідувачем кафедри теорії та 

історії держави і права юридичного факультету Київського державного 

університету ім. Т.Г. Шевченко. Ним написані фундаментальні праці: 

―Советские социалистические правовые нормы‖ (1959), ―Применение 

советских правовых норм‖ (1960) та інші, які мають актуальне значення й 

нині. 

Професор П. Недбайло займався розробкою основних принципів 

міжнародного права і міжнародної правосуб‘єктності радянських союзних 

республік, питаннями законності та правопорядку, правосвідомості та 

правового виховання населення, тлумаченням норм права. Великою заслугою 

цього вченого було теоретичне обґрунтування підвищення ролі держави і 

права в розвитку радянського суспільства. Його наукові інтереси були 

багатогранні. Він також досліджував питання з державного права та 

радянського будівництва, політичної організації радянського суспільства 

тощо. Його діяльність була відома також і за кордоном. Окремі його 

розробки перекладені на іноземні мови. Він виступав з лекціями і доповідями 

у Карловому університеті (Чехословаччина, Прага), в Люблінському 

(Польща), Ієльському (США), на європейських семінарах в Варшаві та 

Стокгольмі, був делегатом ІІІ Конгресу міжнародної асоціації юристів-

демократів, членом Ради цієї Асоціації, делегатом І Всесвітнього конгресу 

прихильників миру). 

Проф. П. Недбайло користувався великою повагою і популярністю, 

широкою науковою ерудицією, педагогічною майстерністю, високою 

культурою, принциповістю та скромністю [6]. У 2007 році виповнюється 

ювілейна дата – сторіччя з дня народження визначного українського вченого 

професора П. Недбайла.  

З 1949 р. по 1990 р. питаннями історії держави і права зарубіжних країн 

займався В. Катрич, який був завідувачем кафедрою (1950–1952 рр.), а також 

деканом юридичного факультету (1954–1957 рр.). Він брав участь у Другій 

світовій війні та був нагороджений орденами і медалями. Написав велику 
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кількість історичних праць, в т.ч. ―Історія рабовласницької держави і права 

Стародавньої Греції‖ (1969), ―Держава і право Стародавнього Риму‖ (1974) 

тощо. Дослідженнями проблем з історії політичних і правових вчень на 

кафедрі (з 1963 по 1987 рр.) займалася проф. Н. Прозорова, учасник Другої 

світової війни. Вона написала понад 60 наукових робіт, в т.ч. ―Історія 

політичних і правових вчень‖, ―Політико-правові погляди Джона Лільберна‖, 

―Політико-правові погляди М.А.Бакуніна‖, ―Політико-правові погляди 

Т.Мора‖, ―Політико-правові погляди декабристів‖ тощо. За активну участь у 

ВВВ вона нагороджена орденами ―Красная Звезда‖, ―Отечественной войны ІІ 

степени‖, ―Славы ІІІ степени‖ і багатьма медалями. 

Великі дослідження з історії держави і права України проводив проф. 

А. Ткач (1924–1990), учасник Другої світової війни. Він опублікував понад 

120 наукових праць, в тому числі 9 монографій з історії держави і права 

України, в т.ч. ―Історія кодифікації дореволюційного права України‖ (1968), 

―Розвиток радянської державності на Україні‖ в співавторстві (1966). За 

активну участь у Великій Вітчизняній війні нагороджений багатьма орденами 

та медалями. Працював з 1959 по 1962 рр. секретарем Вченої Ради 

факультету, заступником декана факультету (1962–1963 рр.), завідувачем 

кафедрою історії держави і права (1972–1986), об‘єднаної кафедри теорії та 

історії держави і права ( 1986–1990).  

Аналогічними питаннями з історії держави і права України з 1973 по 

1997 рр. займалася проф. Л. Потарикіна, учасник Другої світової війни, 

Лауреат Державної премії УРСР в галузі науки та техніки (1981). Вона є 

співавтором значної наукової праці ―Історія держави і права Української РСР 

(т. 1–2, 1987)‖. За бойові заслуги в період війни нагороджена орденами та 

медалями. 

Науково-педагогічною діяльністю в галузі теорії держави і права з 1946 

по 1994 роки займалася проф. Є. Назаренко. Вона опублікувала багато 

наукових праць, в т.ч. ―Теорія держави і права‖ (1958, 1961), ―Соціалістична 

правосвідомість і радянська правотворчість‖ (1968), яка перекладена на 
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німецьку мови. Приймала участь в розробці Концепції розвитку 

законодавства України 1997–2005 рр., Концепції державно-правової реформи 

(1997), співавтор Коментаря до Конституції України і багато інших. Нині 

продовжує працювати професором в Академії праці і соціальних відносин 

профспілок України. 

З 1971 по 1978 рр. на кафедрі працював професор В. Копейчиков 

(1923–2002), заслужений діяч науки і техніки України і академік АПН 

України, учасник Великої вітчизняної війни. З 1978 р. працював в Інституті 

держави і права АН СРСР, Національній академії внутрішніх справ України, 

з 1995 р. був науковим консультантом Президента України з питань 

державного будівництва, приймав активну участь у підготовці проекту 

Конституції України. Він написав велику кількість праць з теорії держави і 

права, в т.ч. ―Загальна теорія держави і права‖ (1995–2000), ―Механізм 

радянської держави‖ (1968), ―Державний механізм радянської федерації‖ 

(1973), ―Народовладдя і особистість‖ (1991), ―Основи правознавства‖ (1998–

2001) тощо. 

Проблемами теорії держави і права і державним правом з 1973 по 1990 

рр. займалась проф. Є. Тіхонова. Вона автор понад 100 публікацій, в т.ч. 5 

монографій. З 1984 по 1986 рр. працювала завідувачем на кафедрі. Ветеран 

праці, академік АПН України. З 1956 по 1992 рр. на кафедрі працювала доц. 

А. Дубровіна, яка досліджувала проблеми історії держави і права України. 

Вона написала багато праць, в т.ч. ―Джерела права України в першій 

половині ХІХ століття" (1966), "Державний і суспільний лад Київської Русі", 

"Судова система України в першій половині XIX століття" (1967), 

"Запровадження земельної реформи на Правобережній Україні" (1971) та інші. 

В Радянські часи на кафедрі працював відомий вчений і практик проф. 

М.В.Вітрук (1963–1971), який перейшов працювати в Інститут держави і 

права АН СРСР, пізніше працював в інших вузах Москви, а з 1991 р. суддя 

Конституційного Суду Російської Федерації, заступник голови, в.о. Голови 

Конституційного Суду РФ. Досліджував проблеми правового статусу особи, 
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методології права, правової кібернетики тощо. Автор великої кількості 

праць, в т.ч. "Право і влада" (1990), "Загальна теорія держави", 

"Політологія" (1993), "Правовий статус особи" та багато інших.  

Значний внесок в розвиток історичної науки вніс В. Марчук, який багато 

уваги приділяв науково-педагогічній діяльності і дослідженням в сфері 

історії політичних і правових вчень. Він написав дві монографії з соціології 

права (про концепцію "вільного права" Є.Ерліха), підручник з історії 

політичних і правових вчень, юридичний словник тощо. Крім того він був 

заступником декана факультету, головою профбюро факультету. З 

утворенням юридичного факультету в складі Чернівецького університету 

переїхав туди на роботу і завідував кафедрою теорії та історії держави і права. 

Великий внесок в розвиток юридичної науки України і зокрема теорії 

держави і права вніс проф. М.І.Козюбра, який з 1990 по 1996 рр. був 

завідувачем кафедри. З вересня 1996 по грудень 2002 рр. був призначений 

президентом України суддею Конституційного Суду України і за 

сумісництвом продовжував працювати і нині працює на кафедрі. Він брав 

активну участь у розробці проекту Конституції 1996 р., Декларації про 

державний суверенітет України і інших проектів законодавства. Він з 1996 

року є головним редактором часопису ―Українське право‖. Займається 

дослідженнями проблем теорії права, філософії права, теорії конституційного 

права. Він автор більше 120 наукових праць, в т.ч. ―Соціалістичне право і 

свідомість‖ (1779), ―Правове виховання молоді‖ (1985), ―Демократія і 

перебудова‖ (1988), ―Методологічні проблеми юридичної науки‖ (1991), 

―Основи політології‖ (1991 р. у співавторстві), ―Основи конституційного 

права України‖ (1997–1998 рр. співавторстві) тощо. За період своєї науково-

педагогічної діяльності він підготував більше 50 аспірантів і докторантів. В 

1996 р. обраний академіком ПАНУ, академік Академії політичних наук з 

1993 р., Заслужений юрист України з 1997 р. Крім того він також займається 

іншою науково-педагогічною діяльністю. 
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 В останні десятиліття, в умовах незалежності України на кафедрі 

відбувалися певні зміни в кадровому складі і в організації навчального 

процесу. В цей період багато досвідчених професорів і докторів наук пішли на 

пенсію або на роботу в інші вузи. Кафедра значно омолодилася за рахунок 

випускників магістратури і аспірантури факультету.  

Сьогодні на кафедрі працюють професори: О. Шевченко та В. Котюк; 

доценти: І. Гриценко, Ж. Дзейко, О. Ковальчук, О. Костенко, Б. Малишев, А. 

Машков, М. Неліп, В. Самохвалов, Н. Толкачова, Ю. Цвєткова, В. Чехович; 

асистенти: О. Верник, О. Вовк, С. Дудар, Н. Кабанець, Т. Котенко, К. Ліщук. 

Очолює кафедру І. Безклубий. 

Кафедра готує магістрів за спеціальністю ―енциклопедія права‖. На 

кафедрі функціонує аспірантура, в якій навчаються 17 аспірантів. У 

докторантуру зарахована доцент кафедри Н. Толкачова. 

 Кафедра забезпечує викладання 11 нормативних курсів і 20 спецкурсів, 

в т.ч.: історія державності України, історія права України, історія 

українського права, історія держави і права зарубіжних країн, історія 

політичних і правових вчень, загальна теорія держави, загальна теорія права, 

проблеми теорії держави і права, філософія права, основи правознавства, 

звичаєве право. 

 Дослідженнями проблем історії держави і права України і зарубіжних 

країн на кафедрі займається проф. О.О.Шевченко. Він історик за освітою, в 

1965 р. закінчив історико-філософський факультет Київського університету, 

аспірантуру по кафедрі міжнародних відносин і зовнішньої політики СРСР. 

Тривалий час читав історію України в Дніпропетровському університеті. 

Добре володіє англійською мовою. Працював перекладачем в Єгипті. На 

кафедрі історії, теорії та історії держави і права почав працювати з 1971 р. 

асистентом, доцентом і професором. Маючи великий науково-педагогічний 

досвід створив оригінальні програми з навчальних курсів і спецкурсів з "Історії 

держави і права зарубіжних країн", "Порівняльного правознавства СРСР та 
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США". Автор понад 50 публікацій в т.ч. "Історії держави і права 

зарубіжних країн" (3 видання); "Історія українського права", "Історія 

держави і права України" (курс лекцій в співавторстві); "Хрестоматія з 

історії держави і права України" і інші. З 2000 р. був головою спецради, а 

нині член спецради по захисту дисертацій. Багато зусиль прикладає для 

підготовки аспірантів (підготував 5 кандидатів юридичних наук), свій 

педагогічний досвід передає молодим викладачам кафедри. Тривалий час 

займається навчально-методичною роботою на факультеті. За великі 

досягнення в науці і підготовці юридичних кадрів нагороджений Міністерством 

освіти і науки України "Відмінник освіти". 

Дослідженням питань загальної теорії держави і права, правосвідомості 

правової культури і правового виховання населення тривалий час займається 

проф. В. Котюк, який опублікував курс лекцій з "Загальної теорії права" 

(1996),"Основи держави і права" (1998–2001–5 видань), співавтор трьох 

монографій по правовому вихованню молоді. Написав навчальні посібники 

з "Загальної теорії держави" і "Загальної теорії права" тощо. 

Великий внесок в розвиток історичної науки в Україні зробили доц. В. 

Самохвалов, який у співавторстві видав "Енциклопедію законодавства" 

(2003); "Межі державної влади" (кол. авторів: Самохвалов В.П., Машков 

А.Д., Верник О.І.), співавтор курсу лекцій з "Історія держави і права 

України" та інші. Доц. Н. Толкачова підготувала курс лекцій "Звичаєве право", 

5 розділів в підручнику "Канонічне право", для студентів юридичних 

факультетів. У 2006 р. вийшло друге видання її навчального посібника 

"Звичаєве право". Дослідженнями історії держави і права займається доц. В. 

Чехович, який є співавтором трьох монографій з історії держави і права 

України та автором понад 50 публікацій. 

В 2005 році Вченою радою юридичного факультету затверджені теми 

докторських дисертацій А. Машкову, О. Ковальчуку, які працюють над 

проблемами теорії держави і права та М. Неліпу і О. Костенку, які зосередили 

свою наукову діяльність на філософії права, історії політичних і правових 
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вчень. Підготували до захисту дисертації асистенти О. Верник, С. Дудар, Н. 

Кабанець та інші. 

 На кафедрі традиційно працює науково-студентський гурток з теорії та 

історії держави і права, проблемна група з Європейського права. Викладачі 

кафедри постійно підвищують і вдосконалюють свою професійну 

майстерність і кваліфікацію, приймають участь у науково-практичних 

конференціях, круглих столах з проблем правознавства і ведуть іншу наукову 

та громадську діяльність.  

Науковців кафедри пов‘язують давні дружні відносини з колегами 

кафедр інших навчальних закладів, що здійснюють аналогічні напрямки 

наукової та освітньої діяльності, зокрема, юридичних факультетів 

Львівського національного університету ім. І. Франка, Ужгородського 

національного університету, Університету в м. Ніш (Сербія), Московського 

державного університету (Росія).  

1. Из сообщения о торжественном открытии Киевского университета 15 июля 1834 года. // Журнал 

Министерства Народного Просвещения.–1834.– №7.– С. 296-309; 2. Андрейцев В.І., Коротких В.А. Микола 

Іванішев: Монографія – К.: Прайм, 1999. – 220 с.; 3. Протоколы заседаний Совета императорского 

университета Св.Владимира, 4 ноября 1911г. //Университетские Известия.– 1913.– №4.– 171-242 с.; 4. 

Яковкин И.И. Некролог // Журнал Министерства Народного Просвещения.–1916. Декабрь. – С. 36-38; 5. 

Малиновский И.А. Лекции по истории русского права. – Ростов-на-Дону, 1918. – 488 с.; 6.Див. 

Шестидесятилетие професора П.Е. Недбайло. – Правоведение. 1967. № 4. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ КОНЦЕПЦІЇ  

СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ 

THE SOCIAL-POLITICAL ASPECT OF THE MODERN UKRAINIAN 

 
 У статті розкриваються соціально-економічні аспекти концепції сучасної 

української національної ідеї. 

A conception of the contemporary Ukrainian national idea and legal mechanism of its 

realization are considered in the article. 

 

Сьогодні для консолідації українського суспільства, яке було 

роз‘єднане політиками під час виборчих кампаній, особливо 2004 і 2006 

років, необхідно, на думку як науковців, так і політиків, сформулювати 

концепцію української національної ідеї та правовий механізм її реалізації. 

Ми погоджуємося з твердженням, що ―настав час сформулювати нові 

загальнонаціональні цілі, які матимуть загальновизнану цінність упродовж 

кількох прийдешніх десятиліть‖ [1]. Проте постає питання, чи може 

національна ідея базуватися на інтересах одного етносу? Відповідь на таке 

запитання може бути ствердною, якщо національна ідея проголосить 

належну мету та довгострокову перспективу демократичного розвитку 

українського суспільства, привабливу не лише для українців, але й для 

громадян України інших національностей. Концепція сучасної української 

ідеї може стати привабливою для усіх громадян України, якщо вона буде 

ґрунтуватися на національних цінностях і пріоритетах, морально-духовному 

багатстві українців, їх історичному досвіді і відповідатиме прагненням і 

устремлінням всього українського суспільства. 

Належно розроблена національна ідея може оволодіти свідомістю 

різних верств українців, сприяти їх самоіндентифікації та визначити 

стратегію розвитку всього суспільства і держави. У концепції національна 
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ідея має містити достатньо перспективну модель розвитку України на багато 

десятиліть вперед, бути дороговказом стратегічного розвитку країни. У 

такому контексті і слід оцінювати інтуїцію молоді, що проявилася на Форумі. 

Сучасна політико-економічна еліта України, як показує практика її 

діяльності, неспроможна виробити ідеї, які б згуртували народ. Заради 

власних інтересів вона сьогодні узурпувала гасло Майдану ―Схід і Захід 

разом‖. Прикриваючись гаслами Майдану, вона здійснює розподіл 

державних бюджетних коштів на користь власного бізнесу; встановлює для 

себе податкові пільги і навіть планує збільшити внутрішній державний борг у 

2007 році у гривнях на 8,5 відсотка і зовнішній у доларах – на 7,8 відсотка у 

власних інтересах; прагне відновити вільні економічні зони для збагачення 

обраних [1]. Така політика не лише не об‘єднує ―Схід і Захід України‖, але й 

додатково поглиблює його роз‘єднання за соціально-економічною ознакою. 

Неправильно зрозумілий українською політико-економічною елітою 

постулат лібералізму дедалі більше буде призводити до загострення 

соціальних протиріч в нашому суспільстві. Вона не може усвідомити 

соціальний імператив, суть якого в тому, що спокій у країні може бути 

забезпечений лише у тому випадку, коли в ній піклуються про добробут 

усього населення. Тому-то гасла Майдану повинні бути замінені на цінності 

Майдану, а саме: бажання народу жити в справедливій і не корумпованій 

державі. 

Формулюючи концепцію сучасної української національної ідеї, 

необхідно брати до уваги національні цінності і пріоритети, морально-

духовне багатство українців, їх історичний досвід та досвід інших народів і 

враховувати прагнення та устремління всього сучасного українського 

суспільства. Виходячи із зазначеного, ми вважаємо, що концепція сучасної 

української національної ідеї повинна включати побудову заможного, 

справедливого, високоморального і духовно багатого громадянського 

суспільства. Проаналізуємо складові концепції сучасної української ідеї. 



34 

 

1. Побудова заможного суспільства. Побудувати в Україні заможне 

суспільство можна через реальне гарантування державою громадянам рівних 

прав і рівних можливостей. Держава повинна забезпечити громадянам право 

вільно обирати рід занять та рівні можливості посідати державні посади. 

Будь-який громадянин України повинен мати право, повідомивши 

відповідний державний орган, почати підприємницьку діяльність. Якщо 

відповідь з державних органів не приходить протягом встановленого терміну, 

то це означає мовчазний дозвіл на ведення бізнесу. Разом з тим підприємець 

повинен вчасно сплачувати податки в повному обсязі з моменту 

надходження прибутків. Податки повинні сплачуватись у повному обсязі 

всіма громадянами, починаючи з прибиральниці і закінчуючи міністром. 

Усім громадянам, що мають відповідні знання, має бути доступним 

безкоштовне отримання вищої освіти, медичне обслуговування, пенсійне 

забезпечення тощо. Порядок нарахування пенсій має бути однаковим для 

усіх громадян. Нужденним сім‘ям, дітям-сиротам, вдовам, інвалідам та 

громадянам похилого віку держава повинна надавати соціальну допомогу. 

(Подібне було закріплене в Конституції П.Орлика і практикувалось в 

Українській державі з середини ХУІІ і майже до кінця ХУІІІ століть). 

Беручи до уваги досвід країн Заходу, необхідно, щоб наймані 

працівники не тільки отримували високу заробітну плату, а й брали участь у 

розподілі прибутків виробництва будь-якої форми власності шляхом або 

придбання акцій виробництва (така практика існує в Англії і США), або ж 

шляхом отримання частини прибутків у залежності від особистого вкладу у 

виробництво (така практика існує в країнах Західної Європи). Прибутки не 

повинні привласнюватись лише власником виробництва і витрачатись тільки 

на його особисті потреби. Спільна праця власників 

виробництва(роботодавців) і найманих працівників повинна вести до 

справедливого розподілу прибутків між ними. Сьогодні у країнах Заходу 25% 

засобів виробництва перебувають у власності держави, 25% - у власності 

приватних осіб, а 50% - у колективній власності(працівників).  
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Досить складним є питання власності на землю. В Українській державі 

середини ХУІІ- кінця ХУІІІ століть існувала державна форма власності на 

землю, вона вважалася національним багатством. Існувало лише приватне 

землеволодіння. Земля була у володінні сільських громад, а користування 

нею було подвірним(сімейним). Земля перерозподілялася у користування 

кожної нової сівозміни. Землю у приватне володіння(рангове) отримували і 

козаки, і вони користувалися нею поки перебували на службі.  

У Конституції сучасної України (ст.14) зазначено, що земля є 

національним багатством. Законом можна встановити, що в Україні 

дозволяється лише приватне володіння землею з правом передачі її у 

спадщину, якщо спадкоємець особисто користується нею і має відповідну 

освіту, щоб успішно на ній господарювати. Приватну власність можна 

встановити на землю несільськогосподарського призначення, а також на 

невеликі присадибні наділи, які можуть бути об‘єктом цивільного обігу.  

2. Побудова справедливого суспільства. Щоб побудувати справедливе 

суспільство, необхідно, перш за все, знищити ту несправедливість, яка мала 

місце в Україні під час приватизації державної власності. Якщо, навіть, 

приватизація відбувалася у відповідності до існуючого законодавства, але 

аморально, як це відверто визнають новоспечені власники, підприємства 

повинні бути в судовому порядку повернені у власність держави.(Зауважимо, 

що у період нагромадження капіталу в усіх країнах заходу досить суворо 

карали за неправомірне збагачення. Навіть дрібна крадіжка каралася 

смертною карою).  

Якщо в Україні і надалі відбуватиметься приватизація, то вона має 

проходити на конкурентній основі, з дотриманням рівних(однакових) 

можливостей для всіх громадян. Акції таких підприємств повинні 

продаватись на біржах усім громадянам, або ж лише працівникам 

відповідного підприємства. Держава не повинна допускати на ринок як 

національний, так і іноземний капітал кримінального походження, так як він 

насаджує не тільки в бізнесових колах, а й у всьому суспільстві відповідну 



36 

 

мораль і етику поведінки. Компетентні органи повинні мати право вимагати 

від будь-якої фізичної або юридичної особи доказів чесного і прозорого 

походження власності і капіталів.  

Для досягнення справедливості слід встановити не лише мінімальний, 

але й максимальний розмір як заробітної плати, так і пенсії. Різниця між 

мінімумом і максимумом має бути розумною і справедливою( в Англії, 

наприклад, різниця не може бути більшою, ніж у 2,4 рази).  

3. Побудова високоморального і духовно багатого суспільства. Відомо, 

що люди народжуються з певними нахилами (до малювання, музики, 

вбивства тощо), а тому держава має створювати середовище для розвитку 

позитивних і запобігання розвитку негативних нахилів, не позбавляючи 

особу належних її прав і свобод(можна використати досвід США).  

Ганебним явищем, що розтлінює українське суспільство, є 

хабарництво, яке набуло розмаху у певних сферах. З метою викорінення 

хабарництва необхідно внести до кримінального кодексу норму лише про 

один вид покарання за такий злочин – конфіскація майна.  

Посади в державних органах, організаціях та установах мають посідати 

особи з високою мораллю і духовністю. У зв‘язку із зазначеним, необхідно 

розробити Кодекс поведінки службовця і політика, в якому встановити, що 

порушення його норм веде до адміністративної, кримінальної та цивільно-

правової відповідальності.  

Держава має всебічно підтримувати розвиток української мови та 

культури, норм моралі, звичаїв, традицій, що дісталися нам у спадок від 

наших пращурів.  

Висока духовність українського народу можлива лише за умов 

розвитку власного культурно-правового простору. А досягти цього 

неможливо без застосування української мови та подальшого її розвитку. 

Викривлена мовна політика породжує індивідуумів з конфліктною 

свідомістю, сприяє самоприниженню етнічних українців. Сьогодні 

українська мова, замість того, щоб стати об‘єднавчою силою народу, стала 
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об‘єктом політичної демагогії та цинічного до неї ставлення з боку 

можновладців, вона стала засобом викривлення історичного, психологічного 

та генетичного коду українців. Мова і національна свідомість є неподільні, і 

витіснення української мови російською, перетворює народ на аморфну масу, 

якою зручно маніпулювати. Двомовність знищує національну основу, а без 

неї немислимий демократичний розвиток країни. ―Будь-яка країна 

вирізняється з-поміж інших своєю мовою і національною культурою, а жити 

в Україні і вимагати для себе персональної державної мови – це чистісінький 

тваринний примітивізм‖ [2]. Сьогодні головним завданням в Україні в сфері 

духовності є дерусифікація і розширення сфери використання української 

мови.  

В Україні досить гостро стоїть питання створення єдиної Помісної 

церкви, яка б за своєю діяльністю була проукраїнською, проповідувала і 

впроваджувала в життя українську національну ідею. Церква повинна бути 

не тільки теоретично (конституційно), але й фактично відокремлена від 

держави. Будь-яке втручання церковників у політичне життя має бути 

заборонено законом, а порушення його норм має вести до адміністративної, 

кримінальної та матеріальної відповідальності.  

Необхідно здійснити перейменування радянсько-російських назв міст, 

вулиць, площ тощо на суто українські. Пам‘ятники радянської доби 

необхідно відправити в музеї. Встановити кримінальну, адміністративну та 

цивільно-правову відповідальність працівників засобів масової інформації за 

пропаганду насилля, аморальної поведінки, національної ворожнечі тощо.  

4. Побудова громадянського суспільства. Громадянським суспільством 

є таке суспільство, в якому особа захищена від прояву свавілля з боку 

держави та її органів, коли людина може вдаватися до судового захисту у 

випадку порушення її прав і свобод.  

Основою громадянського суспільства має бути самоврядування. 

Жителі населених пунктів мають бути організовані в громади, які повинні 

мати право самостійно, без втручання державних органів вирішувати свої 



38 

 

життєво важливі питання (освітні, охорони здоров‘я, транспортні, охоронні 

тощо). Виходячи із зазначеного, сільські, міські, районні і обласні ради 

мають бути ліквідовані, а їх депутатський корпус має зникнути. Населення, 

організоване в громади, має обирати лише голову та секретаря правління 

громади, а також керівника правоохоронного органу (міліції), податкової, 

санітарної служби тощо. Загальне поточне керівництво справами у громаді 

має здійснювати голова, а керівництво господарськими службами – 

спеціалісти, яких громада наймає і яких вона може звільнити у будь-який час. 

Необхідно реформувати прокуратуру, зберегти за нею лише 

організацію кваліфікованого дізнання і слідства, усунути її від підтримки 

державного звинувачення в суді. Сторони як у цивільному, так і 

кримінальному процесі повинні мати рівні права і їх інтереси повинні 

представляти захисники (адвокати). Процес має мати суто змагальний 

характер, а не характер обвинувачення, яким він сьогодні є за участю 

прокуратури. 

Необхідно реформувати судову систему. Судді мають обиратися 

виборцями на 5 і 10 років у віці не молодших 40 років з гарною репутацією і 

високою мораллю. Має бути введено інститут мирового судді, який би 

одноосібно розглядав дрібні цивільні і кримінальні справи. Ввести 

спеціалізацію суддів. Складні цивільні і кримінальні справи повинні 

розглядатись у складі не менше трьох суддів або ж за участю присяжних. 

Внести до відповідних нормативних актів зміни та доповнення з тим, 

щоб джерелом (формою) права були не лише норми закону, а й 

справедливість, доброта, здоровий глузд. Зауважимо, що в українців з сивої 

давнини і до кінця ХУІІІ століття головним джерелом права був здоровий 

глузд, справедливість, доброта, співчуття і таке інше, а поняття злочину 

включало ―Божий гріх‖. Звідси випливав і м‘який вид покарання за тяжкі 

злочини – штраф. ―Нехай його Бог карає!‖ – говорили у суді потерпілі, і 

судді, обрані народом, поважали бажання потерпілої сторони. 
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Внести до кодексів України відповідальність суддів за допущену 

судову помилку або незаконне судове рішення: моральні або матеріальні 

збитки, яких зазнала сторона у результаті суддівської помилки або свавілля, 

повинні відшкодовуватися за рахунок судді, а не держави. 

 В Україні вдосконалення потребує не лише судова система, а й 

юридична наука. Зокрема, помилки, які допускають судові органи, є 

результатом не тільки корупційних діянь, а й відсутності у суддів належної 

професійної підготовки. Українська юридична наука за своєю суттю 

залишається радянською, вона ігнорує не тільки розвиток нових відносин, що 

мають місце в сучасній Україні, а й досягнення в зарубіжній юриспруденції. 

Так, наприклад, в українській юридичній науці не здійснено належний поділ 

права на публічне і приватне, а відносин – на публічноправові і 

приватноправові. Тому і не дивно, що суди, приймаючи до розгляду справи, 

не розрізняють публічноправові і приватноправові відносини. Так, великий 

резонанс в Україні мали судові справи про поновлення на роботі 

Генерального прокурора, прокурора області та деяких керівників місцевих 

державних адміністрацій. 

Між Президентом України і Генеральним прокурором та керівниками 

місцевих державних адміністрацій існують відносини, що закріплені 

статтями Конституції. А тому вони є публічноправовими. Такі відносини не 

можуть регулюватися нормами трудового права, яке відноситься до сфери 

приватного права. Звільнення, наприклад, Генерального прокурора або 

керівника місцевої адміністрації за ініціативою глави держави, випливає з 

його дискреційних повноважень. Право посідати державну посаду не є 

конституційним правом на працю, а тому, у випадку звільнення з посади тієї 

або іншої особи, вона не може оскаржити своє звільнення у відповідності до 

норм трудового права, адже вона перебуває з Президентом не в 

приватноправових, а в публічноправових відносинах. Судді, приймаючи до 

розгляду справи про звільнення осіб, що перебувають у публічноправових 

відносинах, фактично посягають на дискреційні повноваження влади у 
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державі, а тому вони мають бути притягнені до дисциплінарної 

відповідальності. 

З метою знищення протиріч і плутанини в договірному праві, 

необхідно ліквідувати господарський кодекс, а окремі його норми ввести до 

цивільного кодексу. Треба також розділити ―владу і бізнес‖, тобто, 

публічноправові відносини, і ввести юридичну відповідальність за їх 

порушення. Депутати або чиновники не можуть займатися бізнесом. 

Реалізація концепції сучасної української національної ідеї можлива 

лише за умов існування відповідного інтрасоцієтального (внутрішнього) і 

екстрасоцієтального (зовнішнього) середовища. 

Система механізмів реалізації національної ідеї тісно пов‘язана із 

функціонуванням політичної організації суспільства, тобто, із системою 

державних і громадських організацій та інститутів, закріплених 

Конституцією України, через які здійснюється політична влада. Поняття 

політичної організації суспільства є поняттям суто формально-юридичним. 

Воно включає такі матеріальні об‘єкти як держава, політичні партії, 

громадські об‘єднання і спілки. Політичні ідеї, погляди, уявлення, вчення, що 

нерозривно пов‘язані із політичними установами, матеріалізуючись в них, 

створюють разом з ними інтрасоцієтальне середовище, яке або сприяє, або 

гальмує реалізацію національної ідеї. Тому-то реалізація національної ідеї 

повністю залежить від тих політичних сил, які перебувають при владі. 

Україна перебуває у певному екстрасоцієтальному середовищі, яке 

формується під впливом української зовнішньої політики, так і під впливом 

політики інших країн, таких як Росія, США, країни Європейського Союзу 

тощо. Для нашої країни існує необхідність переосмислити і з великою долею 

реалізму поглянути на існуюче екстрасоцієтальне середовище. 

Своєю політикою Сполучені Штати Америки і країни Європейського 

Союзу, які мають розвинені демократичні інститути, гарантують своїм 

громадянам широкі права і свободи, постійно запроваджують передову 

технологію виробництва, забезпечують високий життєвий рівень усіх верств 
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населення, створюють для України досить позитивне екстрасоцієтальне 

середовище. Рада Європи, членом якої є Україна, постійно моніторить в 

нашій країні питання стосовно дотримання прав і свобод українських 

громадян, створення умов для ведення підприємництва, проведення виборів 

на демократичних засадах тощо, змушує українську владу проводити 

політику, дотримуючись верховенства права. У цілому США і країни ЄС є 

досить значною притягальною силою для значної кількості українців, які 

хотіли б, щоб Україна стала членом НАТО та ввійшла до ЄС. Таке входження 

гарантувало б Україні територіальну цілісність, її демократичний розвиток, 

права і свободи громадян, застосування високих технологій у виробництві, 

швидке економічне зростання, широкий ринок збуту товарів, успішну 

боротьбу з корупцією та високий життєвий рівень населення. Нове 

екстрасоцієтальне середовище, яке б сформувалося в результаті входження 

України в НАТО та ЄС, забезпечило б швидку і належну реалізацію 

концепції української національної ідеї. 

Для успішної реалізації концепції української національної ідеї 

необхідне існування національно свідомої політико-економічної еліти. У 

будь-якому суспільстві еліти – це клас людей, що є носієм високої моралі і 

культури. Він є соціально-цементуючим чинником нації, організатором 

економічного менеджменту, бере участь у прийнятті або впливає на 

прийняття політичних рішень в країні. Еліта, як правило, є найбільш 

активною у політичному відношенні організованою меншістю суспільства. 

Елітарність – це обдарованість, вимогливість до себе, самодисципліна, 

самостійність у прийнятті рішень, наполегливість у подоланні труднощів, 

велика працездатність, прагнення брати на себе обов‘язки. Відсутність 

зазначених рис спричиняє появу віри в те, що українці називають ―долею‖, а 

марксисти – ―історичним детермінізмом‖. 

Відсутність ―добірної меншини‖ у суспільстві спричиняла його 

загибель і вела до знищення держави. З часом з‘являлася нова еліта, яка 

давала поштовх розвитку новим суспільним і політичним відносинам.  
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Зміна соціально-економічної формації спричиняє зміну еліти. Так, у 

країнах з азійським способом виробництва (Стародавній Єгипет, Стародавня 

Індія, Стародавній Китай, Вавилон тощо) елітою вважався клас чиновників, 

наділений цілим рядом як фізичних, так і розумових здібностей, що був 

носієм високої моралі та культури. У суспільстві з азійським способом 

виробництва еліта, будучи класом управителів, формувалася з різних 

соціальних верств населення за здібностями. У Стародавньому Китаї, 

наприклад, існувало шістнадцять рангів чиновників. Щоб отримати ранг 

необхідно було мати досконалі людські якості та скласти відповідні іспити. 

Такий бюрократичний апарат чиновників, що володів якостями управлінців і 

був носієм високої моралі і культури, користувався великою повагою у 

середовищі населення. Держава, беручи до уваги політичне і культурне 

значення ролі управителів, наділяла їх певними привілеями: вони мали право 

жити у розкоші, носити одяг жовтого кольору, що підкреслював їх 

аристократичність; населення повинно було ставитися до них з великою 

повагою. 

У рабовласницькому суспільстві Стародавньої Греції і Стародавнього 

Риму у період республіки елітою вважався клас людей, які були 

повноправними громадянами і виділялися із загальної маси своєю мудрістю, 

хоробрістю, справедливістю та іншими чеснотами. Саме вони посідали 

виборні посади в державних органах влади. Криза рабовласницького способу 

виробництва, яка супроводжувалась занепадом моралі, спричинила появу 

охлократії, за якої люмпен-пролетаріат почав користуватися широкими 

соціальними гарантіями. Збанкрутілі землероби, ремісники, торгівці 

одержували від держави компенсацію за свої втрати як натурою, так і 

грошима. Такі гарантії сприяли розквіту античної культури, але згубили 

економіку, а вимоги люмпена ―хліба і видовищ‖ стали надійною зброєю 

демагогів у боротьбі за владу. Хоча в античному світі існував ринок товарів, 

але ринку найманої робочої сили не виникло. Прирівнявши право 
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громадянства до права кормління, держави античного світу не змогли 

протистояти завойовникам і припинили своє існування. 

За феодального способу виробництва елітою суспільства стає 

військовий стан населення – дворянство. Воно вирізнялося із загальної маси 

населення своєю хоробрістю, освіченістю, лицарським ставленням одне до 

одного, до жінок, дітей, літніх людей. Дворяни мали особливий одяг, зачіски, 

шпаги, у їх середовищі панував культ честі, строго певні правла полювання, 

верхової їзди, дуелі, танців тощо. 

Феодальний порядок характеризується злиттям поняття власності з 

верховною владою (суверенітетом): власник землі має всі, або частину прав, 

сукупність яких складає суверенітет, який нині належить державі. Територія 

поділена на володіння (сеньйорія – у Франції, менор – в Англії), де править 

свій сеньйор, лорд, якому підпорядковане населення. На користь такого 

володільця (а не короля) населення відбуває різного роду повинності. 

Феодальні власники (сеньйори, лорди) залежать не тільки від короля, 

але й один від одного. Така залежність наступає тому, що кожен земле 

володілець одержував своє володіння від іншого, а тому залежав від нього і 

мав відбувати на його користь певні повинності. Так, наприклад, у 

відповідності до звичаєвого права країн Західної Європи васал повинен був 

відслужити військову службу на користь свого сеньйора 40 днів на рік; 

дарувати дарунки на день його народження, у випадку посвячення 

найстаршого сина у лицарі, у випадку одруження найстаршої дочки. Коли 

сеньйор потрапляв до полону, то васали повинні були зібрати кошти і 

викупити його на свободу. У свою чергу сеньйор повинен був захищати 

свого васала, викупляти його з полону. Отже, феодальний порядок 

встановлював ієрархічну структуру, яка зв‘язувала панівний стан населення в 

єдине ціле. 

У ранньофеодальний період розвитку держави влада монарха була 

виборною. Феодали обирали його із свого середовища, через спеціально 

створену раду контролювали і скеровували його діяльність, могли позбавити 
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його влади. Не дивно, що під час коронації англійських королів, коли монарх 

надягає на свою голову корону, усі пери і переси, що присутні у 

Вестмінстерському абатстві, також надягають свої корони. Вони також 

можновладці, спадкові князі Англії. 

У феодальному суспільстві країн Західної Європи зародилися 

різноманітні права і свободи і, зокрема, свобода тіла. Феодали є не тільки 

сеньйорами, але й васалами. Їх стосунки із сюзереном визначаються не волею 

монарха, а договором і правовим звичаєм. На своїй території вони самі 

здійснюють права монарха над усім населенням. Їх особистість захищена від 

сваволі монарха, їх не можна ображати. Вони навіть мають право вести війну 

проти монарха. 

Отже, не дивлячись на ієрархічну феодальну залежність всього 

населення, саме у середньовічній Західній Європі розвинулася свобода у 

повному розумінні цього слова. 

Реальна свобода – це одночасно свобода і соціальна, і особиста. 

Особиста свобода – це свобода від суспільства, правильніше буде сказати, від 

держави і подібних до неї примусових громадянських об‘єднань. Разом з тим 

свобода людини є відносною, адже не існує абсолютної свободи. Проте 

головним у свободі людини є свобода переконань - релігійних, моральних, 

наукових, політичних та їх публічного вираження у слові, друці, у 

організованій громадській діяльності. 

З іншого боку, ціла група свобод захищає особу від сваволі держави 

незалежно від питань совісті і думки: свобода від свавільного арешту і 

покарань, від образи, грабунку і образи з боку органів влади, визначає зміст 

конституційних гарантій, за які точилася вікова боротьба з монархією. Ці 

свободи, зокрема, знайшли своє відображення у Habeas Corpus Act(Англія). 

Це так звана свобода тіла, на відміну від свободи духу; конфлікти ж держави 

із світським суспільством траплялися через проблеми свободи тіла. 

Середньовічне дворянство користувалося свободами як соціальними, 

так і особистими, мало баналітети: виключне право розводити голубів, 
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кроликів, займатися полюванням, рибною ловлею; воно отримувало з селян 

платежі за помел зерна, випічку хліба, за користування мостами, шляхами 

тощо. Якщо кому-небудь із дворян не дісталося державної посади, то влада 

спеціально створювала її для нього з тим, щоб він міг отримувати з 

державної скарбниці жалування. Це була так звана синекура. 

Те, що у феодальному суспільстві було привілеєм лише сотень сімей, 

протягом століть поширювалося на тисячі і мільйон, аж поки не стало 

невід‘ємним правом кожного громадянина. Тому у західних демократіях під 

час буржуазних революцій не стільки знищувалось дворянство, скільки увесь 

народ успадковував його привілеї. Це рівність у благородстві, а не 

безправності, як це було на Сході. Селянин, дивлячись на поважне поміж 

себе звернення у середовищі дворян, став називати свого сусіда Sir і Mon 

Siur, тобто, пане, мій пане, і у ставленні до себе вимагав форми величності: 

Ви (Вони). Усе це проходило у період коли відбувалося становлення 

національних мов, національної загальної і правової культури. Саме тому, 

наприклад, в англійській мові існує звернення до особи будь-якого віку лише 

у формі ―Ви‖, що підкреслює поважне ставлення до особистості людини. 

Порушення прав особи можна було захистити у суді рівних, тобто, у 

суді за участю присяжних. 

Зазначене є схематичним становленням свободи, що зародилася у 

середньовічній Європі, а дійсність була набагато складнішою. Правова 

свобода була свободою для небагатьох, адже вона з‘являється як привілей. 

Проте з часом цей привілей поширюється на все населення. 

Люди, що виховані на східних традиціях, що дихали віковим повітрям 

рабства, нізащо не погоджувалися із свободою для небагатьох, хоча б 

тимчасово. У феодальній Росії жоден із станів населення до кінця ХУІІІ 

століття не користувався якимись привілеями чи особливими правами. Вся 

повнота влади у феодальній Росії – законодавча, виконавча і судова належала 

монарху. Він же був і верховним власником землі, а від Петра І монархам 

належала і релігійна влада. Це і робило російську монархію деспотичною. 
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У феодальній Росії була відсутня система сюзеренітету, васалітету. 

Служилі люди – бояри і дворяни – не користувалися правом вільного 

переходу на службу від одного феодала до іншого. Якщо хто-небудь 

здійснював такий перехід, то це вважалося державною зрадою, яка каралася 

смертною карою. Ні дворяни, ні церковники не мали права власності на 

землю. Право власності на землю дворян було закріплене лише у кінці ХУІІІ 

століття жалуваною грамотою Катерини ІІ. 

Якщо у країнах Західної Європи селяни втрачали волю на основі 

договору, то у Росії селяни були перетворені на рабів спеціально прийнятим 

―Соборним Уложення‖ 1649 року. Окрім того, міське населення Росії також 

було прикріплене до міст і не мало права вільного переїзду з міста до міста. 

Отже, у царській Росії не існувало якихось привілеїв для будь-яких 

станів населення. Населення бажало, щоб вони були для усіх, або ж ні для 

кого. А тому ніхто їх і не мав. Саме тому на місці самодержавної Росії 

опинилася комуністична імперія з тоталітарним режимом. 

У буржуазному суспільстві елітою вважається клас підприємливих 

людей, які, завдяки своїй енергійності та здібностям, досягають успіхів у 

житті. Вони є носіями високої моральності, порядності та релігійності. 

Головним для них є не збагачення, а досягнення успіху, виділення із 

загальної маси населення, підкреслення своєї багатогранності. Тому-то 

досить часто нагромаджений капітал вони жертвують на благочинні цілі, 

створюють спеціальні фонди, через які фінансується допомога зубожілим, 

розвиток науки з метою подолання хвороб тощо. Останнім часом у країнах 

Заходу еліта почала залучати найманих працівників до участі в управлінні 

виробництвом і надала їм право власності через акціонування на засоби 

виробництва. Буржуазна еліта в країнах Заходу спрямовує свою діяльність на 

задоволення безпосередніх потреб людини, як виробника і споживача, 

працівника і громадянина і зміцнення на цій базі позитивних, гуманних засад 

в усіх сферах суспільного життя. Громадянське суспільство, правова 

держава, розподіл влади – є основою політичної структури демократичних 
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країн Заходу, у якій поняття панівного класу(еліти) поступово розмилося. 

Таким чином, процес соціалізації суспільства в країнах Заходу завдяки 

відповідній політиці еліти виник і розвивався шляхом ненасильницьких дій. 

Виникло абсолютно нове суспільство, яке розвивається без гострих протиріч 

у напрямку побудови і зміцнення справедливої, правової і соціальної 

держави. 

В Україні у період існування незалежної держави(середина ХУІІ- 

кінець ХУІІІ століть) елітою суспільства було козацтво – військовий стан 

населення. Доступ до цього стану був відкритим для всіх верств населення. 

Можна було вільно перейти із селян, міщан(податного стану) в козаки, і 

навпаки – із козаків в селяни чи міщани. Національно-визвольна війна 

українського народу (1648-1654 рр.) супроводжувалася демократичною 

революцією, в результаті якої було знищено магнатське і шляхетське 

землеволодіння та будь-яку особисту залежність селян. Земля стала 

державною власністю. Тим самим було знищено і феодальний спосіб 

виробництва та відкрито шлях для капіталістичного розвитку України. Усі 

верстви українського суспільства користувалися рівними правами: існувала 

свобода слова, свобода занять, свобода пересування; жінки користувалися 

рівними правами з чоловіками, а іноді, навіть ширшими, ніж чоловіки. Усі 

органи державної влади із самого низу і аж догори були виборними; 

виборними були усі ланки судових органів, а у роботі громадських та копних 

судів могли брати участь усі бажаючі громадяни. Основним джерелом права 

зазначеного періоду було так зване загальне право, яке базувалося на високій 

моралі та етиці, високій духовності, культурі та загальній освіченості 

українців. Злочин вважався ―Божим гріхом‖, а кримінальне переслідування 

було справою приватною. Тому судовий процес мав змагальний характер, а 

покарання характеризувалося великою гуманністю. Українське суспільство 

дбало про захищеність сиріт, вдів, калік та літніх людей. 

Проте частина української старшини, пішовши на співробітництво з 

російським урядом, і, набувши право володіння землею та прагнучи 
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закріпити своє панівне становище, зрадила інтереси українського народу. 

Вона мовчки погодилася на ліквідацію Української держави та українського 

права, на закріпачення українських селян та перетворення їх у фактичних 

рабів. Можна стверджувати, що частина тогочасної української еліти 

погодилася на знищення своєї ідентичності, на розчинення в російському 

феодально-кріпосницькому суспільстві. 

У колишньому Радянському Союзі елітою був клас номенклатури. 

Номенклатура виникла як історичне продовження організації професійних 

революціонерів.  

Якщо буржуазія панує в економіці і на цій базі відіграє провідну роль у 

політиці, то номенклатура здійснює в першу чергу політичне керівництво 

суспільством, і в другу – керівництво економікою. Якщо буржуазія є 

панівним класом тому що володіє власністю, то номенклатура є панівним 

класом тому, що у її руках концентрується політична влада і вона 

розпоряджається власністю. 

Головним критерієм, за яким відбирали до номенклатури, були 

політичні ознаки. Особа, яка була включена у списки номенклатури, якщо 

вона дотримувалася писаних і неписаних номенклатурних правил, могла 

бути спокійною за свою кар‘єру. Кожен член ієрархічної структури 

номенклатури одержував у своє розпорядження певну частину державної 

власності(завод, колгосп, лікарню і т. ін.) або влади з негласною умовою бути 

лояльним до всієї номенклатурної корпорації. Зрада корпоративної етики або 

інтересів вела до виключення з номенклатури або до судового 

переслідування. Відносини у апаратному середовищі номенклатури 

визначалися не законом чи нормами права, а ―правами звичаю‖, що 

складалися протягом тривалого часу і нагадували закони тваринного світу, в 

якому точиться жорстока боротьба за виживання. 

Члени номенклатури були спаяні єдиною метою - утримати політичну 

владу, яка давала їм можливість вільно розпоряджатися власністю, 

користуватися спецрозподільниками, відомчими санаторіями, будинками 
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відпочинку, спецлікарнями, мисливськими спецугіддями тощо. 

Корпоративна міцність номенклатури полягала в неможливості змістити 

номенклатурника з посади, його можна було лише перемістити з однієї 

посади на іншу. 

Радянська номенклатура проявляла глибоку ворожість до інших 

соціальних груп населення у середині країни, а також до зовнішнього 

капіталістичного світу як ворожої їй сили. Своєю замкненістю номенклатура 

породжувала змовницьке мислення, робила ставку на застосування сили у 

проведенні зовнішньої політики, здійснювала інформаційну блокаду 

населення, фальсифікувала соціально-економічні умови життя у країнах 

Заходу, постійно культивувала страх радянських людей перед ―агресивними‖ 

намірами НАТО і особливо США. Цей страх донині сидить у свідомості 

українського народу незалежної України. 

Номенклатура виробила такі психологічні якості, які дозволяли їй 

розкрадати так звану ―загальнонародну‖ власність. У незалежній Україні 

колишня номенклатура почала здійснювати конверсію державної власності у 

приватну власність. У цьому процесі активну участь брав і криміналітет, 

який займався підпільним ―підприємництвом‖, торгівлею наркотиками. 

Рекетом, так званим кришуванням тощо. Саме колишня номенклатура і 

кримінальні елементи перетворили колишню державну власність у свою 

приватну власність. Окрім того вони захопили в Україні і політичну владу. 

Отже, в Україні відбулося поєднання власності і влади в одних руках – 

номенклатурно-кримінальних. Колишня номенклатура і криміналітет 

перетворилися в Україні на олігархічно-кримінальну еліту. 

Олігархічно-кримінальна еліта України, поєднуючи в своїх руках владу 

і власність, проводить суто суб‘єктивну, вигідну лише їй як внутрішню, так і 

зовнішню політику. Її внутрішня політика спрямована на подальше власне 

збагачення і подальшу приватизацію державної власності. Вона дегуманізує 

морально-етичні і культурно-правові цінності українського народу, 

фетишизує товарно-грошові відносини. Демонізація нею ―золотого тільця‖ 
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спричиняє викривлення і моральну деградацію свідомості українців, 

породжує аморальну поведінку і відвертий цинізм у людських відносинах, 

перетворює людину у несвідому істоту з хапковими інстинктами. Вона 

прагне усунути народ від соціального і політичного життя, загнати його в 

турботливий, суто матеріальний світ змагальності. Усе це в сукупності 

породжує в суспільстві жорстокість і руйнацію, шкурництво і ненависть, 

презирство та глибоку деградацію і підлість, втрату людиною будь-якої віри 

в справедливість, доброту, чесність, порядність. 

Олігархічно-кримінальна еліта України є малоосвіченою, а частина її – 

просто неграмотною, яка робить величезну кількість граматичних помилок 

як у письмовому вигляді, так і в усній мові. Будучи ще й антиукраїнською, 

вона неспроможна виробити свою ідеологічну платформу, бути вітальним 

чинником прогресу. Генетично кримінальна за своєю суттю, вона є суто 

деструктивною силою, яка використовує перебування при владі для власного 

збагачення. Така еліта не може сприйняти, а тим більше реалізувати 

концепцію сучасної української національної ідеї. Вона може пропагувати 

лише гедонізм з космополітичним фартушком. 

Україні потрібна патріотично налаштована і національно свідома еліта 

з високою самодисципліною, відданістю українським національним 

інтересам, вимоглива до себе, яка може взяти на себе обов‘язок вирішити 

соціально-економічні і політичні проблеми, які існують в нашій країні. 

Національно-патріотична еліта, поєднавши енергійну реалізацію сучасної 

української національної ідеї саме з феноменом нації, зможе забезпечити 

оздоровлення морального клімату в суспільстві, забезпечити подальшу 

демократизацію життя і зростання добробуту населення, побудувати 

могутню соціальну, правову і справедливу українську державу. 

 

 1. Ростовський Андрій, Юрій Штепа. Українська національна ідея: від плачу до конструктивного 

діалогу. – газета Дзеркало тижня, 2006, 9 вересня.; 2. Україна молода, 2006, 22 вересня. 
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ПОНЯТТЯ ТА ФУНКЦІЇ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТЕХНІКИ 

CONCEPT AND FUNCTIONS OF LEGISLATIVE TECHNIQUES  

 

У статті аналізуються поняття і функції законодавчої техніки. Основний акцент 

зроблено на дослідженні таких найважливіших характеристик законодавчої техніки, як 

її зміст, структура, сутність, функції, види та її співвідношення із законодавчим 

процесом. 

Concept and functions of legislative techniques. The author of the given article analyses 

concept and functions of legislative techniques. The main accent is made on the research of 

matter, structure, essence, functions, forms as the most important signs of the legislative 

techniques and its correlation with legislative process. 

 

Проблеми поняття, а також функцій законодавчої техніки у сучасній 

вітчизняній та зарубіжній юридичній науці не знаходяться поза увагою 

науковців. Про це свідчать праці сучасних вітчизняних вчених – І. Билі, П. 

Рабіновича, А. Ткачука, Г. Шмельової, А. Шуліми, О. Ющика і інших та 

зарубіжних науковців - В. Баранова, В. Краббе, А. Келермена, Д. Керімова, 

А. Сейдмен, Р. Сейдмена та Н. Ебейсекера, Ю. Тіхомірова, Д. Чеваріні і 

інших. Однак не усі аспекти цієї проблеми достатньо повно висвітлені у 

літературі, а деякі із них взагалі лишаються поза межами обговорення. Не 

можна сказати, що не розглядаються такі проблеми, як поняття законодавчої 

техніки, її співвідношення із юридичною, нормотворчою, правотворчою та 

іншими видами техніки, її вплив на ефективність законотворчості та якість 

законодавства, як засіб обмеження суддівського розсуду, питання реалізації 

засобів і правил законодавчої техніки у законодавчій практиці, якості закону 

і інше. Однак законодавча техніка як багатоаспектне явище ще й досі не має 

усталеного розуміння її поняття та функцій.  
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Необхідність подальшого наукового осмислення поняття та функцій 

законодавчої техніки зумовлюють, перш за все, зміна підходів до 

праворозуміння у вітчизняному правознавстві, природи прав і свобод людини 

і громадянина, переосмислення значення і місця різноманітних джерел права 

у правовій системі України, інтеграція нашої держави до європейського 

співтовариства та інші зміни у державно-правовій сфері. Тому актуальність 

дослідження поняття та функцій законодавчої техніки зумовлена 

необхідністю розширити і поглибити наукові уявлення із зазначених 

ключових проблем законодавчої техніки, удосконалити практику 

законотворчості завдяки ефективному позитивному застосуванню правил і 

засобів законодавчої техніки, удосконалити правозастосовну практику. 

Сучасні підходи до розуміння законодавчої техніки в тій чи іншій мірі 

відображають багатоманіття уявлень про це юридичне явище, які 

сформувалися у європейській, у тому числі дореволюційній вітчизняній 

юридичній літературі в ХІХ – на початку ХХ ст. Тим не менш, сьогоднішні 

підходи до вирішення різних проблем теорії і практики законодавчої техніки, 

перш за все, базуються на тих ґрунтовних доробках у сфері використання 

правил і засобів законодавчої техніки, які сформувалися за радянських часів.  

Специфіка осмислення законодавчої техніки у радянській юридичній 

науці виявлялася у тому, що продовжував існувати досить широкий спектр 

підходів до її розуміння. Так, у науковій літературі висловлювалися думки 

щодо тлумачення законодавчої техніки як сукупності правил, якими слід 

керуватися при створенні законів і при цьому основна увага приділялася 

питанням розробки кодексів. [8, ст.11; 11,ст. 142]. Однак, у зв‘язку із 

поширенням позитивістського напрямку вчення про право, поняття 

законодавчої техніки досить часто ототожнювали із поняттям нормотворчої 

техніки (до поняття і структури законодавчої техніки включали не лише 

правила і засоби створення законів, однак також всіх правових актів) [14,ст. 

36; 10,ст. 5]. Крім того, у науковій літературі нерідко ототожнювалися 

поняття законодавчої, нормотворчої та юридичної видів техніки. [28,ст. 46] 
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Сучасний стан наукової та практичної розробки проблем законодавчої 

техніки виявляється у поступовому переосмисленні її як з точки зору змісту, 

так і форм прояву, місця і призначення у правовій системі тощо. В цілому, 

нові теоретико-методологічні підходи до дослідження законодавчої техніки 

спрямовані на забезпечення створення системи якісних законів з метою 

ефективного позитивного втілення їх у життя. 

Як багатоаспектне явище, законодавча техніка не може бути охоплена 

одним, універсальним визначенням її поняття. Існують різні тлумачення 

терміна „законодавча техніка‖, які умовно можна поділити на кілька груп.  

Одним із найбільш розповсюджених є підхід, у відповідності із яким 

законодавча техніка розуміється, за винятком певних нюансів, як система 

правил і засобів формулювання законів (та підзаконних актів) у відповідності 

із їх сутністю та змістом [17,ст.176-177; 7,ст.155], а також їх систематизації 

[10,ст.3; 27,ст.503 ]. Основні аргументи на користь цієї позиції зводяться до 

того, що зазначені елементи законодавчої техніки забезпечують відповідний 

вираз сутності та змісту закону, точність і визначеність його форми, 

доступність та ефективність реалізації.  

Суть другого, дещо вузького, однак досить розповсюдженого підходу 

полягає в тому, що сучасні дослідники під законодавчою технікою розуміють 

спосіб, метод здійснення законодавчої діяльності, який забезпечує підготовку 

якісно досконалих актів [22,ст.51; 29,ст.80-85]. Видається, що при такому 

визначенні законодавчої техніки вченими акцентується увага лише на 

окремих її аспектах і відволікається увага від інших вельми важливих її 

сторін, без яких характеристика законодавчої техніки є неповною. Досить 

вузьким і спірним є також розуміння законодавчої техніки, відповідно до 

якого вона розглядається як властивість законодавства [30,ст.158-159], що не 

сприяє розкриттю поняття законодавчої техніки в повній мірі. 

Існує більш широкий підхід до розуміння законодавчої техніки: до її 

змісту включають такі елементи, як пізнавальний, нормативно-структурний, 

логічний, мовний, процесуальний і інші чи акцентується увага на декількох з 
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названих складових [23,ст.9; 20,ст.10]. Розширене розуміння законодавчої 

техніки, на думку Ю. Тіхомірова, сприяє більш тісному зв‘язку „змістових та 

формально-юридичних засобів підготовки законів‖ [23,ст.9].  

Як прагнення внести ясність у розуміння законодавчої техніки є розгляд 

її у науковій літературі одночасно з різних точок зору, зокрема у широкому 

та вузькому значеннях, як це зроблено у праці А. Нашиц [16,ст.138]. Однак, 

видається, що поняття законодавчої техніки у широкому значенні, 

запропоноване А. Нашиц, не повинно розповсюджуватися на усі сфери та 

стадії правоутворення.  

Названі вище та інші підходи до розуміння законодавчої техніки 

підкреслюють її багатоаспектний характер. Однак неправильно було б як 

невиправдано звужувати, так і розширювати поняття законодавчої техніки. 

Вирішення цієї проблеми значною мірою залежить від підходів до розуміння 

права, закону, законодавчого процесу, юридичної техніки та інших правових 

явищ. Відповіді на питання про поняття та значення законодавчої техніки 

можна отримати, розглянувши послідовно окремі аспекти її прояву, а саме 

зміст, сутність та призначення і інші важливі властивості законодавчої 

техніки. 

У зв‘язку із необхідністю дослідити проблеми змісту законодавчої 

техніки постає питання про співвідношення законодавчої техніки і 

законодавчого процесу, які неоднозначно вирішуються у правознавстві. 

Все більше авторів схиляються до висновку, що законодавча техніка – 

більш складне суспільне явище, ніж лише система засобів і правил створення 

і систематизації законів (чи в цілому всіх нормативно-правових актів). Однак 

недостатньо обґрунтованими видаються намагання ряду вчених (А.Піголкіна, 

Ю. Тіхомірова та деяких інших) розширити зміст законодавчої техніки 

шляхом включення до числа її елементів процесуального чи процедурного 

(які часто ототожнюються один із одним) аспектів створення законів. В 

якості одного із аргументів висувається теза про те, що у законодавчій 

техніці „органічно переплетені організаційно-технічні методи підготовки і 



55 

 

методичні засоби оформлення проектів‖ [20,ст.10] та вони є аспектами 

одного і того самого явища – регламенту створення проектів нормативних 

актів.  

Існує також інше тлумачення змісту законодавчої техніки. Так, досить 

поширеними є думки про те, що законодавча техніка - це „спосіб здійснення 

законодавчої діяльності‖, які аргументуються тим, що „предметна основа‖ 

законодавчого процесу (тобто зміст законодавчих актів) підпорядкована 

загальним вимогам техніки законотворчості - основи законодавчої техніки 

[29,ст.80-85].  

Тим часом, окремі висловлювання щодо співвідношення законодавчої 

техніки і законодавчого процесу як взаємозв‘язаних, однак відносно 

самостійних правових явищ [10,ст.17], поки що не мають достатньої 

підтримки і опрацювання у юридичній літературі.  

На наш погляд, наведені вище аргументи на підтримку того чи іншого 

підходу звучать переконливо, проте, враховуючи досить прозорі межі між 

законодавчим процесом та законодавчою технікою, доцільним є 

виокремлення спільних та відмінних рис зазначених явищ правової системи 

держави. 

Спільні риси законодавчої техніки та законодавчого процесу 

виявляються у тому, що вони є об‘єктивно існуючими складовими правової 

системи тієї чи іншої держави. Як складові правової системи держави, вони 

тісно взаємозв‘язані та детермінують один одного, оскільки мають вольовий, 

цілеспрямований характер, спрямовані на забезпечення ефективного 

правового регулювання. Крім того, взаємообумовленість законодавчої 

техніки та законодавчого процесу виходить із того, що вони мають єдиний 

об‘єкт – закон, а також втілюються у життя одним і тим самим суб‘єктом – 

органом законодавчої влади.  

Відмінні риси між законодавчим процесом та законодавчою технікою 

виявляються у наступному:  
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1) Зміст законодавчої техніки включає систему засобів і правил 

створення та систематизації законів (у формі кодифікації та консолідації); 

зміст законодавчого процесу - послідовно здійснювані дії щодо розробки, 

прийняття, оприлюднення та зміни законів, які закріплюються у юридичних 

документах. 

2) За формою, яка є виявом її змісту, законодавча техніка 

втілюється у певних засобах і правилах, а законодавчий процес складається із 

послідовно здійснюваних дій, які закріплюються у юридичних документах.  

3)  Законодавчий процес практично завжди є юридично 

регламентованим, на відміну від правил і засобів законодавчої техніки, які не 

завжди закріплені у нормативно-правових актах. 

Таким чином, враховуючи специфіку сучасної вітчизняної правової 

системи, у тому числі відмінності їх змісту, форм прояву та закріплення і 

інших характеристик законодавчого процесу і законодавчої техніки, вони 

існують як взаємозв‘язані, однак відносно самостійні правові явища. 

Тим не менш, у зв‘язку із правоінтеграційними процесами, поступовим 

проникненням до правової системи України судового прецеденту, який є 

основним джерелом права в англосаксонській правовій сім‘ї, у якій немає 

права поза судовим процесом, включення процедурного аспекту до поняття 

законодавчої техніки набуватиме актуальності. Проте, у сучасний період 

розвитку правової системи України вбачається недоцільним розширювати 

зміст законодавчої техніки включенням до числа її елементів процесуального 

чи процедурного аспекту створення законів.  

Законодавчу техніку в юридичній літературі здебільшого розглядають у 

прикладному аспекті. В якості аргументів висуваються тези про те, що 

законодавча техніка „охоплює чисто технічні моменти підготовки проектів 

нормативних актів‖ [24,ст.255]. Дійсно, досить спірним є питання про 

включення до поняття законодавчої техніки пізнавального елементу (Ю. 

Тіхоміров [23,ст.9]) чи навіть розуміння її як юридичних знань (Д. Керімов 

[10,ст.13]), що, очевидно, обумовлено поширеними ще за радянських часів 
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підходами про законотворчість як пізнавальну, наукову діяльність та 

юридичну техніку як доктрину. Вищезазначений підхід не має під собою 

реального підґрунтя вже тому, що техніка не виконує функцію пізнання.  

У зв‘язку із розглядом питання щодо співвідношення законодавчої 

техніки і пізнавальної діяльності, можна зазначити, що процес проектування 

законів та наукова пізнавальна діяльність, як правильно зазначає В. Сирих, 

відрізняються не стільки за пізнавальними засобами, а саме за їх завданнями 

та результатами [1,ст.39]. Що стосується законодавчої техніки, то завданнями 

та результатами її застосування є не пізнання нового у державно-правових 

явищах, а створення за допомогою її правил і засобів якісних за формою і 

змістом законів. Враховуючи вищенаведене, законодавчу техніку не можна 

охарактеризувати як науку.  

Однак зазначене не заперечує думки про те, що законодавча техніка 

ґрунтується на досягненнях науки: теорії права та галузевих юридичних 

наук, а також на здобутках філософії права та соціології права, історико-

правових наук, логіки, правової лінгвістики та інших суспільних наук. В той 

же час, юридична наука засновується на практиці застосування правил і 

засобів законодавчої техніки. І тому вкрай важливого значення для створення 

якісних законів набуває наукове опрацювання різних проблем законодавчої 

техніки та втілення їх у практику законодавчої діяльності. У зв‘язку з цим 

існує необхідність дослідження глибинних закономірностей розвитку 

законодавчої техніки:  

1) удосконалення законодавчої техніки на основі процесів інтеграції 

певних досягнень теоретико-історичних, галузевих, міжгалузевих і 

прикладних юридичних наук, міжнародно-правових, а також інших 

суспільних і технічних наук та законодавчої і правозастосувальної практики з 

питань розробки правил та засобів створення і систематизації законів;  

2) поступова подальша диференціація, виокремлення в системі 

правил і засобів законодавчої техніки окремих їх груп в залежності від видів 
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законів, які створюються (конституція, поточний закон, кодекс, закон, 

прийнятий в результаті проведення референдуму тощо) та інших підстав;  

3) уніфікація існуючих та формування нових категорій і понять у 

сфері застосування правил і засобів законодавчої техніки;  

4) перехід до розробки і застосування правил і засобів законодавчої 

техніки, які повинні слугувати закріпленню, реалізації та гарантіям прав і 

свобод людини і громадянина з урахуванням загальнолюдських правових 

цінностей. Як слушно зазначає Робер К. Бержерон, „надто суворі санкції, 

надто жорстка і складна процедура повинні відступити‖ [3,ст.13];  

5) ґрунтовне закріплення саме на рівні законів правил і засобів 

створення нормативно-правових актів, як це зроблено, зокрема у законі 

Республіки Білорусь „Про нормативні правові акти Республіки Білорусь‖ від 

10 січня 2000 р. № 361-3 і ін;  

6) розвиток законодавчої техніки у зв‘язку із впливом 

правоінтеграційних процесів та інші.  

Слід враховувати також можливі протиріччя між законодавчою технікою 

та наукою, у тому числі юридичною, оскільки як законодавча техніка може 

не враховувати досягнення науки, так і навпаки – наука може відставати від 

потреб законодавчої техніки. Так, проблемою, яка часто обговорюється у 

юридичній літературі, є випадки схожості ознак злочинів та 

адміністративних проступків, що значною мірою зумовлене недоліками у 

застосуванні правил і засобів законодавчої техніки, у тому числі допущенні 

помилок при побудові юридичних конструкцій зазначених видів 

правопорушень. Одним із прикладів такої ситуації є визначення порушення 

правил міжнародних польотів злочином у ст. 334 Кримінального кодексу 

України та адміністративним проступком – у ст. 113 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, що протирічить юридичним принципам 

верховенства права і закону, рівності громадян перед законом та іншим 

принципам правової держави, закріплених у Конституції України.  
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Таким чином, законодавча техніка ґрунтується на досягненнях 

юридичної науки, однак до змісту законодавчої техніки недоцільно включати 

пізнавальний елемент. 

Щодо іншого аспекту розуміння змісту законодавчої техніки, а саме 

видів законодавчої діяльності, при здійсненні яких застосовуються правила і 

засоби законодавчої техніки, то багато авторів вважають, що ці правила і 

засоби використовуються не лише при створенні, однак також систематизації 

законодавчих актів [10,ст.3], обґрунтовуючи свою позицію тим, що засоби 

систематичної обробки законодавчого матеріалу займають значне місце у 

законодавчій техніці.  

Не піддаючи сумніву необхідність використання правил і засобів 

законодавчої техніки не лише у процесі створення, однак також 

систематизації законодавства, разом з тим слід зауважити, що правила і 

засоби законодавчої техніки використовуються при здійсненні її саме у таких 

формах: кодифікації та консолідації, оскільки в результаті їх проведення 

створюються нові за змістом та формою нормативно-правові акти. Тому 

досить спірною є позиція, відповідно до якої до змісту і структури 

законодавчої техніки включають правила інкорпоративної обробки 

законодавчого матеріалу [10,ст.17-18], оскільки в результаті її здійснення 

новий нормативно-правовий акт не створюється.  

При вирішення цього питання слід враховувати те, що результатом 

кодифікації законодавства може бути не лише закон, однак також 

підзаконний нормативно-правовий акт (статут, положення тощо) і тому до 

змісту та структури законодавчої техніки доцільно включити лише правила і 

засоби кодифікації, які використовуються при створенні саме законів у формі 

кодексів, основ законодавства та інших. Зазначене стосується також 

консолідації законодавства.  

Правила і засоби законодавчої техніки характеризуються певною 

специфікою застосування при здійсненні систематизації законів у формі 

кодифікації та консолідації, однак навряд чи доцільно ставити окремо від 
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законодавчої техніки техніку систематизації нормативно-правових актів в 

цілому. Подібне твердження обґрунтовується тим, що в процесі здійснення 

робіт по систематизації законодавства у зазначених формах 

використовуються окремі правила і засоби законодавчої техніки, які є 

однаковими чи подібними до тих, які застосовуються при проведенні інших 

форм систематизації нормативного матеріалу. Тому межі між сферами 

застосування правил і засобів законодавчої техніки при здійсненні 

кодифікації, консолідації та проведенні інших видів систематизації 

нормативного матеріалу є досить тонкими. 

Що ж стосується питання про те, чи входять до змісту і структури 

законодавчої техніки правила і засоби створення всіх нормативно-правових 

актів, чи лише законів, то керуючись ідеєю про провідну роль законів у 

правовій системі України, якої вони, виходячи із змісту Конституції України, 

повинні набути, до законодавчої техніки доцільно включати лише правила і 

засоби створення саме законів та їх систематизації. Хоча зазначене не 

заперечує думки про те, що при створенні законів та підзаконних 

нормативно-правових актів використовується досить великий масив 

однакових чи схожих правил і засобів (вимоги до мови, логіки викладу 

тощо). 

Без сумніву, потрібно враховувати особливості застосування правил і 

засобів законодавчої техніки при створенні будь-якого виду законів. Так, 

оскільки закон може бути прийнятий не лише парламентом, однак також у 

порядку всеукраїнського референдуму, очевидно існує певна специфіка 

використання правил і засобів законодавчої техніки при їх створенні (мовних 

засобів, юридичних конструкцій, викладу норм права у статтях тощо). 

Слушною є думка про необхідність врахування звичаїв і традицій у процесі 

прийняття актів прямого народовладдя [19,ст.92-93], про які не слід забувати 

при використанні правил і засобів законодавчої техніки. Своєрідність вимог 

до структури, формулювання норм права у статтях, до мови та інших 

характеристик конституції як основного закону зумовлює специфіку 
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використання правил і засобів законодавчої техніки при її створенні. І тому 

вони є невід‘ємною складовою законодавчої техніки. Включення правил і 

засобів ратифікації міжнародних договорів у формі законів до змісту і 

складових законодавчої техніки ґрунтується на тому, що такий договір „за 

своїми юридичними ознаками, зокрема порядком набрання чинності, 

відповідно до тлумачення Конституційного Суду України не відрізняється 

від інших законів‖ [13,ст.5]. Хоча своєрідність правових систем різних 

держав, між якими укладаються ці договори, спричиняє необхідність у 

процесі їх ратифікації вирішувати проблеми відповідності текстів цих 

договорів на різних мовах, перевірки їх термінології, формулювання 

застережень та заяв до них тощо. 

Також потрібно враховувати специфіку застосування правил і засобів 

законодавчої техніки в різних галузях законодавства. Так, у конституційному 

законодавстві закріплюється значна, порівняно із іншими галузями, кількість 

нетипових правових приписів у формі норм-принципів, норм-декларацій та 

інших. 

Сутність законодавчої техніки.  

Що стосується розповсюдженої думки про те, що законодавча техніка 

має суто інструментальний характер [20,ст.11], не характеризується певною 

соціальною спрямованістю, то зазначений підхід не має під собою реального 

підґрунтя. На жаль, практично не знайшло належного розвитку твердження 

Д. Керімова, висловлене ще в кінці 1950-х - середині 1960-х р. р., про 

зумовленість змісту правил законодавчої техніки її сутністю та сутністю 

законодавчої діяльності [9,ст.8]. Не сумніваючись у тому, що, як стверджує 

А. Дутко, „у правовій системі кожної держави є суто технічні моменти, які 

безпосередньо не пов‘язані з сутністю держави і права‖ [6,ст.48], однак це не 

означає, що до таких відносяться засоби і правила підготовки, зовнішнього 

оформлення нормативних актів.  

Абсолютизація інструментальної сторони законодавчої техніки є хибною 

тому, що, по-перше, як один із елементів правової системи, який 
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обумовлений сутністю права і законодавства певної держави, формується і 

діє на основі праворозуміння, правосвідомості, принципів права, норм права, 

правовідносин, законодавча техніка не повинна їм протирічити. По-друге, не 

можна не враховувати того факту, що якість закону залежить не лише від 

вибору чи ігнорування тих чи інших правил і засобів його створення та мети 

їх використання, однак також від змісту та призначення правил і засобів 

законодавчої техніки. Як зазначає Р. Циппеліус, „інструментарій правової 

техніки‖ однією із функцій має наступну – „спрямувати розв‘язання 

правових проблем до справедливого, внутрішньо несуперечливого рішення‖ 

[25,ст.24]. Адже ймовірною є ситуація, коли законодавець при створенні 

закону, керуючись сучасними загальновизнаними правовими ідеями, 

фактично не має вибору серед розроблених наукою і практикою правил і 

засобів законодавчої техніки, які б відповідали його цілям (юридичних 

конструкцій тощо).  

Особливої актуальності необхідність вирішення цієї проблеми набула в 

період формування і розвитку України як демократичної, соціальної і 

правової держави. Адже потрібно удосконалювати багато правових засобів 

державного регулювання господарської діяльності, продовжувати розвивати 

засади цивільного законодавства в умовах становлення ринкової економіки, 

створювати нові засоби забезпечення реалізації прав і свобод людини і 

громадянина тощо. Так, важливою є проблема співвідношення Цивільного 

кодексу України та Господарського кодексу України між собою та із іншими 

законами у цивільному та господарському законодавстві. Наприклад, закон 

України „Про власність‖ потребує змін, оскільки змінилося законодавство у 

цій сфері і положення зазначеного закону протирічать нормам Цивільного 

кодексу України та іншим законам у зазначеній сфері суспільних відносин. У 

зв‘язку із цим, потрібен закон, який би чітко визначав юридичну силу 

нормативно-правових актів. Отже, законодавча техніка – це не лише 

„інструмент‖ створення законів.  
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Тим часом, правила і засоби законодавчої техніки не повинні 

стосуватися змістовної частини правових норм, тим більше протирічити їм, 

оскільки вони є відносно самостійними правовими явищами. Так, 

законодавець, використовуючи практично однакові правила і засоби 

законодавчої техніки, може закріпити різні за змістом і сутністю норми права 

в законах. Прикладом цього є ст. 425 („Недбале ставлення до військової 

служби‖) та ст. 367 („Службова недбалість‖) Кримінального кодексу 

України, при створенні яких законодавець застосував практично однакові 

юридичні конструкції, однак вирішив закріпити більш жорстку 

відповідальність військовослужбовців за недбале ставлення до військової 

служби, якщо це спричинило тяжкі наслідки. Законодавець може 

застосовувати також різні правила і засоби законодавчої техніки для виразу 

одного і того ж самого змісту норм права: так, у ч. 4 ст. 3 чинного 

Кримінального кодексу України, у порівнянні із ч. 1 ст. 7 Кримінального 

кодексу 1960 р., більш вдало, тобто однозначно і прямо закріплений принцип 

заборони застосування закону про кримінальну відповідальність за 

аналогією, хоча і у Кримінальному кодексі України також постають певні 

питання щодо удосконалення формулювання у ньому зазначеного принципу.  

Це також заперечує твердження деяких авторів, що законодавча техніка 

є властивістю законодавства, ступенем його досконалості [30,ст.158-159], 

оскільки законодавча техніка лише зумовлює ступінь досконалості 

законодавства, яке створюється в результаті застосування правил і засобів 

законодавчої техніки.  

Таким чином, законодавча техніка – багатоаспектне явище і не може 

бути зведена до питань вироблення законодавчої термінології, створення 

юридичних конструкцій і тому подібне. Сутність законодавчої техніки 

полягає в тому, що вона повинна враховувати сутність права та 

законодавства, рівень розвитку правової системи держави тощо. Однак, не 

можна ставити засоби і правила законодавчої техніки попереду прав і свобод 
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людини і громадянина, адже вони повинні слугувати лише їх закріпленню, 

забезпеченню та реалізації. 

Виходячи із цього, основним призначенням законодавчої техніки є 

створення якісних за формою і змістом законів та їх систематизація з метою 

ефективної позитивної реалізації цих законів. Крім того, її правила і засоби 

використовуються у процесі офіційного нормативного тлумачення законів. 

Також ефективне застосування правил і засобів законодавчої техніки при 

створенні законів сприяє більш результативному втіленню їх у життя. Отже, 

роль і значення законодавчої техніки проявляється як у правотворчості, так і 

у правореалізаційній діяльності. 

Ставлення дослідників до проблем функцій законодавчої техніки у 

правознавстві, як правило, лише опосередковано виявляється через аналіз 

поняття та значення законодавчої техніки, однак сам термін „функції 

законодавчої техніки‖ у юридичній літературі практично не вживається.  

В цілому, у сучасній юридичній науці та практиці України та інших 

пострадянських держав відбувається процес поступового переосмислення 

законодавчої техніки, у тому числі її функцій – від розгляду її лише як 

„інструменту‖ створення законів [6,ст.48] до визнання її широкого і 

важливого соціального призначення [10,ст.;27,ст.503], що сприяє створенню 

якісних законів, зокрема виразу їх сутності і змісту.  

На нашу думку, функції законодавчої техніки – це основні напрямки 

впливу законодавчої техніки на суспільні відносини, у яких виявляється її 

соціальне призначення.  

Основні ознаки функцій законодавчої техніки проявляються у тому, що 

вони: 1) є об‘єктивно існуючими явищами суспільного життя; 

2)зумовлюються соціальним призначенням законодавчої техніки; 

3)характеризують основні напрямки впливу законодавчої техніки на 

суспільство; 4) виявляють основні властивості законодавчої техніки; 5) є 

динамічним аспектом прояву законодавчої техніки як складової правової 

системи держави; 6) характеризуються стабільністю, постійністю реалізації; 
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7) спрямовані на досягнення позитивних соціальних результатів; 8) являють 

собою цілісну складну систему і ін.  

Поняття функцій законодавчої техніки повинно охоплювати як її 

соціальне призначення, однак також напрямки впливу на суспільні 

відносини. Це пояснюється тим, що соціальне призначення законодавчої 

техніки характеризує її головну роль у суспільстві, а напрями впливу 

законодавчої техніки на суспільні відносини – способи, шляхи її дії на 

суспільство. Так, якщо соціальним призначенням законодавчої техніки є 

забезпечення прав і свобод людини і громадянина, то напрямками її впливу 

на суспільні відносини є закріплення за допомогою її правил і засобів норм 

права у законах, застосування законодавцем при створенні і систематизації 

законів юридичних конструкцій норм права у відповідності із 

загальнолюдськими правовими цінностями, створення відповідної їм 

структури закону тощо. 

Через напрямки впливу законодавчої техніки на суспільство реалізується 

її соціальне призначення і тому вони є тісно взаємозв‘язаними суспільними 

явищами. Тим не менш, напрямки впливу законодавчої техніки на суспільні 

відносини та її соціальне призначення характеризуються відносною 

самостійністю.  

Так, з одного боку, соціальне призначення законодавчої техніки 

розкриває її роль у суспільному житті і в цілому зумовлюється соціальною 

цінністю права у суспільстві. Тому законодавча техніка повинна бути 

спрямована на закріплення невід‘ємних прав людини, їх забезпечення та 

реалізацію. Застосування правил і засобів законодавчої техніки повинно 

відповідати цілям права. Саме цінність права як соціального явища, його 

роль у суспільстві має визначати напрямки застосування законодавцем 

правил і засобів законодавчої техніки. Ціль права, а не власні цілі 

законодавця чи їх політичні інтереси мають зумовлювати застосування 

законодавцем при створенні закону відповідних правил і засобів 

законодавчої техніки. За допомогою законодавчої техніки повинні 
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створюватися закони, які є правовими за змістом і формою. При цьому не 

можна заперечувати важливу інструментальну роль законодавчої техніки, яка 

виступає засобом створення і систематизації законів, оскільки не лише зміст 

закону, однак його форма створюють у сукупності якісний нормативно-

правовий акт.  

Тим не менш, напрямки впливу законодавчої техніки на суспільні 

відносини та її соціальне призначення, не дивлячись на їх тісний 

взаємозв‘язок, характеризуються відносною самостійністю. Так, їх відносна 

самостійність певною мірою може проявлятися у ситуації визнання 

законодавцем важливої ролі законодавчої техніки у житті суспільства, однак 

неефективного практичного застосування при створенні і систематизації 

законів правил і засобів законодавчої техніки. Отже, напрямки впливу 

законодавчої техніки на суспільні відносини та її соціальне призначення є 

тісно взаємозв‘язаними, однак характеризуються відносною самостійністю.  

У зв‘язку із вищезазначеним, потрібен радикальний відхід від 

абсолютизації інструментального, прикладного аспекту законодавчої техніки 

у розумінні її як явища, нейтрального по відношенню до ідеології, політики і 

інших важливих сфер суспільного життя. Цінність законодавчої техніки 

виявляється у її здатності виражати через застосування правил і засобів 

створення і систематизації законів ідеї справедливості, гуманізму, 

демократизму, верховенства права і ін. (у формі створення тих чи інших 

юридичних конструкцій норм, інститутів права і ін.). 

Функції законодавчої техніки являють собою цілісну складну систему. 

Потрібно відрізняти функцію законодавчої техніки як цілого та функції цього 

цілого. Якщо функцією законодавчої техніки як цілого є система основних 

напрямків впливу законодавчої техніки на суспільні відносини в цілому, яка 

характеризується внутрішньою єдністю і цілеспрямованістю, то ті чи інші 

окремі функції законодавчої техніки виражають конкретний напрямок її 

впливу на суспільні відносини. Тобто, їх співвідношення є проявами 

загального і більш конкретного.  
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Система функцій законодавчої техніки в цілому являє собою не лише 

сукупність окремих елементів – правил і засобів створення і систематизації 

законів, однак характеризується наявністю взаємовідносин між ними, 

потрібних і достатніх для досягнення певних соціальних цілей законодавчої 

техніки і зумовлює виникнення її нових якостей.  

Функції законодавчої техніки є системою впорядкованих та 

взаємозв‘язаних між собою напрямків її впливу на суспільні відносини, які 

створюють певну цілісність, зумовлену соціальним призначенням 

законодавчої техніки. Тобто системоутворюючим чинником функцій 

законодавчої техніки є її соціальне призначення. Крім того, зв‘язки між 

окремими напрямами впливу законодавчої техніки на суспільство 

забезпечуються завдяки принципам, у відповідності до яких застосовуються 

правила і засоби законодавчої техніки: комплексності, системності, 

логічності, узгодженості і ін. Крім наявності системних зв‘язків між 

окремими напрямами впливу законодавчої техніки на суспільні відносини, 

існують їх зв‘язки із іншими складовими соціальної системи (економікою, 

політикою і ін.), які розкривають її можливості як складової правової 

системи держави.  

Функції законодавчої техніки спрямовані на досягнення певних 

позитивних соціальних результатів. Адже, як слушно зазначається у 

літературі, „оцінка ефективності законодавства має здійснюватися ... за 

результатом дії самого закону‖ у відповідності із певними показниками 

[18,ст.54]. Досягнення реальних результатів дії законів (позитивних чи 

негативних, очікуваних чи неочікуваних), при створенні і систематизації 

яких законодавець застосував правила і засоби законодавчої техніки, є 

важливим показником ефективності законодавчої техніки.  

Найважливішими функціями законодавчої техніки є: інтегративна, 

нормативна, модифікації законодавства, моделювання законодавства, 

системостворююча, практична, інтерпретаційна, прогностична, політична, 

інформаційна, виховна, організаційна, оціночна, ідеологічна і інші. При 
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цьому зазначені функції є характерними не лише виключно для законодавчої 

техніки, однак також для законодавчого процесу, процесу застосування норм 

права і багатьох інших видів юридичної діяльності.  

Суть інтегративної функції законодавчої техніки повинна виявлятися в 

об‘єднанні складових правової системи держави, які спрямовані на 

формування правової держави та громадянського суспільства, завдяки 

застосуванню при створенні і систематизації законів відповідних правил і 

засобів законодавчої техніки. Інтегративна функція законодавчої техніки 

спрямована на ліквідацію реальних та можливих колізій у законодавстві, 

попередження дублювання нормативних положень у законах тощо. Так, 

створення якісної системи законодавства, яке включає заходи по 

попередженню колізій у законодавстві, передбачає застосування 

законодавцем при створенні і систематизації законів загальних принципів 

права, норм права, закріплених у Конституції України тощо.  

Нормативна функція законодавчої техніки виявляється у закріпленні за 

допомогою її правил і засобів норм права у законах. Так, юридичні 

конструкції норм права виступають в якості засобів закріплення моделей 

поведінки у законах. Також структура закону є засобом логічного і 

змістовного закріплення норм права в законах тощо. Ефективне закріплення 

норм права у законах має сприяти виконанню регулятивної та охоронної 

функцій права.  

Функція моделювання законодавства проявляється у відображенні 

істотних аспектів об‘єктів реальної дійсності та їх складної структурної 

побудови в законах, які створюються чи систематизуються. При цьому 

моделі, які відображають суспільні відносини чи їх елементи в законах, 

законодавець може безпосередньо закріпити у нормах законів, втілити у їх 

змісті та у загальних принципах права. На вірну думку Д. Керімова, 

„законодавство є не що інше, як свідома фіксація, закріплення існуючих 

суспільних відносин, а у багатьох випадках також випереджаюче 

відображення ... багатоманіття соціального буття‖ [10,ст.13]. Функція 



69 

 

модифікації законодавства виявляється у набутті ним нових якостей 

внаслідок створення і систематизації законів, які є результатом застосування 

правил і засобів законодавчої техніки. Так, поступовий перехід до 

розширення сфери приватно-правового регулювання зумовлює необхідність 

застосування правил і засобів законодавчої техніки, спрямованих на 

максимально повне відображення у законах, які регулюють зазначену сферу 

суспільних відносин відповідних прав, свобод та інтересів людини та 

закріплення механізмів їх реалізації у законах. Необхідність створення нової 

адміністративно-правової доктрини, спрямованої на „забезпечення реалізації 

та захисту прав громадян‖ [2,ст.186], потребує інтенсивного вироблення у цій 

сфері відповідних юридичних конструкцій. 

Інструментальна функція законодавчої техніки повинна проявлятися 

не у розумінні її як явища, нейтрального по відношенню до ідеології, 

політики, моралі і ін. багатьох важливих сфер суспільного життя, однак як 

інструмента закріплення у законах за допомогою правил і засобів 

законодавчої техніки загальнолюдських правових цінностей, прав і свобод 

людини і громадянина і ін. У зв‘язку із формуванням правової держави і 

громадянського суспільства в Україні саме у зазначеному аспекті має 

розвиватися інструментальна функція законодавчої техніки. Як 

„інструментарій правової техніки‖, про який зазначає Р. Циппеліус [25,ст.24], 

так і правила і засоби законодавчої техніки, на нашу думку, виконують таку 

основну функцію, як спрямування до справедливого вирішення проблем у 

сфері права.  

Системостворююча функція законодавчої техніки сприяє системному, 

узгодженому викладу норм права у законах, внаслідок чого створюється 

узгоджена, цілісна система законодавства. Досягнення цієї мети здійснюється 

законодавцем завдяки формуванню такого внутрішнього зв‘язку між 

нормами законів, який характеризується їх єдиним змістовним та 

функціональним спрямуванням, є відносно стійким та самостійним, 
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проявляється у їх впорядкуванні, єдності і повноті, взаємодія яких сприяє 

виникненню нових якостей цієї системи.  

Практична функція законодавчої техніки проявляється у спрямуванні 

застосування правил і засобів створення і систематизації законів на 

ефективну позитивну реалізацію закріплених в них норм права. Як 

зазначається у науковій літературі, „показниками прогнозованої 

ефективності законодавства‖ є істотні характеристики закону, які стосуються 

його змісту, а також форми виразу [18,ст.54]. У зв‘язку із цим можна 

акцентувати увагу на тому, що лише у сукупності змістовні властивості 

закону та риси, які характеризують закон як форму права, визначають його 

якість. 

Інтерпретаційна функція законодавчої техніки проявляється у тому, 

що законодавець при створенні і систематизації законів повинен 

дотримуватися канонів тлумачення, які встановлюють однотипні критерії 

розуміння закону. Наявність зазначеної функції законодавчої техніки 

зумовлюється подібністю правил і засобів, які використовуються 

законодавцем при створенні і систематизації законів та інтерпретатором при 

здійсненні тлумачення норм права, закріплених в законах.  

Прогностична функція законодавчої техніки проявляється у тому, що 

законодавець за допомогою її правил і засобів створює і систематизує закони, 

ґрунтуючись на розроблених наукою гіпотезах про закономірності та 

тенденції розвитку суспільства. У зв‘язку з тим, що закони створюються на 

довготривалий період, законодавець повинен врегульовувати суспільні 

відносини, враховуючи прогнози розвитку та зміни в різних сферах 

суспільного життя з метою уникнення частих змін у чинному законодавстві. 

При цьому слід враховувати, що „позитивна ефективність настає лише тоді, 

коли закон спрямований на соціально корисні цілі та якщо самі засоби 

досягнення цілі є законними‖ [18,ст.55].  

Політична функція розкриває вплив законодавчої техніки на політичні 

відносини у суспільстві. Особливо яскраво ця функція законодавчої техніки 
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виявляється при застосуванні правил і засобів створенні законів у сфері 

конституційно-правових відносин.  

Цілком слушним є твердження сучасного зарубіжного ученого В.Краббе, 

який пише про конституцію, яка має властивості документу законодавчого та 

політичного характеру [31,ст.57].
 

Як вірно зазначається у юридичній 

літературі, „законодавство про вибори є результатом політичних 

компромісів‖ [13,ст.5]. Тому досягнення оптимального балансу поєднання 

різних політичних інтересів у законах за допомогою закріплення відповідних 

юридичних конструкцій норм і інститутів права є одним із важливих 

напрямків впливу законодавчої техніки на суспільні відносини. Адже 

створення юридичних конструкцій у зазначеній сфері соціальних відносин, 

які б відповідали загальному стану соціального середовища, у тому числі 

політичного, враховували сутність права та законодавства, рівень розвитку 

правової системи, були визначеними, логічно послідовними, 

непротирічними, повними, мали змістовний та функціональний зв‘язок не 

лише із існуючими, однак також із потенційними конструкціями, 

передбачали ефективні механізми реалізації закону і інше має сприяти 

недопущенню чи зменшенню кількості політичних конфліктів, а при їх 

виникненні – вирішенню спорів на основі норм права, закріплених у законах. 

Названі та інші функції законодавчої техніки є взаємозв‘язаними і лише у 

єдності дають уяву про її призначення у суспільстві. 

Крім поняття законодавчої техніки, у юридичній літературі зустрічаємо 

такі, зв‘язані із законодавчою технікою, поняття, як юридична, нормотворча, 

правотворча техніка, „юридична техніка законотворчості‖ [21,ст.136-142], 

„технологія законотворення‖ [26,ст.3], „законодавча‖ („законотворча‖) 

„технологія‖ [5,ст.10] тощо. Позитивним є те, що у сучасний період, перш за 

все, у зв‘язку з поступовим відходом від позитивістського праворозуміння, 

ситуація змінилася у бік розмежування законодавчої, правотворчої, 

нормотворчої, юридичної та інших видів техніки [4,ст.8;15,ст.24-25]. Адже, 

як вид юридичної техніки, нормотворча техніка включає в себе правила і 
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засоби, що використовуються при створенні і систематизації не лише законів 

(які є складовими законодавчої техніки), однак також підзаконних 

нормативно-правових актів і ін.  Можна виділити такі види законодавчої 

техніки: 

1. За галузями законодавства: у конституційному, цивільному, 

кримінальному та інших галузях.  

2. За зовнішньою формою актів, при створенні яких застосовується 

законодавча техніка: конституції, кодекси, основи законодавства, закони та 

інші.  

3. В залежності від форм прояву: внутрішня (тобто зміст правил і 

засобів законодавчої техніки) та зовнішня (її структура - правила і засоби). 

4. За сферами застосування: при створенні законів і їх 

систематизації у формі кодифікації та консолідації та інші види. 

Таким чином, розглянувши поняття та значення законодавчої техніки, 

приходимо до наступних висновків.  

Законодавча техніка – це обумовлена станом правової системи певної 

держави система засобів і правил створення законів та здійснення їх 

систематизації (у формі кодифікації та консолідації) з метою забезпечення їх 

якості та втілення у життя, забезпечення прав і свобод людини і громадянина.  

За змістом і структурою законодавча техніка складається із системи 

правил і засобів створення законів та їх систематизації. Не відносяться до 

правил і засобів законодавчої техніки: процесуальні та процедурні, 

пізнавального характеру, інкорпорації та деякі інші, які безпосередньо не 

розкривають зміст законодавчої техніки. 

Сутність законодавчої техніки полягає в тому, що вона повинна 

враховувати сутність права та законодавства, рівень розвитку правової 

системи держави і, перш за все, бути засобом забезпечення прав і свобод 

людини і громадянина.  

Функції законодавчої техніки – це основні напрямки впливу 

законодавчої техніки на суспільні відносини, у яких виявляється її соціальне 
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призначення. Найважливішими функціями законодавчої техніки є: 

інтегративна, нормативна, модифікації законодавства, моделювання 

законодавства, інструментальна, системостворююча, практична, 

інтерпретаційна, прогностична, політична і інші. Отже, роль і значення 

законодавчої техніки проявляється як у правотворчості, так і у 

правореалізаційній діяльності. Подальші дослідження законодавчої техніки 

полягають у більш глибокому вивченні її практичних аспектів.  
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МАЙНОВІ ПРАВА ПОДРУЖЖЯ У ВІЗАНТІЙСЬКОМУ ПРАВІ 

ІКОНОБОРСЬКОЇ ДОБИ 

PROPERTY RIGHTS OF SPOUSES IN BIZANTINE LAW OF THE 

ICONOCLASTIC PERIOD 

Досліджуються інститути та норми візантійського шлюбно-сімейного права VІІІ 

ст. в контексті попередньої римо-візантійської правової традиції. 

The institutes and norms of Bizantine marriage-domestic law in the context of the previous 

rome-bizantine legal tradition are examined in the article. 

 

Історичне значення інститутів та норм права більш предметно 

розкривається у зв'язку з попередньою правовою традицією, що передбачає 

дослідження їх витоків та еволюції у контексті зміни ціннісних парадигм. 

Особливо актуальним такий метод є для дослідження інститутів шлюбно-

сімейного права, оскільки саме ця сфера міжособистісних відносин найбільш 

яскраво виражає ступінь розвитку та специфіку правосвідомості, правової 

культури епохи, визначає статус людини в постійних, повсякденних умовах і 

торкається найбільш інтимних сторін її життя. Шлюбно-сімейне право надто 

тісно пов'язане з ціннісними орієнтаціями, стереотипами суспільства, що з 

часом зазнають певної еволюції, із глибинними сферами колективного й 

індивідуального підсвідомого та відповідними архетипами, що 

обумовлювали базові табуальні норми-заборони та форми узгодження 

інтересів, визначали індивідуальні права суб'єктів шлюбно-сімейних 

відносин.  

Отже, розглядаючи майнові відносини між чоловіком та дружиною доби 

іконоборців (VІІІ - поч. ІХ ст.) (коли сформувалась нова ціннісна парадигма, 

втілена у першому візантійському кодексі післяюстиніанівської доби – 

Еклозі, а на її основі, інститути християнського шлюбу [18, c.57] ), необхідно 
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звернутись до витоків сімейно-майнових інститутів у попередні історичні 

періоди. У зв'язку з цим, спочатку об'єктом аналізу повинні стати відповідні 

інститути римського права. Необхідність такої історичної ретроспективи 

зумовлена не тільки визначеними вище методологічними підходами, але й 

деякими іншими підставами. Необхідно мати на увазі, що окрім морально-

ціннісного християнського ідеалу, який визначав бажане у сфері права, 

безумовною цінністю у Візантійській імперії, впродовж усієї її історії, було 

римське право. Суспільно-правовий ідеал Візантії формувався на основі 

поєднання римського права та християнських цінностей.  

У римському праві еволюція сімейно-майнових відносин між чоловіком 

та дружиною починається з патріархальної сім‘ї, коли вони розглядалися під 

кутом зору речових прав. Об‘єктом прав чоловіка було майно, діти та 

дружина. Таким чином для сімейних прав, як особливої категорії, тут місця 

не було [15, c.92]. Згодом необмежена влада чоловіка починає змінюватися. 

Залишаючись традиційною щодо речей, вона поступово набирає нових рис 

стосовно рабів та членів родини, зокрема дружини та дітей. Ідея права 

чоловіка над особистістю дружини змінюється ідеєю опіки над нею [10, c. 

356]. Це був перший крок на шляху еволюції правового статусу дружини, 

який згодом суттєво змінився уже на основі нової християнської ціннісної 

парадигми. 

Центральне місце в сімейних відносинах та шлюбно-сімейному праві 

займали майнові відносини. Уже Закони ХІІ таблиць передбачали не тільки 

спільність майна, але й наявність речей, що особисто належали дружині 

(ІV,3)[9, c. 6] [Далі посилання на пам’ятники римського права подаються 

згідно із загальноприйнятими правилами цитування]. Вислів ―забери із собою 

свої речі‖ означав формулу оголошення та фіксацію розлучення. У цілому 

дружина разом із своїм особистим майном була під ―опікою‖ чоловіка (чи 

його домовладики), оскільки, зауважують давньоримські юристи, ―навіть 

повнолітні жінки через притаманну їм легковажність (окрім дів-весталок) 

повинні стояти під опікою‖(V.1). Про яке ж майно йдеться у формулі 
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оголошення про розлучення? Деякі дослідники вважають, що мова йде про 

dos – посаг. На думку Дмитра Дождєва існування посагу (майна, яке було 

лише в управлінні чоловіка, а після припинення шлюбу поверталося у сім‘ю 

дружини) відображає певну самоцінність парної сім‘ї, на основі вільного 

шлюбу [6, с.295].  

Стосовно ж повернення майна колишній сім‘ї дружини серед істориків 

римського права існують різні точки зору. Так, частина вчених-романістів 

вважає, що про повернення майна не могло бути мови не тільки у добу ХІІ 

таблиць, але й на перших порах існування шлюбу sine manu (шлюбу без 

влади чоловіка) [15, c. 259]. ―Посаг має постійне призначення, і через 

обіцянку давальника він установлюється таким чином, що б завжди 

знаходитися у чоловіка‖, – писав римський класик Павло (Д. 23.3.1). Тому, 

очевидно у Законах ХІІ таблиць йдеться про речі особистого вжитку (одяг і т. 

ін.). Окрім того, варто зауважити, що посаг потрапляє у власність чоловіка 

якщо він є sui juris (особою свого права). Права дружини, на відміну від доби 

класики, застерігались лише у зв‘язку зі смертю чоловіка, яка вважалась його 

спадкоємцем разом із дітьми. Таким чином дружині відшкодовувалась втрата 

посагу, що вона отримувала від батька, як компенсація за втрату спадкових 

прав у батьківській сім‘ї (за агнатським принципом), а також для піднесення 

її становища у новій сім‘ї. 

З появою шлюбу sine manu існував принцип роздільності майна (але не із 

самого початку). Це частково, як підкреслював Йосип Покровський, 

вплинуло на майнове становище дружини у шлюбі cum manu, коли майно 

дружини, надане їй у вільне розпорядження, юридично мало статус пекулія і 

могло в будь-який час повернутись чоловікові [10, c.357]. На думку 

професора Хвостова з появою шлюбу sine manu майнове становище дружини 

спочатку не змінилось. Посаг залишався у власності чоловіка. Дружина у 

такому шлюбі втрачала право (після смерті чоловіка) на спадщину за 

законом, але відповідно до звичаю передбачалося повернення їй посагу або 

його еквівалента за заповітом [15, c. 259]. Зміни майнового становища 
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дружини починаються у зв'язку з лібералізацією прав на розлучення, початок 

якої традиція відносить до 231 р. до н.е. Свобода розлучень обумовила зміну 

правового статусу посагу, який міг би стати предметом численних 

спекуляцій з боку чоловіків. 

Спочатку з‘являється договір cautio rei uxoriea. Він укладався між тим 

хто встановлював посаг та чоловіком, який зобов‘язувався повернути посаг 

дружині або її домовладиці на випадок розлучення чи припинення шлюбу. 

Під впливом такого правового становища у суспільстві сформувалась думка 

про добропорядність самого повернення посагу при відсутності спеціального 

договору. У зв‘язку з цим ще в кінці передкласичного періоду (до 17 р. до 

н.е.) з‘являється преторський едикт, що встановлював право на особливий 

позов (actio rei uxoriea) про повернення посагу при припиненні шлюбу на 

випадок, коли особливого договору про його повернення укладено не було. 

Право на цей позов отримувала виключно дружина, оскільки воно не 

поширювалось на її спадкоємців. Спочатку позов передбачався при 

розлученні, але пізніше – на випадок смерті чоловіка. Варто зауважити, що 

дружина, за edictum de alteruro, чинним до часів Юстиніана, мала право 

вибору: actio rei uxoriea або спадщину відписану чоловіком за заповітом. 

Преторський едикт передбачав повернення дружині посагу родичами 

померлого чоловіка. Оскільки цей едикт належав до так званих 

―добросовісних‖ актів, то судді при цьому брали до уваги різні обставини, що 

ґрунтувались на ―справедливості‖ і не вимагали повернення усієї суми 

посагу. Виникла ціла система вирахувань із посагу (наприклад, вирахування 

на дітей) та різного роду пільг, що стосувались термінів повернення [1, c. 9-

17]. Отже сформувались дві системи повернення посагу: більш сувора, при 

укладенні договору та ліберальна, при його відсутності. 

Неоднозначний характер права власності на посаг (з одного боку, посаг 

належить чоловікові, який може вільно відчужувати його і т. ін., але з іншого 

дружина розпоряджається ним у більшості випадків після припинення 

шлюбу) поставив римських юристів класичної доби у складне становище. 
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Так юрист класичного періоду Павло наголошував, що ―посаг має постійне 

призначення і... завжди знаходиться у чоловіка‖ (Д. 23.3.1). Натомість 

Трифонін зауважив: ―Хоч посаг знаходиться у майні чоловіка, але він 

належить дружині ...‖ (Д. 23.3.75). Варто взяти до уваги, що в класичний 

період римська власність взагалі вважалася абсолютною, всепоглинаючою, 

імунною та вільною від усіляких обмежень. Тому цей правовий казус 

викликав різні тлумачення серед романістів ХІХ та ХХ століття. Наприклад, 

проф. Московського університету Хвостов вважав, що посаг усе ж таки був 

власністю чоловіка, якою він користувався не у своїх інтересах, а для 

спільного сімейного життя. Після припинення шлюбу, у більшості випадків, 

чоловік втрачав право на посаг [15, c. 261]. Натомість проф. Київського 

університету Йосип Покровський підкреслював, що чоловік юридично був 

власником посагу, але фактично ні ким іншим, як користувачем [10, c. 360-

361]. 

Права чоловіка надалі були обмежені особливим законом епохи Августа, 

який забороняв відчуження земельних ділянок, що входили у посаг, без 

дозволу дружини. Їх заборонялось віддавати під заставу навіть із дозволу 

дружини. Юстиніан же взагалі заборонив будь-яке відчуження з посагу, 

навіть при згоді дружини (С. 5, 13, 1, 15; І. 2,8 pr). В юстиніанівський, як і в 

класичний період римського права, домінував принцип роздільності майна 

чоловіка та дружини. У зв‘язку з цим будь-які дарування між чоловіком та 

дружиною були заборонені (Д. 24.1.1-5). У роки правління імператора 

Антоніна Каракали такі заборони дещо пом'якшуються, але не скасовуються 

(Д. 24.1.32). [9, c. 552], Але якщо римське право класичної доби передбачало 

можливість успадкування посагу чоловіком після смерті дружини, то 

Юстиніан зобов‘язував його повертати спадкоємцям дружини. Характер 

призначення посагу, який спочатку був компенсацією чоловікові за його 

витрати по утриманню сім‘ї, згодом для підтримки становища жінки у новій 

сім‘ї, а в добу лібералізації права на розлучення засобом забезпечення 

можливості жінки для другого шлюбу, дещо змінився. Завдяки тому що за 
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двома сенатконсультами доби принципату Андріана (117-138 рр..) та Марка 

Аврелія (161-180 рр..) між матір‘ю та дітьми був установлений режим 

взаємного права на спадщину, посаг перетворюється у своєрідний фонд для 

забезпечення дітей. Юстиніан скасував існуючі позови стосовно посагу і 

створив новий, який поєднував риси двох попередніх. Передбачалось, що при 

відсутності угоди про посаг такий вважався укладеним на користь дружини 

(Nov. 89). Це означало, що посаг розглядався в режимі cautio rei uxoriea, отже 

право на посаг залишалось за спадкоємцями дружини. Але позов 

обговорювався за ―правилами доброго тону‖ (правда без численних пільг на 

користь чоловіка, які передбачались actio rei uxoriea). До того ж на користь 

дружини встановлювалось право не тільки на першочергову компенсацію 

перед іншими кредиторами померлого чоловіка, що діяло з часів класичного 

періоду, але й іпотеки на усе майно чоловіка. Ось такі були тенденції 

розвитку майнових прав чоловіка та дружини у рамках римської правової 

традиції. 

Суттєві зміни у майнових правах членів римської familia відбуваються у 

часи ―перетворення‖ Східної римської імперії у Візантію (ІV-V ст..), тобто у 

післякласичний період історії римського права чи ранньовізантійський 

(доюстиніанівський) період історії права Візантії. У цей час під впливом 

"права народів" з‘являється інститут шлюбно-сімейного права невідомий 

римській класиці – donatio ante nuptias (дошлюбний дар). Його призначення 

зводилось до того, щоб компенсувати негативні наслідки для дружини від 

розлучення за ініціативою чоловіка та на випадок інших причин припинення 

шлюбу. Він також поряд із посагом входив у фонд забезпечення дітей від 

цього шлюбу. Дошлюбний дар з‘явився у контексті адекватності штрафній 

санкції посагу, який утрачався дружиною, якщо шлюб припинявся з її вини і 

втрачався чоловіком при розлученні з його ініціативи. "Дошлюбним" він був 

тому, що за класичними нормами права дарування у шлюбі заборонялись, 

оскільки це могло стати засобом порушення майнових прав одного з 

подружжя. Під час шлюбу donatio ante nuptias залишався у власності 
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чоловіка, але йому заборонялось відчужувати належні до передшлюбного 

дару земельні ділянки.  

За реформою Юстиніана дошлюбний дар міг бути подарований не тільки 

до, але й під час шлюбу і тому отримав назву donatio propter nuptias. 97 

Новела Юстиніана передбачала обов‘язкову рівність посагу дружини та 

дошлюбного дару [17, c. 433-440]. Проте актуалізація цього інституту 

практично відбувалась на випадок розлучення/припинення шлюбу, як 

гарантія для дружини, а також дітей. Зміцнення реальних наслідків цього 

інституту було пов‘язано із забороною відчужувати майно, що до нього 

належало. В цілому нововведення Юстиніана стосовно дошлюбного дару 

полягало в наступному: 1) допустимість реалізації даного інституту після 

укладення шлюбу; 2) спрощення форми встановлення дару; 3) установлювати 

дар можуть не тільки родичі чоловіка; 4) дар установлюється на користь 

дружини на час шлюбу, як еквівалент посагу; 5) розмір дару та посагу мусів 

бути рівним; 6) цей інститут не є даруванням, а відіграє функцію контракту; 

7) дружина отримує дар у власність (мабуть усе ж таки у володіння) і не 

зобов‘язана використовувати прибутки від нього для підтримки сім‘ї; 8) 

після смерті чоловіка вона має на дошлюбний дар право узуфрукту, а якщо 

утримується від повторного заміжжя, то окрім того, отримує у власність 

рівну з дітьми долю від загальної маси; 8) власність на дошлюбний дар після 

смерті батька належить усім дітям у рівних долях [4, с. 118]. 

Отже, у добу Юстиніана у Візантії діяв принцип майнової роздільності, 

існували певні зобов‘язання на випадок розлучення і помітна тенденція до 

обмеження абсолютних прав чоловіка та зростання правоздатності інших 

членів сім‘ї. Такі зміни були викликані не тільки впливами правової культури 

народів Візантії на інститути римського права, але й поширенням 

християнських цінностей. Посиленню правоздатності членів сім‘ї сприяла 

ціннісна орієнтація на їх рівність перед трансцендентним Абсолютом, 

оскільки в ―стосунках‖ із Богом домовладика не мав жодних виключних прав 

(чи права, так би мовити, представлення). 
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Найбільш відчутні впливи християнських цінностей на інститути та 

норми шлюбно-сімейного права помітні після Юстиніана, коли Східна 

римська імперія набрала рис, які традиційно пов'язують із візантійською 

державою [16, c. 44-52, 90]. 

У ―добу іконоборців‖, тобто у VІІІ столітті, почався якісно новий період 

в історії права Візантії [3, c. 140-162]. Важливі зміни, що відбулися під 

впливом християнських цінностей, правової культури народів Візантійської 

імперії (перш за все грецької), а також суспільно-політичних та соціально-

економічних змін візантійського суспільства, обумовили формування нової 

правової парадигми. Вона сформувалась на основі римського права та 

соціокультурного досвіду Візантії попереднього періоду (починаючи з ІV 

століття). Ціннісні, структурно-системні, концептуальні зміни перших 

післяюстиніанівських зводів права були настільки суттєвими, що фахівці з 

історії римського права принципово відмовились відносити до римської 

правової традиції усі правові пам‘ятки, що з‘явились після Юстиніана, 

поспішно й безапеляційно оцінюючи усю подальшу правотворчість Візантії, 

як вульгаризацію римської класики [10, c. 186]. Разом із тим дослідники 

історії Візантії звернули увагу на незвичні для раннього середньовіччя 

явища, зокрема, у сфері розвитку права (Папаррігопуло, Васильєвський, 

Фінлей та ін.). Ще Гібон, розглядаючи історію Візантії як безрадісний та 

монотонний процес занепаду культури античного світу, звернув увагу на 

необ‘єктивність пануючих оцінок діяльності імператорів іконоборців [7, c. 4]. 

Натомість грецький історик Папаррігопуло з великим ентузіазмом відзначав, 

що Візантія доби іконоборців випередила Європу більш ніж на тисячоліття, 

стосовно юридичної рівності усього населення (окрім рабів) перед законом. 

Частково оптимізм грецького вченого поділяв відомий російський візантолог, 

один із фундаторів візантистики у Російській імперії В. Г. Васильєвський [3, 

с. 140-146]. 

Радикальні соціально-економічні зміни, формування фемного ладу, 

занепад інституту рабства, засвоєння християнських цінностей візантійським 
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суспільством обумовили суттєві трансформації у статусі осіб. Це торкнулося 

не тільки статусу свободи чи громадянства, але й сімейного статусу суб‘єктів 

права. Уже з ІV століття, в так званий період післякласичного права, 

найбільших змін римська правова система зазнала у сфері шлюбно-сімейних 

відносин. Після спроби відновлення та кодифікації римської правової 

класики, яка супроводжувалась численними візантійськими інтерполяціями в 

класичні тексти, а також вирішенням правових колізій у багатьох випадках 

не у відповідності до класики, а із врахуванням досвіду післякласичного 

досвіду, почався процес засвоєння юстиніанівської спадщини. Критична маса 

нових обставин на початку VІІІ століття була настільки значною, що 

імператори Ісаврійської династії (Лев ІІІ та Константан V) змушені були 

вдатися до серйозних правових реформ, у результаті й у зв'язку, із якими 

з‘явилась Еклога (із додатками та переробками), Військовий, Морський, 

Землеробський та Мойсеїв закони. Необхідність більш органічного 

узгодження юстиніанівських інститутів та норм права із християнськими 

цінностями стала очевидною після Трулльського Вселенського собору 691 р., 

що відіграв важливу роль в процесі систематизації канонічного права і 

торкнувся багатьох інститутів цивільного, зокрема, шлюбно-сімейного права 

[13, c. 430-599]. Тому цілком природно, що змін зазнали шлюбно-сімейні 

відносини і насамперед права суб‘єктів сімейно-майнових відносин, оскільки 

сімейне право, як слушно зауважив відомий романіст та цивіліст Йосип 

Покровський, торкається найбільш інтимних інтересів людської особистості 

[11, c. 162], а християноство, в процесі еволюції, в христологічних дискусіях 

сформувало нову концепцію людини, зокрема, як суб'єкта шлюбних, 

сімейно-майнових відносин. 

Усі майнові відносини в добу іконоборців, відповідно до 

ранньовізантійських традицій, регулювалися письмовими угодами. В кодексі 

Юстиніана укладення таких угод передбачалось лише для вищих чиновників 

(С. V.4.22). Очевидно, як виняток, Еклога передбачала так званий 

―незаписаний шлюб‖, що також накладав відповідні зобов‘язання та надавав 
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певні права. Оформлення шлюбу, за Еклогою, передбачало три договори: два 

зустрічних і рівносильних стосовно посагу й один від чоловіка на користь 

дружини. Очевидно йдеться про дошлюбний дар, який за Еклогою, не 

обов‘язково мав бути рівним посагу. 

Посаг, як і в законодавстві Юстиніана, не обов‘язково передавався в 

момент укладення договору. За Кодексом Юстиніана чоловік або його 

спадкоємці мали право впродовж одного року з часу смерті чоловіка чи 

дружини або з часу припинення шлюбу закласти позов про обіцяний, але не 

переданий посаг. Новела Юстиніана (№ 100) передбачала позов чоловіка та 

його спадкоємців при існуючому шлюбі після двохрічного терміну, але 

впродовж одного року. Якщо шлюб тривав від 2 до 10 років чоловік та його 

спадкоємці мали тримісячний термін на позов, а після 10 років таке право 

втрачали. Натомість за Еклогою чоловік обмежений у дієздатності (до 25 

років) мав право на вимогу посагу впродовж 5 років. Як вірно зауважила О. 

Ліпшиц, посаг, за Еклогою, не був обов‘язковою умовою шлюбу, оскільки 

чоловік мав право на посаг при умові, ―якщо батьки дівчини володіють, 

майном, що б виконати те, що було обіцяно‖. Можна припустити, що Еклога 

тут увібрала звичай відомий із Сирійсько-римського законника, що допускав 

шлюб без посагу. Але необов‘язковість посагу наступала лише після 

укладення шлюбу, що передбачав, відповідні угоди щодо цього інституту. 

Відсутні у Еклозі й права на посаг спадкоємців. Усе це свідчить про різницю 

правового режиму власності за римським та візантійським правом доби 

іконоборців.  

Інтерес викликає те, що, не отримавши посаг із тих чи інших причин, 

чоловік не втрачав зобов‘язань щодо дружини, що передбачалися у шлюбних 

угодах. Тобто, зобов‘язання колишньої сім‘ї дружини не були обов‘язковою 

умовою виконання зобов‘язань чоловіком, які перетворювались, таким 

чином, у безумовні. Отже майнові права дружини, стосовно дотального 

майна, не тільки урівнювались із правами чоловіка, але й отримували 
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юридичне забезпечення навіть у випадках порушення прав чоловіка (коли він 

не отримував посаг), якщо він не мав волі до їх відновлення.  

Дружина, як і за Юстиніаном, мала перевагу перед іншими кредиторами 

в поверненні посагу після смерті чоловіка. Але Еклога не обмежує це право, 

як Юстиніан та пізніші законодавчі зводи Візантії (Прохіроном, 

Шестикнижжя Арменопуло). У них йдеться про те, що така перевага 

можлива, якщо борг перед кредиторами не існував перед отриманням посагу, 

оскільки закон у Візантії не мав зворотної сили і це вело до порушення 

законних прав інших кредиторів.  

Однак право дружини на посаг в умовах заборгованості чоловіка 

наступає лише при умові його дійсного отримання чоловіком (―якщо 

дружина принесла посаг своєму чоловікові‖). Якщо ж батьки дружини не 

виконали взяті зобов'язання й чоловік фактично не отримав посаг, то 

дружина втрачає (по суті не набуває) право на його відновлення передбачене 

1-ї статті І титулу Еклоги. Необмежене право дружини на повернення посагу, 

при його фактичному існуванні, суперечило конституції Юстиніана (С. 

VІІ.73.2) про порядок задоволення кредиторів у відповідності до черговості 

боргу, але сприяло підвищенню сімейно-правового статусу дружини – 

рівноправного суб‘єкта християнського шлюбу.  

На випадок смерті дружини, при відсутності дітей, чоловік отримував 

1/4 частину посагу, що забезпечувалось договором. Інша частину посагу 

переходить до спадкоємців дружини за заповітом чи за законом. Після смерті 

чоловіка, при тих же умовах, дружина отримує посаг та 1/4 речей чоловіка, 

що рівні з посагу. Отже, тут ми бачимо рівність в правах користування 

майном, яке забезпечувало кожного із членів подружжя на випадок смерті 

іншого, але не ―рівність у правах чоловіка й дружини в справі розпорядження 

(усім) майном‖, як вважала Олена Ліпшиц.  

Кардинально змінюється, за Еклогою, майнове право дружини, якщо 

після смерті чоловіка залишаються спільні діти і вона не виходить удруге 

заміж. Вдова нероздільно управляє усією спадщиною чоловіка і діти не 
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мають права вимагати поділу батьківського майна. Але за добропорядним 

звичаєм вона мусить виховувати дітей (у римському праві це не 

передбачалось, більше того, заборонялося), одружувати й видавати посаг, 

який забажає. Таким чином владу домовладики, на випадок його смерті, 

законодавець неначе переносить на вдову. Принагідно нагадаємо, що з часів 

архаїчного Риму дружина після смерті чоловіка втрачала статус mater familia 

[8, с. 5]. Натомість за Еклогою, ставши вдовою, вона не тільки зберігала 

права, якими користувалась у шлюбі, але й фактично, якщо не виходила 

вдруге заміж і мала неповнолітніх дітей, набувала прав pater familia. Це 

цілком відповідало ідеї, закладеній у визначенні християнського шлюбу, про 

"повну й нерозривну єдність всіх життєвих відносин між подружжям, 

єднанні в божому та людському праві" (D. 23.2.1) [2, с. 275]. 

Право дітей на спадщину батька у повному обсязі передбачалось у 

випадку повторного шлюбу матері, оскільки тоді їй забезпечувалось 

повернення посагу та дошлюбний дар, але право розпорядження майном 

чоловіка вона втрачала. Такі ж права мав батько по відношенню до дітей 

щодо розпорядження майном померлої дружини. Після смерті дружини посаг 

та інше її майно було у його володінні (але не у власності). Він ніс 

відповідальність за його управління. Це передбачалося й після укладення 

повторного шлюбу, але до досягнення дітьми повноліття. Після цього батько 

був зобов‘язаний повернути їхнє законне майно. Але, як і по відношенню до 

матері, діти не могли вимагати від батька материнське майно. Відсутність 

права на вимогу майна, яке належить їм за законом, неначе, порушує 

принцип справедливості, але воно компенсується зобов‘язанням батька 

обов‘язково повернути їм майно. Ця норма належить до так званих норм 

―благопристойної поведінки‖ ("bona fide").  

Законні вимоги дітей до батьків (тим більше у непристойній формі) 

стосовно майна суперечили архетипним цінностям Старого та Нового 

Заповіту. Узгодження їх інтересів відбувалось в контексті біблейської 

заповіді про повагу, виражену словом і ділом, як вдячність за народження та 
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виховання. Не тільки природний, але містичний зв‘язок дітей та батьків, при 

якому батьки неначе здійснювали волю Божу, накладав на дітей зобов‘язання 

шани до батьків, від яких залежить благословення. Жодні матеріальні 

переваги не можуть замінити батьківського благословення, ―бо батьківське 

благословення зміцнює дім дітей, а материнське прокляття підриває його 

основи‖ (Старий Заповіт). Очевидно автори Еклоги, намагаючись 

дотримуватись принципу еквівалентності, а також прагнучи підтвердити 

старозаповітну максиму Новим Заповітом, посилаються на апостола Павла, 

який у листі до ефесян писав: ‖Діти, слухайтесь батьків ваших в ім‘я 

Господа, оскільки це справедливо; і батьки не дратуйте дітей ваших, але 

виховуйте їх у навчанні та настанові господнім‖ [12]. Посилення 

старозаповітної максими у Еклозі сентенцією апостола Павла очевидно не 

було невипадковим, оскільки в добу іконоборців помічається посилення 

популярності паликіан (прихильників учення Павла), які стояли ідейно 

ближче до іконокластів (іконоборців), ніж до іконодулів 

(іконошанувальників).  

Відмінність у правах чоловіка та дружини у розпорядженні та володінні 

спадщиною дітей, полягала у тому, що повторний шлюб чоловіка не 

позбавляв його права (до їх повноліття) на управління цим майном . 

Натомість дружині рекомендувалось ―шанувати свій дім‖, тобто не вступати 

до повноліття дітей у повторний шлюб. Ця диспозиція, що визначає 

обов‘язок вдови по вихованню дітей, немає, на перший погляд, нормативного 

характеру, оскільки не підкріплюється відповідною санкцією. Вірніше дана 

норма права, за формою закріплення бажаної поведінки, має диспозитивний 

характер. ЇЇ санкція залишається неначе за межами позитивного права і 

належить до сфер абсолютної відплати. Разом із тим, тут же йдеться про 

право вдови чи вдівця залишити дітей після їх повноліття, зберегти власне 

майно та частину майна чоловіка (чи дружини), що приходиться на одну 

дитину, пропорційну числу усіх дітей (Ecloga, І. 8). Отже підтекст цієї статті 

визначає санкцію за виконання батьківського обов‘язку (який очевидно 
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визначається християнською етичною нормою) у вигляді отримання 

спадщини нарівні з дітьми після їх повноліття. Невиконання таких 

зобов‘язань, очевидно передбачало втрату такого права. Але Еклога 

безпосередньо таку санкцію не вводить, очевидно маючи на увазі норми цієї 

статті за такі, що мають мають добросовісний характер. Можливо санкція 

полягає в отриманні права на спадщину, при умові виконання батьківських 

обов‘язків, а при невиконанні такі права не набувалися. Тобто права на 

спадщину набувалися фактом укладення шлюбу при умові відсутності дітей, 

а при їх наявності додатковою умовою стало виконання батьківських 

зобов‘язань.  

Незаписаний шлюб також передбачав компенсацію дружині у вигляді 

повернення її майна і четвертої частини майна чоловіка, очевидно четвертої 

частини дошлюбного дару.  

 Отже, шлюб за Еклогою, що укладався в письмовій формі – це союз 

чоловіка та дружини, які користуються майже рівними майновими правами. 

Дошлюбний дар та посаг розглядаються як особливе майно, що знаходиться 

лише в управлінні та користуванні чоловіка, але не переходить у його 

власність. Але на випадок смерті дружини при відсутності дітей чоловік 

залишав у власність 1/4 частину посагу, а інші 3/4 повертав її родичам за 

заповітом чи по закону. Це саме стосується і дружини на випадок смерті 

чоловіка. Таким чином в Еклозі помітна тенденція до спільності майна між 

чоловіком та дружиною. Це виразилось й у проведенні авторами Еклоги 

думки про рівність чоловіка та дружини у розпорядженні майном. Важливі 

зміни в добу іконоборців відбулися у встановленні форм дарунків. 

Посилюється захист прав вдів.  

Підсумовуючи розгляд питання про еволюцію римської сім‘ї, з 

відповідними змінами у правах чоловіка та дружини, можна помітити у 

законодавстві іконоборців наступну закономірність: посилення майнової 

самостійності дружини та дітей сприяло трансформації римської familia, а 

також наданню майновим стосункам у межах родини нормативного 
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характеру. Тенденція до регулювання майнових відносин між членами 

родини нормами приватного права, а не абсолютним правом домовладики, 

помітна уже з часів запровадження шлюбу cum manu. Це, між іншим, вело до 

втрати родиною її правосуб‘єктності (яка диференціювалась), а також 

морально-етичних зобов‘язань, що зумовило необхідність нової нормативно-

ціннісної основи шлюбно-сімейного права. Законодавець намагався знайти 

противагу іморалізації родинних стосунків,використавши морально-етичні 

цінності Старого та Нового Заповіту. Абсолютній владі домовладики 

римської правової традиції протиставлялась абсолютна (оскільки 

трансцендентна), за своїм призначенням, сила цінностей християнства. 

Інакше кажучи, язичницькій концепції всевладдя домовладики, витоки якої 

сягають архетипиних установок родового суспільства доби патріархату, 

протиставляється Одкровення Бога (як першопричини світового порядку й 

законодавця абсолютної моральності), виражене у Святому Письмі. Це 

надавало гармонійного та містичного характеру взаємовідносинам між 

членами родини, що в ідеалі набувають сакрального характеру, оскільки 

засновуються на святих таїнствах. При певних відмінностях у рамках сім‘ї 

виступають три суб'єкти правовідносин: чоловік, дружина та діти. 

Материнське майно, на випадок смерті матері, перетворюється у фонд 

забезпечення прав дітей. 

Невідомо, які були первісні мотиви, якими керувались законодавці 

іконоборської доби. Можливо намагаючись узгодити християнські цінності з 

існуючою системою римо-візантійського права доби Юстиніана, а також 

шукаючи противагу негативним тенденціям ―цивілізації‖ родинних стосунків 

(мається на увазі поширення цивільних правочинів в межах родини та між 

подружжям) законодавець вносить в Еклогу не тільки норми характерні для 

грецької правової культури, але й моральні приписи християнства. Ці зміни 

мали не локальний, а загальний характер. У законодавстві Візантії VІІІ 

століття по суті відбувається зміна морально-ціннісних основ римо-

візантійської права. Римське право, що зазнало певних змін у 
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передкласичний (ранньовізантійський) період та (частково) пристосоване до 

умов Візантії у добу Юстиніана, перетворюється в генетично (нормативно-

інституально) споріднену, але (у багатьох випадках) ціннісно протилежну 

візантійську правову систему. Це особливо помітно у сфері шлюбно-сімейно-

майнових відносин, оскільки шлюб із цивільної угоди римського права 

перетворювався у святе таїнство і тому необхідно було запровадити 

відповідні нормативно-ціннісні регулятори християнської традиції. Зміни у 

шлюбно-сімейному праві необхідно було узгодити, уже на новій нормативно-

ціннісній основі, з іншими інститутами та нормами цивільного, а також і 

кримінального права.  

На перший погляд складається враження, що римська антропоцентрична 

правова система була замінена візантійського теоцентричною системою, 

оскільки джерело закону – не волевиявлення народу, а воля вищої 

трансцендентної сили – Боже одкровення. Але ж суть християнства, його 

природа полягає не у фаталістичному сприйнятті Божої волі, а в 

Боголюдському зв‘язку коли за вільним волевиявленням людини 

відбувається процес ―обожнення плоті‖ [14, с.3-170]. ―Воля Божа, – писав 

Володимир Соловйов, – повинна бути законом і нормою для волі людської, 

не як визнане насильство, а як усвідомлене добро‖ [14, с.73]. В кожному разі 

йдеться про вільне волевиявлення для здійснення можливості, яку людині дає 

Бог. Звісно, дії індивіда в цивільних правовідносинах християнського 

суспільства повинні відповідати Божому промислові, оскільки це єдиний 

шлях до спасіння, але справа за людським волевиявленням. Останнє 

очевидно вимагало корекцій, що й обумовило безпосереднього уведення в 

позитивне право трансцендентних морально-етичних норм. Отже, Еклога – 

візантійський звід права VІІІ століття свідчить, що християнські цінності у 

цей період у більшій мірі, ніж у попередні часи, стали джерелом формування 

суспільного ідеалу, зокрема, у сфері шлюбно-сімейних відносин і сприяли 

зростанню правоздатності осіб незалежно від сімейного статусу. 
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СУДОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

(НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ НАРИС) 

THE JUDICIAL PRECEDENT IN UKRAINE: THE REALITIES AND 

PERSPECTIVES  

(THE SCIENTIFIC-PRACTICAL REVIEW)  

 

На підставі теоретико-правових положень та аналізу чинного законодавства 

України в статті розглянуто сучасний стан і перспективи судового прецеденту в 

правовій системі України. 

Proceed from theoretical principles and results of analysis of the Ukrainian legislation, 

the article presents the author’s view on modern condition and perspectives of judicial precedent 

in the Ukrainian legal system. 

 

Протягом останніх декількох років на сторінках юридичних видань 

спостерігається помітне зростання кількості публікацій, присвячених 

проблематиці судового прецеденту в Україні. При цьому такого роду праці, 

як правило, характеризуються двома рисами: по-перше, вони мають суто 

галузеве спрямування, і при формулюванні їхніми авторами висновків не 

використовується необхідна теоретико-правовова база, а по-друге, ці праці 

спрямовані лише або на те, щоб довести факт існування в Україні судового 

прецеденту, або на те, щоб заперечити навіть можливість адаптування його 

певних аспектів до українського права.  

Зважаючи на те, що подібні дискусії ведуться навколо невизначених та 

часто не до кінця зрозумілих авторам вказаних публікацій понять та явищ 

(йдеться, насамперед, про поняття самого судового прецеденту), вони є 

значною мірою безплідними у науковому і практичному плані.  

Виходячи з викладеного, у цій статті ми спробуємо подати дещо інший 

погляд на реалії та перспективи судового прецеденту в Україні, базуючись 
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передусім на знанні про те, що таке судовий прецедент з теоретико-правової 

точки зору. 

У результаті вивчення численних наукових джерел (насамперед 

англомовних) ми прийшли до нижчевикладених визначень основних понять, 

які слугуватимуть нам в якості методологічної бази цієї статті.  

Отже, судовий прецедент та прецедентна норма права співвідносяться як 

форма та зміст. Судовий прецедент – це акт правотворчості у вигляді 

закріпленого у судовому звіті рішення (вироку) одного з вищих судів по 

конкретній справі, правовий принцип вирішення (ratio decidendi) якої являє 

собою норму права, при цьому юридична сила прецеденту залежить від 

ієрархічного становища як суду, що його створив, так і суду, що розглядає 

схожу справу.  

Прецедентна норма права – це загальнообов‗язкове правило поведінки, 

що створюється судом при формулюванні основного принципу 

обгрунтування прийнятого ним рішення (вироку) по конкретній справі і 

поширюється на судовий розгляд схожих справ. Такий спосіб виникнення (в 

якості побічного результату відправлення правосуддя) прецедентної норми 

обумовлює її наступні особливості: нечіткий текстуальний вираз диспозиції, 

конкретизованість гіпотези (у вигляді розгорнутого викладення обставин і 

фактів справи та аналізу їх суддею), а також ретроспективну дію всієї норми 

та імперативний характер її обов‗язковості. 

Однак слід мати на увазі, що будь-який судовий прецедент є 

продуктом судової правотворчості, але не кожен результат судової 

правотворчості має прецедентний характер. Тому акти судової 

правотворчості за способом виникнення юридичної норми, яка в них 

міститься, слід поділяти на три види: 

 1. Судові прецеденти (серед яких виділяють: а) креативні прецеденти, 

тобто ті, які містять абсолютно нову норму права; б) деклараторні 
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прецеденти, тобто ті, які уточнюють або деталізують вже існуючу норму 

права).  

2. Нормативно-правові акти, видані судовою владою (серед яких 

виділяють: а) видання вищими судовими органами загальнообов‘язкових 

роз‗яснень з питань застосування норм права; б) затвердження вищими 

судовими органами процесуальних правил розгляду справ).  

3. Квазіпрецеденти (серед яких виділяють: а) рішення органів 

конституційної юрисдикції з визнання неконституційними нормативно-

правових актів та рішення з надання офіційного тлумачення; б) рішення 

судів загальної юрисдикції з скасування нормативно-правових актів на 

підставі їх невідповідності законодавству). Під квазіпрецедентом 

розуміється акт правотворчості у вигляді судового рішення, єдиною метою 

якого є скасування незаконного нормативно-правового акту або надання 

офіційного тлумачення. В свою чергу квазіпрецедентна норма права – це 

загальнообов‗язкове правило поведінки, яке встановлюється судом у 

резолютивній частині рішення по справі про скасування певного 

незаконного нормативно-правового акту або про надання офіційного 

тлумачення.  

Правова система України на сьогодні містить в собі наступні явища: а) 

рішення Конституційного Суду, які носять загальнообов‘язковий характер і 

вносять істотні корегування до законодавства; б) роз‗яснення Пленуму 

Верховного Суду України та Президії Вищого господарського суду України, 

якими постійно керуються судді нижчих судів при розгляді справ; в) рішення 

судів загальної юрисдикції, якими скасовуються нормативно-правові акти на 

підставі їх невідповідності законодавству; г) численні рішення судів різного 

рівня по принциповим справам, а також по справам, при вирішенні яких була 

застосована аналогія, які вміщуються у спеціальні збірки або розсилаються 

судам у вигляді інформативних листів. 
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Вітчизняні дослідники час від часу кожному з перелічених вище явищ 

«приписують» ознаки судового прецеденту.  

Проте, базуючись на вищезазначених основних рисах класичного 

судового прецеденту, а також беручи до уваги положення чинного 

законодавства України про судоустрій, ми однозначно можемо стверджувати, 

що жодне з вказаних явищ не є судовим прецедентом. 

Почнемо з порівняння рішення Конституційного Суду України з 

судовим прецедентом. І судовий прецедент, і рішення Конституційного Суду 

є результатом діяльності органу судової влади з розгляду конкретних справ. 

Цим двом явищам притаманна властивість безпосередньо регулювати права 

та обов‗язки суб‗єктів правовідносин, вони обидва розраховані на 

неодноразове їх використання необмеженим колом осіб і тому мають бути 

належним чином оприлюдненими. Рішення Конституційного Суду навіть 

можна класифікувати таким самим чином, як і судові прецеденти. 

Креативний прецедент завдяки своєму безпосередньому, яскраво 

вираженому нормотворчому характеру є близьким до рішення 

Конституційного Суду, яким певний нормативно-правовий акт визнається 

таким, що втратив чинність. У випадку з прецедентом нормотворчий 

характер виражається у створенні судом нової норми, а у випадку з рішенням 

- у так званій ―негативній правотворчості‖. В обох випадках наявний процес 

правотворчості, але він має різний напрямок. Адже Конституційний Суд не 

має права здійснювати будь-яких дій у випадку виявлення ним прогалини у 

праві, в той час як для англійського суду це є приводом (навіть обов‗язком) 

для створення креативного прецеденту. З іншого боку, прецедент найвищої 

юридичної сили не може напряму скасувати дію положення закону, в той час 

як ця функція є однією з основних у діяльності Конституційного Суду.  

В свою чергу деклараторний прецедент можна ототожнити з рішенням 

Конституційного Суду з офіційного тлумачення. У даному випадку спільна 

риса є очевидною – встановлення загальнообов‗язкового правила 

застосування неоднозначного положення акту законодавчої влади. 
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Разом з тим між англійським судовим прецедентом та рішенням 

Конституційного Суду України існують суттєві відмінності. Почнемо з 

неоднакових підстав судового провадження. Для створення судом 

прецеденту необхідна наявність певного спору або факт вчинення 

правопорушення. В той же час Конституційний Суд - єдиний орган 

конституційної юрисдикції в Україні, і тому підставою для скасування 

Конституційним Судом певного нормативно-правового акту є його 

неконституційність, а підставою для надання ним офіційного тлумачення - 

практична необхідність в офіційній інтерпретації положень Конституції або 

законів. Цим обумовлено різне текстуальне розташування норми права та її 

роль: у рішеннях Конституційного Суду вона міститься у резолютивній 

частині, а в судовому прецеденті вона жодним чином не відокремлюється, 

міститься в аргументації судді і являє собою правову основу рішення, 

головний принцип правового обґрунтування цього рішення.  

Тепер розглянемо питання, яке тісно пов‗язане з діяльністю 

Конституційного Суду із скасуванням нормативно-правових актів. Мова йде 

про господарські та адміністративні суди, які вправі своїми рішеннями 

скасовувати нормативно-правові акти (або їх частини) органів державної 

влади (крім законів України) та місцевого самоврядування на підставі їх 

невідповідності законодавству (крім випадку невідповідності Конституції 

України, оскільки це є компетенцією Конституційного Суду України), за 

умови, що ці акти порушують права, свободи та охоронювані інтереси 

громадян та підприємств (установ). Вказані повноваження господарських 

судів закріплено статтею 12 Господарського процесуального кодексу 

України, а адміністративних судів – статтею 171 Кодексу адміністративного 

судочинства України.  

Рішення Конституційного Суду та вказані вище рішення господарських 

та адміністративних судів схожі з судовим прецедентом за зовнішніми 

ознаками: вони є актами правотворчості у вигляді судових рішень і є 

джерелом (формою) права, оскільки змінюють або скасовують норми права. 
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Разом з тим вони не є судовими прецедентами за якісними характеристиками 

норми права, що в них міститься. Така норма не може вважатися 

прецедентною, оскільки являє собою не принцип вирішення спору, а є метою 

діяльності суду, яка оформлюється у резолютивній частині рішення. 

Інакшими словами, якщо процес створення прецедентної норми виступає як 

побічний акт судового вирішення звичайного спору, то квазіпрецедентна 

норма виникає внаслідок: а) винесення органом конституційної юрисдикції 

рішення, єдиною метою якого є офіційна інтерпретація положення 

Конституції або закону; б) винесення органом конституційної юрисдикції або 

судом загальної юрисдикції рішення, єдиною метою якого є визнання 

невідповідності одного нормативно-правового акту (або його частини) 

іншому, більш вищому за ієрархією.  

Необхідність існування терміна ―квазіпрецедентне право‖ обумовлена 

тим, що зазначені рішення Конституційного Суду України та рішення судів 

загальної юрисдикції не можна віднести до жодної з двох форм судової 

правотворчості (першою є судовий прецедент, а другою – нормативно-

правовий акт, виданий судом). Зазначимо, що у даному випадку критерієм 

класифікації виступають характеристики норм права, які містяться в актах 

правотворчості судової влади. 

Так, неможливість віднесення актів квазіпрецедентного права до 

нормативно-правових актів, виданих судом, пояснюється тим, що їх норми 

створюються в результаті судового розгляду спору, а не внаслідок прийняття 

нормативно-правового акту. В той же час акти квазіпрецедентного права не 

можна відносити до судових прецедентів, адже сам по собі факт того, що 

судове рішення містить норму права ще не дає підстав вважати таку норму 

прецедентною. Адже для визнання певної норми прецедентною необхідно, 

щоб вона не лише містилась у судовому рішенні, а й являла собою правовий 

принцип вирішення справи, який текстуально розташований у мотивувальній 

частині судового рішення.  
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Розглядаючи питання про співвідношення судового прецеденту і так 

званих «рішень по принциповим справам», а також рішень, якими 

заповнюються прогалини у праві (тобто коли судами при вирішенні справи 

застосовується аналогія права або аналогія закону), необхідно наголосити на 

наступному. Звичайно ж, не можна заперечувати наявність схожих рис з 

одного боку, між рішенням по принциповій справі та деклараторним 

англійським прецедентом, та з іншого боку, наявність схожих рис між 

рішенням, яким заповнюється прогалина у праві, та креативним англійським 

прецедентом. Подібність зазначених явищ проявляється, передусім, у схожій 

змістовній спрямованості мотивувальних частин порівнюваних актів судової 

влади. Однак ці явища не можна ототожнювати, адже вони мають різне 

функціональне призначення: рішення, яким заповнюється прогалина у праві, 

та рішення по принциповій справі, на відміну від судового прецеденту, не 

мають жодного офіційно встановленого обов‗язкового значення для розгляду 

аналогічних спорів у майбутньому.  

Крім цього, рішення по принциповій справі стає авторитетним 

прикладом тільки за умови сприйняття його іншими судами у 

майбутньому (інакшими словами, лише у випадку, якщо воно стає 

частиною судової практики), разом з тим у правових сім‘ях, в яких 

визнається судовий прецедент, обов‘язкового значення набуває окреме 

судове рішення.  

Проте, говорячи про юридичну силу рішень по принциповим справам 

слід зауважити, що суддя в Україні при застосуванні спірної норми закону 

завжди бере до уваги думку вищої інстанції з цього неоднозначного питання 

(втім, він не вправі обгрунтовувати свою позицію посиланням на таку 

думку). Тому можна вказати тільки на, так би мовити, ―неформально-

обов‗язковий‖ (або латентно-обов‘язковий) характер рішень по принциповим 

справам, який не визнаний на офіційному рівні і обгрунтовується виключно 

потребами забезпеченням єдності судової практики. Як вірно зазначає О. 
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Чєрданцев, нижчі суди завжди орієнтуються на практику тлумачення та 

застосування законів вищими судами і, як правило, слідують їй [2, с.283]. До 

речі, така сама ситуація характерна і для Франції та Німеччини, де відкрита 

відмова судді слідувати рішенню вищого судового органу ―трапляється вкрай 

рідко і є нетиповою‖[3, c.392]. Таким чином у даному випадку ми можемо 

казати про ―неформальне прецедентне право‖. Отже, якщо визначені нами 

вище складові частини квазіпрецедентного права є джерелами (формами) 

права, то рішення, що складають ―неформальне прецедентне право‖, 

виступають лише як аргумент вищої переконливості, яка забезпечується 

вимогами єдності практики відправлення правосуддя.  

Перейдемо до розгляду правового статусу роз‗яснень Пленуму 

Верховного Суду України та роз‘яснень Пленумів вищих спеціалізованих 

судів з питань застосування законодавства. Щодо правової природи та 

значення таких актів вищих судових органів спори тривають ще з радянських 

часів, тобто вже протягом 60 років. 

У липні 2001р. набула чинності „перша хвиля‖ законів, спрямованих на 

реформування судової системи України, при цьому суттєвим змінам був 

підданий також і статус зазначених роз‗яснень. Нагадаємо, що до зазначених 

змін законодавства юридична сила роз‗яснень визначалася наступним чином: 

попередня редакція статті 40 Закону ―Про судоустрій України‖ №2022-X від 

05 червня 1981р. містила положення про те, що роз'яснення Пленуму 

Верховного Суду України ―є обов'язковими для судів, інших органів і 

службових осіб, що застосовують закон, по якому дано роз'яснення‖. А 

попередня редакція пункту 3 статті 12 Закону ―Про господарські суди‖ від 04 

червня 1991р. №1142-XII встановлювала, що роз'яснення Вищого 

арбітражного суду є ―обов'язковими для суддів і учасників господарських 

правовідносин‖. Таким чином, роз‗ясненнями як Верховного Суду України, 

так і Вищого арбітражного суду України встановлювався обов‗язковий для 

судів порядок застосування юридичних норм. Звідси випливає, що 

положення роз‗яснень стосувалися всіх осіб, які потенційно могли виступити 
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стороною у судовій справі, де буде застосовуватись норма, щодо якої надано 

роз‗яснення. З огляду на це, вказані роз‗яснення мали, по суті, 

загальнообов‗язковий характер. Практика показує, що судді часто у своїх 

рішеннях посилались на роз‗яснення. Отже, на той момент зазначені 

роз‘яснення мали статус джерела (форми) права України. 

Однак помилковим є ствердження, що у даному випадку мало місце 

прецедентне право, оскільки, як ми вже зазначали вище, не всі прояви 

судової правотворчості носять прецедентний характер, адже прецедентною 

нормою є основа рішення суду по певному конкретному спору, а не 

правоположення, виведене вищим судовим органом шляхом узагальнення 

практики. Хоча роз‗яснення досить часто грунтуються на положеннях 

окремих рішень по принциповим справам, однак ці рішення у даному 

випадку є вторинними і виступають лише як матеріал. Таким чином 

обов‗язковість роз‗яснень для нижчих судів ще не дає приводу шукати в них 

прецедентного характеру, адже за своєю природою роз‗яснення були 

нормативно-правовими актами, які видані судовою владою. 

Натомість чинна редакція Закону України „Про судоустрій Україні‖, 

зокрема стаття 44 і стаття 55 Закону, не містить положень ані про 

рекомендаційний, ані про обов‘язковий характер роз‘яснень Пленуму 

Верховного Суду України та Пленумів вищих спеціалізованих судів з питань 

застосування законодавства при судовому вирішенні справ. Однак беручи до 

уваги принцип, встановлений у ч. 2 ст. 19 Конституції України, є всі підстави 

стверджувати, що на даний час роз‘яснення Пленуму Верховного Суду 

України та роз‘яснення Пленумів вищих спеціалізованих судів не мають 

обов‘язкової сили, а відтак вони не є актами судової правотворчості і тому не 

є джерелом (формою) права України. 

Проте зрозуміло, що навіть у такому випадку роз‗яснення все одно 

мають і будуть мати значну юридичну силу неформально-обов‘язкового 

характеру. Адже суддя, розглядаючи спірне питання, усвідомлює, що 

роз‗яснення Пленуму з цього питання є втіленням позиції вищого суду, який, 
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скоріше за все, буде нею керуватися при розгляді апеляції (касації) на 

винесене рішення і скасує його у випадку невідповідності його роз‗ясненню 

[1, c.54].  

 Отже, внаслідок змін у законодавстві, роз‗яснення вищих судових 

органів були офіційно позбавлені обов‗язкового характеру, але натомість 

була створена база для подальшого розвитку суто прецедентних проявів у 

правовій системі України, що знайшло своє втілення у таких положеннях 

процесуального законодавства: а) відповідно до пункту 1 частини 1 статті 

354 Цивільного процесуального кодексу України однією з підстав перегляду 

колегією Верховного Суду України рішення або ухвали, що набрали законної 

сили, є наявність виняткових обставин, серед яких значиться ― неоднакового 

застосування судом (судами) касаційної інстанції одного і того самого 

положення закону; б) пункт 2 частини 1 статті 111-15 Господарського 

процесуального кодексу України встановлює, що однією з підстав для 

оскарження постанови Вищого господарського суду України до Верховного 

Суду України є її невідповідність рішенням Верховного Суду України чи 

вищого суду іншої спеціалізації з питань застосування норм матеріального 

права; в) пункт 3 частини 1 статті 111-15 Господарського процесуального 

кодексу України зазначає, що однією з підстав для оскарження постанови 

Вищого господарського суду України до Верховного Суду України є 

виявлення ―різного застосування Вищим господарським судом України 

одного й того ж положення закону чи іншого нормативно-правового акта у 

аналогічних справах‖; г) у пункті 1 частини 1 статті 237 Кодексу 

адміністративного судочинства України встановлено, що судові рішення в 

адміністративних справах можуть бути переглянуті Верховним Судом 

України за винятковими обставинами, якщо вони оскаржені, зокрема з 

мотиву неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції однієї 

й тієї самої норми права. 

Перейдемо до висновків. Як випливає з вищенаведеного, сучасній 

правовій системі України притаманна судова правотворчість у формі 
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квазіпрецедентного права у вигляді: 1) рішень Конституційного Суду 

України: а) з офіційного тлумачення; б) якими встановлюється 

неконституційність закону або його окремих; 2) рішень судів загальної 

юрисдикції, якими скасовуються нормативно-правові акти або їх частини на 

підставі їх невідповідності законодавству.  

Однак судовий прецедент як форма судової правотворчості в українській 

правовій системі відсутній.  

Відповідаючи на питання щодо перспектив судового прецеденту в 

Україні, передусім потрібно усвідомлювати, що світові тенденції у напрямку 

зближення основних правових сімей, що виражається у зростанні ролі судів у 

правоутворенні у країнах романо-германської правової сім‗ї на фоні 

збільшення питомої ваги законодавства в державах англо-американської 

правової сім‗ї, є підтвердженням того, що майбутнє розвитку правової 

системи окремої держави – у поєднанні закону та судового прецеденту як 

двох основних форм (джерел) права. Адже універсальність, формальна 

визначеність, нормативна узагальненість положень законів та 

конкретизованість, динамічність приписів прецедентного права органічно 

доповнюють одне одного, що призводить до ефективності дії всього 

механізму правового регулювання.  

Однак запровадження судового прецеденту в Україні повинно являти 

собою поступовий та багатовекторний процес, неодмінно пов‗язаний з 

укріпленням незалежності судової влади, підвищенням професійних вимог 

до суддів (особливо вищих судів), забезпеченням належного рівня правової 

культури населення. Крім того потрібно мати на увазі, що запровадження 

судового прецеденту до системи джерел (форм) права України потягне за 

собою кардинальну зміну основних засад судового процесу, реформування 

тактики та стратегії ведення судових засідань, порядку дослідження доказів 

тощо. 

У самому широкому плані процес включення судового прецеденту до 

системи джерел (форм) права України, на нашу думку, має грунтуватись на 
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таких основних засадах: 1) судовий прецедент - друге за юридичною силою 

джерело (форма) права після закону; 2) судовими прецедентами можуть 

стати лише рішення Верховного Суду України та вищих спеціалізованих 

судів; 3) критерії відбору судами своїх рішень, які стають судовими 

прецедентами, а також порядок їх офіційної публікації, закріплюється у 

законі; 4) Верховний Суд України вправі скасувати будь-який судовий 

прецедент, в тому числі і власний; 5) судовий прецедент не має зворотної 

сили; 6) правила застосування судами судових прецедентів встановлюються 

спеціальним законом; 7) застосування судового прецеденту при розгляді 

кримінальних справ є обмеженим.  
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕЖ  

ДЕРЖАВНОГО ВТРУЧАННЯ  

В РАМКАХ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ 

THE METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF RESEARCHES THE 

LIMITS OF STATE INTERVENTION 

WITH IN THE SYNERGETIC ALTITUDE 

 

У статті проаналізовані основні методологічні засади здійснення дослідження 

меж державного втручання в суспільні відносини, яке відбудеться на сінергетичній 

теорії. 

The article is devoted to the main methodological basis of the realization the researches of 

the limits of state intervention into the social relations, that is constructed on the synergetic 

theory.  

 

Однією з найбільш важливих і найцікавіших проблем сучасних 

соціальних (в тому числі юридичних) наук є проблема меж державного 

втручання (далі — МДВ). Це обумовлено насамперед тим, що:  

(а) держава, є одним із найбільш розвинутих і високоорганізованих 

соціальних інститутів сучасного суспільства, який володіє величезними 

матеріальними й ідеологічними ресурсами, та багато в чому визначає характер 

і спрямованість розвитку соціальних процесів; 

(б) держава може втручатися фактично в усі сфери життєдіяльності 

індивіда, окремих співтовариств індивідів, у тому числі й глобальних 

співтовариств (етнос, населення країни, людство і т.п.). При цьому результати 

такого втручання майже завжди мають довгострокові, непередбачені, дуже 

часто непоправні (більш точним буде твердження, що ці наслідки завжди є 

непоправними) (Більш точним буде твердження, що ці наслідки завжди є 
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непоправними) наслідки(дуже часто ці наслідки проявляються через десятки, 

а іноді навіть і сотні років). 

Остання обставина робить дослідження проблеми МДВ значущим не 

стільки з теоретичної, скільки із практичної точки зору.  

Достатньо розвинуте знання про МДВ дає зокрема можливість:  

адекватно зрозуміти й оцінити конкретний стан соціально-політичної і 

державно-правової дійсності конкретного суспільства;  

виробити науково-обґрунтований прогноз і рекомендації з приводу 

напрямків розвитку суспільних (в тому числі державно-правових) процесів у 

тій чи іншій країні;  

зрозуміти місце та ступінь участі держави в цілому та її окремих 

інститутів у соціумі; 

передбачати (з відповідним рівнем імовірності) наслідки діяльності 

(бездіяльності) держави у житті суспільства у коротко- та довгостроковій 

перспективі. 

Досліджуючи МДВ, крім того ми побіжно визначаємося із тим, що таке 

держава, коли вона виникає, яке її соціальне призначення, і т.ін., тобто 

вирішуємо найважливіші питання державознавства, а також прямо виходимо 

на правову проблематику, іншими словами потрапляємо в сферу 

правознавства(При чому не тільки у теоретичному, а і безпосередньо 

прикладному плані.). 

Підсумовуючи вищесказане можна стверджувати, що проблема МДВ 

повинна розглядатися сучасними соціальними і юридичними науками в якості 

однієї з основних і найбільш актуальних [43, c.3-8]. 

 Хоча метою даної статті не є отримання чіткої науково-обґрунтованої 

дефініції поняття «межі державного втручання» проте для подальшого 

викладу вважаю за доцільне дати загальне тлумачення вищезгаданого 

поняття.  

У принципі МДВ можна розуміти як максимум і/або мінімум прояву 

держави і її інститутів у суспільних відносинах. При цьому хотілося б звернути 
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особливу увагу на те, що МДВ можуть бути осмислені в рамках двох 

принципово різних підходів: (1) об'єктивістського; (2) суб'єктивістського. 

У першому випадку виникнення визначених МДВ буде пов'язуватися з 

об'єктивно наявними перешкодами й обмеженнями, що виникають та існують 

у системі відносин «держава — соціальний суб'єкт», а також у системі 

взаємодій «суспільство — держава — навколишнє середовище», і які не 

залежать від волі і свідомості сторін цих відносин, взаємодій. Інакше кажучи, 

розглядаючи в такий спосіб проблему МДВ, ми, перш за все, повинні будемо 

звертати увагу на ті моменти прояву державно-правової дійсності, що не 

залежать від волі яких-небудь соціальних суб'єктів (включаючи державу), і які 

останні не можуть змінювати (або реально впливати на них) у принципі(Для 

прикладу в даному випадку можуть розглядатись економічні закономірності 

розвитку суспільства, природи тощо.). Після чого вже можна буде 

характеризувати процеси, що пов'язані із вольовою (раціональною, а іноді й 

ірраціональною) діяльністю соціальних суб'єктів. При цьому у фундаменті цієї 

діяльності ми будемо шукати відповідні об'єктивні передумови. Зрозуміло, що 

в цілому такий підхід найбільш плідно буде розвертатися в межах 

детермінізму.  

Однак при такому погляді на МДВ виникає, як мінімум, дві тематичні 

групи питань:  

перша – пов'язана з вирішенням проблеми існування і/або пізнання 

(ступеня пізнаванності) об'єктивних законів, закономірностей тощо. А тут, як 

відомо, існує безліч підходів, що, як правило, не можуть бути узгоджені між 

собою (не зводяться до спільного знаменника): від визнання факту наявності 

таких законів і абсолютного їхнього пізнання - до повного їхнього заперечення; 

друга – обумовлена наявністю в існуючій державно-правовій дійсності 

МДВ, що були встановлені вольовим способом(Наприклад, прийняті та такі, 

що реалізуються на практиці положення про заборону втручання держави у 

релігійне життя (відокремлення церкви від держави), заборона смертної кари 

тощо.), що породжує ряд питань про причини і механізми формування МДВ у 



106 

 

контексті об‖єктивіського підходу до проблем розуміння, що таке держава, яке 

її соціальне призначення. 

Звідси випливає, що в рамках об'єктивістського підходу до розуміння 

МДВ досить важко дати цілісне розуміння МДВ, механізмів їхнього 

виникнення тощо.  

При такому підході всі МДВ розпадуться на: (1) власне межі державного 

втручання, тобто обмеження, що випливають з об'єктивно існуючих 

закономірностей розвитку суспільства, природи, людини і т. ін.; (2) акти 

самообмеження держави, тобто встановлення обмеження вольовим шляхом. 

Очевидно, що обидві ці групи МДВ різні за своєю природою (вони 

різновидові)( А ми пом‖ятаємо формальну логіку, відповідно до якої поділ 

повинен відбуватися виключно за одним критерієм. ―В противному випадку 

виникне перехрещення об‖ємів понять, які виражають члени поділу‖ [9, 

c.53]), причини виникнення, а також механізми виникнення й існування. 

Крім цього варто звернути увагу, що при об'єктивістському розумінні 

МДВ, цілий ряд теоретичних і практичних питань, пов'язаних із МДВ, 

знаходяться в залежності від вирішення проблем, вирішити які можливо тільки 

за умови створення цілісної теорії МДВ. Тобто цей підхід є замкнутим колом.  

При суб'єктивістському підході МДВ будуть розглядати у контексті 

рефлексії суспільством (його окремими соціальними суб'єктами) феномена 

держави, її можливостей тощо, а також самовизначення державою (її 

окремими інститутами і представниками) свого місця та значення у суспільно-

політичній структурі. При цьому в процесі цієї соціальної рефлексії, а також 

самосприйняття і самооцінки державою самої себе, будуть формуватися 

уявлення про МДВ, у тому числі з урахуванням існуючих у різних соціальних 

суб'єктів підходів до вирішення питань, пов'язаних з розумінням та 

інтерпретацією законів (закономірностей) розвитку суспільства (його 

окремих інститутів, включаючи державу), тобто того, що ми зазвичай 

називаємо об'єктивним. Однак ця «об'єктивність» буде нічим іншим як 

уявлення про об'єктивне, а не власне об'єктивним. Іншими словами, ця 
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«об'єктивність» набуде ознаки відносності й історичності (Невипадково при 

визначені поняття «наука» в тлумачно-словоутворюючому словнику 

Т.Єфремовой указано, що наука –«система знання, яка історично 

(підкреслено мною – А.М.) склалася та бесперервно розвивається та 

стосується закономірностей розвитку природи, суспільства та мислення і 

способах їх планомірного впливу на навколишнє світ» [14]), що багато в чому 

дозволить відкинути цілий ряд вищезазначених питань, де мова йде про 

об'єктивістський підхід до МДВ. 

У межах суб'єктивістського підходу МДВ будуть виступати як явище 

дійсності, що формується в результаті введення або визнання конкретних 

установок світоглядного характеру, наукових теорій і гіпотез тощо, які 

усвідомлюються в якості таких і домінують у даному конкретному 

суспільстві, у даний конкретний момент часу. При цьому в основі цих 

установок, теорій, гіпотез тощо лежить власне самопізнання і самосприйняття 

конкретного суспільства. Саме від того, наскільки адекватно буде 

відбуватися вищезгаданий процес самосприйняття (самооцінки) буде 

залежати ефективність і принципова можливість реалізації державою 

покладених на неї (або прийнятих нею на себе) повноважень, функцій та 

таке інше, що багато в чому формує реальні МДВ.  

Тому у процесі протиставлення об'єктивістського і суб'єктивістського 

підходів до розуміння МДВ позначається не тільки чисто теоретичний 

аспект цієї проблеми, але і враховується практична сторона питання про 

МДВ: об'єктивістичні інтерпретації ведуть нас вбік від практичного аспекту 

проблематики МДВ, а суб'єктивістські – навпаки безпосередньо переводять 

це питання в практично значиму площину  

Вищесказане дозволяє стверджувати, що суб'єктивістське розуміння 

МДВ є більш адекватним, ніж об'єктивістським. Надалі під «МДВ» буде 

розумітися гранично можливі прояви держави у сукупності суспільних 

відносин і зовнішніх зв'язків у системах «суспільство — держава — 

навколишнє (природна) середовище» і «суспільство – держава – 
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особистість», що встановлюються, як відповідна результуюча 

самоідентифікація і самосприйняття держави суспільством (їх окремими 

інститутами) і навпаки. Це генетичне визначення(Таке визначення, коли 

поняття, що визначається, виділяється через вказівку на спосіб його 

утворення, виникнення, побудови [30, c.273]) МДВ, яке дане у 

суб‖єктивистському ключі. 

Твердження про те, що суб'єктивістське трактування МДВ є більш 

правильним і доцільним ніж об'єктивистське, нас не повинно бентежити, 

оскільки «у плюралістичному світі, що сьогодні все сильніше завойовує наші 

симпатії, суб'єктивність … (Це – А.М.) – не такий вже великий недолік, а в 

деяких випадках це навіть перевага. Важливо тільки чітко усвідомлювати 

границі об'єктивності дослідження і не плутати одне з іншим» [7]. Від себе 

додам до наведеної точки зору, що також важливо розуміти складний зв'язок 

суб'єктивного й об'єктивного в згаданому вище об'єктивному. 

На сьогодні практично банальною вже стала позиція, відповідно до якої 

однією з умов досягнення позитивного результату в науковій діяльності є 

використання сучасної і достатньої методології. І ця точка зору є вірною, і 

державно-правова наука в цьому відношенні не є винятком. 

Однак основна маса методологій (методологічних підходів), що 

застосовуються на сучасному етапі для дослідження державно-правових 

феноменів, сформувалася, як правило, у XVI-XVIII сторіччях (у кращому 

випадку, у минулому сторіччі), тому сучасне вивчення МДВ вимагає 

переосмислення, більше того наукового пізнання цього явища на 

методологічних засадах. Звідси випливає, що задачею формування адекватної 

сучасної методології пізнання МДВ є фундаментальна проблеми юридичної 

науки.  

Особливо це важливо в контексті того, що наприкінці минулого 

тисячоріччя очевидною стала криза сучасного, так званого цивілізаційного, 

способу взаємодії людства з навколишнім середовищем, взаємовідносин між 

людськими спільнотами. При цьому ця очевидність є настільки 
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беззаперечною, що її не можуть спростувати навіть найвідданіші 

прихильники ―західної цивілізації‖ [10, c.7-13]. 

Криза сучасної цивілізації і так званого ―цивілізаційного‖ 

(прогресиського) бачення світу та суспільно-політичного середовища буття 

людини, а відповідно і МДВ, не в останню чергу обумовлена змістом та 

спрямованістю сучасного наукового знання, його методологією. Таким 

чином, констатуючи, що людство знаходиться в глобальній кризі, ми повинні 

визнати, що багато в чому це пов'язано (як причина або наслідок у даному 

випадку це не важливо) із кризою наукового знання і, перш за все, з кризою у 

методології(Наявність кризи у сучасній науці та методології визнають багато 

вчених, які представляють різні галузі знання [53; 26; 51, c.127-129; 11]). 

Для сучасної української науки зазначена ситуація ускладнюється також 

ще зміною політико-ідеологічних орієнтирів, що пов‘язані з розпадом СРСР. 

Звертаючи на це увагу В.Селиванов висловлює слушну думку, що 

―особливістю сучасного стану юридичної науки, з гносеологічної точки зору, 

є певна невизначеність її методологічних та теоретичних підвалин та 

установок. Традиційні дослідницькі підходи до наукового аналізу державних 

і юридичних явищ і процесів, що ґрунтувалися виключно на принципах 

марксистсько-ленінської філософії та розуміння нестандартної економічної і 

соціально-політичної ситуації в суверенній Україні, виявляють певну 

обмеженість‖(Селиванов В. До проблеми методологічного забезпечення 

теоретичного аналізу державотворення і право творення в Україні.) [42, c.23]. 

Саме тому, як це вже підкреслювалось, базовою проблемою сучасного 

дослідження МДВ, яка потребує першочергового вирішення, є проблема 

визначення методології дослідження МДВ. 

Як уявляється, найбільш адекватною методологією сучасного пізнання 

соціально-політичних та державно-правових явищ, включаючи МДВ, може 

стати синергетична теорія, яка, як і будь-яка інша метатеорія, маже 

відігравати методологічну функцію. Це і зрозуміло, бо ―на базі теорії 
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формулюються різноманітні методи, способи і прийоми дослідницької 

діяльності‖[24, c.145-147]. 

Можливість застосування синергетичної теорії, як метатеорії, для 

дослідження державно-правової дійсності та інших гуманітарних явищ 

визнають різні вчені, зокрема, С. Капіца, С. Курдюмов, Г. Малинський [16], 

Е. Князєва [21], А. Венгеров [4], В. Бачинін [1, c.15-20], Н. Єршова-Бабенко 

[13] та інші. 

Говорячи про методологічні засади дослідження МДВ у контексті 

застосування синергетичної теорії слід враховувати, що в межах самої 

синергетики є декілька напрямків, кожнен з яких має свої особливості та 

специфіку саме з точки зору загально методологічних питань та наслідків 

застосування.  

У даній роботі я не буду заглиблюватись в аналіз (класифікацію) 

різноманітних напрямків, які сьогодні присутні в синергетиці, згадаю лише 

два: перший пов‘язують з ім‖ям Г. Хакена, а другий з – ім‘ям І.Пригожина. При 

цьому з точки зору автора цих рядків, саме пригожинська інтерпретація 

синергетичної теорії може стати основою для формування методології 

дослідження МДВ у межах цього, вже не зовсім нового, напрямку науки, якою 

є синергетика [33]. 

Пригожинський напрямок, який ще називають Брюссельською школою 

синергетики, спирається на наступні методологічно значимі тези та 

висновки: 

Теза 1. У природі існують відкриті і закриті системи. При цьому 

переважна більшість систем носить відкритий характер.  

Закриті системи можуть діяти як механізми, тобто їхня поведінка може 

бути описана в межах механістичного бачення дійсності. ―У природі існують 

системи зі зворотним поводженням, що допускають повний опис у рамках 

законів класичної або квантової механіки‖ [45, c.355]. Однак закриті системи 

(якщо навіть при допустити, що вони реально існують, як це робить 

І.Пригожин) займають незначну питому вагу у сукупності всіх існуючих 
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систем. Переважна ж більшість систем відкриті — обмінюються енергією, 

інформацією, ресурсами, речовиною і т.ін. з навколишнім середовищем, а 

отже, не можуть бути зрозумілі в рамках механістичного підходу. Як 

наголошує О. Тоффлер ―будь-яка спроба зрозуміти їх у рамках механістичної 

моделі свідомо приречена на поразку‖ [62; 45, c.17] . Таким чином, у природі 

домінують відкриті системи, які не можуть бути зрозумілі в межах 

механістичних уявлень.  

Теза 2. У світі панують не простота, рівновага, лінійність, порядок (у 

класичному його розумінні), стабільність і зворотність - усі те на чому 

базується класична фізика, а навпаки, домінують діаметрально-протилежні 

явища, а саме: складність, нелінійність, неврівноваженість, хаос, 

нестабільність і незворотність. І. Пригожин пише з цього приводу, що ―у 

звичному нам світі рівновага - стан рідкий і досить тендітний‖ [45, c.182]. 

Зазвичай ―живе або неживе існують у спільно нерівних умовах‖ [45, c.234]. 

При цьому ―стійкість і простота є скоріше винятком, ніж правилом‖[45, 

c.278].  

Щодо незворотності, І. Пригожин відзначає, що ―у даний час ні в кого не 

викликає сумнівів .., що незворотність існує на макроскопічному рівні і що 

вона відіграє важливу конструктивну роль. Отже, у мікроскопічному світі 

повинно бути щось подібне незворотності‖ [45, c.325].  

Теза 3. У світі одночасно діють детермінованість і стохастичність, які 

доповнюють один одного, знаходяться в діалектичній єдності. ―Еволюція 

системи містить як детерміністські, так і схоластичні елементи‖[45, c.226]. 

При цьому випадковість є невід‘ємною, може бути навіть ключовим 

моментом самоорганізації і розвитку відкритих систем. При цьому ―у сильно 

неврівноважених умовах процеси самоорганізації відповідають тонкій 

взаємодії між випадковістю і необхідністю‖ [45, c.363] . 

Теза 4. Між макро- і мікроподіями (механізмами, структурами) та їх 

утворюючими елементами існує двосторонній іманентний зв'язок, який 

полягає зокрема в тому, що ―макроскопічні структури виникають із 
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мікроскопічних подій, які повинні були б у свою чергу приводити до зміни в 

мікроскопічних механізмах‖ [45, c.235]. 

Теза 5. Порядок і організація можуть виникати спонтанно із хаосу 

шляхом самоорганізації, а незворотність і нерівноваженість є джерелами 

цього процесу. ―Джерелом порядку є нерівновага. Нерівновага є те, що 

породжує ―порядок з хаосу‖[45, c.253] , – пишуть І. Пригожин та І. Стенгерс, 

і далі ―незворотність є джерелом порядку на всіх рівнях. Незворотність є тим 

механізмом, що створює порядок із хаосу‖[45, c.357]. Саме з цієї точки зору 

представники Брюссельської школи розглядають процес виникнення життя. 

Для них ―життя – результат спонтанної самоорганізації, що відбувається за 

сприятливих умов‖ [45, c.235]. Оскільки суспільство в цілому (а відповідно і 

держава та право) є формою життя, нехай соціального, але все ж таки життя, 

то з цього випливає, що фактично цю тезу, як і всі інші наведені вище, 

можливо спробувати застосувати для аналізу державно-правової дійсності, у 

тому числі для формування синергетичної державно-правової теорії 

(включаючи проблему МДВ). 

 Виходячи з всього вищевикладеного, уявляється можливим ставити та 

намагатися вирішувати задачу, що пов‘язана з формуванням адекватної 

методології дослідження МДВ, яка базується на синергетичному підході. 

Першим кроком у вирішенні зазначеної задачі є побудова системи 

методологічних принципів, на основі яких вона будується. Слід погодитись з 

А. Суріловим, який вважає, що методологічні принципи ―носять пізнавально-

настановний характер. Правильне самовизначення в них є обов'язковою 

умовою якісного користування всіма іншими методами» [54, c.62] (Хоча з 

самим тлумаченням поняття ―методологічні принципи‖, якого притримається 

А. Сурілов, погодитись дуже важко).  

Незалежно від того представником якої наукової школи (напрямку) є 

дослідник, формування системи вказаних принципів є центральним, може 

навіть, основним питанням організації процесу наукового пізнання. Тому 

вбачається невірним розглядати моменти, пов‘язані з методологічними 
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принципами, як прояв класичного (Тобто такого, що протистоїть 

посткласичному, модерністському, постмодерністкому тощо) напрямку в 

тлумаченні суспільно-політичних явищ (враховуючи державно-правові). 

Посткласичний, модерністський, постмодерністський тощо напрямки в науці 

потребують визначення своїх методологічних основ (методологічних 

принципів) не менш ніж та ж сама класична наука.  

У зв‘язку з цим неможливо погодитись з тими авторами, які 

висловлюють тези аналогічні нижченаведеним, а саме: ―презентізька школа в 

історіографії не має тієї основи в принципах наукової методології, що 

відрізняла б класичне розуміння соціального знання від історичного факту як 

прооб‘єктівної реальності, яка є доступною пізнанню в збереженому вигляді; 

незалежність об‘єкта дослідження від суб‘єкта пізнання, веріфікаціруємість 

історичної істини і змістовна незалежність минулого від оцінки історика‖ 

[40]. 

Н.Овчинніков, звертаючи увагу на архіважливе значення методологічних 

принципів для теорії пізнання наголошує на тому, що ―для теоретичного 

знання про об‘єкти, що розвиваються, найбільш характерним є органічне 

включення в ... дослідження методологічних принципів, без яких таке знання 

не може бути побудоване‖ [49, c.236].  

При цьому, у методологічному розрізі мова повинна йти не просто про 

якийсь набір методологічних принципів, а про наявність відповідної 

упорядкованої системи цих принципів.  

Уявляється, що система методологічних принципів для здійснення 

дослідження МДВ, що ґрунтуються на синергетичному баченні, повинна 

утворюватись із залученням чотирьох груп-принципів (Якщо їх 

класифікувати з точки зору галузево-парадигмальної належності), а саме:  

1 група – загальнонаукові методологічні принципи;  

2 група – окремі методологічні принципи, які характерні для 

метатеоретичних напрямків, існування яких стало передумовою формування 

синергетичного підходу (у першу чергу теорія систем та системного аналізу);  
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3 група – методологічні принципи, які безпосередньо відрізняють 

синергетику від інших метатеорій, які претендують виступити в якості 

парадигми сучасної науки (Або користуючись термінологією І. Лакотоса 

―науково-дослідницьких програм‖. В даному випадку уявляється не дуже 

важливим те, яке саме поняття використовувати – парадигма чи науково-

дослідницька програма. Хоча слід зауважити, що в цілому теза І. Лакотоса 

про те, що поняття ―парадигма‖ пов‖язує розвиток науки з іраціональними та 

психологічними моментами є досить слушною. За Куном наука завжди 

насичена аномаліями, протиріччами, але у "нормальні" періоди пануюча 

парадигма задає зразок росту, який може бути відкинутий у період "кризи". 

"Криза" - психологічне поняття, тут воно означає щось на зразок паніки, яка 

заражає маси вчених. Потім з‖являється нова "парадигма", яка є не 

сорозмірною з тією, що їй передувала. Для їх порівняння немає раціональних 

критеріїв. Кожна парадигма має свої власні критерії. Ця криза губить не 

тільки старі теорії та правила, а також і критерії, за якими ми довіряли їм. 

Нова парадигма привносить зовсім нове розуміння раціональності. Немає 

ніяких надпарадигмальних критеріїв. Зміна у науці – лише наслідок того, що 

вчені долучаються до руху, який має шанси на успіх. Відповідно до позиції 

Куна, наукова революція ірраціональна і її необхідно розглядати спеціалістам 

з точки зору психології натовпу‖ при цьому зауважує І. Лакотош ―зведення 

філософії науки до психології науки – не винахід Куна‖) [23] (зокрема, 

позитивізм, феноменологія, герменевтика тощо),  

4 група – методологічні принципи призначення яких – узгодити 

методологічні принципи різних груп між собою, а також прийомів, способів, 

методів, методик тощо, які будуть залучатись у процесі дослідження та 

конкретизації його методологічних принципів.  

 До принципів першої групи можна віднести принципи історизму, 

об‘єктивності, плюралізму, всебічності, єдності гуманітарного та 

природознавчого знання, холізму та інші.  
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Під об‘єктивностю в даному випадку розуміється необхідність 

здійснення процесу пізнання, абстрагуючись від певних ціннісних, 

оціночних, психологічних, соціальних, політичних тощо установок, а під 

історизмом – здійснення дослідження з урахуванням процесу розвитку 

об‘єкта (предмета, явища тощо) у часі (Цікава думка Н.Чернишевського з 

цього приводу: «Без історії предмета немає теорії предмета; але і без теорії 

предмета немає навіть думки про його історію, тому що немає поняття про 

предмет, його значення та межі») [65, c.303], тоді як під плюралізмом - 

визнання тези, що навіть в альтернативних теоріях може містити істинні 

судження та положення(Саме цей принцип дає змогу ввести у методологію 

дослідження МДВ – принцип додатковості, про який мова буде йти далі.).  

При цьому слід мати на увазі, що можуть бути і інші інтерпретації змісту 

зазначених методологічних принципів. Наприклад, принцип об‘єктивності 

деякі автори розуміють, як ―визнання факту існування незалежного від 

людини, від його свідомості й інтелекту, зовнішнього світу і можливості його 

пізнання; причому пізнання раціонального, яке здійснюється вивіреним 

способам одержання знань‖ [2] (так зване класичне розуміння принципу 

об‘єктивності), або тлумачать його, як ―принцип… який полягає у 

критичному аналізі і необхідності розгляду поряд із загальноприйнятими й 

альтернативних точок зору, незважаючи на позицію автора‖ [39], або 

формулюють його через вказівку, що «Світ існує поза нами, як споконвічно 

заданий предметами. Він від нас не залежить і жорстко детермінує нашу 

свідомість» [25, c.4] тощо.  

Те ж саме можливо сказати і відносно інших зазначених методологічних 

принципів (історизму, об‘єктивності, плюралізму).  

Для цілей цієї роботи будуть використовуватись інтерпретації 

загальнонаукових методологічних принцип у розумінні зазначеному двома 

абзацами вище. 

 Усебічність, як методологічний принцип, у даному випадку найбільш 

доцільно розуміти, як необхідність здійснення пізнання про об‘єкт, 
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досліджується в різних аспектах та формах прояву останнього, у контексті 

його зв‘язку і взаємодії з іншими об‘єктами. Цей принцип покликаний 

забезпечити загальне бачення об‘єкта дослідження. 

 Дуже важливим методологічним загальнонауковим принципом 

дослідження МДВ у межах синергетичного підходу є принцип холізму, який 

базується на тезі, що ціле завжди більше, ніж сума його частин. Як писав 

Э.Дюркгейм «ціле не дорівнює сумі своїх частин, воно є чимось іншим і має 

властивості, відмінні від властивостей його складових елементів. Асоціація 

не є явищем саме по собі непродуктивним, як думали колись, лише 

зовнішнім чином пов‖язуючи вже сформовані факти і властивості. Чи не є 

вона, навпаки, джерелом усіх нововведень, що послідовно виникали в ході 

загальної еволюції? Яке ж розходження, якщо не розходження в асоціації, 

існує між нижчими організмами й вищими, між живим організмом і простою 

пластидою, між пластидою і неорганічними молекулами, з яких вона 

складається?" [12,c.493]  

Цей принцип на сучасному етапі розвитку науки чітко був 

сформульований філософом Я. Сметсом ще в 20-х роках двадцятого століття. 

При цьому Я. Сметс розумів ціле як центральне філософське поняття, що 

синтезує в собі об'єктивне і суб'єктивне, матеріальне та ідеальне.  

Особливо слід підкреслити, що ―принцип розгляду від цілого до частин, 

або виведення частин з позиції цілого, незвичайний для класичної науки. 

Остання рухається в ході аналізу головним чином від розгляду окремих 

частин до розгляду цілого‖ [19, c.5-19].  

Окремо зауважу, що цей методологічний принцип опозиціонується 

принципу редукціонізму, що досліджує устрій та функціонування більш 

високих структурних рівнів матерії, як результат упорядкованої взаємодії 

об'єктів більш низького рівня, що є елементами вищого. 

Незначно забігаючи вперед скажемо про те, що саме принципи холізму 

та всебічності дозволяють вести мову про можливість використання 

методологічних принципів, які притаманні системному підходу для 
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дослідження державно-правової дійсності в цілому (МДВ зокрема), оскільки 

вони (холізм та всебічність) вимагають системного підходу, тоді як 

редукціонізм – атомістичного. Не випадково А. Мошко пише, що ―одна із 

особливостей сучасного фізичного пізнання пов‘язана з інтенсивним 

процесом концептуального освоєння принципу розвитку і системного 

підходу, які при цьому утворюють єдиний системно-історичний підхід, що в 

найбільшою мірою реалізується, наприклад, у синергетиці, а також у 

концепції неврівноваженої термодинаміки І. Пригожина. Становлення цього 

підходу приводить до необхідності існування перетворень, як в середені 

самого конкретно-наукового пізнання, так і у філософії. У першу чергу, 

можливість вирішувати протиріччя між двома принципами: системним та 

атомістичним. ... системний підхід з його орієнтацією на принцип цілісності, 

на ―інтегративні якості‖ (система більше суми своїх частин), ―системні 

якості‖ орієнтовані на протиставлення своїх вихідних настанов 

атомістичному принципу в його класичній формі. А останній, спрямований 

переважно на просторову локалізацію ―атомів-елементів‖ у якості їхнього 

сталого налічного буття‖ [44, c.17-18]. У той же час слід пам‘ятати, що існує 

певний діалектичний зв‘язок між системним та атомістичним підходом: ―у 

тій мірі, у якій атомістичний підхід залишався ―ніби першою сходинкою 

розвитку системних поглядів‖, останні суттєво залежали від родових 

особливостей класичного атомізму, а, відповідно, від передумов класичної 

науки‖ [35, c.18]. 

 Одне з центральних системоутворюючих місць серед загальнонаукових 

методологічних принципів дослідження МДВ у межах синергетичного 

підходу належить принципові єдності гуманітарного та природознавчого 

знання, який полягає в тому, що об‘єкт пізнається виходячи з того, що 

існують загальні, як для природнього, так і для соціального світу, закони 

(закономірності, принципи тощо) виникнення, становлення, існування та 

розвитку. Це обумовлює те, що при дослідженні того чи іншого об‖єкту 

необхідно виходити з того, що ―пояснення об‘єкту, а на його основі і 
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розуміння його ... можливо лише при умові, що знання про об‘єкт буде 

якимось чином включене в інші системи знання або по меншій мірі 

співставлено з ними‖ [35, c.15] 

Крім того, слід звернути увагу на те, що, ―говорячи про методологічні 

підстави єдності природньонаукового і соціогуманітарного знання, ми маємо 

на увазі наступні дві тенденції, які достатньо, на наш погляд, проявляються 

сьогодні: використання в названих галузях єдиних методів та доля 

спеціалістів із різних галузей у спільній ... їх розробці‖ [17, c.66]. 

 До зазначених вище загальнонаукових методологічних принципів, слід 

додати ще принцип логічності, зміст якого частково розкривається через: 

―Постулат логічної послідовності (внутрішньої погодженості). Згідно з 

цим постулатом система типових конструктів повинна бути вибудована 

відповідно до правил формальної логіки. Строго логічний характер 

модельних побудов є однією з найбільш важливих відмітних характеристик 

наукового мислення від об'єктів здорового глузду. 

Постулат суб'єктивності інтерпретується, щоб пояснити людські дії; 

соціального вченого повинно зацікавити, яка модель індивідуальної 

свідомості може бути сконструйована і який типовий зміст в неї може бути 

вкладений, щоб пояснити факти, що спостерігаються. Цей постулат гарантує 

можливість відсилання (референції) усіх видів людської діяльності і їх 

результатів до суб'єктивного, тобто до того, що має на увазі сама діюча 

особа, к значенню такої дії і її результату. 

Постулат адекватності. Він вимагає, щоб кожен термін у науковій моделі 

людської діяльності був визначений так, щоб людська дія, що виконується, 

вказувала б на типові конструкти, зрозумілі самій діючій особі в термінах 

здорового глузду повсякденного життя. Постулат адекватності гарантує 

погодженість конструктів спеціалізованого соціального знання з поняттям 

здорового глузду‖ [53] . 

Незважаючи на те, що проблема загальнонаукових методологічних 

принципів (і не тільки загальнонаукових, а методологічних принципів у 
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цілому), на жаль, комплексно не розглянута в сучасній науковій юридичній 

літературі, слід визнати, що окремі положення щодо принципів методології 

ми можемо віднайти в деяких виданнях. І перш за все це стосується саме 

загальнометодологічних принципів. Більш того деякі з цих принципів 

отримали певне тлумачення в контексті об‘єкту юридичних наук.  

Так, наприклад, Є.Шукшина формулює деякі з загальнонаукових 

методологічних принципів юридичного пізнання наступним чином(І таке 

визначення в цілому влаштовує автора цих строк у контексті мети даної 

статті.):  

―Принцип історизму виходить з того, що держава і право 

характеризуються як феномен, змінюються в часі, і тому вони (держава і 

право) повинні досліджуватися в динаміці їхнього історичного розвитку. 

Об'єктивність як методологічний принцип означає прагнення до 

одержання максимально достовірної інформації про досліджувані явища, при 

цьому вплив суб'єктивних факторів … по можливості зводиться до мінімуму. 

Принцип плюралізму закріплює можливість існування різних ідейно-

теоретичних підходів, концепцій, шкіл, що часом відстоюють суперечливі 

точки зору» [61, c.30-31] . 

Близьку точку зору ми знаходимо і в інших вчених-юристів (наприклад, 

праці В. Сирих [56, c.667-669] , О. Копиленко[57, c.44-49], М. Марченко [59, 

c.17-21] , В. Хропанюк [60, c.21] та інші).  

 До другої групи методологічних принципів дослідження МДВ, що 

ґрунтуються на синергетичному баченні, увійдуть методологічні принципи, 

які притаманні системному підходу(в цій статті поняття ―системний підхід та 

―теорія систем‖ використовуються як синоніми.), як особливому 

методологічному напрямку. До них можливо зокрема віднести принцип 

системності, принцип структурності, принцип ізоморфності, принцип 

цілісності суб‘єктивного та об‘єктивного в системному досліджені. 

 Якщо дати досить коротку характеристику зазначеним методологічним 

принципам системного підходу, то, перш за все, треба зупинитись на 
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принципі системності, який у відповідному сенсі є конкретизацією 

загальнонаукового принципу всебічності. При цьому слід зауважити, що не 

всі вчені та дослідники розмежовують системність і всебічність. Як пише 

В.Лейбін, ―деякі теоретики намагаються вписати у канву системних 

досліджень усі ті розробки, у яких у тій чи іншій формі здійснюється спроба 

всебічного охоплення дослідженням всього об‘єкту‖ [29, c.114]. Однак 

―ототожнення системності з всебічністю, багатоаспектністю та 

систематичністю ґрунтується на однобічному тлумаченні сутності системних 

досліджень, які в дійсності орієнтовані не стільки на всеоб‘ємний розгляд 

природного, соціального та власне людського світу у всіх його ракурсах та 

вимірах, скільки на розумінні вивчаємих об‘єктів як систем‖ [29, c.115] .  

 На підставі сказаного можна стверджувати, що принцип системності 

полягає в тому, що об‘єкти, які досліджуються, вивчаються як ―системи, які 

розуміються достатньо конкретно – із точки зору взаємної пов‘язанності їх 

елементів у цілісні структурні об‘єднання‖ [29, c.115].  

 Остання обставина вимагає наявності ще одного методологічного 

принципу в методології дослідження МДВ на базі синергетики, а саме – 

принципу структурності, тобто можливості умовного поділу системи на 

елементи (підсистеми). Як пишуть Н. Бусленко, В. Калашников, И. 

Коваленко ―розчленовування системи на елементи є одним з перших кроків 

для побудови формального опису системи‖ [3, c.13].  

 М. Сухарев називає зазначений принцип ―методологічним принципом 

загальної теорії систем – ієрархічного аналізу систем‖ [55]. З його точки зору 

він полягає в тому, що у ―системах, які досліджують, виділяють підсистеми, в 

останніх – підсистеми ще більш нижчого рівня. Завдяки такий розбивці 

значно знижується складність моделювання, яка б зробила неможливою 

задачу кількісного або хоча б полукількісного дослідження‖ [55].  

 Зазначимо, що такий корифей теорії систем, як М. Месарович писав з 

цього приводу, що ―дійсно складну систему майже неможливо описати точно 

і детально, що власне кажучи випливає вже з визначення такої системи. 
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Основна дилема складається в пошуку компромісу між простотою опису, що 

є однієї з передумов розуміння, і необхідністю обліку численних 

поведінкових (тобто, типу вхід-вихід) характеристик складної системи. 

Вирішення цієї дилеми шукається в ієрархічному описі. Система задається 

сімейством моделей, кожна з яких описує поводження системи з огляду на 

різні рівні абстрагування" [34, c.56]. 

 Ще одним базовим методологічним принципом теорії систем є 

принцип ізоморфності. У контексті змісту цієї статті його можливо 

розглядати, як формою конкретизації загальнонаукового принципу єдності 

природничого та гуманітарного знання.  

 Д. Гвишиані писав з цього приводу, що ―Хоча розробка системних ідей 

та уявлень здійснюється як у межах окремих дисциплін, так і на 

міждисциплінарній основі, у цілому концептуальний апарат системних 

досліджень має яскраво виражену комплексну, інтегративну спрямованість, 

обумовлену єдністю пізнавальних та перетворюючих функцій. Ця єдність, 

яка складає важливішу особливість системних досліджень, полягає в стійкій 

орієнтації наукової діяльності на пізнання не тільки і не стільки явищ ―самих 

по собі‖, скільки способів практичного оволодіння ними, на дослідження 

сутності комплексних (у тому числі глобальних соціально-економічних) 

проблем разом з альтернативними шляхами їх вирішення‖ [8, c.3]. 

 Наступним ―одним з найважливіших методологічних принципів 

системного аналізу є принцип цілісності суб‘єктивного та об‘єктивного в 

системному досліджені‖ [28, c.83]. На цей методологічний принцип 

звертають увагу багато вчених, зокрема, Н. Садовський [50, c.29-54] , У. Ешбі 

[67, c.314-344], В. Левченко [27, c.14-33] та інші. При цьому зауважу, що 

перші двоє з названих вчених мають усі підстави для того, щоб відноситися 

до корифеїв системного підходу. 

 Цей принц‘ип полягає в тому, що система є результатом суб‘єктивної 

інтерпретації дослідником певного об‘єкту. У.Р. Ешбі з цього приводу (у 

контексті поняття організації, яку він використовував для визначення одного 
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із способів опису систем) писав: ―суттєва частина теорії організації 

наближена до властивостей, які не є внутрішньо притаманними реальним 

об‘єктам, а залежать від відношення між спостерігачами та об‘єктами‖ [67, 

c.314]. 

 Останній методологічний принцип системного підходу на який 

хотілося б звернути увагу у даній статті і який слід залучити до методології 

дослідження МДВ, це – принцип функціонування. Відповідно до цього 

принципу система розглядається не лише як структурно-просторове явище 

(див. вище принцип структурності), а як функціонуючий обєкт, тобто як 

сукупність відносно стійких зв‘язків між елементами (підсистемами) об‘єкту 

(системи).  

 При цьому слід зауважити, що ―між просторово-часовою структурою і 

функціонуванням об‘єктів пізнання має місце глибокий зв‘язок‖ [37, c.164]. 

Це і зрозуміло, оскільки саме у залежності від нашого уявлення про 

структуру об‘єкта буде формуватись точка зору на механізм функціонування 

такого об‘єкта(Цей принцип разом з принципом структурності вимагає 

включення в методологію дослідження МДВ, яке відбувається на базі 

синергетики, структурного аналізі, який з точки зору Н.Бусленко, 

В.Калашникова, И.Коваленко, дозволяє «виходячи із заданого опису 

елементів системи та безпосередніх зв‘язків між ними отримувати висновки 

(як правило, якісного характеру) про структурні якості системи в цілому та її 

основних підсистем» [57, c.231]) . 

 Саме зазначені п‘ять принципів, з точки зору автора цих рядків, слід 

розглядати в якості центральних методологічних принципів системного 

підходу, які слід долучити до системи методологічних принципів 

дослідження МДВ, яку відбувається на основі синергетики. 

Необхідно підкреслити, що є інші підходи до тлумачення головних 

принципів системного підходу.  

Так, наприклад Рихард Маттессич, відомий віденський системолог, 

автор "епістемоекономіки", відносить до них:  
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1) принцип полярності, по якому "будь-яка система припускає 

контрсистему, в окремому випадку – "середовище" (Як вважає А. Цофнас, Р. 

Маттессич ―вважає, що позбавитись від цієї опозиції неможливо, а усе 

спроби це зробити ведуть або до розпаду системи, або до виникнення нової, у 

якої знов-таки буде контр система‖ [64, c.92]) ; 

2)принцип періодичності: "Усі системи змінюються, причому 

періодично, а причина цього може знаходитися як усередині самої системи, 

так і поза нею" 

3)принцип організації: "При виникненні системи утворюється така 

організація, що дозволяє системі виявляти порядок і властивості, що відсутні 

в кожному з її компонентів"; 

4)принцип нормативного вибору, відповідно до якого "виникнення 

систем завжди пов‘язано з вибором із можливих альтернатив, що 

здійснюються на основі норм і переваг"; 

5)принцип інформації: "Норми, властиві самій системі, є для неї 

постійним джерелом інформації, а норми, нав'язані системі ззовні, – 

тимчасовим. Інформація визначає поводження системи"[68, c.307-315]( Як 

вважає А. Цофнас, Р. Маттессич ―вважає, що позбавитись від цієї опозиції 

неможливо, а усе спроби це зробити ведуть або до розпаду системи, або до 

виникнення нової, у якої знов-таки буде контр система‖ [72, c.92]). 

М.С. Роговин виділяє чотири принципи системного підходу в якості 

основних, а саме:  

«1. Кожна розглянута система має ознаку цілісності, тобто в неї є якісно 

нові властивості, що не зводяться до властивостей суми її частин.  

2. Система (її будівля) детермінована своєю функцією, що називають 

системоутворюючою. Цей принцип є головним для функціонального 

підходу, тобто системний підхід містить у собі функціональний. 

3. Система знаходиться в інформаційній і енергетичній взаємодії із 

середовищем. Тобто інформаційно-енергетичний підхід також приєднується 

до системного підходу. 
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4. Будь-яка система знаходиться в процесі розвитку. Тому генетичний 

підхід також повинен належати до системного підходу» [48]. 

Є й інші точки зору.  

Оскільки ця стаття не має за мету дати критичний огляд різних підходів 

до визначення базових методологічних принципів системного підходу, тому 

обмежусь наступним зауваженням. Не важко побачити, що деякі з зазначених 

принципів, які згадані вище автори вважають центральними 

методологічними принципами системного підходу, навряд можуть бути 

розглянуті як такі. Вони насправді або є загальнонауковими методологічними 

принципами (наприклад, цілісність історизму (будь-яка система знаходиться 

в процесі розвитку) – у М. Роговіна, принципи полярності та 

періодичності(читай: принцип діалектичності та історизму) – у 

Р.Маттессича), або це принципи окремих розділів системного підходу 

(наприклад, теорії відкритих систем: у М. Роговіна – ―система знаходиться в 

інформаційній та енергетичній взаємодії з середовищем‖, у Р.Маттессича – 

принцип нормативного вибору) тощо. Саме тому запропонована мною точка 

зору щодо базових методологічних принципів системного підходу уявляється 

більш точною. 

Повертаючись до питання розуміння системи методологічних принципів 

системного підходу (вибачте за тавтологію), автору цих рядків хотілося б 

звернути увагу на те, що до структури методологічних принципів системного 

підходу природнім шляхом входять зазначені (а також і незазначені) вище 

загальнонаукові методологічні принципи. Саме це дає надію на те, що буде 

досягнута мета про яку веде мову А. Раппопорт, коли пише, що ―однією із 

цілей побудови загальної теорії систем є створення загальної теоретичної 

умови, яка дає можливість об‘єднати не пов‘язані до цих пір галузі науки ... 

передбачається, що такі загальні методи можуть стати ядром, навколо якого 

викристалізуються теоретичні структури, які зможуть слугувати одночасно 

декільком дисциплінам і таким чином будуть протидіяти ... тенденціям 

дезінтеграції в науці‖[6].  
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Що стосується групи методологічних принципів, які притаманні 

безпосередньо синергетичному підходу, і які повинні бути залучені до 

методології дослідження МДВ, то це, перш за все, принципи відкритості 

(взаємодії системи із зовнішнім середовищем), самоорганізації, єдності 

детермінірованого та стохастичного, єдності хаотично та впорядкованого. 

 Смисл та зміст зазначених методологічних принципів у якійсь мірі вже 

розглядався в цій статті, у тій її частині де мова йшла про основні аспекти 

пригожинського напрямку синергетики. Тому тут вважаю за доцільне додати 

лише наступне: 

принцип відкритості (взаємодії системи та зовнішнього середовища) 

органічно випливає з самої природи систем, які є об‘єктом інтересу 

синергетики – відкриті системи. Однак при цьому слід мати на увазі, що 

―відкритість є необхідною, однак недостатньою умовою для самоорганізації 

системи. Система повинна ще бути нелінійною‖ [47, c.59]. Під останніми 

розуміються системи, у яких не діє ―принцип суперпозиції: тут можливі 

ситуації, коли спільні дії причин А і В викликають ефекти, що не мають 

нічого спільного з окремими результатами впливу А і В‖. Саме тут необхідно 

враховувати, що (а) ―процеси, які відбуваються в нелінійних системах, часто 

носять граничний характер — при плавній зміні зовнішніх умов поводження 

системи змінюється стрибком. Іншими словами, у станах, далеких від 

рівноваги, дуже слабкі збурювання можуть підсилюватися до гігантських 

хвиль, що руйнують сформовану структуру і сприяють її радикально якісній 

зміні‖, а також те, що (б) ―нелінійні системи, будучи нерівноважними і 

відкритими, самі створюють і підтримують неоднорідность в середовищі. У 

таких умовах між системою і середовищем можуть іноді створюватися 

відносини зворотного позитивного зв'язку, тобто система впливає на своє 

середовище таким чином, що в середовищі виробляються деякі умови, які у 

свою чергу обумовлюють зміни в цій самій системі (наприклад, у ході 

хімічної реакції або будь-якого іншого процесу виробляється фермент, 

присутність якого стимулює виробництво його самого). Наслідки такого роду 
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взаємодії відкритої системи і її середовищ можуть бути самими 

найнесподіванішими і найнезвичайнішими‖ [20]; 

принцип самоорганізації системи, який полягає в тому, що явище 

(предмет, об‘єкт тощо) розглядається як таке, що має іманентну схильність 

до самоорганізації. Цей принцип дуже пов‘язаний з вищезгаданим 

принципом відкритості. Невипадково Ю. Климантович у передмові до книги 

Г.Хакена ―Інформація і самоорганізація: макроскопічний підхід до складних 

систем‖ пише, що сам термін ―синергетика‖ ―підкреслює роль колективних, 

кооперативних взаємодій у виникненні та підтримці процесів самоорганізації 

в різних відкритих системах‖ [63, c.5]; 

принцип єдності детермінованого та стохастичного у відповідному сенсі 

може розглядатись як основа розуміння процесу розвитку (генезису) 

синергетичних явищ (предметів, об‘єктів тощо). При цьому, як пишуть С. 

Курдюмов і Є. Князєва, ―одне з найбільш парадоксальних і істотних 

наслідків синергетики – уявлення про переддетермінації, що розуміється в 

новому, нелінійному смислі. Незважаючи на те, що еволюційні структури 

виникають з хаосу, вони до відповідного етапу визначені. У синергетиці 

розвивається ціла система понять і уявлень, пов'язаних із нелінійністю і 

―цілями‖ еволюції, тобто будується якась еволюційна телеологія. Це, – 

насамперед, поняття локалізації процесів у відкритих дисипативних 

середовищах (формування в них структур), спектрів структур-аттракторів як 

до стійких формоутворень, на які виходять процеси еволюції в складних 

системах, способи прискореного виходу на одну зі структур-аттракторів, 

резонансного порушення цієї структури в середовищі, різні типи швидких, 

лавиноподібних процесів, так званих режимів із загостренням» [19, c.5-19]; 

принцип єдності хаотичного та впорядкованого дуже тісно пов‘язаний з 

поняттям ―біфуркації‖(буквально означає роздвоєння), яке використовується 

(у широкому сенсі) для опису процесів якісних змін, що відбувається в 

системі в процесі розвитку останньої("Біфуркація - точка поділу процесу, що 

породжує нову лінію еволюції; термін введено бельгійською школою І. 
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Пригожина" [36, c.222]). Цей принцип певним чином корелює з принципом 

єдності детермінованого та стохастичного. Не випадково І. Пригожин писав, 

що ―Будь-який опис системи, який пов‘язаний із біфуркацією, містить у собі 

й детерміністські, й імовірні елементи‖ [44, c.119].  

Зазначені методологічні принципи формують ―уявлення про дискретні 

спектри еволюційних шляхів складних систем, вибір шляхів розвитку 

складають базис синергетичної методології. Це уявлення спричиняє за собою 

цілий ряд важливих наслідків: множинність майбутнього, наявність моментів 

нестабільності, які пов‘язані з обиранням шляхів подальшого розвитку .., 

майбутній стан складних систем не піддається нашому контролю та 

пророкуванню. Майбутнє неоднозначне. І в той же час існують визначені 

спектри «цілей» розвитку, наявні у будь-якому відкритому і нелінійному 

середовищі (системі). Якщо ми вибираємо довільний шлях еволюції, ми 

повинні усвідомлювати, що цей шлях може бути нездійсненним у даному 

середовищі з його визначеними внутрішніми властивостями. Які завгодно 

структури не можуть самопідтримуватися як метастабільно стійкі в даній 

системі. Тільки визначені структури зі спектра потенційно можливих можуть 

виникнути, тому що вони «дозволені» власними властивостями системи, 

відповідають їм. Це – свого роду еволюційні правила заборони. ... Після 

проходження точки біфуркації визначена структура-аттрактор детермінує хід 

історичних подій. Майбутнє впливає на теперішнє, у деякому смислі воно 

вже існує в сьогоденні. Ми будуємо майбутнє, але у визначені моменти і 

воно будує нас. Майбутні форми складних соціальних організацій відкриті у 

вигляді віяла переддетермінованих можливостей‖ [42, c.5-19].  

При цьому ―Спектри еволюційних шляхів у майбутнє можуть 

трансформуватися через зміни власних властивостей відповідних складних 

систем. Завдяки таким трансформаціям можуть відкриватися нові 

можливості подальшого розвитку. Характеристики власних властивостей 

деякої складної системи входять як параметри у відповідні нелінійні 

диференціальні рівняння. Якщо ці характеристики змінюються, набір 
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власних функцій цього рівняння також змінюється. Це можна зобразити за 

допомогою ментального образу: поле можливих еволюційних шляхів 

складної системи, тобто її древо еволюції, може в більшому або меншому 

ступені перебудовуватися в залежності від внутрішніх властивостей системи‖ 

[42, c.5-19] . 

Крім того, неважко помітити, що зазначені методологічні принципи 

досить тісно пов‘язані між собою, взаємодоповнюють та взаємно 

обумовлюють один одного. 

При формуванні методології дослідження МДВ на базі синергетичного 

підходу необхідно врахувати, що зазначені методологічні принципи потрібно 

застосовувати, оскільки МДВ є одним із аспектів прояву державно-правової 

дійсності. При цьому МДВ в принципі можуть існувати лише в контексті 

взаємодії згаданої дійсності з навколишнім середовищем, як соціальним, так і 

природним. Саме тому, коли вище було запропоноване розуміння МДВ як 

гранично можливих проявів держави у сукупності суспільних відносин і 

зовнішніх зв'язків в системах «суспільство — держава — навколишнє 

(природна) середовище» і «суспільство – держава – особистість», що 

встановлюються, як відповідна результуюча самоідентифікація і 

самосприйняття суспільством і державою (їх окремими інститутами) одне 

одного, увага акцентувалася саме на тому, що держава повинна розглядатися 

не сама по собі, а в системі своєї взаємодії з навколишнім середовищем 

(соціальним та/або природним). 

 Зрозуміло, що методологічні принципи, які входять до зазначених вище 

трьох груп, повинні певним чином узгоджуватись один з одним, для того 

щоб становити систему, базу фундамент методології дослідження МДВ. Саме 

тому структура методологічних принципів потребує наявності ще однієї 

групи принципів, яку складають зокрема принципи додатковості та 

міждисциплінарності. При цьому принцип додатковості займає особливе – 

центральне – місце в четвертій групі методологічних принципів дослідження 

МДВ у межах синергетичного підходу. 
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Говорячи про принцип додатковості, слід мати на увазі, що його 

тлумачення може відбутись у двох площинах:  

(1) у смислі, як його пропонував Н.Бор, а саме: ―для повноти опису 

явища в мікросвіті необхідно використовувати класичні поняття, що, хоча і є 

взаємовиключними, але взаємно доповнюють один одного і подають 

вичерпну інформацію про явище‖ [52, c.222].  

(2) у сенсі відсутності формально логічних протиріч між принципами, 

які формують методологію дослідження, незважаючи на те, що вони 

запозичуються із різних галузей наукового знання, з різних теоретичних 

побудов.  

 Уявляється, що принцип додатковості в дослідженні МДВ слід 

використовувати з урахуванням двох наведених тлумачень, і однозначно 

дещо ширше ніж це прийнято в межах квантової теорії.  

На можливість такого більш широкого розуміння принципової 

додатковості звертають увагу деякі вчені.  

Так Н. Смірнова, розглядаючи погляди Г. Риккерта, пише, що ―наукові 

методи ... існують як взаємодоповнюючі: природничо-науковий метод 

застосовуємо в загальних знаннях, якщо дослідника цікавлять закономірності 

або узагальнені типи, а історичний – у природознавстві, у тій мірі, наскільки 

приваблює дослідника неповторна індивідуальність природного об'єкта. 

Декларуючи можливість роботи на тому самому об'єкті двох 

взаємодоповнюючих підходів – натуралістичного і культурцентриського, – 

кожний з яких характеризується як власними онтологічними допущеннями 

(схемами об'єкта), так і специфічними схемами методу – способами 

формування наукових понять (номотетичним та ідіографичним), – Г. Риккерт 

власне кажучи передбачає формулювання Н. Бором принципу додатковості 

(підкреслено  – А.М.) – стосовно соціокультурних об'єктів‖ [53] . 

 А.А. Пузерей вважає, що ―подібно тому, як у квантовій механіці 

виявляється неможливим дати однакове, у термінах однієї мови, опис плану 

досліджуваного об'єкта – часток і їхніх взаємодій (мікросвіт), так і в 
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психології (зокрема, у випадку психоаналізу, але також і в цілому ряді 

досліджень у науковій психології) виявляється неможливим дати однаковий 

опис плану досліджуваних психічних феноменів і плану психотехнічних дій і 

кошт????? їхнього здійснення, завдяки яким здійснюються трансформації 

психіки людини і її вивчення‖ [46, c.31]. 

Це обумовлено тим, що «жодна філософська система не надає в чистому 

виді методологічних принципів будь-якого ступеня спільності, ґрунтуючись 

на якому можна єдиним чином побудувати конкретно-наукову теорію 

(зрозуміло, спираючись при цьому на визначені емпіричні результати). Будь-

яка конкретизація філософських принципів і законів, їхня специфікація 

відповідно до конкретно-наукової теорії вже припускають визначений рівень 

розвитку цієї теорії, тобто наявність конкретних методологічних принципів, 

методологічного обґрунтування, сформульованих насамперед автором теорії. 

Таким чином, звичайні філософська методологія, філософське обґрунтування 

теорії йдуть ―услід‖ за розвитком теорії. ... Така ―неясність‖ впливу філософії 

як методології наукового пізнання на формування конкретних наукових 

теорій обумовлена в значній мірі антиномічністю наукового знання, на яку 

вказав И.Кант. ... Іншими словами, припустимі різні форми опису тих самих 

емпіричних даних. З цією проблемою ми самі серйозно і явно зіштовхнулися 

на сучасному етапі розвитку фізики, пов'язаному з пошуками великого і 

супервеликого об'єднання. Тут сформульовано численні концепції щодо того 

самого об'єкта дослідження, альтернативних один одному вже на рівні своїх 

основ і в той же час удаваних досить переконливими» [52, c.222]. 

Необхідність введення принципу міждисциплінарності(деякі автори 

називають його ―принципом комплексності‖ [38, c.23; 58, c.47-48], xоча 

зазначений термін вбачається не досить вдалим.) у фундамент методології 

дослідження МДВ пов‘язана з наявністю інтегративної тенденції в сучасній 

науці [32, c.12-22]. Про цей принцип, який виходив із логічної єдності усіх 

наук, вів мову ще Е.Кассирер, а також В.І. Вернадський, коли писав, що 

―«ріст наукового знання ХХ ст. швидко стирає грані між окремими науками. 
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Ми (вчені – А.М.) усе більше спеціалізуємося не по науках, а з проблем. Це 

дозволяє, з одного боку, надзвичайно поглиблюватися в досліджуване явище, 

а з іншого боку – розширювати охоплення його з боку всіх точок зору» [5, 

c.66] . На необхідність междісциплінарного підходу звертають увагу багато 

сучасних авторів, зокрема М. Каган [15, c.9-14] ; О. Маркова [31, c.24-27] ; А. 

Кезин[18] та інші  

Методологічний принцип міждисциплінарності в контексті теоретико-

юридичного дослідження МДВ можливо сформулювати наступним чином: 

МДВ слід досліджувати не тільки з точки зору юридичних наук, а й інших 

галузей знання, перш за все філософських, соціологічних, психологічних, 

політичних та історичних наук. 

Таким чином, система методологічних принципів дослідження МДВ у 

межах синергетичного підходу з точки зору галузево-парадигмального 

походження цих принципів є поєднанням чотирьох груп принципів. При 

цьому згадане поєднання у свою чергу ґрунтується на світогляді суб‘єкта 

пізнання. Саме останній породжує систему методологічних принципів 

дослідження, які у свою чергу залучають у методологію дослідження вже 

конкретні прийоми, способи, методи, методики, засоби тощо. 

Методологічні принципи дослідження МДВ у межах синергетичного 

підходу може бути поділені на групи і за іншими критеріями.  

У якості прикладу ще одного із практично значущих підходів до поділу 

методологічних принципів на групи можливо розглядати їх класифікацію з 

точки зору їх цільового призначення. У такому випадку слід виділити дві 

великі групи методологічних принципів:  

перша група – методологічні принципи, введення яких обумовлено 

необхідність створення єдиної, цілісної та істинної методології дослідження, 

що дозволила б одержати максимально істинне знання; 

друга група – методологічні принципи, використання яких має на своїй 

меті встановити співвідношення можливості та доцільності застосованих 

конкретних методів у процесі пізнання з уявленнями, що панують у 
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суспільстві або якими керується суб'єкт пізнання в області моралі, 

моральності, естетики тощо (Саме такі принципи А. Сурілов запропоновує 

розглядати в якості методологічних принципів що з моєї точки зору, є не 

зовсім вірно. [54, c.62]). 

Якщо перша група принципів методології в основному обертається 

навколо понять істинності й відносності методів, то принципи другої групи 

апелюють до їхньої допустимості та доцільності. При цьому слід 

враховувати, що такий поділ є досить умовним, оскільки методологічні 

принципи першої та другої групи залежать один від одного, і одночасно 

залежать від наших уявлень про відносність, допустимість, істинність та 

доцільність того чи іншого прийому, способу, засобу, методу тощо.  

На цю обставину звертають увагу деякі вчені. Наприклад, В. 

Козловський стосовно соціології пише: ―Різноманітні напрямки і традиції 

вітчизняної соціології, їх парадигматика і методи можуть бути точніше 

розкриті на базі декількох істотних ознак, характерних для всієї палітри 

соціальної думки в Росії. На нашу думку, таким основним критерієм поряд з 

виділенням теоретико-методологічного принципу служать фундаментальні 

ціннісні установки соціологів і соціальних мислителів. Ядро базисних ознак 

даного критерію складають: по-перше, образ (модель) суспільства в доктрині 

соціолога, у якій виділена домінанта й ієрархія суспільного устрою; по-друге, 

націленість на збереження або зміну соціального порядку і на визначений 

спосіб перетворення суспільства; по-третє, статус особистості і соціальних 

інститутів у соціологічній концепції. Соціологічне бачення виникає там і 

тоді, де і коли особистість і суспільство з його інститутами, точніше, їхньої 

моделі, співвідносяться як самостійні цінності, альтернативні один одному. 

Разом з тим парадигма соціологічного мислення визначається в першу чергу 

системою смисложиттєвих цінностей» [22]. І далі «вочевидь, що парадигма 

соціологічного мислення задана не стільки політичною позицією дослідника і 

не тільки тим, як він сам себе атестує, а всією структурою світогляду, у 

першу чергу, філолофсько-методологічними принципами і ціннісними 
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орієнтаціями, сприйнятими ним у якості найбільше персонально значимих» 

[22] . 

У рамках такого розмежування методологічних принципів до першої 

групи слід віднести всі ті методологічні принципи, про які вже говорилося 

вище, а до другої – принцип гуманізму, принципи краси, гармонії [66, c.139-

143, 204] тощо. 

Можуть бути запропоновані й інші до класифікації методологічних 

принципів. Однак сам перелік цих принципів та їх зміст буде тотожним вже 

існуючим. 

При формуванні системи методологічних принципів дослідження (в 

тому числі МДВ) слід мати на увазі, що «для введення будь-якого принципу 

потрібно, по-перше, його назвати ... По-друге, ... визначити основні терміни, 

за якими формулюється принцип ... По-третє, належить сформулювати сам 

принцип ... тобто його треба вербально визначити. По-четверте, необхідно 

показати істинність розглянутого принципу. По-п‘яте, треба показати ті 

задачі, що вирішуються тільки за умови використання цього принципу, а без 

нього вони не вирішуються. ... Узагалі, рішення задач є найголовнішим 

аргументом для введення принципу» [41, c.28].  

Вирішення (при чому вдале вирішення) зазначених п‘яти задач дозволяє 

повною мірою обґрунтувати методологічні засади дослідження. На жаль, у 

цій статті усі ці задачі не отримали свого повного вирішення. Багато в чому 

це обумовлено метою статті, яка полягає в окреслені загальних контурів 

системи методологічних принципів дослідження МДВ, яка відбувається на 

базі синергетичного підходу та її загальній характеристиці. Саме тому в 

основному методологічні принципи, які повинні утворити згадану систему, 

тут були тільки названі та визначені (до того ж не повністю). Тому вважаю, 

що подальше уточнення методологічної бази дослідження МДВ на основі 

синергетичного підходу, в аспекті системи методологічних принципів такого 

дослідження потребує повного вирішення всіх цих п'яти задач. 
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Зазначена в цій статті система методологічних принципів покликана не 

тільки сформувати, але і визначити ступінь важливості конкретного методу 

(прийому, методику, способу тощо) для дослідження МДВ, що відбувається в 

межах синергетичного підходу. Це самостійна і досить серйозна задача, яка 

поза межами системи методологічних принципів вирішена бути не може. 

Особливо хотілося б підкреслити, що формування як системи 

методологічних принципів пізнання МДВ, так і системи методів багато в 

чому залежить від того, під яким кутом відбувається дослідження, тобто воно 

в значній мірі залежить від галузевої належності дослідження. При цьому, 

якщо система методологічних принципів дослідження МДВ є більш 

незалежною від галузевої спрямованості дослідження, то безпосереднє 

обрання конкретних методів дослідження, залежить, в першу чергу, від 

галузевої належності дослідження. Невипадково А. Сурілова пише з цього 

приводу: ―Методи теорії держави і права носять логічний характер. У цьому 

позначаються особливості предмета теоретичного пізнання в структурі 

юридичної науки. Без врахування визначального впливу предмета 

юридичного пізнання на його методи неможливо усвідомити специфіку цих 

методів. Предмет юридичного пізнання не тільки визначає своєрідність його 

методів, але і виділяє їх із системи методики наукового пізнання в окреме 

явище. ... ступінь конкретності предмета визначає ступінь спеціалізації його 

методів. Факт визначення предметом пізнання його методів у радянській 

юридичній літературі є власне кажучи загальновизнаним‖ [54, c.54-55]. І хоча 

її точка зору з цього приводу є крайньою і досить спірною, однак вона є 

досить показовою та такою, що містить у собі певне раціональне зерно.  

Отже, загальну структуру методології дослідження МДВ, яка 

ґрунтується на синергетичній теорії, у загальних рисах можливо уявити 

наступним чином: загальносвітоглядні та філософські настанови суб‘єкта 

пізнання – наукова парадигма (або науково-дослідницька програма), 

включаючи метатеорію – методологічні принципи пізнання – конкретні 
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прийоми, способи, засоби, методи, методики тощо дослідження певного 

об‘єкта (предмета, явища і т.д.). 

У той же час структуру системи методологічних принципів дослідження 

МДВ, яка ґрунтується на синергетичній теорії з точки зору галузево-

парадигмальної належності того чи іншого принципу, складають: 

загальнонаукові – принципи теорії систем та системного аналізу – 

методологічні принципи синергетичного підходу – принципи узгодження 

методологічних принципів між собою. 

Зрозуміло, що сформувати систему методологічних принципів 

дослідження є дуже важливим завданням у процесі формування основи 

проведення державно-правового дослідження. Без вирішення такого завдання 

важко жадати отримати позитивний результат.  

Однак при цьому дуже важливо розуміти, що формування системи 

методологічних принципів дослідження не єдина методологічна проблема з 

якою стикається дослідник державно-правових явищ у своїй діяльності. Дуже 

велике значення відіграє також правильна конкретизація методологічних 

принципів у системі прийомів, способів, засобів, методів та методик 

дослідження. І хоча ця задача вирішується на ґрунті сформованої системи 

методологічних принципів, вона не може бути до неї зведена. Тобто вірно 

вибудована система методологічних принципів – це лише умова для 

формування конкретної методології дослідження, а не форма останньої.  

Тільки успішне вирішення двоєдиної задачі, а саме правильне 

формування системи методологічних принципів і побудова на її базі 

методології дослідження в цілому (включаючи відбір конкретних прийомів, 

методів, методик, способів тощо) конкретного державно-правового об‘єкта (у 

нашому випадку МДВ) може дати підстави вести мову про формування 

достатньо ґрунтовного та науково-достовірного фундаменту проведення 

дослідження. 

Тому, якщо презюмувати, що мета цієї статті, яка полягала в описі 

системи методологічних принципів державно-правового дослідження МДВ у 
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межах синергетичного підходу, досягнута, тоді наступним етапом 

формування сучасної методології вивчення МДВ, крім вирішення задач, про 

які йшлося вище, повинен стати процес, спрямований на конкретизацію 

системи методологічних принципів дослідження у системі методів, методик 

та прийомів, після чого необхідно буде визначитись щодо засобів та 

способів. Зазначений процес конкретизації дозволить сформувати цілісну та 

науково-обґрунтовану методологію дослідження МДВ на базі 

синергитичного підходу, що є передумовою для здійснення такого 

дослідження. 
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ІСТОРІЇ 

УКРАЇНИ-ГЕТЬМАНЩИНИ 

SOME PROBLEMS OF THE LEGAL HISTORY UKRAINE  

(THE HETMAN’S PERIOD) 

 

Досліджуються дискусійні юридичні питання історії України-Гетьманщини, 

зокрема питання хронологічних меж визвольної війни під проводом Б. Хмельницького. 

Аналізуються рішення Переяславської ради 1654 р. Та її юридичні наслідки для України. В 

статті автор намагається розглянути підходи дослідників до форми Московського 

договору 1654 р., визначити хто є сторонами договору, висвітлити юридичну оцінку 

відносин України-Гетьманщини за договором 1654 р. 

Some disputable problems of the legal Ukrainian history are being researched in the 

article. Among the mentioned points are the chronological periods of the liberation war under 

Bohdan Chmelnitsky's leadership, including the hetman's time. Special analyses are made by the 

author to the decisions of the Pereyaslavskaya Rada, 1654 and its legal consequences for 

Ukrainian's independence. The author tries to research the approaches of other authors to the 

form of the Moscow Treaty, 1654 and to identify who were the sides of the Treaty and to evaluate 

the legal status of Ukraine within the Treaty, 1654. 

 

Юридична історія України-Гетьманщини традиційно викликала та 

викликає чималий інтерес громадськості і фахівців, істориків права. Бо цей 

період поєднує в собі питання однієї з найвизначніших подій в історії 

українського народу – визвольної війни під проводом Б.Хмельницького, 

спроби творення в її ході незалежної козацької держави, проведення 

Переяславської ради 1654 року та укладення українсько-російського 

договору, боротьби за збереження ознак автономії України в складі 

Російської імперії тощо. Особливо зростає увага до цих знаменних подій у 

зв‘язку з розбудовою незалежної української держави, необхідністю 

вивчення розвитку державності на різних етапах історії України.  
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В науці залишається відкритими питання (хоча вони на перший погляд 

безпосередньо не торкаються інтересів істориків держави і права) типології, 

хронологічних меж і періодизації боротьби, що розпочалась у 1648 році. 

Набули поширення такі перлини як ―повстання‖ (козацьке, народне, 

українське, селянське тощо), ―війна‖ (козацька, селянська, громадська, 

польсько-козацька, визвольна, національна та т. ін.), ―революція‖ (козацька, 

буржуазна, національна, національно-визвольна, українська). Автори 

навчального посібника ―Історія України: нове бачення‖ вважають, що за 

своїми масштабами, змістом, формами, характером та метою боротьби, 

якісними змінами, що відбувались в політичному, соціально-економічному та 

духовному житті суспільства подія, котра розпочалась у 1648 році, становила 

не ―повстання‖ чи ―війну‖, а Українську національну революцію близьку до 

Нідерландської революції 1566-1609 років. [5, ст. 92] 

Залишається також нез‘ясованим питання хронологічних меж 

національно-визвольної війни українського народу. Інтерес істориків 

держави і права до цих питань викликаний тією обставиною, що з цими 

подіями тісно пов‘язані появи перших в Україні державно-правових доктрин 

т.зв. ―козацького періоду‖ та втілення їх в державну практику. [1;9;10, ст.89-

94] У зв‘язку з цим хотілося висловити деякі міркування. На наш погляд, 

період зародження державно-правових доктрин в Україні та їх практичне 

втілення можна позначити від середини XVII ст. до повного скасування 

автономії України-Гетьманщини. Поява на політичній арені українського 

козацтва приводить до того, що воно поступово перебирає на себе функції 

виразника національних інтересів на українських землях. Безправне 

положення козацтва в польській державі і боротьба за свої політичні і 

соціальні права, за права своєї національності і віри об‘єднували козацтво, 

незважаючи на певну класову диференціацію в його рядах, створювали з 

нього велику соціальну силу, грізну для польських панів. Козацький рух 

знаходив підтримку й розуміння селянських мас – основного ядра населення 

України. Дякуючи цьому, боротьба з польською державою втрачає характер 
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простих бунтів, конфліктів, а перетворюється в глибоку соціальну боротьбу 

за свої права. Ця боротьба проходила з перемінним успіхом, але в цей період 

козацтво формується як суспільно-правовий інститут. Разом із цим 

починають формуватися зародки національної державницької ідеї, 

закладаються державницькі інституції нового часу. Ідеї Й.Борецького та 

З.Копистянського, відомі кондиції С.Наливайка, передані польському 

королю у 1596 році, тоді ж складений політичний проект Київського 

католицького єпископа Й.Верещинського, державницька практика 

П.Сагайдачного заклали основи для формування національної державницької 

ідеї. Головною ідеєю вищезгаданих проектів було надання козацтву 

територіальної автономії разом із становими привілеями. Стали формуватися 

зародки українських державницьких інституцій, що втілювалися в Запоріжжі 

й козацькому регіоні півдня Київського воєводства. Це знайшло своє 

відображення в тій чи іншій мірі в ряді жалуваних зверху литовськими і 

польськими князями та королями козацтву т.зв. конституцій – привілеїв на 

права та вольності, в постановах сейму 1593, 1596, 1601, 1607, 1609, 1611, 

1613 рр., а також в угодах козацьких представників із представниками 

польського уряду: Житомирська ординація 1614 р., Вільшанська угода 1617 

р., Роставицька угода 1619 р., Куруківська угода 1625 р., Переяславська угода 

1630 р. Але польський уряд не був готовий на такі кардинальні реформи, що 

виразно видно з Ординації війська Запорізького 1638 року, яка, по суті, 

скасувала демократичні зародки козацької державності. Це також стало 

однією з причин посилення невдоволення і як результат поєднання 

козацького і селянського чинників призвело до справді революційного 

вибуху, який серйозно підірвав могутність Речі Посполитої. Революція, що 

почалася в 1648 році, дала поштовх новому витку процесу державотворення. 

Розпочалося створення незалежності від Польщі і козацької держави. На 

теренах Брацлавського, Київського і Чернігівського воєводств в результаті 

практичного опробування зародків козацької державності почалося 

утвердження нової моделі політичного устрою. До речі, проблема їх 
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трансформації в загальнодержавні інститути козацької України повинна 

стати об‘єктом спеціальних історико-правових досліджень.  

В ряді октройованих актів конституційного характеру (Зборівський 

договір 1649 р., Білоцерківський договір 1651 р., Переяславські та інші 

гетьманські статті, інші документи конституційного характеру) Україна 

визначалася як окреме державне утворення з чітко визначеними державними 

кордонами, із власною територією, власним військом, судом, власною вірою, 

органами державного управління і, особливо, власною мовою. На жаль, 

національна державницька ідея протягом тривалого часу проходила шлях від 

боротьби еліти переважно за власні привілеї, ―суверенітет‖ і велич особистої 

булави до гасел автономії або незалежності України, але обов‘язково під 

чиїмось протекторатом (польським, турецьким, російським, шведським). 

Практично ніхто з українських політичних поводирів не ставив за мету 

досягнення дійсного суверенітету, справжньої самостійності. А це приводило 

до чвар у стані української політичної еліти та інших негативних наслідків. Зі 

скасуванням автономії України-Гетьманщини припиняє своє існування 

державно-правова практика українського конституціоналізму.  

Чималий інтерес науковців викликали і викликають рішення 

Переяславської ради та її наслідки для України та Росії, хоча слід 

констатувати, що українсько-російські відносини після Переяславської ради 

ще недостатньо аналізуються з юридичного боку відповідними 

спеціалістами. [4; 8]  

Оскільки в документах часів Переяславської ради вживалася не зовсім 

чітка в юридичному розумінні формула про ―перехід гетьмана і Війська 

Запорозького під руку московського царя‖, то дослідники в першу чергу 

намагалися охарактеризувати цей процес відповідними юридичними 

термінами. Так, писали про інкорпорацію України в Московську державу, 

реальну унію, персональну унію, автономію, федерацію, конфедерацію тощо. 

Серед відомих дослідників українського права першим з цього приводу 

ризикнув висловитися М.Слабченко у своїй студентській праці 
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―Малоросійський полк в административном отношении. ‖Историко-

периодический очерк‖, котра була надрукована, як окреме наукове 

дослідження. Молодий дослідник висловив думку, що після 1654 року 

Україну було поставлено у васальну залежність від Москви. Проте це 

викликало різкий протест М.Василенка (на той час приват-доцент Київського 

університету). Він вважав такий висновок передчасним, поза як ―справа 

юридичного відношення України і Москви ще не є дослідженою і 

представляє собою дуже важке наукове питання‖. М.Слабченко у відповідь 

навів нові аргументи. Хід цієї дискусії було відбито на сторінках ―Записок 

наукового товариства ім. Шевченка‖ (т. 108, 116). Проте, загалом в 

дореволюційні роки українське правознавство, яке тільки народжувалося, 

було в силі більше констатувати наявність відповідної наукової проблеми, а 

не її вирішити.  

Ситуація докорінно змінилася після повалення російського 

самодержавства, коли на хвилі загальнонаціонального піднесення значного 

розвитку набула українська гуманітарна наука. Новостворена Українська 

Академія наук і, зокрема, її постійна Комісія історії західноруського і 

українського права, серед своїх першочергових завдань передбачали 

юридичний аналіз договорів України з Москвою XVII-XVIII ст. З цією метою 

проведення відповідних досліджень було доручено у 1920 році 

висококваліфікованому співробітнику зазначеної Комісії, майбутньому 

члену-кореспонденту ВУАН В.Щербині. В академічному звіті за 1923 рік 

зазначалося., що розвідка В.Щербини ―Гетьманські договірні статті‖ вже 

готова до друку, але незабаром дослідник перейшов до іншої академічної 

установи, а його праця так і не побачила світ. Так само, до речі, не завершив 

свої дослідження з цікавої проблеми ―Прикордонні спори між Москвою і 

Україною після Богдана Хмельницького‖ інший «історик з правовим 

ухилом» П.Смирнов, заарештований у зв‘язку з сумної слави процесом 

―Київського центру дій‖. Компенсуючи ці втрати, в 1927 р. в академічному 

―Ювілейному збірнику на пошану академіка Д.І.Багалія‖ з‘являється дійсно 
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класична праця А.Яковлєва ―Договір Гетьмана Богдана Хмельницького з 

Москвою року 1654‖. Дослідник чітко дав відповідь на ряд принципових 

питань. Він підкреслив, що між Україною і Москвою існував юридично 

зафіксований договір, умови якого були викладені у відомих ―Березневих 

статтях‖ і кількох царських жалуваних грамотах (сукупність цих документів і 

складає власне текст договору). Наступного року на сторінках ―Ювілейного 

збірника на пошану М.С.Грушевського‖ А.Яковлєв продовжив дослідження 

цієї проблеми, аргументуючи думку, що в 1659 році автентичний текст 

договору 1654 року було сфальсифіковано московськими боярами і 

Ю.Хмельницький ввів цей текст до державного вжитку. Одночасно було 

надруковано і протилежну думку В.Щербини про те, що т.зв. ―Переяславські 

статті 1659 р.‖ відповідали дійсності.  

Подальші роки ВУАН лише побіжно зверталося до цієї проблеми. 

Зокрема, Л.Окиншевич опублікував в працях комісії низку рецензій на 

зазначені праці А.Яковлєва та видані за кордоном статті Р.Лащенка та 

Д.Одинця. Він підтримав основні висновки А.Яковлєва і в той же час гостро 

розкритикував інші праці, як такі, що не мають наукової новизни. Розгром 

академічної гуманітарної науки у 30-ті роки привів до того, що українські 

радянські вчені надовго втратили можливість займатися проблематикою 

правового оформлення відносин України з Москвою.  

Разом із тим А.Яковлєв довів свої дослідження до логічного завершення 

і видав у 1934 році у Варшаві фундаментальну працю ―Українсько-

Московські договори в 17-18 ст.‖, в якій проаналізував не тільки договір 1654 

року, але й проекти царських договорів з І.Виговським та Ю.Хмельницьким. 

У післявоєнний період, незважаючи на окремі епізодичні публікації 

А.Ткача та деяких інших авторів, ґрунтовного монографічного аналізу 

договорів України з Москвою в радянському правознавстві так і не було 

здійснено. При цьому, однак було відкинуто концепцію ―васальності‖ 

України як таку, що не виправдано персоніфікує міждержавні стосунки, і 

здебільшого стверджувалася теза про широке самоврядування України-
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Гетьманщини у складі Росії. За кордоном, хоча і з‘явилися цікаві праці 

В.Гривка, О.Юрченка, З.Когута, теж на нашу думку, не вдалося піднестися на 

досягнутий А.Яковлєвим рівень. В останній час з‘явилося багато наукових 

публікацій правознавців., які в тій чи іншій мірі зачіпають питання 

досліджуваного періоду, але для сучасних українських науковців 

залишається широкий простір для роботи, реальна можливість 

переосмислити в нових історичних умовах юридичні наслідки 

Переяславської ради.  

Усі дослідники визнають, що Переяславська рада 1654 року була 

важливою подією в історії українського народу. Однак на цьому єдність 

закінчується і починаються розбіжності. Якщо одні історики оцінюють цю 

подію як прогресивне возз'єднання двох слов‘янських народів, то інші 

вважають 1654 р. політичною помилкою Б.Хмельницького. Ще більші 

розбіжності виявляються тоді, коли робиться спроба з‘ясувати конкретні 

наслідки Переяславської угоди, визначити форму державно-правових зв‘язків 

України з Росією. І перш за все правовий статус України. Цьому сприяє та 

обставина, що державно-правові зв‘язки України з Москвою зафіксовані не в 

одному єдиному акті, а в цілому комплексі документів. Дослідники серед цих 

документів називають, насамперед, Просительні статті Б.Хмельницького від 

17 лютого 1654 року, де висловлені пропозиції гетьмана та генеральної 

старшини, Березневі статті 1654 року в кількості 11 статей та царські 

жалувальні грамоти від 27 березня 1654 року та 12 квітня 1654 року, де 

дається відповідь царя. Порівнюючи всі документи щодо їх змісту, можна 

зауважити, що пропозиції Б.Хмельницького як проект договору цілком 

вичерпуються Березневими статтями та царськими жалувальними грамотами 

як ратифікаційними актами царської влади. Всі разом, названі вище 

документи становлять, як слушно твердив відомий історик українського 

права А.Яковлів, повний та остаточний текст договору 1654 року, укладений 

на підставі домовленості в Переяславі і тому він має називатися 

Московським договором 1654 року. В такій сукупності він розглядається як 
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основний юридичний акт, котрий визначав правові відносини між Україною 

та Росією впродовж тривалого часу. Договір вважався ―вічним‖, але в силу 

тогочасної персоніфікації міжнародних стосунків перезатверджувався у 

вигляді т.зв. ―гетьманських статей‖ з обранням кожного нового українського 

гетьмана. Ці нові договори між Військом Запорозьким і московським царем 

вбирали в себе власне основний договір, тобто статті Б.Хмельницького і нові 

додаткові умови.  

Не менш дискусійним є питання про форму договору. Він, як бачимо, не 

становить єдиного акту з підписами сторін. Умови договору містяться в 

кількох актах, різних за формою: Б.Хмельницький та Військо Запорозьке 

заявили свої умови у формі подання, ―чолобитної‖, ―милості‖. Отже, акти, 

якими обмінялися сторони, отримали форму ―прохання‖, ―пожалування‖ і, на 

перший погляд, виходить угода нібито нерівних сторін. Але, по-перше, 

форма договору мало пов‘язана з його змістом: як ми зауважили вище зміст 

акту 1654 р. є дійсний договір між Військом Запорозьким і Москвою. По-

друге, в цьому випадку московський уряд узяв за зразок акти Зборівського 

договору Війська Запорозького з польським королем 1649 р.: з одного боку, 

королівський маніфест – жалувана грамота, а з другого – привілей, що містив 

у собі статті-пункти. Таким чином, складалися угоди козаків з польськими 

королями, наприклад: Куруківська угода 1625 р., Переяславська угода 1630 р. 

тощо, тому не треба надавати важливого юридичного значення такій формі 

договору. Але те, що це був договір, особливо видно з угод із Москвою 

наступних гетьманів: одні статті подавали гетьмани на затвердження царя, 

інші – надавав цар, а затверджували гетьман і козацька старшина 

(Переяславські статті 1659 р., Глухівські статті 1669 р. тощо). По-третє, акт 

1654 р. обидві сторони в офіційних актах іменують ―трактатом‖, 

―договором‖, ―договірними статтями‖, за яким Військо Запорозьке піддалося 

під високу руку московського царя. Уряд Олексія Михайловича та його 

наступники, і навіть такі руйнівники прав України, як Петро І та Катерина ІІ, 

розглядали ці документи як договір, а Березневі статті називали договірними 
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статтями. Таким чином, не зважаючи на подвійність своєї форми, акт 1654 р. 

є в дійсності двобічним договором між Військом Запорозьким та 

московським царем. 

Хто ж був сторонами договору? Договір складений у XVII ст., коли 

існували дещо інші категорії, зокрема, відносно поняття держави. Тому у 

політичних актах юридичні стосунки між державами уявляли як стосунки 

між особами монархів, а не як стосунки між окремими державами. Тому з 

погляду договору 1654 р. юридичні стосунки, що постали внаслідок цього 

договору зв‘язують гетьмана Богдана Хмельницького, що персоніфікує 

Україну, і царя Олексія Михайловича, що персоніфікує Московську державу. 

Але гетьманська влада була обмежена, тому відносно другої сторони слід 

правильніше говорити ―гетьман і все військо  Запорозьке‖. Як зазначає 

А.Яковлєв, незважаючи на зовнішню форму ―клопотання-пожалування‖, 

прийняту з огляду на монархічні традиції і попередні договори козаків з 

польським королем, цей договір був двостороннім і рівноправним. Стороною 

договору згідно з тогочасною правовою доктриною виступали з одного боку, 

московський цар, а з іншого ―гетьман та Військо Запорозьке. [11, ст. 116]  

Не зовсім чітка в юридичному розуміння формула про ―перехід гетьмана 

і Війська Запорозького під руку російського царя‖ викликала розбіжність в 

оцінці самої суті Московського договору 1654 р. та його історично-

юридичної кваліфікації. З‘ясування цього питання ускладнюється також 

низкою обставин, передусім відсутністю офіційного тексту документів, з 

яких складався договір 1654 р., різними поглядами на кінцеву мету цього 

договору з обох сторін, відсутністю єдиної наукової термінології, яка б 

допомогла усунути суперечності у розумінні, тлумаченні державно-правових 

зв‘язків України та Росії за Березневими статтями, давністю державно-

правових подій, що розглядаються. До того ж не завжди дослідники 

розмежовують державно-правову форму зв‘язків, відносин України та Росії 

за договором, з їхнім реальним втіленням у життя, а також змінами, які 

сталися незабаром після 1654 р. 
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Тому не дивно, що й тепер у науці існують різні погляди на відносини 

України та Росії за Московським договором 1654 р., не має точного визнання 

правового статусу України за цим договором. Є автори, які обмежуються 

загальною вказівкою на об‘єднання України та Росії, не з‘ясовуючи при 

цьому ні форми, ні змісту цього об‘єнання (М.Аркас, Н. Полонська-

Василенко). Більшість дослідників точніше характеризують це об‘єднання і 

висловлюють про нього різні думки. Пишуть про персональну унію, себто 

об‘єднання двох окремих держав в особі спільного монарха (Р.Лащенко, 

В.Сергієвич, А.Філіпов) або т.зв. ―реальну‖ унію, коли дві держави 

зливаються в одну, дістаючи спільні вищі установи (М.Дьяконов). Деякі 

розглядають це об‘єднання як воєнний чи воєнно-політичний союз (І.Борщак, 

В.Василенко, В.Ліпинський, А.Оглобін), інші вважають, що Україна 

приєднувалась до Москви на основі автономії (Б.Нольде) або бачать у 

договорі акт неповної інкорпорації України Москвою (І.Розенфельд). 

За офіційною радянською доктриною Переяславська угода стала 

кульмінаційним моментом у віковому прагненні українців та росіян до 

возз‘єднання і що воз‘єднання цих двох народів було основною метою 

повстання 1648 р., а згідно з Березневими статтями Україна-Гетьманщина 

входила до складу Російської держави на засадах досить широкої політичної 

автономії.  

Існує ще одна серйозна позиція: за договором 1654 р. Україна увійшла в 

підданство, під протекцією Росії на умовах васальної залежності України від 

Москви (М.Грушевський, Д.Дорошенко, З.Когут, І.Крип‘якевич, 

М.Слабченко, А.Яковлєва). В.Липінський уточнював: це був воєнний союз, 

забезпечений формою протекторату. Протекторат – це звична, поширена за 

часів феодалізму форма міжнародної васальної залежності малої та слабкої 

держави від великої та сильної. Зміст протекції обумовлюють конкретні 

обставини укладення союзу, але першою та обов‘язковою його умовою є 

воєнна допомога протектора державі, якій вона протегує, державі-васалу. 

Україна могла обрати собі сюзерена з формально рівних кандидатур: 
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турецького султана, кримського хана, короля польського або царя 

православної Росії. Проте про вступ до складу Туреччини, кримського 

ханства або Польщі не могло бути й мови. З огляду на реальну обстановку, за 

тверезим розрахунком Україна відала перевагу укладенню такого договору в 

січні 1654 р. з Росією. Вона уклала цей договір добровільно, як визнаний 

суб‘єкт міжнародного права. Всі документи, якими оформлявся договір, 

послідовно використовували такі терміни, як ―взять под высокую государеву 

руку‖, ―поддаться под высокую руку царя‖, ―вступить в подданство‖. Це 

загальновизнані, поширені в міжнародній практиці того часу юридичні 

формулювання, які скріплювали відносини протекції. І хоча ні в 

Просительних статтях Богдана Хмельницького, ні в Березневих статтях 

територіальне питання не порушувалось, зрозуміло було, що Україна збереже 

свій державний кордон. 

Звичайно ж, протекторат – це одна з форм залежності. Зміст, ступінь 

залежності України від Росії визначало конкретне співвідношення сил не 

тільки в Україні та Росії, але й у тому міжнародному співтоваристві, де і 

Україна, і Росія виступали як формально рівноправні суб‘єкти. За договором 

1654 р. залежність України від Росії зводилась лише до права царя 

отримувати грошову данину і контролювати зовнішні зв‘язки України. 

В.Ліпинський розцінював щорічну данину за військову допомогу царя, як 

номінальну умову протекції. [6, ст.21] І не дивно, що чимало вчених 

розглядають це обмеження прав України, як номінальну протекцію царя над 

Україною, номінальну васальну залежність.  

Отже, становище України за договором 1654 р. ніяк не можна 

розцінювати, як автономію у складі Росії, бо автономія і протекторат це різні 

явища. Протекція Росії над Україною не була також конфедерацією, навіть 

своєрідною. Конфедерація передбачає реальну рівність сторін і створення 

спільного, утвореного на засадах рівного представництва, органу для 

регулювання і вирішення їхніх спільних проблем, а договір 1654 р. такої 

умови не передбачав.  
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Можна погодитись з думкою А.Яковліва, що за підставами договору 

Україна де-юре потрапляла у васальну залежність або під протекторат 

Москви, але де-факто зберігала повну незалежність у своєю внутрішньому 

житті, а також така незалежність значною мірою була присутня у зовнішніх 

зносинах.  

Таким чином, діапазон поглядів досить широкий: від проголошення 

бездоговірного і безумовного вступу України до Московської держави на 

правах провінції до визнання повної автономії України на правовій підставі 

двосторонніх українсько-російських договорів. [3, ст.227-230] Полеміка про 

природу юридичних взаємовідносин України з Росією, юридичний статус 

їхнього союзу значно сприяла поглибленню наших знань з історії держави та 

права України, але ці питання зостаються актуальними та невирішеними до 

цих пір. Так, як би не кваліфікували й не оцінювали відносини, які 

утворилися внаслідок переяславських і московських переговорів, не можна 

забувати, що вони юридично оформлені так не ясно, що обидві сторони, і 

Москва, і Україна, вкладали в них різний зміст і кожна по-своєму розуміла 

суть цих відносин. 

Гетьман та козацька старшина справді дивилась на протекцію 

московського царя як лише на певну, може навіть і тимчасову комбінацію, 

котра давала змогу нарешті покінчити тяжку боротьбу за розірвання 

державно-правового зв‘язку з Польщею і набути бажаної волі. З іншого боку, 

погодившись прийняти Україну ―під високу царську руку‖, в Москві з 

перших же років старалися, використовуючи кожне необережне слово або 

неясну фразу в звертаннях гетьманів до московського уряду та, спираючись 

на різні прояви суспільного антагонізму на Україні, розповсюдити якомога 

ширше свій вплив на українське життя, здійснити повну інкорпорацію 

України.  

Першим юридичним документом, на основі якого була розпочата така 

політика, слід вважати Переяславські статті 1659 р., які підписав гетьман 

Ю.Хмельницький на основі фальсифікованого московського договору 1654 р. 
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з доповненням кількох нових статей. Цей документ обмежував самостійність 

української козацької держави, посилював її залежність від Росії. На підставі 

цього документа, Москва приступала до поступово переведення України зі 

становища васальної, протегованої держави, в автономну, самоврядну 

організацію в складі Росії. [5, ст.192] Підписання Переяславських статей 1659 

р. формально припинило дію Березневих статей 1654 р. Відповідно до них 

козацька Україна позбавлялась права без дозволу царя переобирати гетьмана, 

гетьман втрачав право призначати та звільняти полковників, карати смертю 

старшин, виступати в похід без царського дозволу. Заборонялися зносини з 

іншими країнами. Російські воєводи отримали право прибути разом із 

залогами до Переяслава, Ніжина, Чернігова, Києва, Брацлава та Умані. 

Аналогічні зміни у правовому становищі України закріплювалися і в 

подальших гетьманських статтях, своєрідних угодах двох сторін (Росії в 

особі царського уряду та України в особі гетьмана), що визначали правовий 

статус України та її відносини з Росією, юридична характеристика яких, до 

речі, теж є дискусійною. Багато вчених розглядають їх як своєрідні 

конституції України [2, ст. 345] або октройовані даровані зверху акти 

конституційного характеру. [7, ст. 202] При чому, внаслідок того, що 

оригінали документів, які складають Московський договір 1654 р. не 

збереглися (до нас дійшло ряд перекладів, чернеток, робочих записів 

московських чиновників та інші джерела), деякі дослідників вважають, що 

при обранні на гетьманство Ю.Хмельницького у жовтні 1659 р. 

московському урядові вдалося провести для затвердження сфальсифікований 

текст договору 1654 р., і відтак, всі наступні гетьмани присягалися 

дотримуватися саме цієї підробленої угоди. До того ж, царському уряду 

вдавалося, використовуючи внутрішній розбрід всередині України-

Гетьманщини, нав‘язувати нові, додаткові статті, основною метою яких було 

ліквідувати автономні риси правового статусу України-Гетьманщини в складі 

Росії.  
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Не менш цікавими для історико-правової науки є також питання 

співвідношення республіканської та олігархічної, навіть монархічної форми 

правління, співвідношення владних повноважень головних елементів 

політичної системи України-Гетьманщини, характеристики політичного 

режиму козацької держави та інші питання.  
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Н. Толкачова  

N. Tolkachova 

 

ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ 

CUSTOMARY LAW OF UKRAINE:  

PECULIARITIES OF DEVELOPMENT 

 

Показано особливості українського права як самобутньої, самодостатньої та 

оригінальної правової системи, яка хоч і зазнала своєрідних впливів, проте еволюціонувала 

за внутрішніми закономірностями. Звичаєве право репрезентується як регулятор 

поведінки людей через повсякденне життя людей і через усі історичні форми 

життєдіяльності (сім’я, етнічні і соціальні групи, держава). 

The peculiarities of Ukrainian law as the original all-sufficient legal system though had 

been influenced, nevertheless evolved according to the internal mechanism of development, are 

described in the work. The customary law is represented as regulator of people behavior through 

the ordinary life as well as all historical forms of human activity (family, ethnical and social 

groups, state). 

 

Упродовж багатьох віків провідну роль у правовій системі України 

відігравали санкціоновані державою та обов‘язкові для населення давні 

звичаї. У своїй сукупності вони створювали звичаєве право, яке регулювало 

більшість суспільних відносин у ранньому феодальному суспільстві. 

Звичаєве право охоплювало систему історично напрацьованих й прийнятих 

суспільством норм і уявлень про поведінку та взаємовідносини людей в 

різних сферах життя. Основним джерелом його формування були народні 

юридичні звичаї – ―звичаї пращурів‖, бережливе і поважне ставлення до яких 

український народ проніс через усю свою історію. В Україні до звичаєвого 

права ставилися особливо шанобливо. "Немає краю без свого звичаю. Звичай 

- це другий закон", - стверджує давнє українське прислів‘я. Звичаєве право 

вважалося "давниною", "справді народним правом" і традиційно 
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протиставлялося "новині", законодавству, нав‘язаному значною мірою 

іноземними володарями.  

Звернення до проблематики звичаєвого права обумовлено 

необхідністю вивчення витоків формування українського права, з‘ясування 

впливів на його розвиток та місце в сучасній правовій системі України. 

Уявляється, що українське право є не просто самодостатньою правовою 

системою, а й розвиненою, самобутньою та оригінальною системою, яка, 

хоча й зазнала своєрідних впливів (як і будь-яка інша правова система), проте 

його еволюція обумовлена внутрішніми закономірностями та засадовими 

принципами. Необхідність дослідження звичаєвого права зумовлюється й 

тим, що в цій сфері знаходять своє відображення важливі питання 

культурного, соціально-економічного і політичного розвитку суспільства, 

адже як регулятор поведінки людей, звичаєве право репрезентується і через 

повсякденне життя людей, і через усі історичні форми життєдіяльності 

(сім‘я, етнічні та соціальні групи, держава). 

Поняття „звичаєве право‖ з‘явилося і утвердилося в наукових працях 

представників Історичної школи права на початку XIX ст. і пов‘язувалося з 

особливою увагою до народного звичаю, його важливою роллю як джерела 

права. Це була нова, прогресивна на той час тенденція в юридичній науці, що 

виникла як опозиція до попередньої наукової традиції возвеличення ролі 

закону, його ототожнення з правом, вирішального впливу римського права та 

інше. Відтоді, попри разючі відмінності в оцінці ролі звичаю в правовій 

практиці народів, термін глибоко укорінився в юридичну науку. 

В українській науці поняття „звичаєве право‖ пов'язується передусім з 

іменами П. Чубинського, О. Єфименка, О. Кістяківського а також з активною 

діяльністю "Комісії для виучування звичаєвого права Всеукраїнської 

Академії наук" і "Комісії з історії західно-руського права Всеукраїнської 

Академії наук", які діяли протягом 1918-1933 років та дали змогу зібрати, 

записати й проаналізувати правові звичаї українського народу, порівняти їх зі 

звичаєвим правом інших країн і на цій підставі зробити висновок про 
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високий рівень правової культури наших пращурів. У радянський час 

звичаєво-правова наукова традиція не була надто популярним об‘єктом 

дослідження ні етнографів, ні юристів, про що свідчить незначна кількість 

присвячених їй опублікованих праць. З настанням незалежності пожвавився 

інтерес до проблеми, однак тривала відсутність систематичних досліджень 

далася взнаки: по-перше, у розумінні цього питання виявляються застарілі 

підходи XIX - початку XX ст., по-друге, немає узгодженості в розумінні і 

трактуванні звичаєво-правової традиції у представників різних галузей знань 

- історії права, теорії права, етнографії, соціології права, соціальної 

антропології, соціальної історії. Існують принципові розбіжності у 

трактуванні поняття „звичаєве право‖, зокрема викладені у статті Марини 

Гримич „Дискусійні аспекти трактування терміна „звичаєве право‖[2, с. 4-9]. 

Автор статті розглядає два основних типи визначень звичаєвого права з 

огляду на зв‘язок звичаєвого права з державою. З однієї сторони, звичаєве 

право – це сукупність історично вироблених і прийнятих суспільством 

неписаних норм, правил поведінки і взаємовідносин людей у різних галузях 

виробничого, громадського і сімейного життя. З виникненням держави 

правлячі кола пристосовували звичаєве право до конкретних економічних і 

політичних умов, але визнавали тільки ті звичаї, які не суперечили інтересам 

і волі пануючих кіл феодальної держави. Розповсюдженим способом 

санкціонування норм звичаєвого права з боку держави був вибірковий метод 

дозволу або заборони керуватися при вирішенні різних справ тим чи іншим 

звичаєм. Подібне бачення звичаєвого права мають й інші, зокрема українські, 

етнографи; воно зустрічається у працях культурологів. Таку думку 

висловлювали, до речі, і юристи в XIX ст. З іншого боку, звичаєве право – це 

система санкціонованих державою звичаїв правових, які є джерелом права у 

певній державі, місцевості або для певної етнічної чи соціальної групи. 

Утворюється звичаєве право шляхом постійного дотримання упродовж 

тривалого періоду звичаїв нормативного характеру, відображає правову 

культуру і правову свідомість народу, а водночас й інтереси панівних верств 
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суспільства. Подібну думку висловлюють і дослідники нормативної 

етнографії. Як бачимо, принципова відмінність полягає у таких аспектах: 

писані чи неписані закони, санкціоновані державою чи несанкціоновані, чи 

принципове розрізнення звичаю і правового звичаю. Обидві сторони до 

певної міри, звичайно, мають рацію.  

Висхідною позицією при з'ясуванні природи звичаєвого права є 

наступна теза ―де суспільство там і право‖. Цим виключається детермінуюче 

значення держави в процесі зародження права. Історично звичаєве право 

складалось в процесі довгого і одноманітного дотримання певних норм і 

правил, які втілювали в собі правові уявлення, що переважали в суспільстві. 

Саме регулярність перетворювала неписані норми поведінки в реально діюче 

право, яке регламентувало широке коло відносин – сімейних, майнових, 

адміністративних тощо. З цієї точки зору звичаєве право як систему 

обов‘язкових дій і юридичних уявлень народу слід відрізняти від простих 

традицій і звичаїв, що зберігаються, наприклад, у формі обрядів. Звичаєве 

право – це результат природного розвитку права, що виникло в силу 

об‘єктивної необхідності. На ранніх етапах розвитку суспільства право 

зароджувалось у формі неписаних звичаєвих правил. Оберігачами його 

являлись старійшини соціальних груп, найбільш поважні люди. По мірі 

розвитку суспільства звичаєве право поступово перетворюється у право 

позитивне, державне. Одночасно проявляються такі недоліки звичаєвого 

права як відсутність системності, обмеженість дії, окремий, приватний 

характер, консерватизм, відсутність юридичної техніки, неможливість 

внесення змін та доповнень тощо.  

Історія права України починається з усних пам‘яток (правових норм, 

незафіксованих у офіційних документах) подібно до того, як історія 

літератури починається з усної народної творчості. Знаний фахівець з історії 

українського права П.П. Чубинський писав: „під історією джерел права 

розуміємо історію пам‘яток, з яких ми пізнаємо право, а тому, що право в тім 

часі складається із закону і звичаю, то під історією джерел права розуміємо 
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історію пам‘яток, закону і звичаєвого права‖[14, с. 11] Неписаний характер 

звичаєвого права зумовив те, що кількість джерел давнього права є досить 

невеликою, це літописи, договори, устави, уроки, словесні формули – 

прислів‘я, приказки, пам‘ятки права як то „Руська Правда‖ тощо.  

Найбільш поширеним підходом періодизації історії українського права 

є виділення певних етапів відповідно до розвитку державності: право Княжої 

доби України-Руси (IX - XIV століття), право Великого Князівства 

Литовського (XIV - XVI століття), перебування українських земель у складі 

Польщі (1569-1648 роки), доба Гетьманської України (1648-1781 роки), 

перебування українських земель у складі Росії й Австрії (з кінця XVIII ст. до 

1917 р.), право періоду відновлення української державності (1917 – 1920 

роки) та право радянського періоду. Безспірно ця хронологія розвитку 

українського права відповідає певним етапам історії українського народу, 

пов‘язаним із існуванням чи відсутністю української державності. Проте, не 

можна не погодитись з думкою українського правознавця та громадського 

діяча Р.М. Лащенко, який писав, що "поділ історії українського права на 

відповідні періоди, безумовно, штучний: правна еволюція народу занадто 

складна річ, щоб її можна було ―ділити‖ на якісь періоди‖ [8, с. 32]. Знаний 

історик українського права М.Д. Чубатий дотримується аналогічного підходу 

при характеристиці джерел та українського державного права [13]. 

Український правознавець, співробітник Комісії для виучування історії 

західноруського і українського права ВУАН Л.О. Окіншевич [10] пропонує 

наступну періодизацію українського права: право феодальної епохи (X - XV 

ст.), право станової держави (XVI - середина XIX ст.) та право модерної 

держави. Уявляється, що періодизація, дана Л. Окіншевичем, відбиває 

існування найбільш характерних рис та закономірностей розвитку саме 

звичаєвого права, основні зміни в розвитку якого залежали не стільки від 

розвитку державності, скільки обумовлювалися генезисом суспільних 

відносин. Природа, властивості та риси, що були властиві звичаєвому праву 

доби Литовської зберігаються у звичаєвому праві Гетьманської доби, 
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різняться ж вони за змістом, оскільки з'явились нові відносини, і вони 

вимагали свого правового регулювання, наприклад, порядок ведення 

військових дій, нові види злочинів, пов'язані з козацьким рухом, вплив 

церковного права на шлюбні відносини тощо. 

Звичаєве право сягає своїм корінням у часи формування звичаєво-

правових норм в суспільстві східних слов‘ян VI – IX століть. Внутрішнє 

життя східнослов‘янських племен визначали звичаї нормативного характеру. 

В антів та склавинів вони регламентували їх життя в „народоправстві‖. За 

висловом М.Ф. Владимирського-Буданова „історія застає східних слов‘ян у 

час панування у них звичаєвого права‖ [5, с. 199]. Відносини між окремими 

племенами і союзами племен унормовували правові звичаї усного характеру. 

До них належали недоторканність представників іншої сторони під час 

переговорів, вірність даній угоді, присяга як гарант дотримання 

домовленості. Міжплемінні відносини регулювались звичаєвими нормами 

„міжнародного‖ характеру: порядок викупу полонених, гостинність щодо 

чужинців, особиста відповідальність за безпеку того, хто приймав гостя, 

тощо. 

З утвердженням військової демократії в суспільній організації антів 

продовжував діяти традиційний інститут управління – народні збори, рада 

старійшин, жерці, племінні вожді. Однак в результаті постійної воєнної 

активності і збагачення під час походів зростає значення військового вождя, 

пізніше – князя, навколо якого групується дружина. З появою князя 

формується інститут одноособової спадкової влади і дружини, а народні 

збори, як звичаєвий правовий інститут самоуправління, поступається місцем 

сходці озброєних воїнів. До виділення в окрему соціальну групу князя і його 

оточення, військові вожді й старійшини племен мирно співіснували в рамках 

племінного союзу і ділили між собою ідеологічну та судову функції. А вожді 

племінних союзів виконували переважно військову функцію. У мирний час 

внутрішнє життя східнослов‘янських племен значною мірою було 

підпорядковане землеробським звичаям, які базувались на календарному 
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циклі сільськогосподарських робіт. Вони визначали початок посівних робіт, 

обробку полів, жнива, їх строки, язичеські свята тощо.  

В період існування східнослов'янських племінних союзів звичаєве 

право являло собою сукупність норм, що являлись не законодавчими актами, 

а традиційними звичаями, що санкціонувались з ―мовчазної згоди‖ 

князівської влади. Більше того, сама князівська влада підпорядковувалась 

звичаєвим нормам. У праві того часу юридичні норми ще не повністю 

відокремились від релігійних уявлень і символічних ритуалів, моральних 

максим (чесність, справедливість). Ці моральні принципи зберігались і 

пізніше, про що свідчать багато прислів'їв: ―Правда давніша між нами‖, 

―Правда світліша сонця‖, ―Велике діло – гроші, а ще більше – правда‖. 

Переломним етапом еволюції суспільно-політичних і правових 

відносин серед східних слов‘ян стало VII ст. У цей час зникає з письмових 

джерел назва „анти‖, натомість все частіше згадується про слов‘ян, 

організаційною формою яких був родовий союз, званий задругою. Звичаї 

нормативного характеру узгоджуються з інтересами нових суспільних та 

етнічних груп. У VII – VIII ст.ст. активізується процес відчуження 

князівської влади – князь стає монархом у племені, що обумовлює його 

діяльність та основні засади політики. Князівська влада також 

підпорядковується звичаєвим нормам середньовічного права. 

Доба Київської Русі привертає особливу увагу при дослідженні 

звичаєвої культури, оскільки це були часи існування власної держави, 

основні закономірності правового розвитку якої визначили й подальшу долю 

української правової традиції попри усілякі впливи та негаразди, і саме з 

цією добою слід ідентифікувати себе сучасній Україні, як слушно зазначив 

професор М.І. Козюбра [7, с. 12].  

В період становлення Київської Русі на правовідносини в середовищі 

східних слов‘ян значний вплив справили нові соціально-економічні явища. 

На думку А. Яковліва, у праві Київської Русі можна побачити „звільнення 

індивіду від опіки суспільних зв‘язків‖, індивідуальна діяльність якого в 
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„значній мірі відбилася на нормах цивільного права‖ [16, с. 3]. Дійсно, 

наділення окремого індивіда здатністю самостійно (без посередництва сім‘ї 

чи общини) та від власного імені виступати суб‘єктом правовідносин (як 

публічно-правового так і приватно-правового характеру), може свідчити про 

ускладнення суспільних відносин, а відтак – і про існування досить 

розвиненої системи правових норм, покликаних ці відносини 

впорядковувати. 

У хронологічних визначеннях початку держави серед дослідників 

виникають розбіжності. Більшість вчених, як минулого так і сучасних, відлік 

історичного розвитку Руської держави починають від перших київських 

князів, посилаючись на ―Повість временних лет‖. Вважається, що 

ранньофеодальна держава Київська Русь формувалася з IX до початку XII ст. 

Інші енциклопедичні джерела час виникнення держави, що охоплювала 

територію від Балтики до Чорного моря і від Закарпаття до Волго-Окського 

міжріччя, визначають рубіж VIII та IX ст. Академік Грушевський М.С. 

називав VII - IX ст. епохою початку державної організації слов‘янських, у 

тому числі й українських, племен і ця організація у вченого мала назву – 

Київська держава, а юридичними кодексами цієї держави він вважав 

стародавні пам‘ятки – ―Руську Правду‖ у трьох редакціях, які скоріше 

фіксували звичаєві норми, ніж творили нові. Розбіжності переважно 

стосуються часу виникнення держави. Спорів щодо характеристики цього 

утворення не виникає. Дане утворення, як правило, визнається 

ранньофеодальною державою на чолі з єдиновладним монархом – Великим 

київським князем – з усіма властивими рисами та інститутами військової 

демократії. Особливість феодальної економіки полягає в поєднанні власності 

феодала (феодальної держави) на землю з господарюванням селянина на 

дрібній земельній ділянці, переданій йому в користування. Всі ці ознаки 

феодалізму були притаманні феодальній державі – Київській Русі. 

Винятковою ознакою Русі, як феодальної держави, була сільська 

територіальна община, яка мала назви ―верв‖, ―мир‖, ―люди‖ і ―село‖. 
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Економічне значення верві полягало в общинному володінні частиною угідь 

– лісами, випасами, водоймами тощо.  

Усі наглядові функції за „законністю‖ покладалися не тільки на 

Великого князя, а й на громаду тієї чи іншої землі у вигляді віча. 

Повноваження усіх посадових осіб, у тому числі й Великого князя, 

здійснювалися за звичаями, тобто „правдою батьків‖. Характер влади був 

змішаний, приватно-публічний. Влада князя була державною, але не 

суверенною, зокрема юрисдикційні повноваження у судочинстві він ділив із 

церковними установами. До того ж на чолі кожного уділу і кожної княжої 

волості стояв князь-монарх, що визнавав себе залежним від старшого князя. 

В державній владі князя перепліталися елементи як публічної так і приватної 

влади. Князівська публічна влада як володаря землі не відокремлювалась від 

влади володільця своїх дворів, тобто від приватного володіння. Державні 

податки та доходи з дворів князя йшли до однієї княжої казни, з якої й 

видатки покривалися як на приватні цілі так і державні публічні. Одні й ті ж 

люди були одночасно й державними урядовцями й приватними слугами 

монарха. 

Із захопленням Києва князем Олегом починається етап стабільного 

співіснування князівської влади і звичаєвого права в умовах активного 

окняжіння територій. Перші зразки князівської правотворчості „устави‖ й 

„уроки‖ узгоджувались із звичаєвим правом і діяли на основі усної звичаєвої 

домовленості між князем і племінною верхівкою. Звичаєве право покладено в 

основу нововведень княгині Ольги у галузі регламентації данницьких 

відносин між київським князем і князями інших племен, однак в цей час стає 

наявним зародження елементів державного права. 

Перші дослідники давньоруського права відмічали вплив на руське 

право скандинавського (норманського) чи германського права. Цей вплив 

розглядався ними як природний наслідок приходу варягів, або давніми 

зв‘язками між руськими і германцями. Той факт, що варязькі дружини 

принесли на Русь нову військову організацію і передали слов‘янам свій 
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досвід ведення війни на морі й суходолі, не викликає заперечень. Однак 

питання про те, наскільки глибоким був вплив варягів поза військовою 

сферою, в тому числі й правовій, досі залишається спірним. В підручнику 

„Історія держави і права України‖ [5, с. 46], виданому нещодавно, мова йде 

про неонорманізм, як відродження норманської теорії походження Київської 

Русі у деяких зарубіжних країнах. 

Ідея значного (або ж визначального) впливу варягів на становлення й 

розвиток давньоруської держави й давньоруського права обстоювалася 

прихильниками так званої норманської теорії, що постала ще у XVIII ст. 

Створена німецькими вченими (дисертація Г.Ф. Міллєра ―Походження імені 

народу російського‖ та його учні й послідовники), ця теорія була сприйнята й 

деякими російськими істориками (М.М. Карамзин, Ф.Л. Морошкін, К.Д. 

Кавелін), в тому числі й істориками-юристами (М.П. Погодін). Загальне 

висхідне положення норманської теорії, що зводилося, по суті, до тези про 

запровадження чи насадження варягами власних державних і правових 

інститутів серед підвладного слов‘янського населення, при дослідженні 

давньоруського права втілилося в ідеї повного (чи майже повного) 

запозичення східними слов‘янами скандинавських правових норм та 

інститутів. Слід зазначити, що серед представників норманської теорії не 

було абсолютної єдності в поглядах на становлення давньоруського права й 

характер запозичення норм скандинавського і германського права. Всебічно 

вивчав цю проблематику й виклав на початку XX ст. у своїй праці 

„Норманська теорія в історії російського права‖ Ф.В. Тарановський. 

Так, відомий історик М.М. Карамзин [6, с. 43] відмічав, що до приходу 

варягів древляни мали ―обычаи дикие, подобно зверям‖, радимичі і в‘ятичі 

―обитали во глубине веков‖. Аналізуючи ―Руську правду‖, Карамзін 

неоднократно підкреслював, що ―росияне получили свои гражданские уставы 

от скандинавов», що варяги «принесли с собою общие гражданские законы в 

Россию». Відмічаючи схожість норм Руської правди з германськими і 

скандинавськими законами, автор вважав, що слова ―тивун‖, ―віра‖ і деякі 
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інші, що містяться в „Руській правді‖, скандинавського та німецького 

походження. 

Звичайно, не можна не врахувати ту роль, яку зіграли нормани в 

організації Київської держави та розвитку права. Однак сам прихід варягів і 

захоплення ними політичної влади ще не передбачає докорінної зміни 

правової системи і витіснення місцевого права привнесеним. Навіть якщо 

допустити, що норми іноземного походження були більш досконалішими за 

місцеві, вони не могли сприйматися цілком і беззаперечно та порушити 

внутрішні закономірності розвитку державно-правових явищ. Взаємовплив 

скандинавського права й руського полягав не у запозиченні норм, а у 

взаємодіях, у використанні термінології, юридичної техніки, окремих правил. 

Схожість звичаєвих правил поведінки варварських народів обумовлена 

насамперед впливом дії однакових суспільно-історичних факторів, проте 

розвиток права не може не відображати власні тенденції генезису суспільних 

відносин.  

Ще більшого впливу на українське право здійснило візантійське право, 

особливо після налагодження торгівельних відносин, укладання договорів та 

прийняття християнства на Русі й поширення норм церковного права. 

Переклад на старослов‘янську мову священних та богослужбових книг, 

здійснений святими рівноапостольними Кирилом та його братом Мефодієм, 

сприяли рецепції норм канонічного права, що значно вплинуло на звичаєві 

норми, формування яких здійснювалось у суспільстві з язичеськими 

віруваннями. За висловом М.Ф.Владимирського-Буданова, прийняття 

християнства спричинило „справжній переворот в усіх сферах правового 

життя‖. Вплив візантійського права став необхідним й неминучим. Однак 

слід зауважити, що переворот цей призвів не до заміни в цілому місцевого 

руського права правом візантійським, а лише до „необхідного засвоєння 

церковного права і вільної рецепції деяких кодексів візантійського світського 

права‖[1, с. 114]. В той же час, прийняття християнства і формування 

церковних інститутів стимулювало власну законотворчу діяльність руських 
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князів, які раніше у правовій сфері задовольнялися роллю застосувачів (при 

відправленні правосуддя) діючого звичаєвого права.  

Руське звичаєве право багато в чому суперечило християнській моралі і 

нормам церковного права: багатоженство, способи і умови здійснення 

шлюбу, відпущення дружини, наложництво та інше – все потребувало 

виправлення. З часом майже усі юридичні джерела повністю були приведені 

у відповідність до принципів християнської моралі, ідеології та норм 

поведінки. Це вимагало визначення повноважень, привілеїв та імунітетів 

церковної влади на території держави. Впровадженню візантійських правил 

сприяло й те, що греки, які прибули на Русь із Візантії, не бажали 

користувались в особистих і майнових відносинах місцевими звичаями, 

надаючи перевагу своєму звичному візантійському праву.  

Разом з православною вірою, яка зумовила рецепцію візантійського 

права, Давня Русь прийняла від Візантії й Номоканон (збірка церковних 

канонів та державних законів). Існуючі джерела дають можливість судити 

про те, що на той час на слов‘янські мови та діалекти були перекладені два 

корпуса церковних норм: а) Номоканон Іоанна Схоластика [9] і б) Номоканон 

патріарха Фотія та поширені на Русі у вигляді ―Кормчої книги‖ (назва 

походить від слова ―кормило‖, ―керманич‖). Наприкінці IХ ст. найбільш 

відомим став Номоканон патріарха Фотія, в якому паралельно церковним 

правилам були підібрані статті і коментарії до них із Кодексу і Новел 

імператора Юстиніана. Переклад Номоканону був зроблений святим 

Мефодієм, просвітителем слов‘ян у IХ ст.  

Поширення норм візантійсько-цивільного права на Русі здійснювалось 

духівництвом через посилання на Номоканон та узаконення візантійських 

імператорів в принагідних випадках для підкріплення власних доводів. На 

основі цих джерел духівництво прямо чи опосередковано намагається 

схилити руських князів до зміни установлень і звичаїв давньої Русі, не 

узгоджених з началами державними, чи з вченням нової релігії і 

візантійським правом. Воно, наприклад, піклується про знищення розбою 
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установленням смертної кари на підставі „градського закону‖, забороняє 

князям віддавати своїх дочок заміж за іновірців, продавати християн, визнає 

незаконним багатоженство і вступ у четвертий шлюб чи в близьких ступенях 

родства і без священного обряду вінчання. Прийняття християнства призвело 

до встановлення християнських форм шлюбу і сприйняття візантійського 

шлюбного права. Шлюбові передували заручини, які отримували релігійне 

освячення в особливому обряді. За нормами візантійського права, заручини – 

це лише перша стадія шлюбу, яка веде до встановлення родинних зв‘язків, це 

звичайний договір, що міг укладатися в письмовій формі. Церква ж вважала 

шлюб не тільки договором, а й таїнством, однак цей вплив ще довго не 

сприймався і звичаєві норми тривалий час домінували у шлюбних 

відносинах. Таким чином через церкву, через посередництво візантійського 

Номоканону юридичні поняття та інститути римського права проникають в 

руське законодавство, впливають на нього. Рецепція візантійського права, а 

разом з тим римського права збагатила українське право новими правовими 

поняттями й нормами.  

Схожість норм давньоруського права і права сусідніх народів можна 

пояснити не стільки прямим запозиченням іноземних правових норм, а 

схожістю суспільно-економічного устрою Русі та інших держав, природною 

інтеграцією суспільних політичних інститутів, взаємним проникненням 

культур. Однак можна впевнено говорити про закономірності внутрішнього 

розвитку руського народу, його культури в тому числі й правової. 

Після занепаду Київської держави звичаєве право знову стало єдиним 

джерелом права на українських землях, що були "під татарами". Період 

монголо-татарського нашестя характеризується поступовим згортанням 

общинної демократії, послабленням князівської влади, затуханням вічевої 

діяльності в містах, а також призначенням руських правителів в Орді. 

Відтепер глава волості не обирався народом, а визначався ханом, що 

підтверджувалось виданими в його ставці ярликами. Однак на розвиток права 
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„монголо-татарське іго в силу об‘єктивних причин не справило такого 

впливу, який воно мало на землі Московської держави‖ [7, с. 12]. 

„Руська правда‖ і неписане право, що доповнювало її, зберігали свою 

силу і після монголо-татарської навали у Галицько-Волинському князівстві 

та у Великому князівстві Литовському в перший період його правової історії. 

Воно продовжувало бути чинним в Галицько-Волинській державі, навіть 

після прилучення її земель до Польщі, аж до кінця XV ст. (доба "руського 

права"). В склад Литовської держави українські землі увійшли зі своїм 

звичаєвим правом, "своєю старовиною". Проголосивши принцип "старовини 

не рушити, новини не заводити", великі литовські князі підтвердили 

українським землям звичаєве право й сприяли його дальшому розвиткові. 

Незабаром воно було засвоєне в усій Литовсько-Руській державі. З появою 

Литовських статутів звичаєве право не втратило свого значення. Перший 

Литовський статут (1529) прямо вказував, що за умови відсутності 

законодавчого регулювання слід керуватися звичаями. Дещо негативне 

ставлення до звичаєвого права було зафіксоване в Другому Литовському 

статуті (1566), який орієнтувався виключно на писані джерела. Така позиція 

виявилася нежиттєвою, і в Третьому Литовському статуті (1588) було 

підтверджено роль звичаєвого права як допоміжного джерела. Крім того, 

Литовські статути усіх трьох редакцій кодифікували чимало норм, які 

походили від прадавніх правових звичаїв. Можливість використання 

звичаєвого права передбачали і поширені в Україні збірки магдебурзького 

права. Виключно на підставі звичаєвого права діяли „копні‖ суди.  

Основною характерною рисою становища земель, що входили до 

складу Великого князівства Литовського було те, що в них, в основному, 

були збережені традиційні руські правові інститути. Більше того, руські 

впливи загалом, за висловом М.С. Грушевського, „широкою хвилею 

покотилися в нутро Литовської держави‖[3, 100]. Руське право у Великому 

князівстві Литовському дістало можливість самостійного вільного розвитку, 

воно сприймалось, шанувалось та засвоювалось литовцями. Закріплення 
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звичаєвих норм руського права у Литовських статутах свідчило не тільки про 

його визнання державною владою, а й значущість регулятивної дії впродовж 

тривалого часу та взаємодії з іншими правовими системами.  

Із об‘єднанням Литовської і Польської держав почався процес 

поширення норм польського права на українські землі, однак у більшості 

випадків ліквідація руських правових інститутів прямо за мету не ставилась, 

й руське право продовжувало діяти поряд із польським та литовським. 

Колонізація поляками та німцями східних українських земель, зокрема 

Галичини, привела до потіснення руського права. Польські урядовці у своїй 

адміністративній та управлінській діяльності спиралися на норми польського, 

а не місцевого руського права. Місцеве українське населення у 

повсякденному житті все частіше стикалося з іноземним правом, яке все 

більше обмежувало сферу застосування права місцевого. Поширенню 

польського права на українські землі сприяли й домагання української 

шляхти щодо зрівняння її у правах зі шляхтою власне польських земель, що 

призвело до чинності польського земського права шляхом видання 

спеціального привілею у 1433 р. на території українських земель. В цілому ж 

польський вплив на українських землях, що були включені в склад 

Литовського князівства чи Королівства Польського, виразився не стільки у 

запровадженні власне польських правових інститутів та норм, скільки у 

поширенні норм права німецького (наприклад, магдебурзького) у вигляді 

привілейних грамот. 

Пізніше Запорозька Січ стала місцем виникнення великої кількості 

правових звичаїв, які в сукупності склали нове поняття – козацьке право. Це 

право не знало писаних джерел і пропонувало за будь-яких обставин 

керуватися нормами „стародавніх військових звичаїв, словесного права і 

здорового глузду‖. А в часи Гетьманщини збереження "давніх прав", в тому 

числі й звичаєвого козацького права, розглядалося як важлива гарантія 

відносної автономії України у складі Російської імперії.  
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За Козацької доби звичаєве право виявило себе в самій державній 

організації та в чинності органів, створених на основах звичаєвого права. 

Держава запорозьких козаків та її органи і стали пам‘ятками звичаєвого 

права цієї доби. Важливу роль відіграло в цей час звичаєве право і в 

козацькому судовому праві, як процесуальному, так і в матеріальному, 

цивільному й карному. В судовому процесі воно виявилося в різних 

символічних обрядах, в домінуючій ролі в процесі потерпілого, в публічності 

суду й карання, в участі громадськості в суді. В матеріальному праві воно 

виявилося в застосуванні судом норм звичаєвого права, часом і проти або на 

заміну писаного закону. Характерною рисою козацького права було 

утвердження свободи від феодальних повинностей та податей. Пам‘ятками 

чинності звичаєвого права були судові акти та декрети різних судів 

Козацької держави, що зберігаються в Архіві Коша Запорозької Січі. 

На Січі, як між іншим і в інших державах Середньовіччя, не було 

писаної конституції в сучасному розумінні слова, однак тут існував 

неписаний конституційний лад на основі постанов Кола, рішень Коша, 

судових прецедентів і, головне, звичаїв. На відміну від загальновизнаного 

сьогодні принципу поділу влади на три гілки (законодавчу, виконавчу й 

судову), в Запорозькій Січі державний лад тривався на військовій, 

управлінській чи адміністративній владі, а також на судовій та церковній 

владі. Представницьким органом влади на Січі можна вважати Козацьку Раду 

(Коло), на якій право голосу мали тільки козаки; гласно та відкрито 

проходили її зібрання та голосування, що вважалось ознакою вольностей. 

Січові ради відтворювали староруські традиції народних віче, це був орган 

козацького самоврядування у вигляді загальних зборів козаків. Будь-яке 

питання внутрішнього життя та військових дій могло бути поставлене на 

обговорення Кола. По суті, це була своєрідна форма народоправства, 

оскільки вища влада на Січі належала зборам, а не уповноваженим чи 

обраним представникам. Поряд з обранням отамана та старшини, 

вирішенням питань війни та миру, на Колі „кидались ляси‖, тобто 
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проводилось жеребкування на право користування земельними ділянками та 

угіддями. Однак у демократизмі козаків можна віднайти ряд вад, що були 

властиві тогочасному суспільстві. Голосування було примітивним, рішення 

приймались без належного обговорення, своє ставлення козаки виражали 

криком, підкиданням шапок. Розбіжності іноді вирішувались бійкою, 

траплялися випадки крайньої нетерпимості.  

Вивчення документів свідчить, що козацьке право було становим, 

корпоративним правом. Захищаючи військово-політичну організацію 

запорозького козацтва, воно встановлювало різний правовий статус окремих 

груп населення Запорозьких Вольностей: січовиків (козаки, які постійно 

проживали на території Запорозької Січі), сиднюків (козаки, які проживали 

на території Запорозьких Вільностей у зимівниках), посполитих (селяни, 

піддані Війська Запорозького, які за користування землею платили податок 

Кошу), сторонніх осіб. Про це, зокрема, свідчить система покарань за окремі 

види злочинів. Наприклад, у Запорозькій Січі у відповідно до звичаїв, 

убивство військового товариша розглядалося як найтяжчий злочин і каралося 

смертю, убивство людини, що не належала до запорозької громади, 

вважалося менш тяжким злочином. До козаків, особливо січовиків, не 

застосовували калічницькі покарання. 

Козацьке право визначається не тільки як суто звичаєве, а ще й щиро 

національне. Воно майже не зазнало чужих впливів, ні права польського, 

руського чи татарського. Козацьке право є продуктом відносин чисто 

козацького суспільства, в його нормах втілені їх уявлення про право, 

справедливість, свободу, рівність. Національна обрядовість виявлялась 

принагідно у організації військових походів, обранні на певну посаду, в тому 

числі і кошового отамана, в побуті козаків, весільних святах тощо. 

Різноманітна, змістовна й образна обрядовість надавала звичаєвому праву 

характер життєвості й публічності; викликала увагу до судового процесу й 

співучасть у ньому не тільки безпосередньо зацікавлених осіб, але й 

громадськості; сприяла збереженню в народній пам‘яті звичаєвих норм; 
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засвідчувала правильність вживання звичаїв і підносила правотворчість 

народу. 

На обрядовий характер, мальовничість норм звичаєвого права 

запорожців вказував М. Слабченко: "В умовах козацької республіки всі 

найважливіші справи, як воєнні (походи, оборона), так і мирні (мисливство, 

рибальство, промисли) вирішувалися, як правило, гуртом, групою. Тому 

індивідуальне сприйняття світу окремим козаком нівелювалося до групового 

світосприймання. Крім того, козаки кожне явище сприймали як конкретне, не 

абстрагувалися від нього. На цьому ґрунтувалася запорозька судова 

практика. В умовах запорозького життя ту практику пізнавали козацькі маси 

не з окремих карних предметів чи актів, а з цілої обставини. Шибеницю, 

наприклад, в Січі асоціювали і з знаряддям кари, і з ритуалом проїзду під нею 

злочинця власним конем, проводів тощо. Без мальовничості звичай не міг би 

утриматися… Мальовничість призводила до того, що в Січі могли 

розвинутися тільки певні інститути, що відповідали цілому потокові 

козацького життя, не розкладали основних його засад" [12, с. 285-286].  

Демократичність козацького права проявилась у відсутності привілеїв 

для окремих соціальних груп, щорічний перерозподіл землі тощо. Найбільш 

демократичні засади козацького суспільства знайшли своє відображення 

пізніше у Конституції Пилипа Орлика (1710 р.). 

До характерних рис козацького права можна віднести його суворість, 

яка була зумовлена військовим устроєм життя запорожців. Знаний дослідник 

козацтва Д.І. Яворницький підкреслює суворість козацького права, що має 

певне пояснення. Однак, підкреслює Д.І. Яворницький, незважаючи на 

суворість, а інколи і нещадність норм звичаєвого норм козаків, в ньому була 

―чесність велика‖. Суворість покарань у запорізьких козаків, на його думку, 

пояснювалася трьома причинами: тим, що в Січ приходили люди високої 

моралі; військо жило без жінок і не знало їх пом‘якшуючого впливу; козаки 

майже постійно вели воєнні дії, і тому підтримання порядку у війську 

вимагало особливо суворих заходів. Запорожці поблажливо ставилися до 
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минулого життя осіб, які прагнули записатися в козаки, але за порушення 

запорозьких порядків встановлювали суворі покарання: смертну кару (як 

просту, так і кваліфіковану), тілесні покарання, вигнання злочинців за межі 

Запорозьких Вольностей.  

Доба Гетьманщини, що знаменувалась піднесенням національно-

визвольного руху, активізацією козацької боротьби, загостренням соціальних 

протиріч, була бурхливою й піднесеною добою в історії українського народу. 

В роки відновлення української державності в середині XVI ст. її главою став 

гетьман. Ця посада з‘явилась у другій половині XVI ст. й означала главу 

реєстрових козаків, тобто козаків, що знаходились на військовій службі у 

польського уряду. На кінець 1648-го - початок 1649 років Україна, що 

отримала офіційну назву Військо Запорозьке, мала всі основні ознаки 

державності: населення, територія, органи влади і управління, військо, право 

та ін. На думку О. Гуржія [4, с. 52] є усі підстави твердити про правове 

оформлення на середину 80-х років XVII ст. кордону між трьома державами: 

Річчю Посполитою, Україною (Гетьманщина, Малоросія) та Росією. Тоді ж 

визначився і західний рубіж власне українських і російських земель. Згідно з 

„Трактатом про вічний мир‖ 1686 р. досить чітко розмежовувалися 

лівобережний і правобережний регіони, які мали риси практично автономних 

утворень у складі різних великих утворень, з тією лише різницею, що 

Правобережжя юридично не відокремлювалося від Польщі на противагу 

Лівобережжю, розмежованому з Росією. Скасовано гетьманство на 

Правобережній Україні в 1704 р., а на Лівобережній – остаточно в 1764 р. (за 

правління російської цариці Катерини П). Поступове обмеження автономних 

прав України зумовило неабияке звуження політичних і економічних зносин 

з іншими державами, а остаточна їх втрата привела до втрати Україною ще 

остаточно не сформованого суверенітету і взагалі перестала існувати як 

державність. Водночас гетьман стає визнаним як всередині країни, так і за її 

межами главою держави. Навіть Польща в кінці 1648 р. офіційно визнає 



171 

 

Богдана Хмельницького гетьманом, а в лютому 1649 р. до Києва прибули 

польські посли, щоб вручити йому відзнаки гетьманської влади. 

Юридичну основу влади гетьмана складали норми усного звичаєвого 

права – "давні права та вольності", пристосовані до державного статусу 

Гетьманщини. Характер гетьманської державності базувався на нормах 

звичаєвого права як козаків, так і усієї людності на українських землях, та 

гетьманських універсалах. На деякий час призупинена була дія Литовських 

статутів та обмежено дію магдебурзького права. Звичаєве право було 

головним чинником правової системи Гетьманщини, ним користувались як 

судові так і адміністративні органи. Звичаєве право застосовувалося у 

процесі врегулювання правовідносин і мало великий вплив на писані 

джерела, що регулювали юридичний побут Гетьманщини. 

Джерелом гетьманської влади слід вважати й законодавчі акти, видані 

державою. Так, у червні 1648 р. загальна військова рада прийняла "Статті про 

устрій війська Запорозького", що по своїй суті стали тим конституційним 

актом, спираючись на який гетьман видавав універсали, скликав раду, 

вершив суд та ін. На жаль, важливе юридичне джерело середини XVII ст. - 

"Статті про устрій Війська Запорозького" – до нашого часу не збереглось та 

зважаючи на особливості законотворчого процесу того часу, можна 

стверджувати, що в основу "Статей" було покладено норми усного 

звичаєвого права, напрацьовані головним чином в першій половині XVII ст. в 

низовому та городовому козацькому військові.  

Суттєву увагу мали норми звичаєвого права на етапі входження 

України до складу Московської держави, коли царський уряд офіційно 

визнав збереження „давніх прав‖, у тому числі й звичаєве право як своєрідну 

гарантію автономії України. Польсько-литовська судова система була 

скасована, а нові судові органи орієнтувалися виключно на „давні права‖, які 

лише згодом стали уточнюватися у нормах гетьманського законодавства. У 

жалуваній грамоті, наданій Б.Хмельницькому і старшині 27 березня 1654 р. 

російський цар Олексій Михайлович закріпив право українського народу 
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судитися за своїми звичаями: "Их права и вольности войсковіе, как издавна 

бывали при великих князех руских и при королех полских, что суживали и 

волности свои имели в добрах и судах, и чтоб в те их войсвовіе сули нехто не 

уступался, но от своих би старшин судились, подтвердити; и прежних би их 

прав, какови дани духовного и морского чину людем от великих князей 

руских и от королей полских, ненарушить". 

У настійних спробах кодифікувати чинне на території Гетьманщини 

право всі підготовлені проекти, починаючи із відомої пам‘ятки «Права, за 

якими судиться малоросійський народ» (1743 р.), віддавали належне 

звичаєвому праву України, використовуючи його як одне з джерел 

кодифікації, а також закріплюючи можливість його застосування для 

регулювання певних відносин у галузі шлюбно-сімейного і спадкового права 

та в деяких інших випадках. 

З поширенням на Україну російського загальноімперського 

законодавства давні українські права збереглися у вигляді окремих норм, 

зокрема „Місцевих законів Полтавської та Чернігівської губерній‖, що 

містилися у Зводі законів Російської імперії. Російський Статут цивільного 

судочинства (1864 р.) допускав використання звичаєвого права у спадкових, 

родинних та земельних правовідносинах, щодо яких не було відповідного 

законодавчого регулювання. Окремі випадки застосування звичаєвого права 

при вирішенні питань, пов‘язаних з користуванням громадськими 

пасовиськами й лісами, деякими аспектами трудових, шлюбних та спадкових 

відносин, мали місце навіть на початку XX ст. Аналогічно обмежене 

застосування норм звичаєвого права допускалося на українських землях 

Австро-Угорщини. Однак, починаючи з другої половини XVIII ст. у розвитку 

українського права вплив російського права постійно зростатиме і, зрештою, 

призведе до майже повного його витіснення. Слід звернути увагу, що ці дві 

правові системи, українське та російське право, були дуже схожими, з огляду 

на спільні витоки права слов‘янських племен, ментальність народів, вплив 

християнства та візантійського права. Однак існували й певні відмінності між 
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ними, зокрема характерною рисою розвитку права в Московській державі 

вже у XV-XVI ст.ст. стає тенденція домінування серед джерел права актів 

законодавчого характеру, зокрема судебників та „указних книг‖. Однак 

норми звичаєвого права застосовувались ще довго, тим більше що волосні 

суди могли посилатися на звичаї при розгляді селянських спорів ще й навіть 

після проведення судової реформи 1864 р.  

Незважаючи на подальше витіснення звичаєвого права разом з іншими 

"давніми правами" загальноімперським законодавством, окремі випадки 

використання норм звичаєвого права траплялися навіть на початку ХХ ст.  

Українське право є органічною частиною загальнолюдського права. 

Своєрідність цього положення залежить від того, що українська нація в силу 

цілого ряду історичних причин втратила свою державність. У зв‘язку з цим, 

якщо говорити про діюче до XIX ст. українське право, то таким було тільки 

право звичаєве, утверджує автор статті ―Історія дослідження українського 

права‖ Л.Окіншевич в Енциклопедії Українознавства[10, 630], в такій мірі, 

наскільки воно збереглося та регулювало відносини між собою членів 

окремих груп українського населення (передусім, звичайно, селянства) у 

межах певних галузей (наприклад, у родинному праві, спадковому тощо). 

Українське звичаєве право епохи Середньовіччя характеризувалось 

природним характером виникнення, різноманітністю звичаїв, 

партикуляризмом, обрядовістю, символізмом; майже кожен процесуальний 

акт мав свої обряди, символи, що сприяли закріпленню в народній свідомості 

правових норм. До того ж правові акти здійснювались при участі багатьох 

свідків. Відомою мірою це було властиве й звичаєвому праву XVI-XVIII 

століть, яке діяло поряд із державним законодавством, що розвивалось все 

більше й більше. Навіть після проведення в Росії судової реформи 1864 р. 

волосним судам дозволялось при розгляді справ у випадку необхідності 

керуватися нормами звичаєвого права (―по закону, по звичаєвості та 

внутрішньому переконанню‖) [11, с. 243]. 
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Українське право, не дивлячись на великий вплив права інших народів, 

було глибоко національним. Значення правового європоцентризму не було 

вирішальним, і зовсім незначним був його вплив, зокрема, на козацьке право. 

Запорозька Січ виникла з неписаного досвіду народного життя, яке й 

створило властиві йому закони та необхідні установи. Січ узаконила давні 

звичаї, місцеві обряди і й народні традиції, надала їм загального значення й 

обов‘язковості, тобто визнала їх офіційно, перетворивши у державно-правові 

норми. Лише необачна людина наважувалась порушувати рівновагу 

суспільного устрою козаків, за що піддавалася суворому покаранню. На 

рівновазі примусу і моральних норм, що прийняли форму звичаїв, й тримався 

суспільний лад Козацької держави. Національні демократичні ідеї козацтва 

здійснили вплив на правову систему й правову думку усієї України. Так, 

М.П.Драгоманов стверджував, що Конституція Пилипа Орлика (1710 р.), 

розроблена під впливом кошового отамана Костянтина Гордієнка, насправді 

була запорозьким проектом і могла виникнути в такому демократичному 

суспільстві як козацька спільнота. 

На особливості українського звичаєвого права вказує А.І. Яковлів у 

статті „Звичаєве право‖ що ввійшла до збірки „Українська культура‖ [16, с. 

230]. Він, як і багато інших вчених, вважає, що „основним і найважливішим 

джерелом українського права є неписане звичаєве право, що утворилося 

шляхом постійного дотримання протягом віків народних звичаїв та 

підпорядкування звичаєвим правилам правного життя й побуту‖. Норми 

неписаного, загалом, звичаєвого права зберігаються в народній пам‘яті у 

формі певних психологічних переживань, почуття правди й свідомості 

обов‘язку чинити так, я к указують звичаї, й назовні ці норми виявляються 

тільки в принагідні моменти у формі чину відповідно до внутрішнього змісту 

звичаєвої норми. Чин як зовнішня форма вияву звичаєвого права 

супроводиться іноді особливими обрядами, завдання яких полягає в тому, 

щоб шляхом різноманітних зовнішніх актів зафіксувати в народній пам‘яті 

правовий чин, а разом з ним і його юридичну форму, яку цей чин здійснював. 
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Правові акти здійснювались при участі багатьох свідків і не тільки в давню 

добу, а й у XIV – XVIII ст.ст., коли звичаєві правила діяли поряд з іншими 

джерелами, в тому числі й державним законодавством. 

Обрядовість – ще одна риса українського права, на яку вказує А. 

Яковлів. Вона значною мірою присутня в усіх галузях права, однак надто 

багата в царині процесуального права, що вимагає найбільшої активної 

чинності. Майже не існує процесуальної дії чи інституту, які б не мали свого 

обряду-символу застосованого протягом віків. Наприклад, обряд 

„личкування‖ (обряд особистого свідчення, що підтверджувався показом 

лиця – речі-доказу ще до початку суду комусь з представників влади) при 

розшуку майна при крадіжці, „закид шапки‖ при укладанні договору закладу, 

обряд „поволання‖ у кримінальних злочинах тощо. Обрядовість надавала 

українському праві життєвості, публічності, притягувала увагу до судового 

процесу, викликала співучасть у громадськості, сприяла збереженню 

звичаєвих норм у народній пам‘яті. Шляхом постійного вживання протягом 

тривалого часу певні речення, в яких формулювалися правові дії, 

викристалізувалися в принципи звичаєвого права й народної правосвідомості 

у вигляді формул, приказок. Наприклад у „Руській правді‖ та інших джерелах 

зустрічаємо: „невільна людина не може бути свідком‖, „за холопа не платять 

віри‖, „своя хата – своя й правда‖, „правда не втоне в воді, не згорить в огні‖, 

„всі за одного, один за усіх‖, „наше – не наше, але й не ваше‖, „копа 

переможе й попа‖, „карай та назад оглядайся‖, „силою не дають, силою 

однімають‖ тощо. 

Після повалення російського царату і австрійської монархії звернення 

до „дійсно народного права‖ стало одним з політичних гасел нової доби. В 

часи Української Центральної Ради, Гетьманської держави, Директорії та 

Західноукраїнської Народної Республіки окремі норми земельного, шлюбно-

сімейного та спадкового права свідомо відтворювали норми звичаєвого 

права, які вважалися такими, що найбільше втілювали риси національного 

права. Зокрема ст. 8 Земельного кодексу УРСР передбачала, що одним із 
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джерел земельного права був звичай, який, щоправда, міг застосовуватися 

лише в тій мірі, в якій не суперечив чинному законодавству. Радянському 

земельному та цивільному праву був відомий інститут „селянського двору‖, 

під яким розумілося спільне селянське господарство кількох осіб, що, як 

правило, перебували у родинних стосунках. Оскільки майно двору належало 

всім його членам, питання прийняття нового суб‘єкта набувало важливого 

значення. Законодавство, однак, не давало чіткої відповіді на порядок та 

умови такого прийняття, хоча й передбачало можливість жінки набути такого 

статусу при одруженні незалежно від волі решти членів господарства. Щодо 

інших випадків, то тут доводилося звертатися до положень звичаєвого права, 

яке передбачало, що для прийняття так званих „приймаків‖ необхідна згода 

усіх членів родини. 

За радянської влади спершу допускалася допоміжна роль звичаєвого 

права у деяких цивільних, земельних та інших правовідносинах, з‘явилась 

навіть концепція „революційного звичаєвого права‖ академіка О.О. 

Малиновського. Він вважав, що в перехідний революційний період, коли 

зруйновано старий правовий порядок, звичаєве право стає основною формою 

права. Це право формує революційна правосвідомість відповідно до уявлень 

про свободу, рівність і справедливість, воно затверджується законодавчою 

владою, однак джерелом його є громадянське суспільство. За державою 

зберігаються законодавча функція та функція забезпечення виконання 

законів. 

Український народ протягом довгого часу не міг творити свого права в 

найдосконалішій формі – писаного законодавства за винятком 

короткочасного відновлення української державності 1917-20 років. 

Правниче минуле вивчалося лише як матеріал, що входив складовою 

частиною до правового розвитку інших націй. Його розглядали як частину 

історії розвитку правних норм Росії або Польщі. 

Однак, згодом наприкінці 20-х років XX ст. сфера дії норм звичаєвого 

права суттєво звузилась, основним джерелом радянського права стали 
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нормативні акти і звичаєве право майже повністю втратило своє значення, 

використовуючись лише у сфері міжнародного права та при регулюванні 

деяких відносин у торгівельному мореплавстві і в ряді інших випадків.  

Еволюція соціальних відносин на українських землях поступово 

змінювала значення звичаєвого права. Упродовж віків воно було основним 

джерелом права, завдяки місцевим „законам, звичаям та порукам‖ набувало 

державного авторитету, однак з посиленням ролі владних установ, 

ускладненням суспільних відносин та зростанням регулятивного значення 

писаних законодавчих актів, уступає провідне місце нормативно-державному 

законодавству. 

В останні десятиліття розвитку вітчизняної юриспруденції із 

встановленням багатоаспектного підходу до розуміння права як явища, перш 

за все, загальносоціального віддається належне історії розвитку звичаєвого 

права та місця правового звичаю в системі джерел та форм права. Зокрема, у 

новому Цивільному Кодексі України (2003 р.) законодавець закріпив норму, 

за якою визнається звичай (наприклад, звичай ділового обороту) серед форм 

права в цивільному праві (ст. 7). Сімейний кодекс України (2002 р.) також 

містить аналогічну норму, за якою при вирішенні сімейного спору може 

враховуватися місцевий звичай, а також звичай національної меншини (ст. 

11). Кримінальний кодекс України (2001р.) встановлює відповідальність за 

порушення законів та звичаїв війни (ст. 438), зокрема жорстоке поводження з 

військовополоненими або цивільним населенням, вигнання цивільного 

населення для примусових робіт, розграбування національних цінностей на 

окупованій території та звичаїв війни, що передбачені міжнародними 

договорами. 

Однак, типовим для сучасного права є не посилання на звичай 

(санкціонування звичаю в нормативному акті), а нормативне закріплення 

самого звичаю, тобто пряме перетворення його в норму, встановлену 

законодавчим актом оскільки правовий звичай може існувати як в 

теоретичних так і історичних конструкціях. Соціальна значущість і 
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ефективність правил поведінки, закріплених у звичаях, викликають 

необхідність забезпечення реалізації цих норм зі сторони держави та 

суспільства. Звичай історично і фактично передував закону. Він і в наш час 

виконує функцію, регулюючи такі соціально значущі відносини, де 

втручання законодавця або передчасно, або небажано. Закон у ряді випадків 

для свого розуміння потребує доповнення звичаєм. Поняття, які 

використовує законодавець, також часто потребують пояснень з точки зору 

звичаю. Неможливо, наприклад, не звертаючись до звичаю, сказати, коли 

поведінка певної особи помилкова, чи є даний знак підписом, чи може 

правопорушник посилатись на пом‘якшуючі обставини, чи є певне майно 

сімейним сувеніром, чи були моральні підстави для отримання письмового 

підтвердження зобов‘язання. У таких випадках звичай виконує роль ―додатку 

до закону‖. 

Сьогодні в процесі формування сучасної національної правової 

системи України звернення до витоків українського права, звичаєвих 

традицій та з‘ясування впливів на його формування набуває особливо 

актуального значення. Дискусії з приводу класифікації правових систем 

сучасності і місця України в постсоціалістичному просторі правових систем є 

тому підтвердженням.  
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ПОНЯТТЯ СУСПІЛЬНОГО ДОГОВОРУ В ШКОЛІ 

ПРИРОДНОГО ПРАВА 

(ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС, ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ 

НОРМАТИВНОГО ПОНЯТТЯ) 

THE CONCEPT OF SOCIAL CONTRACT IN THE SCHOOL OF 

NATURAL LAW 

 

У статті пропонується історія розвитку поняття суспільного договору, як 

юридично-деонтологічного за своєю філософсько-правовою природою та 

фундаментального за теоретико-правовою. На підставі такого визначення, це поняття 

відіграє основну (базову) роль в моделюванні політико-правової реальності та визначенні 

правової природи держави, як категорії цієї реальності, в рамках чистої системи права 

(метаправової за своїм характером). 

The author of the article traces the development of the concept of social contract as 

juridical and deontological by its philosophic and legal nature and fundamental by its 

theoretical and legal one. With such a definition this concept plays the main (basic) role in the 

modeling of the political and legal reality and in the definition of the legal nature of the State as 

a category of this reality, in the context of a priori system of law (meta-legal in its character). 

 

Поняття суспільного договору має широке смислове навантаження та 

багатоаспектний вимір своєї трактовки та розуміння в сучасній правовій 

науці. Різноманітні політико-правові, філософсько-правові, теоретико-

правові, соціологічні, політологічні погляди на природу соціального 

контракту (суспільного договору) об‘єднуються в контрактуальну 

(договірну) теорію, що сама є предметом дослідження різних дисциплін
1
. Її 

вивчають: теорія права, політологія та соціологія, а також філософія права та 

історія політичних і правових вчень. Кожна з дисциплін має свій аспект 

дослідження суспільного договору: теорія права у зв‘язку з походженням 

правового поняття ―держава‖, соціологія надає особливого значення 

соціальній природі договору асоціації в суспільстві, політологія вивчає 
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контрактуальну теорію в плані природи політичної влади, історія політичних 

вчень – у ракурсі розвитку загальних політико-правових вчень про природу 

держави та права в суспільстві, філософія права звертає увагу на договір у 

зв‘язку з дослідженням поняття правової реальності та її закономірностей. 

При цьому всі ці пізнавальні дисципліни мають спільний корінь – спільну 

традицію пізнання поняття суспільного договору. Це – школа природного 

права. 

Слід, однак, зауважити, що якщо ми поставимо за мету простежити 

розвиток поняття суспільного договору в школі природного права, ми 

повинні будемо дати спочатку його сучасне філософсько-правове 

визначення, оскільки варіанти інтерпретації, що дає багатоаспектність його 

розуміння – предмет дослідження різних дисциплін, а саме поняття – це 

предмет філософії права. 

На думку Роналда Дворкіна, у рамках сучасної морально-політичної 

філософії виділяться, власне, два розряди договірних теорій – телеологічні та 

деонтологічні
2
. Вони характеризуються різними методами та пізнавальними 

підходами щодо опрацювання поняття суспільного договору
3
. Проте, якщо 

поставити за мету простежити розвиток цього поняття, саме як публічно-

правового зобов‘язання в рамках всієї договірної теорії, ми будемо говорити 

про правову контрактуальну теорію, яка, з точки зору моральної філософії, 

виступає саме як юридична деонтологічна теорія. 

У рамках філософії права, поняття суспільного договору тісно 

пов‘язане з юридичним поняттям держави як публічної речі, яке вводиться як 

категорія правової реальності. Держава, як категорія правової реальності і 

предмет дослідження в теорії права – це публічна річ. Її можна визначати в 

філософії як об‘єкт пізнання, і тоді сфера нашого дослідження - це онтологія 

публічної речі (сфера теоретичного розуму), а можна розглядати як суб‘єкта 

права, тоді сфера нашого дослідження – це деонтологія публічної речі (сфера 

практичного розуму)
4
. Зупинимось попередньо на положенні, що в рамках 

філософії права суспільний договір – це формула деонтологічної 
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закономірності, що задає реальність публічної речі (об‘єкта пізнання), як 

особи (суб‘єкта права). І говорити про розвиток поняття суспільного 

договору в рамках філософії права можна саме, як про розвиток формули 

деонтологічної закономірності, що задає політико-правову реальність в 

рамках чистої системи права. 

Представниками філософсько-правової школи наукового ідеалізму 

було показано, що формула деонтологічної закономірності суб’єкт-

об’єктного відношення в пізнанні (в сфері теоретичного розуму) має вираз 

суб’єкт-суб’єктного відношення в праві (в сфері практичного розуму)
5
. У 

рамках фундаментальної теорії права ця формула деонтологічної 

закономірності виступає як загальне поняття зобов‘язання, що має правову 

структуру договору: суб’єкти, об’єкт, предмет, гарантії. Уявлення про 

таку загальну структуру договірного зобов‘язання, що розкриває юридичний 

зміст суб‘єкт-об‘єктного відношення в пізнанні і є при цьому суб‘єкт-

суб‘єктним відношенням в праві, береться з системи догми римського 

приватного права
6
. Якщо ми використаємо цю структуру для моделювання 

політико-правової реальності в рамках чистої системи права, ми будемо мати 

поняття публічно-правового договору як зобов‘язання, яким задається чисте 

юридичне поняття держави. 

Поняття держави, як правова категорія – чисте правове поняття, має 

філософсько-правову природу. При його трансцендентальній дедукції 

використовуються пізнавальні методи та способи дослідження природи 

правових явищ, характерні як для онтологічного, так і для деонтологічного 

ряду пізнання. (Трансцендентальна дедукція поняття є спосіб координації 

пізнавальних методів у рамках деонтологічного та онтологічного ряду 

пізнання, при якому здійснюється орієнтування юридичних понять в логіці та 

етиці). Поняття суспільного договору в рамках філософії права при 

моделюванні правової реальності виступає в якості формули деонтологічної 

закономірності, що задає юридичне поняття держави і пояснює процес його 

трансцендентальної дедукції. Тому воно є юридично-деонтологічним за 
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філософською природою. Окрім того, воно є фундаментальним поняттям 

теорії права, оскільки на основі загальної структури договірного 

зобов‘язання задає рівень саме політико-правової реальності в рамках чистої 

системи права. 

 

Отже, теорію суспільного договору ми відносимо до розряду 

контрактуальних теорій деонтологічного напрямку філософії права, що 

продовжує традицію школи природного права в сучасному праворозумінні. 

При цьому саму формулу деонтологічної закономірності уточнюємо завдяки 

структурі договірного зобов‘язання, визначеній в рамках загальної теорії 

договору, але для моделювання правової реальності в сфері публічного 

права, тому маємо власне юридичну деонтологічну теорію суспільного 

договору. Таке юридичне поняття суспільного договору, що має 

деонтологічну природу і задає публічно-правову реальність в рамках чистої 

системи права, є, в свою чергу, в рамках теорії права фундаментальним 

теоретико-правовим поняттям. Саме про його розвиток тут і йдеться. 

Поняття суспільного договору було одним із основних в рамках школи 

природного права, яка виникла ще в античні часи в Греції та Римі і набула 

особливого значення в період Нового часу в Європі за умов створення 

механіко-математичної парадигми правової реальності та при використанні 

методів природничих наук у дослідженні правових явищ у суспільстві. У 

школі природного права, що з ХІХ ст. іменується школою філософії права, 

можна виділити декілька напрямків, що займалися його розробкою.  

Греки першими почали опрацювання політичних теорій філософсько-

правового змісту. 

Спочатку софісти та Епікур вийшли на поняття суб‘єкта пізнання та на 

утилітарний принцип, що складає основу телеологічного підходу в 

трактуванні поняття суспільного договору
7
. Вони дали штучну концепцію 

політичної самоорганізації суспільства (конструктивістського плану) на 

засадах суспільного договору. Філософи поправили концепцію штучної 
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моделі політичної організації суспільства, запропоновану софістами, 

вказавши при цьому на природний характер полісного спілкування, та з 

огляду на природу Вищого блага, як об‘єкта пізнання в системі наук для 

суб‘єктів такого пізнання
8
. Власне, з Аристотеля починається філософія 

права, як наука – пізнавальна дисципліна розуму, оскільки він вийшов на 

поняття суб’єкт-об’єктного відношення в пізнанні. Аристотель створив 

систему знань (епістему) як теоретичного, так і практичного розуму. Він є 

творцем напрямку асоціативних політичних теорій, де у зародку містилися 

вже всі основні параметри структури публічно-договірного зобов‘язання
9
. 

При цьому, на противагу Платону, який досліджував ідеальний поліс, 

Аристотель розглядав модель кращого з реально можливих полісних устроїв. 

Поліс трактується ним, як природна форма спілкування рівних та вільних осіб 

з метою досягнення щастя
10

. Власне, завдяки такому визначенню держави 

ми можемо віднести договірну теорію Аристотеля до розряду ―телеологічних 

перфекціоністських теорій евдемонічного плану‖, – за визначенням Джона 

Ролза
11 

(Телеологічна – теорія цілі (мети), перфекціоністська – теорія 

досконалості, евдемонічна – теорія щастя (блаженства, що полягає в 

прагненні досконалості). Але для філософської грецької традиції, в цілому, 

сама держава (поліс) – це, скоріше, об’єкт для дослідження в сфері 

теоретичного розуму – сфера онтології права. Рим робить акцент на розвитку 

поняття держави в сфері практичного розуму – сфері деонтології права. 

Найперше, Рим чітко визначив предмет суспільного договору: римська 

правова думка дала правову формулу політичної асоціації, знану як 

республіка – публічна річ. Рим періоду республіки – це політична асоціація, 

що є публічною річчю. Цицерон трактує поняття публічної речі як спільної 

справи народу, що має змішану форму політичної організації, базовану на 

принципі розподілу влади
12

. Республіканський устрій, як предмет 

політичного спілкування, є не просто ―кращою з реально можливих‖ формою 

політичної організації для вільних осіб, що мають статус громадянства, - як 

визначав полісний устрій Аристотель
9
, а ―єдино можливою‖ такою формою, 
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в рамках якої політичне спілкування здійснюється виключно на засадах права 

– і, саме завдяки такому уточненню юридичних підстав політичного 

спілкування, римська республіка є втілений в реальності полісний ідеал 

Платона. Цим правовим визначенням полісу започатковується напрямок не 

просто асоціативних політичних, а саме політико-правових теорій держави. У 

Римі в імператорський період також виникла реальна схема зобов‘язання: 

розпорядження публічною річчю – договір підкорення, за яким публічна річ 

передавалась її власником – римським народом в управління імператору
13

. 

Договір підкорення в імператорській римській моделі влади не передбачав 

гарантій для власника – народу стосовно повіреного – імператора. 

Відчуження публічної речі в управління володарю трактувалося як 

абсолютне. На практиці така схема розпорядження публічною річчю давала 

корпоративну модель політичної самоорганізації суспільства. 

Договір асоціації та договір підкорення римської реальної моделі 

політичної самоорганізації суспільства імператорського періоду складали 

фактичну основу для тлумачення поняття суспільного договору в юридичних 

школах схоластичної та природничої традиції природного права. Вони, в 

історичному та політико-соціологічному плані інтерпретацій поняття 

суспільного договору, є основою створення як теократичної корпоративної 

моделі держави феодального періоду, так і антропоцентричної асоціативної 

моделі політичної самоорганізації суспільства буржуазного періоду. У теорії 

права договір асоціації+договір підкорення – реальна римська модель 

публічно-договірного зобов‘язання складала основу прикладної теорії 

суспільного договору в рамках метафізики права. 

Схоластичний напрямок філософії права на чолі з Фомою 

Аквинським
14

, до якого належали і Марсилій Падуанський
15

, і іспанські 

метафізики ХVI-ХVIІст.
16

, продовжив дослідження природи публічно-

договірного зобов‘язання. У рамках цього напрямку було опрацьовано 

поняття форми буття та форми існування публічної речі та здійснено вихід 

на поняття закономірності прояву речей, що строго задавала ієрархію 
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порядку в системі реальності з огляду на Першу причину та Кінцеву мету 

буття – етико-телеологічний або деонтологічний принцип побудови 

реальності
17

. Фома Аквінський був творцем політичної теорії законної 

держави, де за основу бралася асоціативна політична модель Аристотеля у 

доповненні з елементами християнської теології та римського права. 

Опрацьовуючи основи системи природного права на засадах етико-

телеологічного принципу, у схоластичній школі вийшли на поняття гарантій 

для народу в договорі підкорення проти тирана. (Нагадаємо, що поняття 

гарантій в публічно-договірному зобов‘язанні складає четвертий елемент 

його правової структури, що перетворює поняття суспільного договору (як 

фундаментальне юридичне поняття) на завершену формулу деонтологічної 

закономірності.) У Фоми Аквінського теорія суспільного договору постає за 

своїм характером, як етико-телеологічна (деонтологічна) теорія. Насправді, 

уже в Аристотеля теорія суспільного договору є етико-телеологічною, 

оскільки він відносить право, мораль і етику до сфери практичного розуму і 

розглядає політичне спілкування на засадах права як таке, що має етичну 

ціль. Але при цьому вона ще не деонтологічна теорія (як теорія обов‘язку), 

оскільки античність не знає поняття суб‘єкта пізнання, як суб‘єкта 

самосвідомості – у зв‘язку з метаюридичним договором. 

Слід зауважити, що поняття ―суб‘єкта самосвідомості‖, як загальної 

категорії для понять ―суб‘єкт пізнання‖(сфера теоретичного розуму) та 

―суб‘єкт права‖(сфера практичного розуму) в теорії пізнання ми маємо теж 

завдяки схоластичній школі. Метаюридична угода, розроблена схоластиками 

в теології, є підставою для виникнення поняття суб’єктоздатності особи за 

системою природного права. У рамках природного права схоластичної школи 

особа визнається ідеально вільною в силу доктрини викупної жертви Христа 

та договору совісті
18

. Категоріальне поняття совісті – це основа 

метаюридичного зобов’язання, що складає основу самоусвідомлення 

мислячої істоти і робить її вільною в метафізичному плані такого правового 

поняття свободи духу не знав ні древній Рим, ні вся дохристиянська епоха. 
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Метаюридичний договір – правова форма свідомості, що покладається 

в основу самоусвідомлення мислячого індивіда і дає саме поняття суб’єкта 

права. Цей суб‘єкт правоздатний, але не дієздатний у повному розумінні. Він 

– обмежено дієздатний, опікуваний. У реальному житті феодальної 

спільноти, він опікуваний у питаннях дотримання свободи совісті – церквою, 

у питаннях публічного права – королем, у питаннях приватного права – 

феодалом. У царині духу і природного права мисляча істота – особа і суб’єкт 

права, що має правоздатність, у сфері соціально-економічної та політичної 

матерії і реального права, вона – річ (як було в стоїків) або, в кращому 

випадку, обмежено дієздатна особа; вона тут - об’єкт права. Держава – це 

теж тільки річ, публічна річ. Система порядку речей якраз і розкриває 

характер деонтологічної закономірності на основі етико-телеологічного 

принципу, мислимої як система реальності буття речей згідно з Божим 

Промислом, на противагу існуванню речей в дійсності, що не має справжньої 

реальності. 

У політичній системі феодального суспільства державна влада 

контролюється церквою. Церква є гарантом прав народу в договорі 

підкорення стосовно незаконних дій імператорської чи королівської влади і 

дає згоду на розірвання суспільного договору (звільняє народ від присяги на 

вірність своєму володареві). Схоластична модель організації політичної 

влади у суспільстві у світоглядному плані є теоцентричною, у плані 

співвідношення церкви та держави – папо-цезаристською, у плані 

конструктивних особливостей – корпоративною. Практична модель 

організації в феодальному суспільстві державної влади на засадах 

суспільного договору при цьому є двірсько-вотчинна або станово-

представницька монархія. Розвиток схоластичної методи, проте, завершився 

створенням в юридичній школі постглосаторів системи природного права 

Альтузія, яка була асоціативною моделлю системи права і ґрунтувалася на 

ієрархії публічних договорів, що охоплювали у політичному спілкування як 

окремі спільноти, так і все людство
19

. Така модель політичної самоорганізації 
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суспільства мала прийти на зміну теократичній імперії, де панував 

корпоративний принцип, основу якого в теорії складала фактична правова 

формула суспільного договору імператорського Риму. 

Гуманістична традиція в особі Миколи Кузанського
20

, Яна 

Коменського, Яна Гуса теж була причетна до розробки поняття суспільного 

договору. Саме соборницький рух в католицькій церкві в ХIV ст., 

представники якого сповідували антропоцентричні уявлення на відміну від 

теоцентричних, розхитували будівлю Священної Римської імперії і готували 

ґрунт Реформації. Філологічна екзегеза
21 

внесла
 

в трактування поняття 

суспільного договору новий літературно-публіцистичний вимір, надавши 

йому художніх рис. З цього часу трактування поняття суспільного договору 

стає предметом не лише схоластично-академічної правової науки, де діяли 

строгі авторитетно-догматичні методи, але й аргументом жвавої політичної 

дискусії, що мала відношення до конкретної політичної практики. Яскравим 

прикладом є рух тираноборства
22

 в ХVІ-ХVІІ ст., де академічна схоластична 

правова теорія набула рис публіцистичного спілкування у формі критичних 

памфлетів на дії королівської влади
23

. На думку тираноборців, монарх є 

повіреним у справах народу за договором підкорення і повинен фактично (у 

дійсності) відповідати за свої дії перед ним у законному світському порядку, 

а не лише за божественним правом в ідеальному метафізичному вимірі. Так 

іде становлення реалістичної політико-правової контрактуальної теорії.  

Період Реформації причетний до розробки положень суспільного 

договору особливим тлумаченням метаюридичного договору, відмінним від 

католицької схолії. Це, в першу чергу, мало вплив на уявлення про природу 

правової реальності. Поняття дієздатності суб‘єкта права, що трактувалася 

як особиста свобода, – основний внесок протестантів та реформатів в 

становлення правової доктрини, завдяки теологічним вченням Мартіна 

Лютера
24

 та Жана Кальвіна
25

. Вони відкрили світу два фундаментальних 

релігійно-політичних права людини – право на свободу совісті та право на 

свободу віросповідання, що приводило до звільнення держави та особи від 
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опіки церкви. Окрім того, реформа теології у пізнавальному плані 

пов‘язувалася із розвитком природничого напрямку школи природного 

права, який характеризувався зміною пізнавального методу в царині 

теоретичного розуму: опрацюванням геометричного та формально-логічного 

методу при дослідженні природи правових явищ, створенням нової 

математично-природничої парадигми правової реальності. Саме 

природничий напрямок школи природного права найбільш відомий у історії 

філософії права в зв‘язку з опрацюванням контрактуальної теорії політико-

правового змісту.  

Природничий напрямок школи природного права робить наголос на 

дослідженні не стільки деонтологічної(як етико-телеологічного принципу), 

скільки онтологічної(як природної (фізичної)) закономірності в формуванні 

публічної речі. Таке дослідження, у плані формування моделі реальності, 

пов‘язується в першу чергу з фізикою, а потім вже з метафізикою цієї речі 

(на відміну від схоластиків, для яких фізика речі була не важливою: головне 

– це сама система порядку буття речей у Божому задумі). Природничий 

напрямок школи природного права, що послугувався в опрацюванні 

положень суспільного договору формально-логічним методом пізнання, 

налічує, проте, сам декілька піднапрямків
26

. 

Асоціативний, першим представником якого є Гуго Гроцій, яким 

формально-логічний метод ще не було використано у повній мірі. Гроцій дав, 

скоріше, прикладну інтерпретацію, що мала юридично-практичний зміст, 

схоластичної метафізичної системи Альтузія. Він вказав на асоціативну 

природу людини – прагнення до спілкування, як основу для створення 

політико-правової організації в суспільстві
27

. У рамках асоціативного 

напрямку природничої школи першими застосували нову геометричну 

методу Рене Картезіуса
28

 Томас Гоббс
29 

та Барух Спіноза
30

. Для цього 

напрямку характерна, т.зв., механіко-математична модель політичної 

організації суспільства, де індивіди в асоціації розцінюються як фізичні 

атоми, підвладні дії природної (фізичної) закономірності - державницького 
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інстинкту на основі прагнення до безпеки, що не залишає їм свободи вибору 

при політичній самоорганізації. Томас Гоббс вийшов при розробці поняття 

суспільного договору на основі математичного методу на обґрунтування 

моделі абсолютної монархії, характерної для останнього періоду політичної 

історії Середніх віків. Механістична модель політичної самоорганізації 

суспільства, при опрацюванні в теорії положень суспільного договору на 

основі математичного методу пізнання, дає на практиці модель абсолютної 

монархії. 

Моральний напрямок природничої школи, до якого відносять Річарда 

Кумберланда
31

, а також, представників докласичної німецької філософії, що 

були тісно пов‘язані з лютеранством (протестантський напрямок 

Реформації). Слід зауважити, що в основному протестанти підтримували 

абсолютистську модель держави: не визнаючи влади Першосвященника, 

вони вийшли на, т.зв., цезаре-папістську модель політичної організації у 

стосунках церкви та держави, де монарх був главою як світської, так і 

духовної общини. За відсутності принципу розподілу влад в системі 

політичної та державної влади, загалом, це породжувало абсолютистський 

характер монаршої влади в суспільстві. Але при цьому вони сповідували 

свободу совісті, як природне право людини, і це природне право означало, 

що в метаюридичному договорі монарх є таким же християнином, 

відповідальним перед Богом, як і інші. Від інших християн він відрізняється 

лише родом свого службового християнського обов‘язку, який він несе як 

перед Богом, так і перед людьми – це відповідальність за державу
32(Мартін 

Лютер)
. Це надавало особливого демократичного характеру трактуванню 

договору підкорення в понятті суспільного договору, що базувався на 

божественному праві королів, витлумаченому, однак, як християнський 

обов‘язок з поправкою на перше природне право людини, що робить її 

вільною від опіки церкви (дієздатною в сфері християнської моралі) - право 

на свободу совісті. 
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Моральний напрямок природничої школи дав зауваження на фізичний 

підхід асоціативного напрямку, вказуючи на свободу волі в природі людини, 

що перетворює її з речі на особу. Цей напрямок послугувався при розробці 

поняття суспільного договору дедуктивним підходом при використанні 

методу Декарта. Найбільшого успіху в застосуванні математики 

(картезіанської філософії) при створенні системи природного права досяг 

Самуїл Пуффендоф
33

. Йому належить розробка поняття моральної речі, що 

має свободу волі та є особою на відміну від звичайної речі. Йому також 

належить розробка вольової теорії держави, де держава розцінюється не як 

публічна річ у суспільному договорі, а як особа, що має свободу волі. 

Предметом суспільного договору моральних осіб, а не фізичних атомів, якраз 

і є створення держави, як складної моральної особи, що теж має свободу волі. 

Свобода волі – це характерна якість, що відрізняє особу від речі. Вона 

трактується завдяки наявності в природі речі особливої організації – форми 

буття речі, що робить річ вільною – тобто, особою. Такою формою буття 

речі, що перетворює її на особу, є в природі розумної істоти механізм 

практичного розуму або механізм розумної волі, в силу чого річ стає здатною 

до прийняття та виконання розумних рішень – тобто, здатною бути особою. З 

цього часу в право-політичній теорії предметом дослідження стає не просто 

речова природа держави, а саме форма політичної організації публічної речі 

- механізм практичного розуму (механізм розумної волі) утвореної як єдине 

ціле спільноти індивідів
34

. Форма політичної організації публічної речі, що 

містить механізм практичного розуму, є формою її буття і перетворює її з 

об‘єкта права (публічної речі) на суб‘єкта права (особу). Готфрід Вільгельм 

фон Лейбніц у рамках морального напрямку вийшов на створення 

інтегральної системи права, чим підірвав засади картезіанства в методології 

філософії права. Христіан Вольф дав трактовку системи Лейбніца в 

юридичному плані та розвинув патерналістську теорію держави, де монарх 

розцінювався за схемою сімейного права, як глава спільноти та опікун для 
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підданих у державі. (У розумінні Вольфа договір підкорення носить характер 

доручення - передачі вільним народом себе в опіку монарху).  

 Інший напрямок природничої школи права сприйняв засадничий 

перехід від речового до особистісного права в розробці поняття держави. 

Розробка положень про форму політичної організації, що задана закономірно 

і перетворює річ на особу – це в схемі правової реальності перехід від 

реалізму до номіналізму філософських понять. Представниками 

номіналістичного напрямку природничої школи, що послуговувалися на 

відміну від моралістів індуктивним підходом в дослідженні природи 

суспільного договору та поняття держави, були філософи права ліберально-

індивідуалістичного спрямування: Джон Локк
35

, Шарль Луї Монтеск‘є
36

, 

Жан-Жак Руссо
37

. Вони вийшли на обґрунтування моделі політичної 

(обмеженої) монархії, що базується на принципі розподілу влад. Принцип 

розподілу влад та змішана форма держави – це і був той республіканський 

устрій, який трактувався, як природно (фізично) необхідно-закономірний при 

створенні публічної речі, для того, щоб ця річ могла бути розцінена як 

юридична особа. Це була форма існування публічної речі, що одночасно була 

і формою її буття: без неї говорити в реальності про заданість природно-

закономірної моделі політичної самоорганізації суспільства було 

неможливим. При цьому, в рамках ліберально-індивідуалістичного напрямку 

природничої школи права, республіканський устрій розцінювався, як 

гарантія особистого політичного права проти деспотизму державної 

влади
36

. Представники цього напрямку природничої школи права були 

світськими політиками, але в релігійному розумінні прибічниками 

реформатської політичної моделі суспільства Жана Кальвіна
38

. У цій моделі, 

на відміну від лютеранської, пропонується республіканський устрій 

християнської громади, що стає прообразом майбутнього державно-

політичного ладу. У рамках суспільно-політичної організації тогочасного 

феодального суспільства така модель організації церкви передбачала, що 

свобода совісті з необхідністю забезпечується свободою віросповідання – 
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другим природним правом людини, що приводить до відділення церкви від 

держави, а в подальшому, зміни не тільки церковного, а й всього політико-

соціального устрою суспільства. При цьому вільні самосвідомі індивіди 

мають у суспільному договорі створити для себе державу (як публічну річ і 

особу), що є для них гарантом їх індивідуальних природних та політичних 

прав. У Жан-Жака Руссо суспільний договір постає повністю як програма 

соціальної революції, що має на меті утвердити ідеали справедливості, 

спотворені при неправильному укладенні суспільного договору в 

абсолютистській монархії, наслідком чого став деспотизм королівської 

влади. Для нього республіка має існувати не лише по формі устрою, але й як 

реальна форма правління – форма існування публічної речі
37

. 

Модель політичної організації суспільства, запропонована лібералами, 

була втілена в період буржуазних революцій у Франції та США в ХVIII ст. 

Вони були апологетами буржуазного суспільного ладу, де в основі трактовки 

теоретичної моделі політичної самоорганізації суспільства лежала все та ж 

прикладна римська формула суспільного договору – договір 

асоціації+договір підкорення. Суспільний договір, за умов переходу 

індивідами з природного стану в громадянський (договір асоціації), 

трактується як передача (відчуження) вільними людьми (суб‘єктами 

суспільного договору асоціації) свого природного права щодо 

самоуправління в публічній сфері життя системі владних органів з правом 

контролю за діями посадових осіб (договір підкорення). Процедура 

відчуження природних прав приводить до утворення сукупної розумної волі. 

Спільна воля або природно-закономірно втілена в публічній владі (в силу 

акту відчуження природних прав індивідами при переході в стан 

громадянський) – це матерія влади, що внутрішньо розумно організована 

(Томас Гоббс, Жан-Жак Руссо), або ж сукупна розумна воля втілюється в 

системі владних органів, що діють на принципі розподілу влад, що дає вихід 

на республіканський устрій публічної речі ( Джон Локк, Монтеск‘є) – тут 

публічна річ не мислиться реалістично: мова йде не про політичну матерію 
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влади, а про механізм самоорганізації суспільства. Договір підкорення – це 

встановлення відповідної форми правління, що найкраще забезпечує реальне 

функціонування цього розумного устрою публічної речі в інтересах суб‘єктів 

суспільного договору асоціації. 

Суб’єктивно-ідеалістична течія природничого напрямку школи 

природного права, уловивши кризу в пізнавальних методах, що намітилася 

між моралістами та лібералами – реалістичним та номіналістичним підходом 

в побудові моделі правової реальності, дедуктивним та індуктивним 

способами в опрацюванні системи наукових понять, виходить на створення 

критичного методу пізнання. Метод критики сили юридичного судження дає 

змогу Еммануїлу Канту вийти в метафізичній системі права на опрацювання 

моделі громадянського суспільства, що базується на понятті суспільного 

договору, як публічно-правового зобов‘язання
39

. Суспільний договір – це 

апріорна правова форма публічного права в системі практичного розуму, що 

задає всю правову реальність. За умови укладення суспільного договору 

індивіди набувають формально-правових гарантій свого особистісного права 

– вони отримують статус громадянства, а суспільство таких індивідів, що 

мають формально-правові гарантії свого особистісного права, є 

громадянським. У громадянському суспільстві, на відміну від буржуазного, 

суб‘єкти права, діючи на умовах диспозиції сторін, вільно укладають 

суспільний договір, предметом якого є створення правової держави, як 

системи формальних гарантій їх правового статусу в суспільстві.  

Держава, у формально-правовому розумінні, є поняттям публічної речі, 

що виступає предметом договірного зобов‘язання для осіб, які створюють 

громадянське суспільство. При цьому в суспільному договорі для його 

суб‘єктів йдеться також про державний (республіканський) устрій, як 

систему гарантій їх особистісного права, що в сукупності (предмет та 

гарантії суспільного договору) дає поняття правової держави. При цьому 

держава у Канта оцінюється номіналістично, хоча її публічно-правові 

функції є реальними. 
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У плані створення моделі реальності, мова йде при цьому про 

відтворення в дійсності форми буття публічної речі, як форми її існування, 

що є гарантією особистісного права суб‘єктів суспільного договору. 

Закономірно-необхідною буттєвою формою держави, що має бути відтворена 

на практиці, якщо мова йде про створення публічно-правової реальності, є її 

республіканський устрій – змішана форма правління держави та принцип 

розподілу влад. Саме принцип ―розподілу влад‖, а не ―влади‖, оскільки 

поняття держави мислиться номіналістично, а функція має бути 

реалістичною – тоді в сукупності маємо поняття механізму функцій 

практичного розуму (законодавство, виконання законів та суд), а не 

реалістичне поняття публічної речі. Це, у свою чергу, дає можливість 

говорити про державу не як про річ, а як про особу в системі метафізики 

права. Така юридична особа сама здатна до укладення публічного договору 

вищого рівня за системою права. Гарантією перетворення публічної речі в 

особу при моделюванні реальності за формулою публічно-договірного 

зобов‘язання є саме республіканський устрій – форма буття цієї речі, 

відтворена в реальності як форма її існування. ―Устрій всіх держав має бути 

республіканським‖, - констатує Кант у роботі ―До вічного миру‖, – це 

формальна гарантія особистісного суб‘єктивного права за системою 

метафізики права
40

.  

У Канта ми знаходимо начала позитивної науки про право. Для 

держави бути юридичною особою в системі права означає реально в дійсності 

(об‘єктивно ) мати змогу утворити міжнародно-правовий союз держав, 

укладений на засадах публічного договору, що має прийти на зміну 

теократичній католицькій імперії. Створити наукову метафізичну модель 

правової реальності (саме теоретичну модель позитивного права) - означає 

мати можливість реалізувати в дійсності на практиці, а не лише у власному 

розумі (у суто негативному плані) ідею права, втілену в системі природного 

права Альтузія та Пуффендорфа
41

. 
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Опрацюванням положень суспільного договору в рамках суб‘єктивно-

ідеалістичного напрямку займався також Іоган Готліб Фіхте
42

. Він вийшов на 

поняття самосвідомості в рамках філософії права, що було, власне, кроком 

переходу від формально-юридичних методів опрацювання правових 

категорій та понять до загально-філософських. Відома також юридична 

школа кантіанського напрямку початку ХІХ ст., представники якої Круг, 

Карл Ротек приділяли увагу саме питанням юридичної теорії на засадах 

критичного методу і були, зокрема, творцями теорії конституційного права
43

. 

Якщо говорити, про розвиток деонтологічного поняття суспільного 

договору в теоретико-правовому плані, як власне юридичного 

деонтологічного поняття, то тут воно має свою специфіку, пов‘язану з його 

становленням в цілому, як філософсько-правового поняття. Ця специфіка 

обумовлена особливостями системно-догматичного методу побудови 

правової реальності. Саме цей метод практикувався юристами у зв‘язку з 

побудовою системи практичного розуму, як прийнято було називати школу 

природного права в філософії. Система суб‘єктивного особистісного права в 

сучасній філософії права – це система метафізики права. А система 

метафізики права – це і є основна складова системи практичного розуму в 

школі природного права (тобто, в аристотелівській схоластичній епістемі). 

Спроби побудувати метафізичні системи права з часів Аристотеля 

називаються дікеополітикою
44

. 

Системно-догматичний метод практикувався саме в правовій школі 

філософії – в царині практичного розуму, він базувався на догмі (системі 

джерел) римського права, яка трактувалася як фізика права, і пов‘язаний з її 

розвитком у системному порядку. Власне, саме система догми римського 

права визначає основні параметри правової реальності: система права, річ 

(публічна річ), особа, договірне зобов‘язання (інституційна система догми 

римського права). Вони стали основою для трактування правових понять 

держави та суспільного договору в рамках системно-догматичного методу 

пізнання в школі природного права. Представниками системно-догматичної 



196 

 

юриспруденції були римські юристи, що першими вийшли на поняття 

системи джерел права та дали уявлення про систему природного права
45 

– у 

рамках зводу законів Юстиніана містилися засади інституційної та 

пандектної систем права нашого часу. Далі юридична школа глосаторів 

(тлумачили звід законів Юстиніана) та постглосаторів (давали коментар на 

глоси) Середніх віків, метафізики природного права Нового часу 

(математичний метод Декарта при конструюванні системи права), юридична 

школа суб‘єктивно-ідеалістичного напрямку філософії права (критичний 

метод Канта в побудові метафізики права)
46

, школа філософів права 

нормативного (як неокантіанського, так і неотомістського) напрямку 

(зокрема, метод трансцендентальної дедукції понять при конструюванні 

моделі правової реальності, Марбурзька школа права). 

У рамках системно-догматичного підходу поняття суспільного 

договору розглядалося в контексті створення реальності права на основі 

уявлення про чисту систему права, її основні поняття й категорії та систему 

юридичних джерел, як вони були представлені в догмі римського права. 

Догма римського права, як система його джерел, – це фізика права, на основі 

якої будувалися метафізичні системи з урахуванням як деонтологічної, так і 

онтологічної закономірностей прояву форми буття речі в реальності. 

Публічно-правовий договір, як форма зобов‘язання, визначав в рамках 

системи римського права створення особливої правової категорії – публічної 

речі (res publicum). Тому правове поняття суспільного договору в теорії права 

пізніше почали пов‘язувати з теоріями походження держави
 47

. 

Суспільний договір – це правова форма політичної самоорганізації 

суспільства, що задає юридичне поняття держави (публічної речі). 

Виникнення такої речі є предмет публічно-договірного зобов‘язання. Але 

походження публічної речі та її природа розцінювалося в системі догми і за 

сімейним, і за речовим, і за особистісним правом, а не лише за 

зобов’язальним. Звідси патріархальна, патримоніальна, патерналістська 

теорії походження держави в Середні віки, окрім договірної. За основу в них 



197 

 

бралися, відповідно, уявлення про державу, як про річ (територію з осілим 

народом); про монарха (володаря у договорі підкорення), як про власника 

публічної речі (патримоніальна теорія держави), батька (сімейна) або 

опікуна (патерналістська) для своїх підданих. Джерелами права власності на 

публічну річ, відповідно, визнавалися всі способи виникнення права 

власності за приватним речовим, сімейним, а також зобов‘язальним правом: 

захоплення територій з осілим народом (теорія завоювання); одруження 

володарів, що приводило до об‘єднання територій (особиста унія); подарунок 

території чи її продаж разом з населенням. Договірна ж теорія держави, що 

базувалася на добровільному волевиявленні та диспозиції сторін при 

створенні публічної речі – договорі асоціації, як основи для створення 

публічної речі, відносилася до розряду політичних правових теорій держави. 

Її розглядала вже середньовічна схоластична школа – зокрема, Фома 

Аквінський керувався нею при створенні своєї теорії законної держави. Але 

вона передбачала повністю дієздатного суб‘єкта суспільного договору, саме 

як договору асоціації, тому її розвиток стає можливим, власне, лише у 

природничому напрямку школи природного права. Значну роль у розвитку 

договірної теорії держави зіграв розвиток загальної теорії договору в рамках 

школи постглосаторів. Ця школа розглядала публічний договір за тією ж 

формулою зобов‘язання, що й приватний, правда, при цьому джерело 

зобов‘язання мало зовнішню природу і виводилося із метафізичного 

обов‘язку – метаюридичної норми (в рамках канонічного права).  

Стосовно розвитку правового поняття ―держава‖ в рамках філософії 

права, то всі основні параметри правової реальності були включені, при 

використані системно-догматичного методу, в опрацювання його, як поняття 

―публічної речі‖: річ, особа, зобов’язання. Воно рухалось у своєму розвитку 

від категорії ―річ‖, до категорії ―особа‖. Причому ―публічна річ‖ виступала 

поняттям, яке опрацьовувалося, а ―суспільний договір‖ носив характер 

закономірності – деонтологічної формули, що визначала природу цього 

поняття та його становлення в напрямку від речового до особистісного права 



198 

 

за системою права. Трактовка поняття держави за особистісним правом в 

системно-догматичному методі стала можливою лише у зв‘язку з розвитком 

та становленням самого поняття суспільного договору як зобов‘язання.  

Специфікою розвитку самого поняття суспільного договору в рамках 

школи природного права було те, що за метафізичного системно-

догматичного підходу, цей розвиток здійснювався у напрямку становлення 

його, саме як публічно-юридичного зобов‘язання, що має договірну 

структуру і при цьому специфічну правову природу. При цьому 

використовувалася загальна теорія договору
48

, як виду зобов‘язання, але за 

основу для трактування поняття суспільного договору, в рамках публічного 

права на відміну від приватного, бралася реальна модель публічного права в 

Стародавньому Римі – договір асоціації + договір підкорення, де 

зобов‘язальний характер суспільного договору загалом стосувався другої 

частини цього поняття – договору підкорення, а, фактично, – розпорядження 

публічною річчю, відчуження її власником (римським народом) в управління 

імператору. Зобов‘язальний характер суспільного договору в цілому, і 

зокрема, договору підкорення для монарха, виводився із метаюридичної 

норми ( за канонічним правом) та в силу теорії Першої причини – Кінцевої 

мети, опрацьованої в рамках схоластичної традиції – тобто, принципу 

телеологічного зв‘язку ―за Кінцевою метою‖ (або, інакше, – деонтологічного 

принципу закономірності), проявленого в природі речей. Самостійної 

договірної структури поняття суспільного договору не мало. Зрештою, ми 

можемо лише говорити про окремі уявлення щодо суб‘єктів, об‘єкту, 

предмету та гарантій суспільного договору, як договірного зобов‘язання, 

опрацювання яких, як окремих правових категорій, йшло протягом розвитку 

всієї філософії права в рамках різних її шкіл та напрямків – звідси 

культурологічні, політологічні, соціологічні, філософсько-правові аспекти 

контрактуальної теорії. Саме завдяки такій широті інтерпретацій, це поняття 

представляє всю систему практичного розуму, а не є лише елементом 

метафізики права. Однак, якщо спочатку римські юристи розглядали 
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суспільний договір як ―просту згоду‖ (nudum pactum), що не породжує 

зобов‘язання, то юристи школи кантіанського напрямку, а, особливо, 

неокантіанського вийшли саме на поняття суспільного договору, як 

публічно-договірного зобов‘язання, що має цілісну правову структуру. 

Нагадаємо, що в схемі правової реальності за системою суб‘єктивного 

права (в рамках філософії права) договірне зобов‘язання виступає правовою 

формулою деонтологічної закономірності, якою задається поняття публічної 

речі, як особи – суб‘єкта права. Це й передбачає необхідність визначення в 

ньому, в суто юридичному розумінні, певної структури елементів, що 

розкриває правовий зміст цієї деонтологічної закономірності: суб’єкти, 

об’єкт, предмет, гарантії. Уявлення про таку структуру суб‘єкт-суб‘єктного 

відношення в праві дає нам саме загальна теорія договору, на яку вийшли 

метафізики права, опрацьовуючи систему догми римського приватного 

права. Застосовуючи загальну теорію договору до поняття суспільного 

договору, вони трактували поняття суспільного договору, як різновид 

публічно-договірного зобов‘язання за системою, але вже не догми, а 

метафізики права – або за системою природного права. Саме застосування 

загальної теорії договору при моделюванні правової реальності на базі 

правових категорій римського права, дало можливість говорити про 

створення метафізичної(чистої) системи права. У рамках системи метафізики 

права контрактуальна теорія постала юридичною деонтологічною теорією, 

якою задавався рівень публічного права. Дікеополітика була наукою, де, 

базуючись на онтології публічної речі (в системі джерел римського права), 

виходили на деонтологічний характер цієї речі при моделюванні правової 

реальності з допомогою загальної формули договору, як зобов‘язання. 

Кант використав, фактично, положення системи догми римського права 

для трактовки поняття суспільного договору, як публічно-договірного 

зобов‘язання, при побудові своєї метафізики права. Саме його власна система 

метафізики права, яку він побудував з використанням критичного методу в 

праві (при цьому догму права він розцінював, як фізику права для побудови 
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своєї метафізики права), дала йому право говорити про публічний договір, 

як про формальну гарантію особистісного права в суспільстві. Таке поняття 

суспільного договору дає абсолютно іншу модель політичної самоорганізації 

суспільства в правовій реальності. Вона була охарактеризована Кантом, як 

громадянська на відміну від буржуазної (Кант дає при цьому критику теорії 

патерналістської держави Вольфа)
39

.  

У громадянській моделі політичної самоорганізації суспільства 

самосвідомі індивіди діють, як повністю суб‘єктоздатні від природи особи (і 

правоздатні, і дієздатні), укладаючи суспільний договір якраз з метою 

створення формально-юридичних гарантій свого потенційного, як даного від 

природи, але не забезпеченого в реальності, правового статусу. Їм, як 

повністю суб‘єктоздатним особам (від природи), не потрібна ніяка опіка з 

боку держави, але їм потрібне (у громадянському стані) об‘єктивне визнання 

їх суб‘єктоздатності, що дається через мислимий суспільний договір, як 

формально-юридичну гарантію правового статусу. 

У об’єктивному розумінні (за системою теоретичного розуму), при 

укладенні суспільного договору йдеться про фактичне визнання повної 

суб’єктоздатності фізичних індивідів в суспільстві та забезпечення 

реальних гарантій їх правового статусу шляхом створення держави в формі 

республіканського устрою. Це є позитивне бачення реальності, на відміну від 

негативного, як це було за системою природного права у схоластиків чи 

метафізиків докласичної німецької школи.  

У суб’єктивному розумінні (в сфері практичного розуму), у рамках 

такого підходу суспільний договір для громадян задає поняття правової 

держави за формальними ознаками – мова йде саме про створення ними 

держави на засадах свободи та рівності, як правової форми політичного 

спілкування за системою суб‘єктивного права. Така держава, маючи 

республіканський устрій, у формально-юридичному розумінні, є гарантом 

особистісного права суб‘єктів права – гарантом їх політико-правового 

статусу. Більше того, маючи республіканський устрій, така держава має 
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реальну юридичну систему гарантій своєї буттєвої природи (форми буття 

публічної речі) і, за формою договірного зобов‘язання, перетворюється для 

суб‘єктів суспільного договору з публічної речі (предмет договору) на 

суб‘єкта права – юридичну особу. Отже, при укладенні суспільного договору 

формально захищається і суб‘єктивне особистісне право держави. Таким 

чином, укладення суспільного договору для природних (фізичних) та 

юридичних осіб є гарантією їх суб‘єктивного особистісного правового 

статусу в цілому, за системою метафізики права. 

Слід, однак, зауважити, що й Кант у своїй метафізиці публічного права 

не був вільний повністю від трактовки суспільного договору за прикладною 

римською формулою, як договору асоціації + договір підкорення, що давало 

йому, зокрема, вихід на традиційні для того часу уявлення про форму 

конституційної монархії, як про найкращу в дійсності форму правління для 

політично організованого громадянського суспільства.  

 

Критика поняття суспільного договору взагалі, і, особливо, в його 

римській інтерпретації (договір асоціації + договір підкорення), була 

розпочата історичною школою права та продовжена позитивістським 

напрямком права в ХІХ ст. Зокрема, історичний напрямок правової школи, в 

особі Густава Гуго, Георга Пухти, Карла Фрідріха Савіньї
49

, спираючись 

лише на реальні джерела римського права та дослідження їх у суто 

історичному контексті, засудив метафізичний підхід у побудові системи 

догми права, який практикувався схоластиками та природничим напрямком 

школи природного права. На основі реалістичних зауважень цієї школи, 

позитивний напрямок права філософії права сприймає догму римського 

права лише як систему фактичних джерел римського права і, зокрема, не 

визнає ні загальної теорії договору, ні того, що в основі державно-правових 

відносин лежить поняття публічно-правового зобов‘язання договірного 

характеру, що ґрунтується на диспозиції сторін. Як наслідок, договірна 

доктрина не визнається джерелом конституційного права. 
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Позитивна школа, яка виходить на побудову загальної теорії права, 

взагалі відкидає уявлення про метафізичну систему права, вважаючи, що таке 

уявлення, прийняте в школі природного права, ―подвоює‖ правову 

реальність. При цьому цей напрямок пізнання права, започаткований 

Огюстом Контом, базується лише на фактах (правових явищах у дійсності) 

та визнанні одного виду закономірності в побудові правової реальності – 

онтологічної. Сучасне конституційне право під його впливом визнає лише 

фактично авторитарний характер суспільних відносин, що характерні для 

публічного права, не враховуючи при цьому формально асоціативну природу 

громадянського суспільства, як основу для створення політичної корпорації, 

якою виступає громадянське суспільство в процесі своєї політичної 

самоорганізації.  

Слід, однак, зауважити, що в рамках філософії природного права, на 

відміну від позитивного напрямку права, мова йде не про дійсну систему 

права, а про систему практичного розуму: право не як воно є, а як воно має 

бути в рамках правової реальності. При цьому, побудова метафізичної 

системи (системи практичного розуму), що ґрунтується на фізиці права і 

структурує чисту правову реальність з метою реалізації ідеї права, є вимогою 

самого чистого розуму. Саме чистий теоретичний розум (що вивчає 

онтологію речі) вимагає створення системи практичного розуму (що вивчає 

деонтологію речі) з метою здійснення критики позитивного (існуючого) 

права. 

У рамках виходу на побудову такої системи, не можна, певною мірою, 

не погодитися з аргументами школи позитивного права, стосовно 

прикладного поняття публічно-договірного зобов‘язання (договір асоціації + 

договір підкорення), яким задається поняття публічної речі в рамках 

метафізичної системи права, і яке, зокрема, дає вихід на буржуазну модель 

політичної самоорганізації суспільства. Дійсно, не може бути рівності та 

диспозитивного характеру відносин між двома частинами суспільного 

договору – договором асоціації та договором підкорення: народ та монарх не 
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можуть розцінюватися як рівноцінні суб‘єкти договірного спілкування. 

Характер асоціації – диспозиція (рівність) сторін, горизонталь юридичних 

відносин; характер договору підкорення – авторитарні (імперативні, 

вертикальні) відносини
50

. Але в рамках філософії права, при моделюванні 

правової реальності за системою практичного розуму, мова йде не про 

фактичний реальний суспільний договір римської імперії, що має 

прикладний характер в рамках метафізичної системи права, а про суспільний 

договір, як формулу договірного зобов‘язання, що містить цілісну правову 

договірну структуру. Така цілісна структура договірного зобов‘язання, що 

розкриває зміст суб‘єкт-суб‘єктного відношення в праві – це результат 

загальної теорії договору, що була опрацьована на основі системи 

догми(джерел) римського приватного права. Саме загальну теорію договору, 

що дає уявлення про структуру договірного зобов‘язання, а не реальну 

модель зобов’язання римського публічного права імператорського періоду, і 

слід брати при трактовці моделі реальності за системою права в рамках 

сучасної деонтології права. 

Інакше кажучи, не фактична модель публічного розпорядження 

імперського Риму (прикладне поняття суспільного договору), а формальна 

теоретична модель зобов‘язання, взята з догми приватного римського права, 

є основою для моделювання правової реальності в системі метафізики права. 

Якщо ми беремо при створенні моделі реальності не чисту теоретичну 

(апріорну) форму зобов‘язання, а реальну (фактичну) модель римського 

розпорядження публічною річчю, ми порушуємо вимогу щодо критерію 

форми створення теоретичної моделі реальності, що має бути загальним та 

апріорним, – за зауваженням Канта. Це зауваження стосується створення 

чистої теорії права за системою практичного розуму або ж воно стосується 

уявлення про фундаментальну теорію права, якою задається правова 

реальність. Це необхідна умова для створення чистої моделі правової 

реальності (за системою практичного розуму), яка буде при цьому не 

метафізичною, а метаправовою
51

.  
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З іншого боку, в рамках теорії пізнання, саме наявність такої 

формальної зобов‘язальної структури в понятті суспільного договору, як 

результату застосування загальної теорії договору, говорить про завершену 

формулу деонтологічної закономірності для перенесення образу 

самосвідомості за системою практичного розуму. При створенні моделі 

реальності права у філософсько-правовому розумінні, інакше кажучи, – 

системи практичного розуму, мова йде саме про перенесення (відтворення) 

образу самосвідомості (в формі поняття суб’єкта права) з допомогою 

правової формули деонтологічної закономірності (якою виступає договірне 

зобов’язання) за рівнями спілкування в системі права. Тому саме наявність 

договірної структури зобов‘язання загалом (на всіх рівнях публічного права) 

є достатньою умова для створення чистої моделі правової реальності. 

Договір – це правова формула суб’єкт-об’єктного відношення в 

пізнанні, що в рамках деонтологічного ряду має характер суб’єкт-

суб’єктного відношення в праві 
5
, а дякуючи системі догми римського 

приватного права та загальній теорії договору, маємо саме формальну 

юридичну структуру, що розкриває зміст цього відношення. При укладенні 

договору суб‘єкт права створює сам себе на всіх рівнях спілкування за 

системою практичного розуму і таке штучне самовідтворення є для нього 

вже, саме собою, формальною правовою гарантією його особистісного права 

- гарантією його самореалізації як особи, а не речі. Тому зобов‘язальна 

структура договору ( взагалі, в рамках метафізичної системи права, і 

суспільного договору, зокрема, в сфері публічного права) є правовою 

формулою деонтологічної закономірності, за якою здійснюється становлення 

самосвідомості в формі суб‘єкта права в правовій реальності. А система 

практичного розуму, в рамках якої реалізується ця деонтологічна 

закономірність і створюється чиста модель системи права, є системою 

суб’єктивного права особи. 

Специфіка публічно-договірного договору в рамках чистої системи 

права полягає не в особливостях конструкції самого зобов‘язання, на чому 
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наголошувала школа позитивного права, даючи критику поняття суспільного 

договору (і маючи на увазі при цьому прикладну модель суспільного 

договору), а в особливостях предмету для приватного та публічного права в 

рамках загальної структури договірного зобов‘язання. Для приватного права 

предмет зобов‘язання – це річ для суб‘єктів у їх юридичних (суб‘єкт-

суб‘єктних) відносинах. Для публічного права предмет зобов‘язання – це 

юридична особа, яку вони мають створити, як суб‘єкта права. Система 

гарантій суспільного договору, як фундаментального теоретико-правового 

поняття, якраз і спрямована на забезпечення перетворення в результаті 

укладення цього договору публічної речі в особу – реального юридичного 

суб‘єкта права. При цьому, саме укладення суспільного договору в рамках 

метаправової системи права розцінюється, як введення формули 

деонтологічної закономірності при моделюванні публічно-правової 

реальності, якою задається реальність публічної речі як суб’єкта права. Тому 

поняття суспільного договору є юридично-деонтологічним за природою (в 

рамках філософії права). 

(Необхідно зазначити, що в самому процесі моделюванні публічно-

правової реальності на засадах суспільного договору, як юридично-

деонтологічного поняття, треба розрізняти власне теоретичний та 

практичний аспекти. У філософії права нездатність розрізняти ці аспекти 

приводила до зауважень в неісторичності та недійсності поняття суспільного 

договору. Так, історична школа права вказувала, що в Др. Римі юристи не 

знали поняття публічно-договірного зобов‘язання і на цій підставі вважали, 

що його не можна відносити до догми римського права – тобто, воно є 

неісторичним у догматичному розумінні. Школа юридичного позитивізму, на 

підставі звинувачень поняття суспільного договору в неісторичності, 

говорила про недійсність цього поняття, оскільки в правовій дійсності 

фактично про укладення такого договору ніколи в історії не йшлося. Однак, 

те, що договір реально в історії не укладався, не означає, що так і має бути. 

При фактичному укладенні суспільного договору ми маємо чіткі дійсні 
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формально-юридичні гарантії суб‘єктивного права особи та політичної 

самоорганізації спільноти індивідів, саме як громадянського суспільства. 

Практично-прикладний аспект моделювання правової реальності на засадах 

поняття суспільного договору дає вихід в конституційне право.) 

Суб‘єктами публічно-правового договору є за системою природного 

(суб‘єктивного) права громадяни окремого суспільства; територіальні 

громади в рамках держави; окремі держави в рамках міжнародного 

публічного спілкування
53

. Суб‘єкт – це той, хто має організований механізм 

практичного розуму, оскільки і метою укладення суспільного договору є 

створення такого механізму практичного розуму для більш високого рівня 

спілкування за системою суб‘єктивного права. Для територіальних громад та 

держав, як юридичних осіб, на відміну від фізичних (природних) осіб, при 

цьому висувається вимога щодо республіканського устрою їх організації – 

фізичні особи вже від природи мають закладеним в структурі своєї 

свідомості механізм практичного розуму, що потребує тільки виховання (на 

чому, до речі, наголошувала епоха Просвітництва). 

Модель політичної організації суспільства, створена за юридично-

деонтологічним поняттям суспільного договору, є громадянською, що 

задається в рамках системи практичного розуму (метафізики права) - системи 

суб‘єктивного права в рамках сучасної філософії права. Система права, де 

метою ставиться створення гарантій суб‘єктивного права, є системою 

особистісного суб’єктивного права і всяке право в рамках такої системи - і 

публічне, і приватне є за своєю природою суб‘єктивним правом; а будь-яке 

приватне право – публічним, тому що, поза межами визнання держави 

юридичною особою на основі укладення суспільного договору, немає ніяких 

формально-юридичних гарантій особистісних суб‘єктивних прав у 

суспільстві – ні приватних, ні публічних
53

. Це є концептуальні правові 

положення за системою суб‘єктивного права в рамках фундаментальної 

теорії права, нехтування якими як в теорії, так і на практиці має негативні 

наслідки. 
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Слід зауважити, що, не зважаючи на прийнятий в теорії широкий підхід 

у праворозумінні, який передбачає, окрім позитивного та соціологічного, і 

філософсько-правовий підхід, як спосіб дослідження природи права ( і в 

рамках якого суспільний договір займає одну з ключових позицій), 

суспільний договір в нашій політико-правовій теорії не визнається зараз 

взагалі джерелом публічного і, зокрема, конституційного права, навіть в 

ідеальному розумінні. Він не використовується в теорії, не тільки як 

фундаментальне поняття, але навіть як регулятивна ідея в моделюванні 

правової реальності. Значення контрактуальної теорії не визнається в теорії 

права в пізнавально-науковому розумінні. Це лише теорія походження 

держави, що не має наукової цінності
47

. Її вивчають лише в історичному 

контексті теорії держави, але не в плані самостійної юридичної теорії, що має 

реально-практичне значення. Теорія конституційного права взагалі не оперує 

поняттям суспільного договору, як науковим. 

Яскравим прикладом є конституційна реформа в Україні, при розробці 

якої в теоретико-правовому плані використовувалися, в основному, 

позитивно-юридичний та соціологічні підходи праворозуміння, питання ж 

філософії права, системи суб‘єктивного права – використання її основних 

категорій, понять та закономірностей і, зокрема, поняття суспільного 

договору, не знайшли належного відображення. Власне, з цих підстав, 

фактично, не можна говорити, що в Україні держава створена у формально-

правовому розумінні – як юридична особа та суб‘єкт права, оскільки 

деонтологічна закономірність створення публічної речі при моделюванні 

політико-правової реальності не знайшла свого висвітлення в 

методологічному плані. Непродуманість процесу моделювання публічно-

правової реальності в теоретичному плані дає недосконалість 

конституційного процесу на практиці. Це є прямим наслідком нехтування 

основних положень природного права, як одного з основних підходів в 

рамках сучасного праворозуміння. 
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Загалом, у науковому плані, криза конституційної реформи є, окрім 

суто суб‘єктивістських чинників (небажання діяти правильно), об‘єктивно 

ознакою кризи її методологічно-пізнавальної бази. Якщо аналітична та 

описова метода, характерні для позитивного та соціологічного підходу в 

праві, в цілому, себе вичерпала, не даючи позитивного результату в 

розумінні правових процесів у державі, слід вводити критику права, як метод 

пізнання реальності – таким є висновок трансцендентальної філософії в 

рамках наукового ідеалізму. 

Метод критики сили юридичного судження, за Кантом, або метод 

трансцендентальної дедукції понять, за висновком Марбурзької школи, дає 

можливість узгодити об’єктивні(царина теоретичного розуму) та 

суб’єктивні(царина практичного розуму) підходи в опрацюванні поняття 

публічної речі (держави) – онтологічні та деонтологічні засади цього 

поняття, а також відродити значення природного права та суспільного 

договору, як наукової теорії та регулятивної ідеї в сфері правової 

реальності
54

. З цих підстав, критика існуючого позитивного права в державі, 

взагалі, та процесів конституціоналізму, зокрема, не тільки необхідна, 

враховуючи об‘єктивну недостатність на сьогодні позитивної та 

соціологічної методології в створенні правової моделі реальності, але й 

можлива з позицій школи природного права. Особливу роль тут може зіграти 

поняття суспільного договору, якщо ми визнаємо його фундаментальну 

правову природу в теорії права, уточнюючи це поняття за його філософсько-

правовим характером як юридично-деонтологічне, і визначаючи його місце 

за системою суб‘єктивного права. Це, у свою чергу, дасть можливість 

уточнити, в цілому, сучасну наукову модель процесу політико-правової 

самоорганізації суспільства, з точки зору її основних пізнавально-

методологічних засад. 

Свого часу Гуго Гроцій змінив бачення проблеми існуючого 

міжнародного публічного права, запропонувавши його критику з точки зору 

принципів природного права в метафізичній системі права, на основі 



209 

 

пояснення поняття суспільного договору. Така наукова критика потрібна і 

сьогодні, як в рамках філософії права, загальної теорії права та теорії 

конституційного права, загалом, так і в рамках конституційного процесу в 

Україні, зокрема. 

 
1
 Контрактуальна теорія – сукупність уявлень культурологічного, політологічного, соціологічного, 
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інтуїціонізму (характерного ще для шотландської школи морального почуття справедливості). Це наближає 
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ідеалізму в філософії (див. у цьому плані В.А. Савальский ―Основы философии права в научном идеализме. 
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Поняття юридичного відношення та поняття юридичної реальності див., зокрема, стор. 216 –218. 
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суб‘єкті, об‘єкті, відношенні та правилі відношення (нормі, законі). Суб‘єкт, об‘єкт, відношення та правило 

відношення і суть a priori юридичного досліду, ті логічно необхідні умови, які роблять його можливим... 

... Юридичне відношення конструюється в чотирьох моментах: суб‘єкт, об‘єкт, відношення і його 

правило. Ці моменти і суть категорії права (стор.218). 

... Об‘єктом юридичного відношення є дії суб‘єктів з приводу речей (а не сама річ). 

Юридичне відношення є відношення між суб‘єктами. Це не є відношення причини та дії, а 

відношення такого зв‘язку, який створює самих цих суб‘єктів відносин, а саме їх в якості суб‘єктів ( там 

же)).  
6
- Про загальну структуру системи догми приватного права див. у Грімма Д.Д. Лекции по догме 

римского права. Пособие для слушаталей.- Кіев, 1919, с. 15, а також Хвостова В.М. Система римского права. 

Учебник. – М.: Издательство ―Спартак‖, 1996, с. 13. 
7
 Див. у цьому плані Джордж Г. Себайн, Томас Л. Торсон ―Історія політичної думки‖- Київ, 

―Основи‖, 1997, стор.56-59., а також ―История политических и правовых учений‖ (Учебник для 

юридических вузов и факультетов под общей редакцией члена-корреспондента Российской академии наук, 

доктора юридических наук, профессора В.С.Нерсесянца) – Инфра-М, - Москва, 1996, с.34-35. 
8
 Філософська антична традиція представлена Сократом, Платоном та Аристотелем. Індуктивний 

підхід в теорії пізнання, створення категорільно-понятійного апарату філософії, як науки та пізнавальної 

дисципліни, вихід на ідеалістично-діалектичний метод, як специфічний метод філософії – дослідження 

існуючого порядку речей у зв‘язку з уявленням про природу вищого (дійсного) блага. У рамках цієї традиції 

поняття суспільного блага, як підпорядкованої у телеологічному порядку частини Вищого блага, 

асоціюється з ідеальним політичним устроєм (Платон, робота ―Держава‖) або кращим з реально можливих 

політичних устроїв (Аристотель). 
9 
Див. у цьому плані Аристотель ―Політика‖ (загальна структура викладення ). 

10 
Там само.  
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11
 За визначенням Джона Ролза, теорія Аристотеля є телеологічною, перфекціоністською, 

евдемонічною (див. Джон Ролз ―Теория справедливости‖ – Новосибирск,1997, с. 36 : ―Телеологічні 

доктрини відрізняються між собою досить відчутно тим, як специфікується концепція блага... У Аристотеля 

перфекціонізм (прагнення досконалості), де благо визначається як щастя – евдемонізм...‖ 

У Епікура утилітарний принцип спілкування в суспільному договорі носить характер 

гедоністичного (чуттєвого задоволення - насолоди), на відміну від евдемонічного перфекціоністського у 

Аристотеля). 
12 

Цицерон Марк Туллій у своєму творі ―Про державу‖ (―De respublicae‖) вперше дає правове 

поняття держави, як публічної речі. 

Цицерон ―Про державу‖, стор.48: ―Отож, держава є власністю народу(res populi), а народ не будь-

яке зібрання людей, що якимось чином згромадились, а зібрання багатьох людей, пов‘язаних між собою 

згодою в питаннях права та спільних інтересів (est res publica). стор.49: ―Що таке держава, як не власність 

народу? Відтак власність спільна, власність, в кожному разі, громадянської общини. Але що таке 

громадянська община, як не гурт людей, пов‘язаних згодою?‖.  
13

 Звід Законів Юстиніана CLL, IV, 1232; Just., Instit. , I, 2, 6 (приведено у Ю.Чернишова з 

посиланням на видання Штаермана Е. М. Трофимова М.К. Рабовладельческие отношения в ранней Римской 

империи (Италия). М., 1971, с.237.), а також у Рейснера: ―З часів імператора Цезаря Флавія Юстиніана... в 

силу трактовки ―Імператор стоїть над законом‖... почали вважати, що сукупна воля, втілена в устрої 

Римської республіки передається за згодою всього народу для управління та розпорядження одній особі, з 

метою кращого використання: ―Что угодно императору, то имеет силу закона, так, как народ при помощи 

царского закона, который был издан относительно его власти, передал ему всю мощь и власть‖(див. Рейснер 

«История политических учений», с.251, М-ва – Лен-д, 1929)), а також Поль Жане ―История государственной 

науки в связи с нравственной философией» - С.-Петербург, Типография П.П.Меркульева, Графский пер., 

д.№5. 1876. – с. 188-189: «… юрисконсульты освящали переворот, который изменил политический порядок 

древнего мира: именно торжество неограниченной власти. «Желание государя – вот закон, говорит мудрый 

Ульпиан. Quidquid pricipi placuit, legis habet vigorem (Ihst. 1. I, t. III, # 6.)... Однако, провозглашая учение 

неограниченной власти, юрисконсульты сохраняли еще память о прежней свободе. Ибо на чем основана эта 

власть? На силе? – Этого не осмеливались сказать. На божественном праве? – Это учение не было еще 

известно. Оставалось, следовательно признать, что власть государя основана на передаче ему этой власти 

народом. ―Народ, - говорит Ульпиан, по закону Regia передал царю верховную власть‖ ( Inst. 1. I, t. II, # 6.) 
14

 Фома Аквінський – творець схоластичного методу. Його основні роботи з питань теорії політики 

Summa Theol. (―Сумма теології‖), De regimini principum (―Про правління князів‖), у яких він розробив і 

вчення про деонтологічну закономірність реальності (етико-телеологічний принцип) і теорію законної 

держави. (За твердженням Б.М. Чичеріна: ―У Фоми Аквінського ми знаходимо поняття природного закону, 

яке він визначає як ―природну схильність (волі), що спрямовує розумних тварин до їх істинної мети‖ 

(Summa Theol. Q. XCV, a. 2) (c. 266)‖); 
15 

Марсилій Падуанський виклав засади свого асоціативного політико-правового вчення в роботі 

―Захисник миру‖ (Defensor Pacis), 1324 р.(― Свого ―Захисника миру‖ він написав у формі коментаря на 

―Політику‖ Аристотеля‖, - зазначає Рейснер.); 
16 

Іспанські метафізики ХVІ-ХVІІст.: Іспанці Сото, Васкез, Моліна, Суарез, бельгієць Лессій... 

Знаменитий кардинал Беллармін - вищий представник католицького богослів‘я в ХVI-му ст., головний боєць 

проти реформатів... Франциско Суарез – ―цар метафізиків, якор папістів‖ (rex metaphysicorum, anchora 

papistarum). ―Його трактат ―Про закони та про Бога законодавця (De legibus ac Deo legislatore)‖, що вийшов 

на початку XVII ст. слугує вищим виразом ієзуїтського вчення про право та закон‖, - зазначає Б.Чичерін 

(стор.389 (т.ІІ)). 
17 

Етико-телеологічний принцип – принцип телосу (цілі) за Кінцевою метою визнається принципом 

закономірності деонтологічного ряду пізнання, на відміну від каузального принципу закономірності, 

характерного для онтологічного ряду пізнання (в рамках Марбурзької школи права див. у цьому плані В.А. 

Савальский ―Основы философии права в научном идеализме. Марбургская школа философии: Коген, 

Наторп, Штамлер и др. – Москва, 1909 г.).  
18 

Гарольд Дж. Берман ―Западная традиция права: эпоха формирования‖(Новая теология: доктрина 

искупления Св. Ансельма. Правовые последствия доктрины искупления), - Москва-Норма, 1998., с.173-179. 
19 

Альтузій. Politica methodica digesta, вперше була опублікована 1603 року, а в розширеному 

варіанті 1610 року. 

―Альтузию принадлежит первая попытка полной системы права по рамистическому методу. Вполне 

выработанную систему он дает в своих: Dicaeologicae libri tres, totum et universum jus, quo utimur methodice 

complectentes, cum parallelis hujus judaici juris.1617.‖, - зазначає Б.М. Чичерін. За твердженням Гірке: ―В 

Politica (1625) та Dicaeologica (1649) Альтузій дав ―перше систематичне викладення вчення про суспільний 

договір‖.  
20

 Микола Кузанський ―Про католицьку угоду‖ (ідея Католицького Собору для християнської 

імперії. Рейснер вважає, що Кузанець уже багато в чому відходить від строгого християнства та його 



211 

 

дуалізму, а ―в політичній теорії йде далі, ніж Марсилій, і стає провісником договірної теорії XVI та XVII ст.‖ 

(Рейснер, стор.439). 
21

 Філологічна екзегеза – метод, що практикувався юристами в ХV cт. На відміну від схоластичної 

методи, що відзначалася логічно-аналітичним, системно-догматичним підходом, філологічне тлумачення 

понять базувалося на більш широкому дослідженні історичних джерел права, мовно-смислових зв‘язків у 

різних текстах, що стало можливим в Західній Європі з ХIV ст. Цей напрямок був попередником історичної 

школи права ХІХ ст. До нього належали знані юристи італійської та французької школи Альциат, Петро 

Куяцій, Лоренцо Вала, Рафаель Куманус. 
22

 Юридичні засади політико-правового вчення тираноборців містила робота юрисконсульта 

професора римського права Болонського та Перуджійського університетів постглосатора Бартолло 

Сассоферато ―Про тирана‖(одного з авторів Золотої булли 1356 р.), де кваліфікується поняття тирана за 

способом приходу до влади та способом дій та докладно розглядається, які дії тирана можуть бути 

законними і можуть залишатися в силі, навіть після повалення тирана, а які мають бути скасовані... Серед 

ідеологів тираноборства в протестантському таборі виділяють теоретика Ф.Отмана, а також політичного 

діяча та богослова Ф.Дюплессі-Морне, Ю.Ланге та юриста І.Жантійє. У таборі католиків найвідомішими 

діячами Ліги були адвокат Л. д‘Орлеан та проповідник-ієзуїт Ж.Буше. 

Тираноборці вийшли на обґрунтування теорії народного суверенітету, що в умовах станово-

предстаницької монархії приводило до феодальної роздробленості суспільства. Їх теорію розвінчав Жан 

Боден, висунувши теорію державного суверенітету, що ґрунтувалася на ідеї міцної світської центральної 

влади. Теорія державного суверенітету, стверджуючи владу володаря в суспільному договорі (договорі 

підкорення) була також спрямована проти верховенства влади духовної в суспільстві та втручання церкви у 

публічні справи монарха. Жан Боден створив теорію державного суверенітету ( його робота ―Шість книг про 

республіку‖ була написана в 1576 р.) у період релігійних війн у Франції.  
23 

Як зазначає Ельфонд І.Я.– дослідниця вчення тираноборців: ―Серед літератури, присвяченої 

питанню тираноборства слід виділяти власне матеріал теоретичного змісту та політичні памфлети. 

Відчувається значний вплив гуманістичних ідей. До робіт, що мають теоретичний характер відноситься 

трактат ―Про правові відносини магістратів з підданими та про обов‘язки підданих стосовно магістратів 

(1573). Вважається, що ця робота належить Теодору де Безу – видатному діячу французького 

протестантизму, що змінив Кальвіна в Женеві. Наряду з ―Франко-Галлією‖ Ф.Отмана та ―Позовом до 

тиранів‖ цей трактат є одним із основоположних каменів доктрини монархомахів. ―Позов до тиранів‖ (1574) 

є анонімним твором, хоча вважається, що він належить все-таки перу Дюплессі – Морне та ще одного автора 

(Ланге). Цей твір складається із чотирьох глав, кожна з яких присвячена проблемам теорії держави. 

Серед інших творів монархомахів можна також назвати політичні трактати ―Політик‖ та ―Політична 

промова‖. ―Політик ― за формою є діалогом, побудованим як спір щодо права змінювати уряд. ―Політична 

промова‖ – викладення тираноборської концепції з позицій прореспубліканських. ―Обидва твори несуть на 

собі вплив античної політичної думки, відзначаються великою культурою викладу та аргументації, що 

нагадує про аналогічні твори італійських гуманістів‖ (І.Я.Ельфонд, стор. 14). 

Трактати ―Франко-Турція‖(1573) та ―Будильник французів та їх сусідів‖ (1573) були безпосередньо 

пов‘язані з подіями 1572-1573 р.р. та являються теоретичним обґрунтуванням та виправданням збройного 

повстання протестантів. ―В будильнику французів та їх сусідів‖ підіймаються питання не лише національно-

французькі, а загальноєвропейські. Твір вийшов під псевдонімом ―Космополіт‖ і ―ідеї цього твору настільки 

сміливі, - зазначає Ельфонд, - що для прикриття справжнього авторства даються хибні вихідні дані‖ 

(стор.15) У творі також відчувається вплив гуманістичної традиції. 

Переважна частина політичних памфлетів, була присвячена також питанням політичної пропаганди 

та популяризації політичних ідей. 
24

 Лютерани – послідовники теологічного вчення Мартіна Лютера. Питаннями права займалися 

послідовники Лютера, зокрема, Меланхтон (Філіпп Шварцерд) – автор ―Аугсбурзького сповідання віри‖ 

(1530 р.), яке за рішенням Аугсбурзького миру 1555 р. дістало офіційного правового визнання. Протестанти 

аугсбурзького (лютеранського) напряму здобули від германського імператора певний релігійно-політичний 

суверенітет на засадах визнання права на свободу совісті за принципом ―чия земля, того й віра‖, що 

стимулювало розвиток державності та природничої науки на німецьких землях. 

Головними послідовниками Меланхтона в цьому напрямку були Олдендорп, Геммінг та Вінклер. 
25 

Реформати – послідовники теологічної доктрини Жана Кальвіна, що виступали за право на 

свободу віросповідання і відділення церкви від держави в політичному управлінні суспільством. Значно 

довше ніж лютерани були змушені чинити опір Католицькій церкві, що, власне, і стимулювало опрацювання 

в їх середовищі політико-правової доктрини суспільного договору (див., зокрема, політична теорія 

тираноборців). (―Кальвін, ще більше ніж Лютерани, настоював на розподілі влади між церквою та 

державою‖, - зазначає Чичерін (стор.360, т.II)). Лише за Вестфальським миром (1648 р.) європейські 

держави визнали принцип віротерпимості. Реформати-кальвіністи, як і лютерани, домоглися нарешті 

офіційного визнання. 
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26
 Класифікація та характеристика напрямків природничої течії школи природного права взята за 

роботою Б.М.Чичеріна ―История политических и правовых учений‖ в 5-ти частях, - Москва, типография 

Грачева и комп.,1869-1888.
 

27
 Гуго Гроцій. В 1625-му році вийшов його твір ―Про право війни та миру‖ (De jure belli ac pacis). 

(За матеріалами Б.М.Чичеріна - Скор. збірн., вип.1, стор.216). 
28

 Рене Картезіус. Трактат ―De prima philosophia‖ містить засади нового математично-природничого 

методу пізнання. 
29

 Томасом Гоббсом було написано трактат ―Про громадянина (De Cive)‖, виданий в 1642 р., в 1651 

р. вийшла більш повна та відома його праця ―Левіафан або матерія, форма та влада держави‖, де він виклав 

основи свого вчення про державу на засадах нового природничого методу. 
30

 Бенедикт Спіноза, основні його роботи ―Богословсько-політичний трактат‖ (1670), ―Етика, 

доведена геометричним методом‖ (1675), ―Політичний трактат‖(1677). 
31 

Про Річарда Кумберланда див. у Чичеріна Б.М. «История правовых и политических учений‖ в 5-

ти частях - Москва, типография Грачева и комп.,1869-1888.  
32

 Див. Мартін Лютер ―До християнського дворянства німецької нації про виправлення 

християнства (1520 р.)‖ - Антологія світової правової думки в 5-ти т., т.ІІ, стор. 666-667.  
33

 Самуїл Пуффендорф.  

Б.М.Чичерін зазначає, що ―Пуффендорф издал в 1666-м году свои «Элементы всеобщей 

юриспруденции» (Elementa jurisprudentiae universalis), в которой он развивал начала права посредством 

математической методы. 

В 1672 г. Пуффендорф издал второе, большое сочинение «О праве естественном и международном» 

(De jure naturale et gentium), а в следующем году третье, составляющее собственно сокращение второго, под 

заглавием «Об обязанности человека и гражданина» (De officio hominis et civis).  

«О праве ествественном и международном» было вновь издано в 1688–м году со значительными 

дополнениями. Здесь Пуффендорф не только ведет полемику против Гоббеса, но и опровергает Спинозу и 

часто ссылается на Кумберланда‖. 
 34 

Начала політичного конструктивізму (соціальної інженерії) закладалися природничим напрямком 

школи природного права при використанні поняття суспільного договору, як правової форми політичної 

самоорганізації індивідів. ―Проблема створення держави... , - на думку Канта, - полягає в наступному: ―Так 

розташувати певне число розумних істот, які в сукупності потребують для підтримки життя спільних 

законів, але кожна з яких таємно бажає ухилитися від них; так організувати їх устрій, щоб не дивлячись на 

зіткнення їх особистих устремлінь, останні (устремління) настільки паралізували одне одного, щоб у 

публічній поведінці людей результат був таким, немов би вони й не мали подібних злих прагнень‖(Еммануїл 

Кант ―До вічного миру‖, стор.285-286, т. 6 – Зібр. тв. в 6-ти томах)., а також Еммануїл Кант: ―Прагніть перш 

за все царства чистого практичного розуму і його справедливості, таким шляхом ваша мета (благодать 

вічного миру) прикладеться сама собою‖ ( Там же, стор.299). 

Сучасний конструктивізм, як напрямок політичного лібералізму, бере за основу уявлення про 

найкращий устрій для правової держави, що складає, власне, елементи предмету та гарантій за структурою 

публічно-договірного зобов‘язання. Саме поняття предмету та гарантій в рамках суспільного договору дає 

уявлення про механізм практичного розуму в природі публічної речі. Див. у цьому плані Ролз Джон: 

―...Принципи й ідеали політичної концепції (лібералізму) засновуються на засадах практичного розсудку, в 

спілці з концепціями суспільства й особи, які самі є концепціями практичного розсудку. Ці концепції 

визначають структуру, в рамках якої й застосовуються принципи практичного розсудку... 

Ідея політичного конструктивізму відома кожному, хто знайомий із первісною позицією 

справедливості як чесності, а чи з котроюсь подібною структурою. Принципи політичної справедливості є 

наслідком певної процедури будування, де розумові особи (чи їх представники), за розсудкових умов, 

приймають засади, аби регулювати основну структуру суспільства...‖ (Джон Ролз ―Політичний лібералізм‖, - 

Київ, видавництво Соломії Павличко ―Основи‖, - 2000, с.15). 
35

 Джон Локк ―Трактат про уряд‖, 1689 р., де в другій частині він викладає засади свого 

ліберального вчення про державу на засадах суспільного договору.  
36

 Шарль Луї Монтеск‘є ―Про дух законів‖, 1742. Досліджується поняття природної закономірності, 

що приводить до створення держави, як гаранта особистого політичного права. 
37

 Робота Жана-Жака Руссо, присвячена договірній теорії в суспільстві має назву «Суспільний 

договір або принципи політичного права», 1762 р., (Епіграф твору: ―Dicamus leges toederis acquas‖ («Мы 

расскажем о справедливых законах, основанных на договоре»)), де він розвиває теорію соціальної революції 

з метою утвердження справедливих договірно-правових засад політичної організації суспільства, базуючись 

на публіцистичній інтерпретації систематично-догматичного поняття суспільного договору. Жан-Жак Руссо 

мислив державу реалістично(як і Томас Гоббс). Сукупну масу відчужених природних прав в результаті 

укладення суспільного договору називав політичним тілом, державою, сувереном, республікою, вважаючи 

матерію політичної влади єдиною. На цій підставі не визнавав теорії розподілу влад, але визнавав розподіл 

функцій механізму практичного розуму в тілі суверена, віддаючи перевагу законодавчій. Стояв за 

безпосередню демократію в республіці і віддавав перевагу змішаній формі правління в договорі підкорення, 
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який розцінював, як договір доручення з обов‘язком повіреного відповідати перед народом (довірителем) за 

доручену публічну річ. 
38 

Сам Кальвін не залишив чітких політико-правових розробок своєї теологічної доктрини, але він 

створив модель церковної організації, що повинна була керувати і світською владою. Конституція для 

держави в політичному сенсі є тим, чим було ―Гельветецьке сповідання віри‖ для кальвіністів у Женеві. 

Укладення суспільного договору мислилось за аналогію з укладенням колективного договору громади на 

засадах самоврядування через дотримання релігійного статуту. Це і є буржуазна модель політичної 

самоорганізації суспільства. Принципи нової політичної організації держави взято з моделі самоврядування 

протестантських (реформатських) міст. Реформати були справжніми ворогами старого суспільного ладу та 

носіями ідеї нового громадянського суспільства, що будувалося б на демократичних принципах. ―У багатьох 

випадках кальвінізм як теологічна доктрина і релігійний рух (під назвами ―реформати‖, ―гугеноти‖, 

―пресвітеріани‖, ―дисиденти‖) ставав ідейним підґрунтям та соціальною базою політичної боротьби й 

суспільних зрушень у тогочасній Європі. За активної і навіть вирішальної участі кальвіністів відбувалися 

буржуазні революції в Нідерландах (ХVІ) та Англії у ХVІІ ст. На Британських островах реформатство 

(пресвітеріанство) стало навіть державною релігією в Шотландії (за Марії Стюарт), яка виборювала 

автономію від Англії. Англійське ж пресвітеріанство, опинившись в опозиції церковній реформі (закон про 

віротерпимість тут був прийнятий лише у 1689 р.), стало осередком т.зв. пуританського руху. Пуританізм, у 

свою чергу, живив розмаїття релігійних рухів наступного часу, освячував, морально надихав зусилля 

першопрохідців епохи Великої колонізації Нового Світу‖ (С.Головащенко ―Історія християнства‖, стор.178-

179). 
39

 Еммануїл Кант.  

Проблема ув‘язування досліджень фізики та метафізики права в рамках природничого напрямку 

філософії права стала основою для розробки Кантом критичного методу при побудові його системи 

метафізики права. Критичний метод в рамках метафізики права є основою для методу трансцендентальної 

дедукції понять в побудові правової реальності в Марбурзькій школі філософів права. 

Уявлення Еммануїла Канта про суспільний договір можемо знайти в його роботах (Кант Еммануїл. 

Зібр. тв. в 6-ти томах - Москва, 1964., т.4, т.6.): 

Про прислів‘я ―Можливо, це й вірно в теорії, але не годиться для практики‖.1793. Зокрема, частина 

ІІ цієї роботи ―Про відношення теорії до практики в державному праві ( Проти Гоббса)‖; 

Метафізика нравів у двох частинах.1797.: Частина перша. Метафізичні начала вчення про право: 

Вчення про право частина друга. Публічне право, де розділ перший присвячений державному праву, № 43-

49; розділ другий - міжнародному праву, № 53-61; а розділ третій - праву громадянина світу, № 62; 

До вічного миру. 1795.  
40 

Перша остаточна стаття договору про вічний мир встановлює, що ―громадянський устрій (ius 

civitatis) в кожній державі має бути республіканським‖. 

 Республіканський устрій за Кантом в державі ―... єдиний устрій, що витікає з ідеї первісного 

договору, на якій має бути засноване будь-яке правове законодавство народу. Цей устрій з точки зору права 

є, значить сам собою тим, який первісно лежить в основі всіх видів громадянської конституції‖(Еммануїл 

Кант ―До вічного миру‖, т. 6 – Зібр. тв. в 6-ти томах, стор.267-268). 
41

 У плані завдань правової науки стосовно практики див. роботу Канта ―Про прислів‘я ―Можливо, 

це й вірно в теорії, але не годиться для практики‖.1793. Зокрема, частина ІІ цієї роботи ―Про відношення 

теорії до практики в державному праві ( Проти Гоббса)‖- Зібр. тв. в 6-ти томах, т.  
42 

Іоган Готліб Фіхте. 

 Головні твори про державу та право: ―Обґрунтування природного права на началах вчення про 

науку‖ (1796 р.), друга частина цього твору вийшла в наступному році і мала назву ―Прикладне природне 

право‖. У 1798 р. з‘явилася ―Система морального вчення на началах вчення про науку‖. У 1800 р. вийшла 

робота ―Замкнута торгова держава‖, що містила ―повний розвиток начал, виголошених в ―Прикладному 

природному праві‖. (* ―Всі твори, в тій чи іншій мірі, давали теоретико-правове обґрунтування Французької 

революції‖, - зазначає Б.Чичерін (стор.398)).  
43

 Круг ―Дікеополітика або ж Нове відкриття політичної науки через посередність юридичного 

закону‖, що вийшла в 1824 р.; Карл Роттек ―Підручник раціонального права та політичних наук‖ ( за мат. 

Б.Чичерін ―Історія політичних вчень‖, ч.4, Москва, 1877 р.) 
44

 Дікеополітика
 

- вчення про політику у зв‘язку з уявленнями про справедливість, частина 

моральної філософії, започаткованої Сократом. Аристотель розумів при цьому дікеополітику, як систему 

метафізики права, що стоїть вище фізики права, базуючись на ній. 
45 

Трубецкой Евг. Ник. ―История философии права (древней и новой)‖ – Лекции читанные в 1893-

1894 прив.доц. ун-та св. Влад., - Киев, типогр. К.Н. Милевского, Фундукл. ул., д. № 21, с.424-428 (уявлення 

про правовий ідеал римських юристів). 
46

 Характеристику юридичних шкіл в рамках філософії права див. М. М. Коркунов ―История 

философии права‖– С.Птб., 1915, та Коркунов М.М. ―Краткий курс Философии права‖, Кіев, 1909., а також 

Б.М. Чичерин «История правовых и политических учений‖ в 5-ти частях, - Москва, типография Грачева и 

комп.,1869-1888.
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 47
 Георг Єллінек у своєму ―Загальному вченні про державу‖ відносить договірну теорію до розряду 

теорій про походження держави (Георг Єллінек ―Загальне вчення про державу‖, – С.Пб., 1908, с. 143-158.) 

 Насправді, у плані наукової юридичної класифікації, точніше говорити про контрактуальну теорію, 

де розглядається юридичне поняття суспільного договору, як про частину зобов‘язального права в рамках 

системи суб‘єктивного права. Різниця між публічним та приватним зобов‘язанням полягає в предметі 

договору - державі, що в рамках публічного права є не просто річчю (об‘єктом), а юридичною особою – 

самостійним суб‘єктом права. Це дає можливість також перевести контрактуальну теорію в розряд науково-

пізнавальних теорій, що мають значення для створення теоретичної моделі правової реальності. 
48

 На загальну теорію договору серед постглосаторів, очевидно, першим вийшов при побудові своєї 

системи природного права Альтузій, за зауваженням Коркунова М.М. Див. Коркунов Н.Н. ―История 

философии права‖ – С.Птб.,1915, с.122-123: 

 «Из юристов, державшихся рамистической методы, следует указать Везембека, Вультея и, 

особенно, Альтузия. Альтузию принадлежит первая попытка полной системы права по рамистическому 

методу. Вполне выработанную систему он дает в своих: Dicaeologicae libri tres, totum et universum jus, quo 

utimur methodice complectentes, cum parallelis hujus judaici juris.1617. Рамистическая дихотомия привела его к 

разделению всей системы на общую (membra) и особенную (species) части – делению служащему 

основанием современной систематизации. Под «членами» права Альтузий разумеет negotium symbioticum, 

т.е. жизненные отношения и jus, т.е. юридический элемент в собственном смысле слова. Учение о negotium 

symbioticum распадается на учение о вещах – res и лицах – personae. Теперь, как и у римлян, учение о правах 

начинают с учения о лицах. Но в эпоху Альтузия держались обыкновенно обратного порядка изложения, 

руководствуясь тем, что вещи были сотворены раньше людей. Второй член «jus» подразделяется на 

constitutio juris, т.е. на учение о праве в объективном смысле, о нормах, и на species juris, т.е. об отдельных 

правах в субъективном смысле. Особенная часть распадается на Dicaeodotica, учение о приобретении права, 

и Dicaeoctitica, учение о процессе. 

Независимо от впервые у Альтузия встречающегося деленния на общую и особенную части, 

сочинение его обращает на себя внимание еще и тем,, что у него учение публичного права не 

рассматривается, как это мы находим у его предшественников, лишь мимоходом, как нечто второстепенное, 

а напротив, публичное право ставится у него наравне с частным, хотя и не выделяется особо, а 

рассматривается совместно с частным по одним и тем же рубрикам. Так, говоря о лицах, он различает 

homines singulars и homines consociati et cohaerentes куда относится им и государство. Точно так же, говоря о 

species juris он говорит между прочим и о potestas publica universalis, quae data est alicui a corpore 

consociationis ab negotia, res et personas corporis consociati curandum et administrandum.‖  
49 

Система позитивної догми римського права була в ХVIII-ХІХ ст. ст. запропонована Гуго та Гейзе 

(див. зауваження Хвостова В.М. та Грімма Д.Д.: Грімм Д.Д. Лекции по догме римского права. Пособие для 

слушаталей.- Кіев, 1919, с.15, а також Хвостова В.М. Система римского права. Учебник. – М.: Издательство 

―Спартак‖, 1996, с.13). 
50 

Шершеневич Г. ―Общая теория права‖ – Москва,1911, с.108-111(критика поняття суспільного 

договору), с.252-255 (критика договірної теорії виникнення держави). 
51 

Іншими словами, якщо ми ставимо завдання визначити теорію права у фундаментальному 

розумінні (плані), що базується на чистій моделі правової реальності, а не як прикладну дисципліну, то саме 

поняття суспільного договору, як публічно-договірного зобов‘язання, що має чітку єдину структуру, дає нам 

таку можливість. У цьому розумінні, воно є фундаментальним поняттям теорії права, що задає (моделює) 

публічно-правову реальність, метаправову за природою. 

У процесі моделювання чистої правової реальності має використовуватися не прикладне юридичне 

поняття суспільного договору (фактична модель політичної самоорганізації імператорського Риму, що має 

метафізичну природу в рамках системи догми права), а фундаментальне поняття суспільного договору, як 

публічно-договірного зобов‘язання (формально визначене на засадах загальної теорії договору і тому таке, 

що має метаправову природу), і тоді сама чиста модель реальності буде не метафізичною за природою 

(прикладною), а метаправовою (фундаментальною). Прикладна модель суспільного договору задає чисту 

правову реальність як метафізичну за характером, а фундаментальне, визначена на засадах загальної теорії 

договору, – метаправову.  
52 

Див. у цьому плані юридичну школу кантіанського напрямку, зокрема, Карл Роттек ―Підручник 

раціонального права та політичних наук‖ (за мат. Б.Чичерін ―Історія політичних вчень‖, ч.4, Москва, 1877 

р.) 
53 

Див. у цьому плані Кант ―Метафізика права. Публічне право‖, а також Герман Коген ―Етика 

чистої волі‖: 

 ―...Юридичне відношення є відношення певного зв‘язку, певної обумовленості... Обумовленість 

обумовлює не лише речі (причинно), але також і осіб, правові дії, правову волю. Об‘єктом чистої волі є та 

воля, яка обумовлена (не причинно а) наявністю двох суб‘єктів права, тобто правова воля, тобто дії. ―В етиці 

немає речей, немає предметів; тільки дії, виключно дії є тут проблемою змісту і предмета, так що ―все 

речове право має бути розглянуте в той же час, як особисте‖, так що об‘єкт чистої волі є дія, точніше ряд дій 
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в їх єдності, тобто єдність дій, єдність суб‘єкта дій, тобто значить в останньому рахунку об‘єкт юридичного 

відношення і є суб‘єкт його‖ (цит. за Савальським ―Марбурзька школа права...‖, стор. 300-302). 

 
54 

На думку представників Марбурзької школи права, в рамках філософії права розмежування сфер 

людського досвіду здійснюється в силу правила трансцендентального методу, який ―...визначає 

трансцендентальні місця в свідомості (* а саме: чистого пізнання, чистої волі, чистого мистецтва та 

психології). Той же метод визначає логічне місце етики та юриспруденції як в цілому людського досвіду, 

так, найближчим чином, і місце їх стосовно класифікації наук. Орієнтована відносно логіки, з одного боку, 

та юриспруденції і ―наук про дух‖, з іншого, етика утверджує себе в якості логіки суспільних наук і в якості 

критики сили юридичного судження‖ (стор.173). 

... ―... Вчення про природний стан (в рамках школи природного права) стає не психологією людської 

природи (*як це було в рамках природничого напрямку школи), а вченням про методи пізнання, тобто, 

критичною філософією; психологічна дедукція права та держави відповідно замінюється 

трансцендентальною, тобто орієнтуванням юриспруденції в логіці та етиці. Договір же не викладає статті 

природного права, яке має силу і значення поряд з позитивним правом, а викладає принципи критики та 

політики права. 

Принципи критики та політики права містяться в етичній ідеї, оскільки вона має взагалі відношення 

до права, тобто є ідеєю природного права. Ідея свободи, особи та автономії, оскільки ці начала мають 

відношення до правового життя і можуть отримати в ній здійснення – і має бути викладена як принцип 

критики та політики права‖ (В.А. Савальский ―Основы философии права в научном идеализме. Марбургская 

школа философии: Коген, Наторп, Штамлер и др. – Москва, 1909, с.207-209.). 

 


