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ВСТУП 

INTRODUCTION 

 

Вихід у світ другого числа збірника співпав з рядом ювілейних дат, що 

пов‘язані з діяльністю кафедри теорії та історії держави і права Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

В юридичній науці добре відоме ім‘я теоретика права Заслуженого 

діяча науки УРСР, члена-кореспондента АН України професора П. Недбайла. 

Його наукове та викладацьке життя  було нерозривно пов‘язано з юридичним 

факультетом Київського університету, де він у 70-роках минулого століття 

очолював кафедру теорії держави і права.  

Професор П. Недбайло був постійним представником УРСР в Комісії 

ООН з прав людини. За видатні досягнення в галузі прав людини Генеральна 

Асамблея Організації Об‘єднаних Націй на своєму пленарному засіданні в 

1968 р. присудила Премію ООН з врученням Золотої медалі ООН.  

Наукові дослідження П. Недбайло пов‘язані з розробкою основних 

принципів міжнародного права і міжнародної правосуб‘єктності радянських 

союзних республік, з 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. У 2007 

році виповнюється ювілейна дата – сторіччя з дня народження видатного 

українського вченого професора П. Недбайла.  

У сучасному житті юридичного факультету активну участь бере 

професор Олександр Оксентійович Шевченко. У 2007 році кафедра святкує 

семидесятирічний ювілей відомого українського науковця. Наші щирі 

вітання ювіляру з побажаннями міцного здоров‘я, наснаги в науковій та 

викладацькій діяльності. 

У цьому році опублікована монографія доцента кафедри Ж. Дзейко 

(Законодавча техніка в Україні: історико-теоретичне дослідження: 
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Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр ―Київський університет‖, 

2007. – 360 с.). Автор досліджує історичні та теоретичні проблеми 

законодавчої техніки в Україні. Особливу увагу приділено історії 

становлення наукового розуміння та практичного розвитку законодавчої 

техніки, сучасним підходам до її поняття, функцій та структури. 

З виходом книги доцента кафедри  О. Костенка (Основи правознавства: 

Посібник для вступників до вищих навчальних закладів. – Вид. 2-ге, доп. і 

перероб. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре‖, 2007. – 600 с.) абітурієнти відчули 

значне полегшення при підготовці до вступу у вищі навчальні заклади.  

Тематика статей збірника охоплює ряд різнопланових наукових 

досліджень, що присвячені історико-теоретичним проблемам українського 

права.  

Свої не ординарні погляди на поняття, суть, соціальну цінність та 

призначення науки розкриває професор В. Котюк.  

Модернізацію джерел права третейського судочинства та їх місце в 

правовій системі України в співавторстві дослідили доцент В. Самохвалов та 

здобувач кафедри Н. Вангородська.  

Автор вступу в своїй статті робить акцент на історичних аспектах 

розвитку банківської справи та проблемах методології банківських відносин.  

Доцент Ю. Цвєткова наводить деякі приклади візантійського впливу на 

формування української правової традиції. 

Особливості теоретико-правових поглядів у працях М.К. Ренненкампфа 

та Є.В. Спекторського розглядає доцент О. Ковальчук.  

Оригінальне викладення матеріалу в статті «Інтерв‘ю» з Гегелем або 

питання «самому собі» запропоновано О. Костенком.  

Асистент О. Верник побудував своє дослідження навколо проблематики 

меж державної влади в політико-правовій концепції Муаммара Каддафі. 

Становлення законодавчої техніки в нормотворчості Великого 

князівства литовського кінець XIV – початок XVІ ст. дослідив викладач 

кафедри О. Вовк.  
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І. Безклубий  

I. Bezkluby  

 

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА 

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ ЇЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

 

THE HISTORY OF BANK DEALING DEVELOPMENT AND 

PROBLEMS OF ITS LEGAL REGULATION METHODOLOGY 

 

У статті розглянуто передумови виникнення та розвитку банківської справи, 

досліджено проблеми застосування методу правового регулювання відносин за участі 

банків. 

In the article causes of bank dealing origin and development are discussed and problems 

of application of legal regulation of bank relations method are researched. 

 

Історія розвитку банківської справи  

Історія завжди хвилювала людину та зосереджувала увагу на своїх 

вирішальних кроках.  

Так само, як рух не можна представити собі, не представляючи 

минулого та майбутнього [11, с.142], так для того, щоб об‘єктивно зрозуміти 

сучасні відносини та побачити перспективу їх розвитку, необхідно 

досліджувати джерела пізнання, які є підґрунтям досить складних 

різновекторних процесів, що відбуваються в суспільстві.  

На думку видатного українського філософа Григорія Сковороди, 

природа усьому начало, і без неї нічого благого нема. Саме виховання від 

природи йде, вливаючи в серце благосне насіння волі, аби ми самохітне й 

добровільно родили святе і угодне перед Богом і людьми [34, с.105]. За часів 

існування первісного ладу грошова система була відсутня. Накопичення 

багатства заради багатства, як зазначає Лев Гумілев, здавалось би безглуздим 

і брудним заняттям, але, якщо хто-небудь став би "притискати" 

співплемінників, то ті б його або вигнали, або вбили як виродка [15, с.48]. 
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Напевно, то був не найгірший час з точки зору чистоти моралі та 

справедливості, в якому норми звичаю набували приоритетного значення. 

Накопичення та перерозподіл матеріальних активів, формування 

державного устрою та законодавчого механізму як основи правопорядку 

стали поштовхом людству для виходу на зовсім інший рівень розуміння явищ 

природи та усвідомлення власних вчинків. Факт виникнення грошей та 

запровадження їх в обіг як платіжного засобу, поставив перед цивілізацією 

питання про необхідність розробки правового інструментарію, що буде 

регулювати такий обіг та створення specialis serviens institution, якою з часом 

стає банк.  

Хоча, стосовно створення банківських установ, є досить цікава думка 

Р. Оуєна, який стверджував, що не розумно, не раціонально створювати 

установи, в основі яких лежать надумані поняття, що суперечать фактам і 

викликають в житті кожного індивіда більш болісного, а ніж приємного 

сприйняття. До останніх Р. Оуєн відносить установи для підтримки у світі 

системи купівлі-продажу заради грошей, які не представляють прямо і чесно 

реальної власності і вартість яких змінюється, коли її вимірюють постійною 

кількістю та якістю предметів, найбільш необхідними для життя [30, с.386-

387]. Таке твердження відомого англійського філософа-утопіста зумовлено 

певною ефемерністю того об‘єкту, яким оперують в своїй діяльності 

банківські установи.  

Ключ до розуміння сутності банківської справи лежить в історичній 

площині, у дослідженні ґенези цього роду діяльності. Процес виникнення та 

подальшого розвитку банківської справи всебічно впливає не тільки на 

торгівельно-економічні відносини, але і на релігійні, політичні, соціальні та 

інші відносини.  

 У вітчизняній юридичній науці питання виникнення та розвитку банку, 

як суб‘єкта банківських послуг, системно не досліджувалися. Проте існує ряд 

наукових робіт у яких в тій чи іншій мірі були розглянуті окремі проблеми 

виникнення банківської справи. Це наукові дослідження О. Біммана, С. 
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Борового, В. Бовикіна, М. Бунге, І. Левина, Ю. Петрова, Ю. Райського, Є. 

Карманова, О. Лапшиної, Є Чернікової та інших [3]. 

На Стародавньому Сході характерним було використання у якості 

грошей найважливіших предметів споживання (зерно, шкіра, хутро тощо). 

Так звані товарні гроші відігравали роль повсякденного засобу обігу і мали 

досить важливі властивості, а саме можливість збереження протягом 

тривалого періоду, транспортабельність, низькі витрати на утримання. 

Використання товарних грошей вимагало їх накопичення у якості загального 

еквівалента. Місцем збереження товарних грошей ставали храмові 

господарства. Культові споруди, храми були страховим фондом громад і 

держав. Скарби призначалися для міни з іншими общинами та державами. 

Зрозуміло, що значна стабільність храмового господарства була спрямована 

на підтримку грошового обігу. 

Функції храмів щодо регулювання грошового обігу зводилися до 

необхідності оновлення товарних грошей у зв‘язку з їх природним 

псуванням, зниженням якості. Храми змушені були здійснювати дії, 

спрямовані на облік та розрахунок товарних грошей, що по суті було 

прототипом розрахунково-касових операцій. Храмові господарства 

одночасно з наданням позики або відстрочкою платежів, виконували інші 

функції, такі як купівлю-продаж землі, стягнення податків, управління 

державним майном. Історик Е. Кленгель-Бандт зазначав, що банки 

Стародавнього Вавилону не тільки надавали кредити, але й купували та 

продавали земельні ділянки, виконували ряд інших операцій [41, с.107]. 

Протягом досить тривалого часу виконання своїх функцій храмові 

господарства здійснювали на підставі звичаю, проте поступово державою 

формуються юридичні норми. Так за часів правління царя Хамурапі (1759 до 

н.е.) з особливою ретельністю регламентувалися кредитні операції, умови 

надання позики були досить жорсткими, а відповідальність за борговими 

зобов‘язаннями дуже високою. Розвиток грошових операцій храмового 

господарства держав Стародавнього Сходу залежав від товарних відносин, 
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що зароджувалися, а також знаходився під впливом системи інститутів 

державної влади. 

Таким чином, виконуючи основні грошові операції (збереження, 

облікові, розрахунково-касові, обмінні), храми у Вавилоні були єдиними 

суб‘єктами, які могли задовольнити суспільні та приватні інтереси своїх 

громадян щодо отримання грошових коштів. 

Жерці Античної Греції так само, як у Вавилоні не мали права 

розпоряджатися довіреними їм вкладами, а брали на себе зобов‘язання 

зберігати кошти недоторканими. Починаючи з IV століття до н.е., 

недоторканість храмів гарантувала безпеку збереження цінностей. Банки-

храми здійснювали прийняття вкладів на збереження та видачу позик 

об‘єднанням громадян і окремим особам. У змісті таблиці, яку знайдено в 

Афінах 1739 року, містяться наступні статті звіту: проценти, що сплачені 

містами за гроші, надані їм у позику; проценти, що сплачені приватними 

особами за такі ж позики; надання в найм ділянок землі, що належать храму; 

штрафи, що стягуються з різних осіб за проступки проти релігії; доходи від 

продажу судових застав тощо. 

Далі міститься перелік міст і приватних осіб, що не заплатили проценти 

за надані у позику гроші. У графі витрати - лише один пункт: на свята, 

влаштовані на честь Богів. 

Разом із храмами банківською справою в Греції займалися також 

трапезіти ("trapeza" - стіл), які приймали на зберігання вклади та здійснювали 

платежі за рахунок вкладників. Крім того вони зберігали різноманітні цінні 

документи, договори, спірні грошові суми [24, с.47]. 

У ті далекі часи вже кожна держава (в деяких випадках окремі 

провінції держави) мала власну монету, торгівля в основному була 

міжнародна і це відповідно зумовлювало необхідність час від часу 

здійснювати обмін однієї валюти на іншу. При великій кількості різних 

монет грошова система була досить заплутаною і розібратися в ній могли 

лише досвідчені особи, які перетворювали свої знання у професію та ставали 
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міняйлами. Професійними ознаками міняйл були: накопичений певний запас 

монет різних держав; наявність приміщення для безпечного зберігання 

грошей; довіра торговців. До основних функцій їх діяльності належали 

обмінні, вкладні, кредитні операції, експертиза монет та операції з перепису 

грошей з рахунка одного торговця на рахунок іншого. Еліни підішли до 

розуміння спеціального виду діяльності через формування системи операцій 

з грошами, яка по суті лежить в основі сучасної системи банківських послуг.  

У Древньому Римі міняйли мали декілька назв. Чеський романіст 

Мілан Бартошек наводить їх у своєму енциклопедичному виданні, що 

видавалося у Європі багатьма мовами: менсарії (від лат. menca – ―стіл‖) - стіл 

міняйли [6, с.215]; нумулярії (від лат. nummus – ―монета‖) nummularii - дрібні 

банкіри, міняйли [6, с.229]; аргентарії (від лат. аrgentum – ―срібло‖) аrgentarii 

– банкіри, що проводили різні фінансові операції, але в першу чергу – 

лихварські операції. Були зобовязані вести облікові книги та надавати їх для 

розгляду у суді [6, с.50-51]. Аrgentarii відносились до equites – вершників – 

фінансової аристократії, яка у IV-III вв. до н.е. складалась із найуспішніших 

плебейських торговців і підприємців. З часом вони прибрали до рук найбільш 

вигідні джерела прибутку (особливо банківські та лихварські операції, 

оренду земельних ділянок, постачання армії та всебічну експлуатацію 

провінції) та стали поряд з нобілітетом другим владним станом у Римській 

імперії [6, с.121]. 

Вільгельм Вегнер досліджуючи період правління імператора Октавіана 

Августа зазначав, що вільне населення складалося з надзвичайно заможних 

аристократів і надзвичайно бідних інших громадян. Перші складали 

меншість: 600 сенаторів, близько 10000 вершників та декілька тисяч різних 

вискочок, забагатілих лихварів і торговців [10, с.207]. 

Квірити винайшли досконалу банківську систему, щоб обслуговувати 

їх величезну торгівельну мережу, яка поширювалася на Європу, Азію та 

більшість Африки. У 395 році н.е. Римська Імперія розпалася на східну та 

західну частини. Західна Імперія загинула наприкінці V століття, і більшість 
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її торгівельних і фінансових мереж було зруйновано. Банківська справа 

майже зникла в Західній Європі. У той же час, кодекс Юстиніана, звід 

законів, виданий у VI столітті у Візантії, містив чимало банківських законів. 

Виникненню банківської справи передувало лихварство, хоча від 

початку діяльності міняйл до появи першого банку пройшло більше десяти 

сторіч. 

Лихварство (англ. usury) – це надання грошової позики під дуже 

високий відсоток. У деяких країнах лихварство визначається як надання такої 

позики під відсоток, вищий за максимальний законний відсоток. Особа або 

інституція, яка позичає під такий відсоток вважається лихварем. У біблійні 

часи будь-яка плата за користування грошовими коштами вважалася 

лихварством і була заборонена [42, с.286]. 

Спектр операцій, що здійснювали міняйли був вельми широким. 

Історик О. Бімман зазначає: незважаючи на те, що вексельними операціями 

античні банкіри не займалися, проте існували кредитні листи зі зверненням 

за платежем до банкіра [8, с.7-8]. Таким чином, деякі правочини за участі 

менсаріїв мали елементи вексельного кредитування. 

В архаїчний період зобов‘язальні відносини менсаріїв та позичальників 

забезпечувалися умовами моральної відповідальності. Згодом за невиконання 

свого зобов‘язання щодо повернення позики позичальник починає нести 

юридичну відповідальність, а менсарії ще тривалий час відповідали лише в 

межах моральних приписів. Так, якщо виконання договору позики 

забезпечувалося за допомогою фідуціарного правочину річ, що передавалася 

під заставу менсарію, переходила до нього на праві власності. Менсарій мав 

лише моральний обов'язок повернути річ заставодавцю після виконання ним 

зобов'язання щодо повернення боргу.  

Велика довіра громадян Риму до менсаріїв призвела до того, що їх 

діяльність не зводилася лише до надання фінансових послуг. Їх залучали в 

якості радників у суді, свідками при укладанні правочинів або при здійсненні 
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шлюбної церемонії. Але, із занепадом Римської імперії, роль міняйл у 

господарському обігу країни зменшувалася. 

Лихварська діяльність знала не зовсім рівні кроки. Досліджуючи 

боргове питання в Римі в IV в. до н.е., професор Л. Кофанов зазначає, що 

воїни боялися боргів лихварям. Плебс терпів розорення від збільшення день 

у день відсотків, що призвело до озброєного виступу 342 р. до н.е. 

Плебейський трибун Луцій Генуцій звернувся до плебеїв з пропозицією про 

заборону лихварства. Далі Л. Кофанов наводить вислів Катона про 

лихварство, який ілюструє тодішнє ставлення до лихварства: ―Інколи краще 

було б наживатися... віддаючи гроші на зростання, якби тільки це було 

чесним заняттям. Предки наші так вважали та постановили в законах: крадій 

присуджується до двократної ціни, лихвар – до чотирьохкратної. Звідси 

можна зрозуміти наскільки, за їх думкою, лихвар був гіршим громадянином, 

за крадія‖ [22, с.171-172].  

Розвиток культур і народів степової та лісової зон Євразії (наприклад, 

історія Хазарського каганату (приблизно 650 – 965 рр.), який припинив своє 

політичне існування після походу Великого князя Святослава до Ітіля – 

столиці Іудейської Хазарії – розрядка наша – І.Б.) рухався від ―кочевництва 

до міст‖. Відповідно до цього принципу прогресивної еволюції, археологічна 

салтово-маяцька культура, що властива єдиному болгаро-хазарському 

етносу, який переходив від кочового тваринництва до осілого землеробства 

внаслідок об‘єднання одних людей та закабалення їх іншими, які надають їм 

позичку для обзаведення господарством, після чого бідняки потрапляли в 

економічну залежність від багатіїв [2, с.92]. У цьому процесі лихвар 

відігравав важливу роль.  

Цікаво, що за Княжої Доби [від середини ІХ в. (коли ясно визначився 

процес утворення Київської Української держави) до другої половини ХІV в. 

(до примусового приєднання західноукраїнських земель – Галичини, 

Холмщини, землі Бельзької і західного Поділля до Польщі з одного боку, і 

опанування центральними українськими землями – Київщиною, Волинню, 
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східним Поділлям, почасті Чернігівщиною – владою великих князів 

литовських, - з другого) – див.: у кн. Лащенко Р.М. Лекції по історії 

українського права. – К.: Україна, 1998. – с.32.] лихварська діяльність була 

поширеною і так само як у Римі виступи проти лихварів також мали місце. 

Так, у ―Руській правді‖ можна віднайти повідомлення, що після смерті в 1113 

році київського князя Святополка Ізяславича, з правлінням якого дослідники 

пов‘язують статті 47-52 (статті, що регулювали майнові відносини грошового 

характеру – розрядка наша – І.Б.) Поширеної Правди, які були розроблені та 

прийняті в інтересах купців і лихварів, у Києві спалахнуло народне 

повстання, спрямоване проти тисяцького, соцьких і лихварів. Цю ситуацію 

зміг врятувати лише запрошений до Києва переяславський князь Володимир 

Мономах, який обмежив розмір відсотків, що стягувалися за борговими 

позиками. На відміну від попереднього законодавства, у 1113 р. було 

встановлено правило, за яким лихвар, що вже двічі отримав з боржника свої 

50% (тобто 100% суми боргу) втрачає право на подальше одержання 

відсотків, але зберігає його на отримання даних у ріст грошей (іста). Якщо ж 

він отримував з боржника свої 50 % вже тричі (тобто 150% наданих у борг 

грошей), то боржник проголошувався вільним від боргу. Як встановлено у 

тій же статті, зміни не стосувалися позик під 20 %, тобто короткострокових 

боргів [32, с.101-102]. 

З огляду на ці драматичні події історії можна зробити висновок, що 

лихварство в Київській Русі не вважалося доброчинною справою, а містило 

ознаки злочинних дій. 

Слід зазначити, що деякі громадсько-суспільні утворення змогли 

уникнути послуг лихварів. 

У літературі знаходимо пояснення, чому в Запорізькій Січі не 

згадується про існування банківсько-кредитної системи, лихварства, що, як 

правило, супроводжують товарно-грошовий обмін. З одного боку, говорить 

Є. Карманов, це можна пояснити демократизмом всього суспільно-

політичного та громадського устрою Січі з суворим напіввійськовим 
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способом життя запорожців, з іншого – недостатнім розвитком сфери 

товарного грошового обміну, переважно натуральним характером їхнього 

господарства, опосередкуванням вартісної і певної речової частин 

вироблюваного і споживаного продукту Московською державою [19, с.11]. 

На нашу думку, не лише особливим характером громадського устрою 

та економічних відносин можна пояснити відсутність лихварів у Запорізькій 

Січі, а насамперед звичаями, що беруть свій початок з далеких часів 

язичницьких вірувань, християнським вченням і традиціями побратимства. 

Не можна сказати, що між запорожцями були відсутні позикові відносини. 

Вони існували на підставі класичного принципу кредитного зобов‘язання – 

―принципу довіри‖, проте не передбачали сплату відсотків за користування 

коштами. 

Тривалий час християнам було заборонено надавати гроші у позику з 

метою отримання прибутку. Ісламська віра до нашого часу продовжує 

розглядати сплату відсотків як гріх. Віруючі мусульмани в цілому не 

надають гроші у позику під відсотки і навіть відмовляються від відсотків, що 

нараховуються на звичайний банківський вклад [31, с.52]. 

Церква намагалася знайти певні раціональні докази протиприродності 

відсотків. Одним з аргументів був, наприклад, наступний: оскільки надані у 

позику гроші повертаються кредитору назад у цілості, нарахований відсоток 

є платою за час, а час не можна продавати, адже він належить Богові. 

У середньовіччя банківська діяльність починає відроджуватися. В 

Італії, де більш за всі інші країни була розвинута торгівля, з‘являються 

campsores - міняли, що повинні були проводити експертизу на наявність у 

монетах різних країн дорогоцінного металу та встановлювати між ними 

співвідношення. Невдовзі вони починають розширювати свої операції та 

поступово переходять до обслуговування грошового обігу. Приблизно з XI 

століття їх починають називати банкірами від італійського слова banco або 

banca, що означає лавка та французького banque – скриня, призначена для 

зберігання грошей [16, с.13]. Найперші італійські банкіри вели свою справу 
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на лавках на вулиці. Виконуючи операції ―переписування‖, банкіри 

автоматично фіксували всі правочини, що було дуже важливо для торговців, 

які могли у випадку спору послатися на банкірську книгу для доведення 

факту платежу. Саме в цей час формуються звичаї ділового обороту. У ХІІ 

столітті магістрат міста Піза своєю печаткою скріплює збірник торгових 

звичаїв Ordo maris. Правила здійснення операцій банкірами були відображені 

у цій збірці.  

 З часом в Італії з‘являються різновиди банків, що спеціально 

створювалися групами купців для здійснення безготівкового обігу. Ці 

установи називалися жіробанками (від італ. giro – ―поворот, коло‖). При 

цьому купці забороняли банкіру використовувати будь-яким чином вклади, 

які зберігалися в його сховищах і повинні були лише переписуватися з 

рахунка на рахунок за вимогою купців. 

Наступним історичним кроком розвитку банківської справи було її 

географічне розширення та створення філій в різних містах Європи. Якщо 

торговцю необхідні були гроші в іншому місті, він віддавав розпорядження 

своєму банкіру, щоб той у свою чергу видав наказ своєму колезі-банкіру в 

тому місті, в якому торговцю знадобляться гроші для купівлі того чи іншого 

товару. За такі операції банкіри брали близько 0,5% від суми, що 

переказувалася. 

Як зазначав Г. Шершеневич, у середні віки банки виконували три 

наступні функції: 1) міняли гроші, 2) приймали вклади на збереження, 3) 

здійснювали розрахунки між своїми клієнтами. Далі відомий цивіліст 

підкреслює, що з боку таких операцій банки не були ще кредитними 

установами в точному розумінні слова [40, с.409]. 

Безумовно, відсутність у середньовіччі одного з основних елементів 

підприємницької діяльності банків – кредитування, зводив відповідну 

установу до статусу депозитарію. Банки не наважувалися використовувати 

передані клієнтами на збереження гроші, хоча загальна сума вкладів могла 

бути вагомою. 
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Г. Шершеневич вказує на той факт, що уряд завжди мав потребу в 

грошах і звернув увагу на накопичення значних сум в одному місті. Під 

сильним тиском і не меншою спокусою, банки таємно від вкладників 

надавали позику під відсотки. З часом гроші стали віддаватися під відсотки 

також приватним особам. Для того, щоб отримати значні кошти для 

кредитування, банки самі стали платити відсотки за вкладами. З цього 

моменту банки з чисто депозитної та касової установи перетворювалися в 

кредитні установи. Це перетворення відбулось головним чином у 

голландський період розвитку банківської справи, який розпочався із 

заснуванням Амстердамського банку в 1609 році [40, с.409]. 

У самодержавній Росії виникнення банків пов‘язують із правлінням 

імператриці Єлизавети, яка з метою полегшення положення боржників, що 

залежали від лихварів, у 1754 р. видає указ. Для зменшення в усій державі 

відсоткових грошей були засновані дворянські банки в Москві та Петербурзі, 

а також купецький при Санкт-Петербурзькому порті. Перші видавали позику 

під заставу нерухомості, будинків і маєтків, другий – під заставу товарів [40, 

с.410]. Метою цих банків було зупинити розорення дворянських маєтків та 

обмежити надмірні відсотки лихварів, які доходили до 12, 15 и 20 процентів 

[3, с.97]. 

На межі XVIII-XIX століть досить повільно накопичувався досвід з 

утворення банків. З-за відсутності значного приватного капіталу, банки, що 

утворювалися, були складовою кредитних казенних установ. Вони займалися 

організацією грошового обігу, здійснювали операції по збереженню коштів, 

надавали кредити. 

Характер фінансового управління XVIII ст. зумовлений фінансовими 

поглядами уряду, потребами розвитку торгівельної справи, промисловості, 

економічної підтримки дворянства. Тому зародження банківської справи в 

той період безпосередньо пов‘язано з ініціативами держави стосовно 

утворення грошового обігу та спрощення отримання кредитів. 
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Аналізуючи повноваження банків того часу, Є. Чернікова припускає, 

що попередньо вони були засновані як банківські контори для дворянства. 

Позиками могли користуватися лише російські дворяни, а також іноземні 

громадяни, які присягнули на довічне підданство та які мали нерухомість в 

Росії. Білоруські, смоленські та малоросійські дворяни отримали це право 

значно пізніше [39, с.76]. 

Тут постає питання, де та історико-правова межа перетворення ―лавок‖, 

―столів‖ міняйл чи лихварів у банківські установи? 

Відомий економіст О. Лаврушін, досліджуючи питання про період 

виникнення банків, зазначає, що ряд вчених вважають, що перші банки 

виникли в умовах мануфактурної стадії капіталізму та з‘явились перш за все 

в окремих італійських містах (Венеції, Генуї) в XI – XIII століттях. Інші 

спеціалісти вважають, що банки виникли в більш ранній період – за 

феодалізму. Вони відмічають, що вже в античному та феодальному 

господарстві з‘явилась потреба в функціях банків як посередників у 

платежах. Професор О. Лаврушін вважає, що перші банки виникли задовго 

до мануфактурної стадії капіталізму, в період становлення держави на етапі 

достатньо жвавого розвитку товарного обміну, грошових і кредитних 

відносин [5, с.9]. 

Скоріш за все не можна говорити про певну межу, яка згадується у 

вищезазначеному запитанні. Її не існувало. Адже, практично до двадцятого 

століття поряд з реалізацією банками своєї діяльності, послугами лихварів 

користувалися громадяни багатьох країн. При цьому клієнтами лихварів були 

різні верстви населення незважаючи на їх, м‘яко кажучи, нелюбов до цього 

роду діяльності. 

У соціально-психологічній повісті І. Франка ―Перехресні стежки‖, в 

якій правдиво відображені суспільно-політичні події в Галичині на рубежі 

ХІХ – ХХ століть, літературний персонаж лихвар Вагман, у діалозі з 

головним героєм адвокатом Євгенієм, казав: ―...Між мною і іншими 

лихварями є одна різниця. Знаєте, між лихварями бувають спеціалісти: одні 
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зичать гроші, інші ведуть лихву збіжжям, худобою, поживою для селян, інші 

на офіцерів, одні дають під застав, інші на векселі. Я випробував усякі 

способи і зробився... як би то вам сказати – добродієм добродіїв‖ [36, с.65]. 

Цим монологом видатний класик української літератури яскраво і 

влучно відтворює певні тонкощі професійної діяльності лихварів в Україні. 

Досить відомою історичною особою з династії міжнародних 

фінансистів був Майер Ротшильд, який у другій половині XVIII століття у 

Франфурті-на-Майні відкрив банкірську контору і почав ―робити гроші‖. 

Майер Ротшильд називав себе торговцем грошами. Однак одним з перших 

його правил було: ―Не треба давати грошам лежати; як тільки можливо, 

пускайте їх у обіг, і чим більшою масою ви їх пустите в обіг, тим краще: 100 

талерів не у сто раз ―сильніше‖ одного талера, а в тисячу‖. Всі спекуляції 

Майера відрізнялися обережною сміливістю і тому супроводжувалися 

успіхом [9, с.308]. 

Безумовно, лихварство слід відрізняти від банківської справи. Послуги 

лихваря з надання позики обмежуються його власним капіталом, у той час як 

банк надає позику за рахунок залучених ним на депозитні рахунки коштів 

своїх клієнтів. 

Підводячи підсумки історико-правового блоку даного дослідження 

можна констатувати наступне: 

1. Формування економічних передумов, а саме виникнення та розвиток 

торгівельних, ремесельних, а з часом торгівельно-промислових відносин, 

важливим інструментарієм яких стали гроші, зумовлює необхідність 

утворення спеціальної, професійної установи, діяльність якої спрямована на 

надання широкого спектру фінансових (банківських) послуг. 

2. Історико-філософський аспект виникнення та розвитку банківської 

справи полягає у тому, що досить значний період, від часів Законів Хамурапі 

(а можливо, з часів Трипільської культури – розрядка наша – І.Б.) до нашого 

часу, від простих обмінних операцій до складних розрахункових операцій з 

застосуванням різного роду платіжних інструментів (від операцій з 
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товарними грошами до операцій з електронними грошами), з урахуванням 

етнічних особливостей та релігійних традицій відбувається тривалий проте 

неухильний процес розвитку та функціонування спеціальних фінансових 

інституцій. 

3. Питання юридичного оформлення відповідного статусу суб‘єктів, що 

надавали фінансові послуги, носить перманентний характер, від культових 

храмів до приватних міняйл, від лихварів до універсальних банківських 

установ. Правове поле, в межах якого регулювалась підприємницька 

діяльність зазначених суб‘єктів, досить широке – від звичаєвого права до 

сучасних правових систем. 

4. Внаслідок аналізу деяких історико-правових аспектів виникнення та 

розвитку банківської діяльності та визначаючи роль банка у системі 

цивільно-правових відносин, слід відмітити, що інститут банківського 

правочину видозмінювався від античного реального контракту mutuum 

(синонім – creditum, як правило, у тих випадках коли предметом були гроші) 

до сучасної системи самостійних договірних конструкцій з урахуванням 

спеціального платіжного інструментарію, запровадження якого можливо 

також на підставі односторонніх правочинів. 

Проблеми методології регулювання банківських відносин 

Зростання рівня концентрації банківського капіталу; створення умов 

для збільшення обсягів кредитування реального сектору економіки; 

організація та забезпечення ефективної діяльності універсальних та 

спеціалізованих банків; розвиток конкурентноспроможності фінансових 

установ; вдосконалення банківського законодавства тощо – це ті головні 

стратегічні напрями, що відображують розширення ринку банківських 

послуг в Україні на початку ХХІ століття.  

На фоні перспектив розвитку банківської сфери зростає роль правового 

механізму, який забезпечує належне регулювання відносин між банком-

послугонадавачем та особою-послугоодержувачем.  



23 

 

Професор М. Марченко зазначає, що як окремі методи, так і 

методологія в цілому визначаються в певній мірі предметом самої науки. Це 

об'єктивний фактор. Проте, важливу роль відіграють суб‘єктивні фактори. 

Вони полягають у можливості та здатності дослідника виробити нові або 

використовувати на свій вибір старі найбільш ефективні методи дослідження 

предмету [27,с.15]. Досліджуючи ту чи іншу сферу життєдіяльності ми 

концентруємо свою увагу на змісті відповідних відносин, підставах 

виникнення, способах їх правового регулювання та шляхах припинення. 

Разом з тим ставимо питання, норми якого права слід застосовувати при 

регулюванні аналізуємих відносин.  

Правове регулювання підприємництва потребує адекватної 

регламентації як у сфері функціонування горизонтальних відносин 

(правового статусу учасників, режиму належного їм майна, договорів, що 

укладаються ними тощо), що забезпечуються нормами приватного права, так 

і в сфері державного регулювання цієї діяльності (державної реєстрації, 

ліцензування, квотування, економічної конкуренції тощо), що забезпечується 

нормами публічного права [23, с.324]. 

Специфіка правовідносин у банківській сфері та їх відокремленість в 

цивільному обороті призвели до виникнення терміну ―банківське право‖. 

Відповідний термін вживається в розумінні галузі права або підгалузі права. 

Такий підхід є не зовсім коректним уже з тієї причини, що ті, чи інші 

однорідні відносини регулюються одним з правових методів відповідної 

галузі права.  

Слід зазначити, що М. Агарков також використовував термін 

―банківське право‖, але досить обережно. У своєму курсі лекцій ―Основи 

банкового права‖ він зазначав, що банківське право – це сукупність 

юридичних норм, що регулюють організацію та діяльність банків (кредитних 

установ). Він стверджує, що в більшості випадків законодавство пов‘язує 

юридичні наслідки з поняттям кредитної установи, тому точніше було б 

назвати курс не ―банкове право‖, а ―право кредитних установ‖ [1, с.12]. 
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Сумніви відомого цивіліста були не безпідставними, оскільки він 

розумів, що виділити певні норми законодавства, яке регулює відносини у 

сфері банківської діяльності в окрему галузь неможливо у зв‘язку з 

відсутністю методу правового регулювання. До наших часів такий метод 

відсутній, а, отже, перед тим як запроваджувати юридичний термін 

―банківське право‖ слід доктринально обґрунтувати його сутність. Разом з 

тим концептуальні та методологічні засади щодо ―банківського права‖ як 

галузі права на сьогодні теж відсутні. Отже, коли юристи в своїй практичній 

діяльності використовують термін ―банківське право‖ вони мають на увазі 

певні правила, що містяться в нормах чинного законодавства України, які 

регулюють відносини у банківській сфері. Зрозуміло, що не має підстав 

говорити про банківські правочини як складові елементи неіснуючої галузі – 

―банківського права‖. 

Термін ―банківське право‖ насамперед має суто прикладний характер, 

хоча при цьому цивілістичний метод правового регулювання відповідних 

відносин є пріоритетним. У цьому контексті варто пам‘ятати про виработані 

в юриспруденції критерії для розмежування публічного та приватного права. 

Б.Черепахін підкреслював, що приватноправові відносини побудовані на 

координації суб‘єктів, приватне право представляє собою систему 

децентралізованого регулювання життєвих відносин [38, с.35].  

 Здійснення банком підприємницької діяльності спрямоване на надання 

фінансових послуг клієнту. Правовою підставою відносин банк – клієнт є 

інститут цивільного права – правочин, який у свою чергу породжує юридико-

технічні дії банка (банківські операції). Регулювання зазначених 

правовідносин лежить у площині приватно-правових норм.  

Фундатор теорії Чистого Правознавства [Теорія права, яка очищена від 

політичної ідеології та впливів природничих наук, що розроблялася відомим 

австрійським правознавцем Гансом Кельзеном у першій половині двадцятого 

століття. Найбільш значними науковими працями є: ―Головні проблеми 

державного права‖, ―Загальна теорія права та держави‖, ―Чисте 
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правознавство‖ - розрядка наша - І.Б.] Г. Кельзен зазначає, що при укладенні 

договору сторони заявляють про необхідність поводитися одне щодо одного 

у певній спосіб. Ця взаємна повинність є суб‘єктним сенсом акту правочину. 

Але вона ж є також і його об‘єктивним сенсом акту правочину. Себто, цей 

акт є фактом, що виробляє правову норму, коли, й оскільки, правовий 

порядок наділяє цей факт цією якістю, обумовлюючи цивільну санкцію 

запровадженням цього правочинового факту й поведінкою, що суперечить 

цьому правочину. Запроваджуючи правочин як правотворчий факт, правовий 

порядок уповноважує підпорядкованих праву індивідів регулювати свої 

взаємовідносини в межах загальних правових норм, створених шляхом 

законодавства чи узвичаєння, - регулювати нормами, що виробляються через 

правочини [20, с.282].  

Це судження відомого науковця запроваджує алгоритм творення права, 

що розглядається через акт цивільного правочину, який в свою чергу формує 

правотворчий факт. 

Виникнення та поширення застосування терміну ―банківський 

правочин‖ обумовлене зростанням попиту на фінансові послуги, надання 

яких передбачене при здійсненні банківської діяльності. Саме в сфері 

банківської діяльності відбувається розвиток конкретних видів і форм 

банківських правочинів. Традиційні конструкції кредитних, депозитних, 

розрахункових правочинів, а також менш поширені банківські правочини 

видозмінюються у зв‘язку з відповідними нововведеннями, що пропонуються 

положеннями Цивільного кодексу України та з урахуванням традицій та 

звичаїв ділового обороту. 

Від вірного вирішення питань, що розкривають зміст поняття 

банківських правочинів, залежить розповсюдження їх правового режиму на 

вольові акти, які як правило, виводяться за межі цього виду юридичних 

фактів (наприклад, здійснення банківської операції, проведення платежу, 

відкриття акредитива тощо).  
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Термін ―банківські правочини‖ розглядається лише в контексті тих 

правових дій, що зумовлені цивільною дієздатністю банківської установи та 

вчиняються на підставі спеціального дозволу (ліцензії Національного банку 

України). При цьому, організаційно-засновницькі правочини, спрямовані на 

встановлення відповідного статусу банківської установи, та цивільні 

правочини, що забезпечують належну господарську діяльність банка, не 

підпадають під поняття ―банківські правочини‖. Цей термін є узагальненим 

для групи цивільних правочинів, що вчиняються за участю банка при 

здійсненні ним професійної діяльності з надання фінансових послуг. 

На рівні положень ЦК України детально не врегульовані всі ті питання, 

що стосуються вчинення банківських правочинів. Розробка та 

доопрацювання законів, що визначають права та обов‘язки банків при 

наданні клієнтам фінансових послуг, потребує запровадження відповідних 

комплексних теоретичних напрацювань.  

Проблеми банківських правочинів криються у помилковому розумінні 

їх правової природи, специфіці суб‘єктного складу його сторін, практиці 

застосування чинного законодавства, не точному формулюванні визначення 

окремих юридичних категорій, що опосередковані з ними.  

Ставлення науковців до проблеми галузевої приналежності банківських 

правочинів не є однозначним. Дискусія навколо правового регулювання 

банківських відносин лежить у площині галузевої приналежності банківських 

правочинів, які з тих чи інших підстав відносять до галузей господарського 

права [21, с.60] або фінансового права [29, с.94]. Також є певні прихильники, 

які визнають банківські правочини на рівні комплексних інститутів [14], що 

породжують комплексні правовідносини [35, с.27-39]. Такий підхід 

зумовлений тим, що правовідносини в сфері банківської діяльності 

регулюються за допомогою різних правових методів. З одного боку, це метод 

юридичної рівності сторін, характерний для цивільного права, а з іншого – 

метод підпорядкування, що застосовується в адміністративному та 

фінансовому праві, оскільки діяльність банків до певної міри регулюється 
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органами державного управління. Проте, досить значна група авторів поділяє 

цивільно-правову концепцію [7]. 

На початку двадцятого століття професор Г. Шершеневич звернув 

увагу на так звані торгівельні правочини, об‘єктом яких є товар. Відомий 

науковець зазначав, що поняття товару не співпадає з поняттям річ: а) не 

всяка річ є товаром, і b) не всякий товар є річчю. Об‘єкти торгівельних 

правочинів класифікуються за п‘ятьма елементами: речі, гроші, цінні папери, 

робоча сила та монопольне становище [40, с.7]. 

Критикуючи позицію Г. Шершеневича стосовно того, що банківські 

правочини належать до категорії торговельних правочинів, Л. Єфімова 

стверджує, що такий підхід представляється досить вузьким. Він дозволяє 

зарахувати до розряду торгових тільки окремі цивільно-правові інститути: 

купівлю-продаж і її різновид — постачання (речі, цінні папери), позику, 

кредит (гроші, цінні папери, речі), авторські й ліцензійні договори 

(монопольне становище), посередницькі угоди (агентський договір, договори 

комісії, доручення, банківські розрахункові операції), якщо їх предметом є 

господарські блага, віднесені зазначеним автором до поняття товару. 

Відповідно до наведеного визначення до категорії торгових не можуть бути 

віднесені наступні угоди підприємницького характеру: збереження, 

здійснюване професійним зберігачем, оренда, страхування, перевезення і т.п. 

Далі Л. Єфімова зазначає, що для свого часу позиція Г.Ф. Шершеневича була 

правильною, з огляду на те, що спочатку торгове право зародилося саме в 

сфері торгівлі, звідкіля й взяло свою назву [17, с.27-28]. 

На наш погляд, Г. Шершеневич не розглядав торгівельні правочини 

поза системою цивільного права. Класифікуючи цивільні правочини, він тим 

самим за певними юридичними ознаками виділяв групу так званих 

торгівельних правочинів. Професор Г. Шершеневич стверджував, що головне 

підґрунтя норм, що визначають торгівельні правочини, міститься все ж у 

цивільному праві. Які б не були зобов‘язання, що виникають в торгівлі з 

договорів або правопорушень, - вони повністю знаходяться під дією 
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загальної частини зобов‘язального права [40, с.107]. Критерієм за яким Г. 

Шершеневич ряд правочинів відносив до торгівельних був предмет 

регулювання певної сфери підприємницької діяльності. Цієї ж позиції 

наприкінці двадцятих років дотримувався В. Метлін, який вказував на ряд 

додаткових ознак торгівельного правочину. На його думку в якості 

торгівельного слід визнавати лише такий правочин, що вчинений в ході 

торгової чи виробничої діяльності або промислу; предметами, що входять у 

коло його діяльності. Проте, він відзначав і суб‘єктивну ознаку при 

визначенні поняття торгівельного правочину, як правочину вчиненого від 

імені підприємства [28, с.389]. 

У свій час С. Ландкоф також пропонував виділити категорію торгових 

правочинів, запропонувавши використовувати як критерій спеціальний 

суб‘єктний склад. Він зазначав, що торгівельний правочин повинен бути 

охарактеризований як правочин підприємства [25, с.9]. 

Таким чином, віднесення відомими науковцями банківських 

правочинів до категорії торгівельних правочинів зводиться до двох основних 

ознак: суб‘єктної, що характеризує зазначені правочини, як такі, що 

укладаються від імені юридичної особи – суб‘єкта підприємницької 

діяльності та економічної, що характеризує мету, на яку спрямоване 

вчинення правочинів безпосередньо при здійсненні діяльності відповідними 

фінансовими організаціями. 

Говорити про наявність банківських правочинів у контексті норм ЦК 

УРСР 1963 року приходиться з урахуванням певних застережень. Адже 

зазначений кодекс не містив спеціально передбачених правочинів, які могли 

б регулювати відносини у сфері банківської діяльності. Шість статей глави 

33 ЦК УРСР регулювали загальні засади розрахункових і кредитних відносин 

і містили близько десяти відсильних норм, що зумовлювали суб‘єктів 

відносин звертатись до спеціального законодавства СРСР. Звісно, що і такої 

фінансової сфери як банківська діяльність у сучасному розумінні як 

різновиду підприємницької діяльності у той час коли приймався цей кодекс 
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не існувало, була лише певна фінансова система, збудована на 

адміністративних засадах, відносини в межах якої регулювались публічно-

правовими нормами. В межах зазначеної системи панували здебільшого 

норми імперативного характеру. Все ж слід відмітити, що підґрунтям для 

формування розрахункових і кредитних відносин були, як правило, певні 

двосторонні правочини. Правову природу цих договірних зобов‘язань 

складали класичні цивільні правочини, такі як: позика, доручення, 

зберігання, комісія тощо. 

Професор В. Луць звертає увагу на те, що в новітній літературі дедалі 

частіше оперують поняттям підприємницького договору, хоч його суть не 

розкривається. Він зазначає, що у підприємницькому договорі поєднуються 

як загальні ознаки, властиві всякому цивільно-правовому договору, так і 

особливі риси, які можна звести до таких: учасниками договору є суб‘єкти 

підприємницької діяльності; зміст договору становлять умови, за якими 

передаються товари, виконуються роботи або надаються послуги з метою 

здійснення підприємницької діяльності; можливе встановлення окремого 

порядку їх укладення, обліку та реєстрації; особливості щодо порядку 

виконання або умов відповідальності. Далі відомий цивіліст, враховуючи 

наведені особливі риси, пропонує господарським (підприємницьким) 

договором вважати такий цивільно-правовий договір, в якому обома 

сторонами або хоч би однією з них є юридичні чи фізичні особи – підприємці 

і за яким передаються товари, виконуються роботи або надаються послуги з 

метою здійснення підприємницької діяльності або для інших цілей, не 

пов‘язаних з особистим (сімейним, домашнім) споживанням [26, с.642-643]. 

Дійсно, що ряду окремих договорів притаманні зазначені особливі 

риси. Проте, по суті та змісту будь-який підприємницький договір є 

цивільно-правовим договором. Застосування терміну ―підприємницький 

договір‖ має лише певний прикладний характер щодо відповідної сфери 

діяльності, але якщо постає питання про його застосування (укладення, 

тлумачення змісту, виконання зобов‘язань, зміна або розірвання, припинення 
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тощо), учасники звертаються до цивілістично-доктринальних начал 

відповідної конструкції. 

Заперечуючи цивільно-правову природу банківських правочинів, І. 

Гуревич стверджує, що неможливо відмежувати ту частину відносин, яка 

регулюється нормами цивільного права, від тієї частини, яка регулюється 

нормами адміністративного права. Вони утворюють не механічну суміш, а 

хімічну сполуку [14, с.13]. Завдяки такому яскравому образному порівнянню 

І. Гуревич припускає можливість застосування до відносин у банківській 

сфері комплексного методу правового регулювання та відповідно існування 

комплексної галузі права. 

У приватно-правових відносинах розподіл прав та обов‘язків 

здійснюється, за загальним правилом, з волі їх суб‘єктів. Саме метод 

правового регулювання визначає всі правові особливості публічних і 

приватних правовідносин. Подальша класифікація норм за галузями 

здійснюється всередині приватного і публічного права відповідно за 

предметом правового регулювання. Таким чином, є абсолютно неможливим 

визнання комплексних галузей, з огляду на те, що вони використовують 

обидва методи правового регулювання. В іншому випадку це призведе до 

зникнення граней між приватним і публічним правом [17, с.42]. 

Полярні точки зору на питання про галузеву приналежність 

банківських правочинів викликані, з однієї сторони, певними науковими 

тенденціями кінця дев‘ятнадцятого – початку двадцятого століття та 

об‘єктивними історико-політичними подіями, що спричинили запровадження 

владно-адміністративного механізму розвитку суспільних відносин за часів 

Радянської України, а з іншої – суб‘єктивними аспектами монополізації 

ринку фінансових послуг, специфікою діяльності банківської сфери і 

особливого статусу послугонадавача, які змушують законодавця 

запроваджувати низку імперативних норм і тим самим обмежувати свободу 

приватної ініціативи. 
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При розгляді питання про галузеву приналежність поняття 

зобов‘язання, М. Сібільов зазначав, що розбіжність методів правового 

регулювання суспільних відносин у сферах приватного і публічного права 

робить принципово неможливим використання невластивих їм правових 

засобів. Тому саме сфері приватного права, яка характеризується 

децентралізованим регулюванням на диспозитивних засадах усіх особистих 

немайнових і майнових відносин, заснованих на юридичній рівності, 

вільному волевиявленні та майновій самостійності учасників, притаманний 

такий правовий засіб, як зобов‘язання [33, с.416]. 

Важливим для правового регулювання відносин за участю банків є 

закріплення у новому ЦК України положення про те, що учасниками 

цивільних відносин є фізичні та юридичні особи, а також відображення 

загальних засад цивільного законодавства, серед яких свобода договору та 

підприємницької діяльності. З прийняттям 16 січня 2003 року ЦК України 

почались кардинальні зміни у сфері банківських послуг. 

Разом з тим спостерігається проблема подвійного регулювання різними 

галузями права одних і тих самих суспільних відносин, але основне, що 

підхід до регулювання відповідних відносин є різний, а відтак для їх 

учасників настають різні правові наслідки. Так, наприклад, відповідно до ст. 

345 ГК України у кредитному договорі передбачаються мета, сума і строк 

кредиту, умови і порядок його видачі та погашення, види забезпечення 

зобов‘язань позичальника, відсоткові ставки, порядок плати за кредит, 

обов‘язки, права і відповідальність сторін щодо видачі та погашення кредиту 

[13, ч.2 ст.345]. Крім того, одержати банківський кредит позичальник має 

змогу, якщо він надав банкові такі документи: клопотання (заяву), в якому 

зазначаються характер кредитної угоди, мета використання кредиту, сума 

позички і строк користування нею; техніко-економічне обґрунтування 

кредитного заходу та розрахунок економічного ефекту від його реалізації; 

інші необхідні документи [13, ст.346]. Таке значне розширення обов‘язкових 

умов нівелює принцип свободи договору і тим самим ставить у залежність 
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потенційного клієнта від банківської установи, яка наділена виключними 

функціями, пов‘язаними з здійсненням нею підприємницької діяльності, 

спрямованої на надання банківських послуг. 

Проте, слід зазначити, що частина 1 статті 4 ГК України щодо 

розмежування відносин у сфері господарювання з іншими видами відносин 

передбачає норму, яка зазначає, що не є предметом регулювання цього 

Кодексу майнові та особисті немайнові відносини, що регулюються ЦК 

України [13, ст.4]. Норма частини 2 статті 4 ГК України про те, що 

особливості регулювання майнових відносин суб'єктів господарювання 

визначаються цим Кодексом, суперечить частині 1 вищезазначеної статті. 

Принаймні це стосується особливостей регулювання майнових відносин 

суб‘єктів за допомогою банківських правочинів. Саме нормами ЦК України 

встановлені певні договірні конструкції, за допомогою яких регулюються 

відносини учасників при наданні банківських послуг. 

Щодо особливостей регулювання відповідних відносин, то вони, 

власне, встановлені нормами ЦК України. Так, наприклад, кредитодавець має 

право відмовитися від надання позичальникові передбаченого договором 

кредиту частково або в повному обсязі у разі порушення процедури визнання 

позичальника банкрутом або за наявності інших обставин, які явно свідчать 

про те, що наданий позичальникові кредит своєчасно не буде повернений [37, 

ст.1056]. Також, встановлені ЦК України відповідні правила передбачають 

певні особливості щодо регулювання депозитних відносин за допомогою 

договору банківського вкладу, в якому вкладником є фізична особа. Такий 

договір визнається публічним договором (ст. 633 ЦК України) [37, ст.1058]. 

Фактично всі ті правила стосовно банківських правочинів, що містяться у 

відповідних статтях ЦК України, змістовно характеризуються тим, що 

регулюють особливості певних відносин за участю банка. Слід зазначити, що 

застосування словосполучення ―особливості регулювання майнових 

відносин‖ у тій чи інших сферах спрямоване на встановлення норм щодо 

деталізації правового режиму відповідних відносин на рівні спеціального 
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закону (наприклад, ст. 49 Закону України ―Про банки і банківську діяльність‖ 

від 7 грудня 2000 р. передбачає ряд заборон і обмежень, що стосуються умов 

здійснення окремих банківських операцій. Так, банкам забороняється прямо 

чи опосередковано надавати кредити для придбання власних цінних паперів. 

Використання цінних паперів власної емісії для забезпечення кредитів 

можливе лише з дозволу НБУ [18, ст.49]. 

Зрозуміло, що не має сенсу дублювати, а тим більше запроваджувати 

правила, що суперечать тим нормам ЦК України, які безпосередньо 

регулюють відповідні відносини. 

Особливість формування договірних зобов‘язань у сфері банківської 

діяльності полягає в тому, що на їх диспозитивний характер певним чином 

впливають імперативні норми ЦК України та спеціальних законодавчих 

актів. Слід підкреслити, що імперативний характер загальних та спеціальних 

норм насамперед спрямований на захист прав та інтересів одержувачів 

банківських послуг.  

З досить широкого кола правомірних дій, що вчиняються за участю 

банківських установ, цивільні правочини, що безпосередньо регулюють 

належне здійснення банківських операцій, відіграють важливу роль у 

формуванні капіталу, а відтак сприяють розвитку фінансового сектора 

економіки країни. На сучасному етапі економічний інтерес банка та 

споживача банківських послуг зумовлює потребу в удосконалені чинного 

правового механізму, що передбачає регулювання банківських відносин та 

необхідність у розробці технологічно нового фінансового інструментарію, 

використання якого забезпечується банківськими правочинами. Безумовно, 

цей процес не може рухатися без адекватного розуміння та розробки 

теоретичних проблем цивілістичної науки та правозастосовчої практики в 

банківській справі.  
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ПОНЯТТЯ, СУТЬ, СОЦІАЛЬНА ЦІННІСТЬ 

 І ПРИЗНАЧЕННЯ НАУКИ 

 

THE DEFINITION, ESSENCE, SOCIAL VALUE  

AND PURPOSE OF THE SCIENCE 

 
У запропонованій статті розкриваються поняття, суть, соціальна цінність і 

призначення науки. 

In the article problems of the definition, essence, social value and purpose of the legal 

science are being analyscol. 

 

1. ПОНЯТТЯ І СУТЬ НАУКИ. 

У сучасний період у школах, вузах та інших навчальних закладах різні 

категорії молоді вивчають різні природничі і гуманітарні науки, освоюють 

різні спеціальності, в тому числі і правознавство, або юриспруденцію. Для 

того, щоб успішно вивчати різні науки потрібно знати, що являє собою у 

цілому наука, звідки і як зародилися різні науки, основні завдання, цілі і 

функції науки, соціальне призначення науки, як розвивається наука, які 

існують науки тощо. Усі ці знання необхідні особливо для аспірантів, 

здобувачів наукових ступенів, викладачів різних наук, а також тих хто 

серйозно займається чи буде займатися науково-дослідною діяльностью. У 

сучасний період відбувається інтенсивний розвиток науки, незважаючи на 

деякі періоди застою і кризових явищ у науці і практиці. Нині практичні 

працівники, які закінчили вузи 10 і більше років назад змушені також 

відновлювати свої знання, знати останні досягнення науки, оскільки 

практика, або практична діяльність не може успішо розвиватися без сучасних 

досягнень науки. Принцип єдності теорії і практики зобов‖язує практичних 

працівників добре знати теорію або науку, а студенти, аспіранти (здобувачі) 
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та викладачі повинні також добре знати особливості і загальні закономірності 

практики. За усю історію розвитку суспільства і держави у науці і практиці 

склалося надзвичайно багато різних визначень і розуміння, що являє собою 

наука і які існують науки, починаючи із стародавніх часів. Ще 

давньогрецький філософ і юрист Платон писав, що зір служить, на його 

погляд, джерелом користі для нас. Наприклад, якби люди не могли бачити ні 

зірок, ні сонця, ні неба, то ніякі судження, подібно до тих, які ми робимо нині 

про природу всесвіту, не було б можливим. Але після того, як день і ніч, 

місячні і річні оберти поклали під споглядання вони породили число, дали 

ідею часу і збудили потребу досліджувати природу всесвіту. Дякуючи ж 

усьому цьому, ми досягли … філософії – (науки) такого блага, краще якого 

ще нічого не було, та й ніколи не може бути надано (послано) у дар роду 

смертних від богів [32, с. 19-20]. На думку Є.С.Ліхтенштейна немає нічого 

складніше ніж визначення, які здаються самі собою зрозумілі поняття, як 

наприклад, ―Література‖, ―Мистецтво‖, ―Книга‖. До цих понять відноситься і 

―Наука‖. Поняття про такий складний, багатогранний предмет, яким є наука, 

поглиблюється, уточнюється, вдосконалюється, а з настанням нових ер і 

суттєво змінюється [32, с. 13-14].  

 Леонардо до Вінчі писав, що наукою називається таке розумне 

судження (рассуждение), яке бере початок від своїх останніх начал; після цих 

початків уже не може знайтися нічого у природі, що входило б у склад 

(структуру) тієї ж науки [32, с. 22]. 

Наука – слово багатозначне. Наука –сукупність систематизованих 

знань про Всесвіт, система закономірностей, властивих матерії, яка існує в 

просторі і часі і розкритих людською думкою. Наука – форма творчої 

суспільної діяльності людини. Наука – явище світової культури, яке зв‖язане 

з усім ходом її історичного розвитку. Наука – навчання (научение), 

виховання, освіта; згадаємо старе ―віддати в науку‖ писав М.В.Волькенштейн 

[30 с. 56]. Наука на думку багатьох вчених є мистецтвом розуміння природи, 

людини, суспільства та інших явищ. На думку Гулда, найкраще визначення 
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науки дав Дж.Боас, назвавши її мистецтвом розуміння природи. Так, це 

найкраще визначення вважав він [32, с. 57].  

Інші вчені вважали, що наука – це є систематизоване знання [5]. 

Л.Бриллюен писав, що наука – це не просто акумуляція фактів, але 

колективна праця із збирання інформації [9, с. 82]. 

На думку К.М.Бикова, наука тримається на трьох ―китах‖ – це знання, 

досвід і працелюбство, тобто уміння систематично і послідовно працювати в 

обраній сфері діяльності [9 с. 169]. Науку складають знання, вважав також 

М.С.Куторга, які логічно зв‖язані в систему і проникнуті ідеєю [16, с. 7]. 

Відомий англійський філософ Ф.Бекон вважав, що наука є не що, інше 

як відображення дійсності: що наука – сила! – прагнення до Знань і 

Могутності [3, с. 127]. 

Поняттям і визначенням науки займалися не лише філософи та інші 

вчені, але і поети та письменники. Наприклад, О.С.Пушкін вважав, що 

слідкувати (следовать) за думками великої людини є наука сама найцікавіша: 

Ібрагім проводив дні одноманітні, але діяльнісні і відповідно не скучав. Він 

день у день прив‖язувався до государя, краще осягав (постигал) його високу 

душу. Слідкувати за думками великої людини є наука сама найцікавіша … 

Росія уявлялась Ібрагіму величезною майстернею, де рухаються одні 

машини, де кожний працівник, підпорядкований заведеному порядку, 

зайнятий своєю справою. Він вважав і собі за обов‖язок працювати у 

власного станка і старався як можна менше жалкувати про веселощі 

парижського життя [28, с. 13]. 

В.Г.Белінський вважав, що головне у науці – це є ідеї: у науці потрібно 

шукати ідеї. Немає ідеї, немає науки. Знання фактів тільки тому і 

дорогоцінно, що у фактах приховуються ідеї: факти без ідей – сміття для 

голови і пам‖яті. Поезія і наука тотожні, як усвідомленні (пізнаючи) не 

одною якою – небудь із здібностей нашої душі, але всієї нашої духовної 

істоти, яка виражається словом "розум‖ [4, с. 631].  
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О.І.Герцен писав, що наука – живий організм, при допомозі якого 

розвивається істина; що людина і наука – два вигнутих дзеркала, які вічно 

відображають одне одне [13, с. 123]. Таким чином він вважав, що наука 

відображає людину, природу та інші соціальні явища і як живий організм 

прагне до встановлення і розвитку об‖єктивної істини.  

Відомий російський письменник вважав, що наука – це вищий розум 

людства, це сонце, яке людина створила із плоті і крові своєї, створила і 

запалила його перед собою для того, щоб освітити темряву свого тяжкого 

життя, щоб знайти із неї вихід до свободи, справедливості, краси. Наука – це 

реалізація в ідеях і фактах, у теорії і практиці – волі людини до пізнання 

явищ природи; наука – скарбниця досягнень загальнолюдського розуму на 

шляху його до вивчення процесів фізичного і духовного життя людини [23, с. 

114-115]. Інший видатний російський письменник Л.М.Толстой писав, що 

наука, як це розумілося завжди і розуміється тепер більшістю людей, є 

знання найбільш необхідних і найважливіших для людського життя 

предметів знання [34, 259]. Н.Г.Чернишевський вважав, що за своїм змістом 

науковий твір розповідає, що дійсно було або є, а твори художньої (изящной) 

літератури розказують, як завжди або звичайно буває на світі [34, с. 313]. 

Таким чином на думку багатьох поетів і письменників розуміння 

поняття науки зводиться до наступних елементів: 1) наука – це процес 

аналізу і синтезу, наслідування мислення і практичної діяльності великих 

політичних і державних діячів; 2) наука – це є аналіз і синтез наукових фактів 

і наукових ідей – зміст науки; 3) наука – це система об‖єктивних знань, 

міркувань про природні і соціальні явища, про об‖єкти і предмети світу; 4) 

наука – це є процес відображення об‖єктивної реальності (дійсності); 5) 

наука – це живий організм, при допомозі якого розвивається істина; 6) наука 

– це велика соціальна цінність – скарбниця морально – демократичних 

цінностей.  

У цілому наука – це процес, результати пізнання предметів і об‖єктів 

природних і соціальних явищ, які відображаються або об'єктивуються у усній 
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чи письмовій формі (наукова продукція – статті, монографії, автореферати 

дисертації, підручники і навчальні посібники; винаходи тощо), у яких 

відображаються наукові знання, наукові ідеї, науково-практична інформація, 

наукові теорії або концепції тощо. Наука надзвичайно тісно пов‖язана із 

знанням, але не зводиться лише до них.  

В.О.Ключевський писав, що науку часто змішують із знанням. Це грубе 

непорозуміння. Наука є не лише знання, але і свідомість, тобто уміння 

користуватися знанням [32, с. 38]. Відомий український філосософ і 

письменник Григорій Сковорода у байці ―Дві курки‖ писав, що часто той хто 

сам зробити нездатний і іншим в тому вірити не може. Безліч є таких, хто 

розніжившись, розучилися ходити пішки. Це показує, що як практика без 

природженості марна, так і природженість працьовитістю утверджується. Що 

толку знати, як робиться діло, коли ти до нього не звик? Узнати не трудно, а 

трудно звикнути. Наука і звичка одне й теж. Вона не в знанні живе, а в діянні. 

Знання без діла, а діло без природи – одна мука. Ось чим різниться знання і 

наука [29, с. 44]. Таким чином наука складається із системи знань, а також 

умінь і навичок чи звичок, які необхідно застосувати у практичній діяльності 

або діянні. Знання будь-якої справи, діяльності складають основу цієї 

діяльності, але без використання знань, без практичних вмінь не можна 

виконувати серйозну роботу або діяльність. Тому досить часто кажуть, що 

знати - це означає уміти. Знання і уміння формуються у процесі навчання і 

практичної діяльності. Знання і уміння входять у структуру свідомості і 

культури особи. Видатний російський вчений – хімік Д.І.Менделєєв писав, 

що людському розуму мало одних частковостей: потрібно спочатку 

систематичне узагальнення, тобто класифікація, поділ загального; потім 

потрібні закони, тобто сформульовані співвідношення різних досліджуваних 

предметів і явищ; нарешті, потрібні гіпотези і теорії, або той клас міркувань, 

при допомозі яких із одного або не багатьох з‖ясовується вся картина 

частковостей (елементів) у всій їх різноманітності. Якщо ще немає розвитку 

усіх або хоча б більшої частини цих узагальнень, знання ще не наука, не 
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сила, а рабство перед досліджуваним явищем (предметом) [21, с. 175]. Наука 

складається … не лише із встановлених законів, у частковостях, (отвлечений) 

і узагальнень, які не дають загубитися, розібратися у матеріалі, але також із 

гіпотетичних побудов, які допускають перевірку шляхом досліду і 

спостереженння і висвітлюючи рядки неузагальнених спостережень. На 

думку Д.І.Менделєєва, думка, зовсім вільна і як така - залишена сама собі, 

нічого не може виробити (произвести), оскільки для душі науки, тобто її 

законам, гіпотезам і теоріям, потрібне тіло, матеріальний зміст, щоб вийшов 

організм науки. Одні мертві факти, як і одні вільні міркування (умозрерия), 

науки ще не складають [21, с. 284]. Таким чином наука складається із 

системи узагальнюючих знань, а не усяких знань. За своїм змістом наука 

складається із законів або закономірностей розвитку і функціонування 

природних чи соціальних явищ, із наукових гіпотез, які перевіряються 

шляхом досліджень і спостережень, теорій, які складають душу науки, яким 

потрібен також матеріальний зміст. Душа науки і тіло науки складають 

організм науки.  

З позицій філософії – наука у наші дні є основна форма людського 

пізнання, вона стає усе більш значимою і суттєвою складовою частиною тієї 

реальності, яка нас оточує і у якій нам так чи інакше належить орієнтуватися, 

жити і діяти. Філософське бачення світу передбачає достатньо визначені 

уявлення про те, що таке наука, як вона побудована і як вона розвивається, 

що вона може і на що вона дозволяє надіятися, а що їй недоступно. У 

філософів минулого ми можемо знайти багато цінних передбачень і підказок, 

корисних для орієнтації у такому світі, де дуже важлива роль науки. Але їм 

разом з тим, був невідомий той реальний, практичний досвід масованого, під 

час неочікуваного і драматичного впливу науково технічних досягнень на 

повсякдення існування людини, який приходиться осмислювати нині. І таке 

осмислення доцільно розпочати із розгляду функцій науки. Соціальні функції 

науки не є дещо раз і назавжди задане. Навпаки, вони історично змінюються і 

розвиваються як і сама наука більш того, розвиток соціальних функцій являє 
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собою важливу сторону розвитку самої науки. Сучасна наука виконує (можна 

виділити) три групи соціальних функцій: 1) культурні – світоглядні функції; 

2) функції науки як безпосередньої виробничої сили; 3) функції науки як 

соціальної сили, які пов'язані із тим, що наукові знання і методи нині 

використовуються при вирішенні самих різних проблем, що виникають у 

ході історичного розвитку. Історично відбувався процес формування науки 

як соціального інституту у структурі суспільства.  

Перш за все, наука має справу з особливим набором об‖єктів 

реальності, які не зводяться до об‖єктів буденного досвіду. Поряд із 

спеціалізованою і штучною мовою наукове дослідження потребує особливої 

системи спеціальних засобів, які безпосередньо впливають на досліджуваний 

об‖єкт і дозволяють виявити його стани. Продуктом наукової діяльності є 

наукові знання. Наука формує специфічні способи обґрунтування і істинності 

знань. Системність і обґрунтованість наукового знання – ще одна суттєва 

ознака, яка відрізняє його від продуктів буденної пізнавальної діяльності 

людей. Наукове дослідження також відрізняється від буденного пізнання – 

різними методами пізнавальної діяльності. Наукові дослідження вимагають 

науково обогрунтованих методів, проведення експериментів. Поряд із 

знаннями про об‖єкти наука формує знання про методи наукової діяльності. 

Потреби в розгортанні і систематизації знань другого типу приводить на 

вищих стадіях розвитку науки до формування методології як особливої галузі 

наукового дослідження, яка призначена направляти науковий пошук . Крім 

того, заняття наукою вимагає особливої підготовки суб‘єкта пізнання, у ході 

якої він засвоює історично сформовані засоби наукового дослідження, 

навчається прийомам і методам оперування із цими засобами, а також 

засвоєння певної системи цінностних орієнтацій і цільових установок, 

специфічних для науки. Усе це вимагає ціленаправленого формування 

вчених спеціалістів. 

Таким чином, при характеристиці природи наукового пізнання можна 

виділити систему відмінних ознак науки, серед яких головними є: а) 



42 

 

предметність і об‖єктивність наукового знання; б) вихід науки за рамки 

буденного досвіду і вивчення нею об‖єктів відносно незалежно від нинішніх 

можливостей їх практичного освоєння (наукові знання завжди відносяться до 

широкого класу практичних ситуацій сучасного і майбутнього, який ніколи 

наперед не заданий). Усі інші необхідні ознаки, які відрізняють науку від 

інших форм пізнавальної діяльності, є похідними від вказаних головних 

характеристик і обумовлені ними [11, с. 259-372]. 

Сучасний тлумачний словник української мови термін ―наука‖ 

розтлумачує (розуміє) у такому значенні: 1) наука одна із форм суспільної 

свідомості, яка дає об‖єктивне відображення світу; система знань про 

закономірності розвитку природи і суспільства та способи впливу на 

навколишній світ; 2) Наука – окрема галузь цих знань. Тільки один... Напрям, 

у якій-небудь галузі знань,- названий ім‖ям його засновника. 3) Тільки один. 

Освіта, навички, знання, набуті людиною в процесі навчання, життєвого 

досвіду. 4) Тільки одн. Те, що повчає, дає життєвий досвід; порада, урок, 

нанучення. Для науки; у (на) науку – для застереження від прикрих помилок. 

5) Тільки одн. Застосув. Навчання. Віддавати у науку [12, с. 586]. Тому наука 

являє собою не всяке відображення природно-соціальних явищ, а лише 

об‖єктивне відображення цих явищ, що складає об‖єктивну істину. Наука – 

це не просто система усяких знань, а лише система об‖єктивних і 

узагальнених знань про закономірності розвитку природи і суспільства та 

форми, засоби і методи впливу на навколишній світ. До об‖єктивних і 

узагальнених системи знань і закономірностей не відносяться різні 

суб'єктивні знання, утопії, лжетеорії, фантастичні знання, (крім наукової 

фантастики), забобони, марновірство (суеверие) тощо.  

2. ПОНЯТТЯ, СУТЬ І ВИДИ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ АБО 

ЮРИСПРУДЕНЦІЇ 

Юриспруденція як відповідна галузь знань з права і законодавства 

виникла ще в античному світі - у Греції і Стародавньому Римі, та інших 

країнах світу. В своєму нарисі (очерку) до Дігест Юстиніана проф. 
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Є.А.Скрипильов писав, що вивчення римського права має не лише 

пізнавальне значення у плані засвоєння загальної історії права, теорії права і 

історії політичних і правових вчень, але і деяке практичне знання (смисл). 

Юридична термінологія, яка застосовується в Міжнародному публічному і 

приватному праві, торговому і цивільному, судовому і кримінальному праві 

буржуазних країн, своїми джерелами походить із римського права. Ніяка 

наукова розробка римського права, чи-то історична чи-то догматична, 

неможлива (немислима) без звернення до спадщини римських юристів. 

Особливість римського права у тому, що одним із важливих його джерел уже 

в період ранньої республіки була юриспруденція, яка розумілася по правді, 

не як теоретичне опрацювання (обробка) діючого права (така проявилась у 

період пізньої республіки і надзвичайно посилилась у період імперії), а як 

різноманітна практична діяльність юристів - тлумачення законів, складання 

позовних формул, навчання праву. У ході цієї роботи юристи доповнювали, 

змінювали, а іноді фактично відміняли старі юридичні норми, створювали 

нові норми в сфері майнових відносин і правосуддя (судопроизводства). 

Створене юристами право по суті було звичаєвим правом. Це джерело права 

юрист Помпоній назвав ―auctoritas prudentium‖ або ―iuris peritorum‖ [30, с. 

10].  

В енциклопедії з римського права чеський романіст Мілан Бартошек 

пише, що юриспруденція або правова наука є пізнання божественних і 

людських справ, знання справедливого і несправедливого (―на лат. 

Iurisprudentia - est divinarum atque humanarum rerum notitia; iusti atque injusti 

scientia) Право є мистецтво (наука) про добре і справедливе (з лат. : Jus - ars 

boni et aequi; jus – est notitia boni et aqui) [2, с. 67]. 

В Дігестах Юстініана (у перекладі І.С.Перетерського) Ульпіан писав, 

що ―вивчаючому право потрібно перш за все узнати, звідки походить або 

виникло слово ―право‖ (Jus). Право отримало свою назву від ―правосуддя‖ 

(Justitia), оскільки, згідно найкращому визначенню Цельса, право є наука про 

добре і справедливе. $ 1. За заслуги нас назвали жерцями (жерцями), оскільки 
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ми турбуємося про правосуддя, проголошуємо (інформуємо) поняття доброго 

і справедливого, відокремлюємо справедливе від несправедливого, 

відрізняючи дозволене від недозволеного, бажаючи, щоб добрі 

вдосконалювалися не лише шляхом страху покарання, але і шляхом 

заохочення нагородами прагнучи до істинної, якщо я не помиляюсь, 

філософії, а не до фальшивої (мнимой). §2. Вивчення права розпадається на 

дві частини: публічне і приватне (право). Публічне право, яке (відноситься) 

до становища римської держави, приватне, яке (відноситься) до корисності 

окремих осіб; існує корисне в суспільному відношенні і корисне в 

приватному відношенні. Публічне право включає у себе святині (sacra), 

служіння жерців, становище магістратів. Приватне право ділиться на три 

частини, оскільки воно складається або із природних приписів, або (із 

приписів) народів, чи (із приписів) цивільних. 

Оскільки слово ―право‖ (Jus) отримало свою назву від слова 

―правосуддя‖ (Justitia) то ―правосуддя є незмінна і постійна воля надавати 

кожному його право. Правосуддя є пізнання божественних і людських справ, 

наука про справедливе і несправедливе. Приписи права суть наступні: жити 

чесно, не чинити шкоди іншому, кожному віддавати (воздавать) те, що йому 

належить‖ - писав відомий давньоримський юрист Ульпіан. [14, с. 23-25]. 

Наука або мистецтво правосуддя надзвичайно складний вид юридичної 

діяльності, який вимагає від суддів професійного знання права і 

законодавства - різних форм і видів права, знання змісту права і 

законодавства, знання процедури або процесу розгляду цивільних, трудових, 

кримінальних та інших справ відповідно до процесуальних і так званих 

матеріальних норм і принципів права. Правильне застосування правових 

норм також вимагає великого практичного життєвого і професійного досвіду 

тощо. Стародавні римляни писали з приводу правосуддя наступне:  

1) правосуддя повинно бути вільним, бо немає нічого більш 

несправедливого ніж продажне правосуддя; повним, бо правосуддя не 

повинно зупинятися на півдорозі; швидким, бо зволікання є вид відмови 



45 

 

(Justіtia debet esse libera, quia nihli iniquis venali justitia; i plena, quia Justitia non 

debet claudicara; et celeris queia dilatio est quaedаm neqatio) [19, с. 40]. 

2) Хороший суддя повинен розуміти свою юрисдикцію розширено; 

3) Нехай здійсниться правосуддя (чого б це не коштувало; буквально: 

―хоч би обвалилася баня небесна‖, ―хоч би загинув світ‖; 

4) обман і правосуддя ніколи не поєднуються; нехай ніхто не 

наближається до суду з нечистими руками; 

5) якщо не вивчено все право, не варто виносити рішення на підставі 

або висловлювати думку з приводу якогось одного з його положень; 

6) суддя завжди повинен мати справедливість перед своїми очима; 

7) хороший суддя нічого не повинен робити на власний розсуд або за 

велінням свого бажання, але повинен виносити рішення згідно закону і 

справедливості; 

8) суддя має володіти двома властивостями: властивістю мудрості, щоб 

не бути дурним, і властивістю совісті, щоб не бути жорстоким; 

9) ми (судді) повинні судити на підставі законів, а не прикладів; 

10) судові рішення часто визрівають в процесі обговорення, але ніколи 

не в результаті поквапливих дій; 

11) судові рішення є наче висловлювання закону і приймаються за 

істину; 

12) обов‖язок судді відправляти правосуддя, а не видавати закони; 

13) судове рішення є ніби наказ закону; 

14) судове рішення завжди приймається за істину; 

15) судове рішення не повинно бути ілюзорним, воно мусить мати 

свою дію; 

16) юрисдикція, тобто право суду здійснювати свою владу стосовно 

справ визначеної категорії або таке саме його право стосовно конкретної 

справи; будь-яка юрисдикція має свої межі; 

 17) правосуддя є постійне і вічне бажання забезпечити кожному його 

права; 
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18) правосуддя двоєдине; а саме: суворо карає і по справжньому 

попереджує;  

19) правосуддя зміцнює суверенну владу; 

20) в правосудді не можна відмовляти нікому; 

21) правосуддя не знає ні батька, ні матері; правосуддя дивиться лише 

на істину; 

22) слуга закону (суддя) при виконанні своєї посади не зобов‖язаний 

тікати або відступати; 

23) закон не може бути недостатнім, коли мова йде про надання 

правосуддя; закон не має прогалин, коли йдеться про надання правосуддя; 

24) більше кожний із нас отримує (―успадковує‖) від правосуддя і 

законів, ніж від наших батьків; 

25) суддя зобов‖язаний діяти з розумною обачністю і добросовісністю; 

обов‖язки хорошого судді - схвалювати рішення, що сприяють розвитку 

правосуддя; 

26) істинно попереджуюче правосуддя краще, ніж суворо караюче 

правосуддя; 

27) ніхто не повинен двічі судитися по одній і тій же справі; 

28) багато невмілих працівників гублять суд; 

29) ніщо не є найбільш нестерпним в праві, ніж те, що одне і те ж 

вирішується судом по різному; 

30) судова процедура є велике випробування, виконання закону увінчує 

справу; 

31) те, що введено проти розуму закону, не повинно перетворюватися в 

прецедент; 

32) той, хто схвалює рішення, не вислухавши іншу сторону, хоч би він 

схвалив правильне рішення, вчинив неправильно; дії судді, які не входять до 

його компетенції є нікчемними; невігластво судді - лихо для невинуватого; 

ніхто не повинен каратися за свої думки; 
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33) судове рішення створює право, бо тлумачення закону має силу 

закону;  

34) сила має слідувати за правосуддям, а не передувати йому;  

35) завжди безпечніше помилятися в бік виправдання, а не в бік 

покарання; в бік милосердя, а не в бік правосуддя; 

36) де немає явного неправосуддя, судді мають вважатися чесними 

людьми, а їх рішення - істиною; 

37) правдою володіє присяжний: правосуддя і правосудне рішення у 

владі судді тощо [19, с. 40-50]. 

Таким чином правосуддя є мистецтво (наука) прийняття правильних 

рішень, у процесі розгляду різноманітних цивільних, трудових, 

господарських та інших справ у випадку виникнення різних спорів, 

відновлення порушених прав, а також розгляд кримінальних справ (про 

вчинення кримінальних злочинів) та інших. Кожне рішення по будь-якій 

справі повинно бути відповідно із вимогами процесуального права і 

вимогами загальної теорії права (застосування правових норм) - 

правозаконним, справедливим, юридично і фактично обгрунтованним, 

раціональним, мудрим, об‖єктивним і істинним, а також гуманним. У кожній 

юридичній справі є фактична і юридична основи справи, які повинні 

співпадати. Правовою (або юридичною) основою справи є різні форми і види 

права, у цілому правова система держави і суспільства. Процес правосуддя 

дуже тісно пов‖язаний із знанням теорії і практики правозастосування, тому 

правосуддя - це теоретично-практична юриспруденція, або наука про теорію і 

практику мистецтва правосуддя (судити за правом, а не лише за законом). 

Практична юриспруденція (судова, слідчо-прокурська, адвокатська, нотаріат, 

оперативно-практична діяльність органів МВС і служби безпеки, органів 

виконавчої влади тощо) опирається на загальну теорію, галузеві теорії права, 

а також на систему права і законодавства. Основними завданнями 

правосуддя є правильний, об‖єктивний і справедливий розгляд справ, 

формування поваги до права і законодавства і поваги до органів правосуддя, 
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формування правосвідомості і правової культури у населення, профілактика 

правопорушень шляхом правильного застосування права, конкретизація 

правового регулювання суспільних правовідносин, уточнення прав та 

обов‖язків учасників судового процесу, призначення санкцій за 

правопорушення. 

У цілому термін ―юриспруденція‖ розуміють і ототожнюють з наукою 

про право або в більшості випадків називають ―правознавство‖ (вчення про 

право, знання права). У словнику іншомовних слів термін ―юриспруденція‖ 

(лат. Jurisprudentia) тлумачиться: - знання права - сукупність правових наук, 

правознавство. Цей термін вживається також для позначення теоретичної 

діяльності в галузі права й практики застосування права [31, с. 755]. 

Аналогічно і новий тлумачний словник цей термін визначає: сукупність наук 

з права; правознавства, юридичних наук; практичний діяч у галузі права; 

правник, правознавець, юриспрудент, слуга закону [24, с. 926]. За даними 

Мілана Бартошек - термін ―юрисконсульт‖ (лат. juristconsultus) - юрист, 

знаток теоретичного і практичного права, який також давав консультації і 

висновки (лат. consulerrе; respondente) [2, с. 175]. У радянські часи цей термін 

розуміли як правознавство або наука про право, наука про знання права і цей 

термін вживається для означення науки права і теоретичної діяльності у цій 

сфері, так і професійної діяльності юриста-практика [36, с. 774]. У новій 

юридичній енциклопедії проф. Ю.С.Шемшученко також вважає, що поняття 

―юриспруденція‖ походить від лат. juris prudentia, від jus (iuris) - право і 

prudentifа - знання, наука - буквально - знання права. Термін вживається у 

значенні як юридичних наук, так і сфери практичної юридичної діяльності. В 

науковому аспекті він близький до терміну ―правознавство‖ [37, с. 491].  

Таким чином у Стародавньому Римі термін «юриспруденцію» розуміли 

у такому значенні: 

1) як різноманітну практичну діяльність юрисконсультів (юристів) у 

сфері тлумачення законів, навчанню практичному праву; 
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2) як практичну діяльність преторів (суддів), сенаторів, народу 

(плебісцити), принцепсу (імператорська влада), магістратів, у сфері 

правотворчості і законотворчості - по створенню і прийняттю законів ХІІ 

таблиць; преторського права, сенатконсультів, цивільного права, 

міжнародного права, природного права, конституцій принцепсу, складання 

законних позовів; 

3) як мистецтво або науку про добро і справедливість, як теорію 

пізнання божественних і людських справ (речей), в тому числі 

Божественного права (Веління Неба - fas) і державного права і законодавства; 

4) це також наука або мистецтво правосуддя - про пізнання 

Божественних і людських справ, наука про поняття доброго і справедливого, 

справедливого і несправедливого, дозволеного і недозволеного 

(забороненого); правосуддя - це наука про методи заохочення нагородами і 

про методи - покарання за правопорушення з метою вдосконалення людини, 

стимулювання прагнення до істинної філософії, а не фальшивої філософії 

(Ульпіан).  

5) це наука про публічне і приватне право. Наука публічного права 

включала в себе святині (saсra), служіння жерців (священників, Божественне 

або релігійне право (Fаs), правове становище магістратів і держави; наука 

приватного права поділялася на частини; природне право (jus nаturale), яке 

частково ввійшло в цивільне (або громадянське) право і частково в право 

народів (jus gentium). 

В епоху середньовіччя і у радянські часи термін ―юриспруденція‖ 

розуміли, як сукупність або система юридичних наук, як правознавство - 

знання права і знання практики його застосування різними державними 

юридичними установами і посадовими особами. Як сукупність теоретичних і 

практичних правових наук, теоретичного і практичного правознавства.  

У сучасний період ―юриспруденція‖ включає такі основні науки, які 

досліджують, аналізують і вивчають різні сторони державно-правових явищ; 
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філософію держави і права, соціологію держави і права, психологію держави 

і права, загальну теорію держави і права, галузеві юридичні науки, 

міжгалузеві юридичні науки; практичні юридичні науки - теорію і практику 

правотворчості і законотворчості, теорію і практику реалізації і застосування 

різних форм і видів права різноманітними державно-юридичними 

установами (законодавчими, виконавчими органами влади, органами 

правосуддя, правоохоронними органами держави, органами місцевого 

самоврядування тощо). 

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ НАУКИ. 

Усі види наук виконують надзвичайно багато завдань і функцій у 

державі і суспільстві. У різні часи і різні вчені, письменники і поети, 

державні діячі по різному оцінювали і писали про завдання, роль, 

призначення і цілі різних видів наук. Наприклад, Маркс вважав, що завдання 

науки полягає у тому, що вона виділяє (явне), яке лише виступає у явищі як 

рух (движение) привести до дійсного внутрішнього руху… На його думку 

філософи лише різним чином пояснювали світ, але справа полягає у тому, 

щоб змінити його [20, с. 343]. Видатний радянський вчений І.В.Мічурін 

писав, що ми живемо у такий час, коли вище покликання людини полягає у 

тому, щоб не тільки пояснити, але і змінити світ, зробити його кращим, більш 

осмисленим, більш повно відповідаючи потребам життя [22, с. 402]. 

Знаменитий російський хімік Д.І.Менделєєв, який відкрив періодичний 

закон хімічних елементів-один із основних законів природознавства писав:  

1) роль наук службова, оскільки вона є засобом для досягнення блага;  

2) наука повинна служити народу. Наука давно перестала цуратися 

життя і написала на своєму прапорі ―посів науковий зійде для жатви 

народної‖;   

3) вищу мету істинної науки складає не просто ерудиція, тобто опис 

або знання, у тому числі у поєднанні з мистецтвом або умінням, а осягнення 

незмінного - серед змінливого і вічного - між тимчасовим, поєднані з 

передбаченням (предсказанием), яке повинно бути, але ще зовсім не відоме із 
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оволодінням, тобто можливістю прикласти науку до прямого використання 

для нових перемог над природою; 

4) якщо без науки не може бути сучасної промисловості, то без неї не 

може бути і сучасної науки; 

5) основним завданням науки, на його думку, є встановлення істини: 

лише зв‖язок ідей з фактами і спостережень з напрямком думок, на його 

думку, може діяти в необхідному напрямку, інакше дійсність зникне 

(ускользнет), і на її місце легко стане фікція;  

6) характерну рису науки складає якраз те, що вона вимагає сильної 

діяльності;  

7) основним завданням науки є наукові відкриття: наукові відкриття 

рідко робляться зразу, зазвичай (як правило) перші провісники не встигають 

переконати в істині знайденого; але не потрібно забувати, що вони можуть 

появитися лише дякуючи праці багатьох і накопиченій сумі даних;  

8) істинний шлях, який веде довгим, але вірним способом до 

теоретичного розуміння складних явищ, полягає у досвіді і у вимірах 

окремих часток складного явища [23, с. 60-64]. Одним із важливих завдань 

науки Д.І.Менделєєв вважав - це формування наукового світогляду.  

М.Б.Мітін вважає, що головна життєва проблема - є головною 

науковою проблемою по збереженню миру на землі. Радянський фізіолог 

Іван Петрович Павлов писав, що ―Моя віра - це віра у те, що щастя людству 

дасть прогрес науки. Я вірю, що людський розум і його вища реалізація 

(воплощение) - наука - позбавлять людство від хвороб, від голоду, від 

ворожнечі, зменшать горе у житті людей. Ця віра давала і дає мені сили і 

допомагає вести свою роботу‖ [26, с. 131]. Наука служить фундаментом 

усього комплексу технічних знань. Вона вказує шлях найкращого 

використання природних багатств. Вона передбачає і знаходить джерела для 

нових корінних перетворень у техніці і промисловості. Нині немає такої 

галузі народного господарства, де б не використовувалися досягнення науки 

для удосконалення виробничих процесів, покращення якості кінцевих 
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продуктів, підвищення продуктивності праці, вважав радянський фізик 

М.Д.Милліонщиков [25, с. 16-17].  

У радянські часи в ―Основних напрямках розвитку народного 

господарства СРСР на 1976 - 1980 роки‖ записано, що основним завданням 

радянської науки є подальше розширення і поглиблення досліджень 

закономірностей природи і суспільства підвищення її внеску у вирішення 

актуальних проблем будівництва матеріально-технічної бази комунізму, 

прискорення науково-технічного прогресу і росту ефективності виробництва, 

підвищення добробуту і культури народу, формування комуністичного 

світогляду трудящих. Природно, що наука, її проблеми, її досягнення, її 

фундаментальні відкриття і технічні впровадження привертають велику 

увагу всіх, хто творчо відноситься до своєї праці, і всіх, кому важливі успіхи 

Батьківщини. 

Всезагальний інтерес до науки можна проілюструвати переконливими 

цифрами. Лектори Всесоюзної організації ―Знання‖ читають 25 млн. лекції у 

рік, для аудиторії, яка нараховує більше мілліарда слухачів, а телепередача 

―Очевидне - неймовірне‖, яку вів проф. С.П.Капица, притягували кожний раз 

біля 30 млн. глядачів. Притому як справедливо було сказано, ведучий цієї 

програми бачив у своїй аудиторії не посудина, який потрібно заповнити 

різними знаннями, а факел, який запалюється від захоплюючих 

животворящих (животрепещущих) фактів, проблем, думок сучасної науки.  

Світ науки і техніки такий складний і різноманітний, що ніхто не може 

вважати свою освіту закінченою із закінченням середньої школи і також 

вузу. Найшвидше із цього вона лише починається. Ніякий диплом не звільняє 

сучасну людину від насущної потреби постійно і уважно стежити за новим у 

науці і техніці. Наука і її практичне застосування у житті розвиваються нині 

такими темпами, - говорив на Всесоюзному зльоті студентів Л.І.Брежнєв, - 

що багато, із того що недавно знайденого, відкритого нерідко застаріває 

перш, ніж попадає у підручники і курси лекцій. Справедливо кажуть: якби 

людина, яка закінчила вуз 15-20 років назад, не продовжувала займатися 



53 

 

самоосвітою вона була б у наші дні безнадійно відсталим працівником.

 У творах великих мислителів, вчених, письменників, поетів є багато 

афоризмів, яскравих характеристик, госторорозумних виразів про науку і 

знання, про теорію і практику, про пошуки і знахідки, про наукову творчість, 

про гуманізм науки і етики вченого, про освіту і просвіту, навчання, про 

інформацію і наукову популяризацію і т.п. Це якраз ті іскри, які можуть 

запалити факел у серцях мілліонів, це ті строфи, про які говорив Гете: 

―кожний день потрібно… прочитати хоч який-небудь мудрий афоризм 

(изречение). У коротких, яскравих, легко запам‖ятовуючих фразах, у цих 

сконцентрованих ―променях розуму і знань‖ ми знаходимо відповідь на 

хвилюючі нас нині питання, знаходимо натхнення для вирішення нових 

завдань. Ідея книги - ―круглий стіл мудрості‖ усіх часів і народів, форум 

знатоків, зібраний для обговорення інтересуючої нас теми. Це джерело 

уперто шукаючої, ціленаправлено вируючої людської думки не лише 

збагачує арсенал фактів і кольорів, але і служить каталізатором творчості. 

Ідея такої антології належить академіку С.І.Вавілову, видатному вченому, 

колишньому президенту АН СРСР, першому голові товариства ―Знання‖, 

класику наукової популяризації, який поєднував всебічну ерудицію вченого з 

талантом літератора. Справа також і у тому, що він відродив в Академії 

древню Ломоносівську традицію написання і видання вченими популярних 

творів, традицію яка після Ломоносова була відкинута кастовими забобонами 

(предрассудками) ―імператорської академії, відродив і дав їй великий простір 

(розмах), гідний нашої епохи, і вдихнув (одухотворив) самими 

прогресивними ідеями. Наука і література були для С.І.Вавілова неподільні, 

злиті воєдино. Він був пристрасним книголюбом, ідейним вдохновителем і 

практичним керівником усіх починань Академії, у сфері популяризації науки 

[32, с. 5-8]. В умовах СРСР наука мала загальнонародний характер і служила 

в цілому народу, незважаючи на кастовість і бюрократизм. Для народного 

господарства вона була безпосередньою виробничою силою тощо. 
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Справа науки - вчити; прикрас ніяких їй не потрібно вважав М.Манілій 

[1, с. 113]. Видатний французький біолог Л.Пастер писав, що наука підвищує 

інтелектуальний і моральний рівень; наука сприяє розповсюдженню і 

тріумфу великих ідей. Він вважав, що культ наук у самому високому смислі 

цього слова, можливо, лиш більш необхідне для морального, ніж для 

матеріального розквіту нації [10, с. 163]. 

Людство зобов‖язано не допустити використання науково-технічних 

сил у якості сил руйнування і повністю поставити розвиток науки і техніки 

на службу інтересам людей праці, - вважав А.І.Берг [5, с. 17]. Англійський 

фізик, філософ і громадський діяч, Дж.Бернал писав, що там де наука є 

таємницею у руках обраної меншості, вона безпосередньо пов‖язана з участю 

в прибутках правлячих класів і відірвана від розуміння і натхнення, яке 

виходить із потреб і здібностей людей. Наука у будь-який час являє собою 

загальний підсумок усього того, чого вона досягла у даний час. Але цей 

підсумок не статичний. Наука - це дещо більше, ніж загальний комплекс 

відомих фактів, законів і теорій. Критикуючи, часто стільки ж і руйнуючи, 

скільки і створюючи, наука постійно відкриває нові факти, закони і теорії. 

Разом із тим уся споруда науки ніколи не перестає розвиватися. Вона, якщо 

можна так сказати, вічно знаходиться в ремонті, але у той же час завжди 

використовується. Наука - не предмет чистого мислення, а предмет 

мислення, який постійно зв‖язаний з практикою і постійно підкріплюється 

практикою. У зв‖язку із цим наука не може вивчатися у відриві від техніки 

крім того за останні 50 років наукове дослідження перетворилося із розкоші у 

необхідні умови існування. Одним із головних завдань науки є створення 

добра. Чим скоріше ми всі переконаємося в необмежених можливостях науки 

творити добро - і не у якому - то далекому майбутньому, а сьогодні і завтра, - 

тим швидше народи світу відкинуть оманливий (обманний) і руйнівний 

шлях, який веде до війни і руйнування [6, с. 13]. 

Дякуючи науці, вважав французький хімік П‖єр Єжен Марселен 

Бертло, - наступлять нарешті благодатні часи рівності і братерства всіх перед 
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святим законом праці. У науці, як і у повсякденному житті, мета і ціль 

полягає якраз у тому, щоб всебічно з‖ясувати і яскраво висвітлити необхідні 

загальнокорисні речі, особливо ще не зовсім ясні, і разом і з тим пробудити і 

ще дрімаючу свідомість істини - писав Угорський математик Бойам Янош 

Больяй. Неможливо жити спокійно і бути щасливим, вважав він, поки на 

землі ще живе хоча б один нещасний. Мета життя - загальний добробут і 

щастя всього людства. Наука найсильніший засіб для досягнення добробуту 

і щастя [18, с. 208, 103].  

В умовах капіталізму, особливо у ХІХ ст. наука мала як 

загальнонародний так і приватновласницький характер. Ф.Єнгельс у Х1Х ст. 

писав, що буржуазії для розвитку її промисловості потрібна була наука, яка 

досліджувала б властивості фізичних тіл і форми прояву сил природи. До 

того часу наука була смиренною служанкою церкви і їй не дозволено було 

виходити за рамки, встановлені вірою; по цій причині вона була чим 

завгодно, тільки не наукою. Тепер наука повстала проти церкви: буржуазія 

потребувала (нуждалась) у науці і прийняла участь у цьому повстанні. На 

думку В.І.Леніна лише соціалізм звільнить науку від її буржуазних пут, від її 

рабства капіталу, від її рабства перед інтересами брудного капіталістичного 

користолюбства. Лише соціалізм дасть можливість широко розповсюдити і 

дійсним чином підпорядкувати суспільне виробництво і розподіл продуктів 

за науковими міркуваннями, відносно того, як зробити життя усіх трудящих 

найбільш легким, яке дає можливість (більшого) добробуту. Лише соціалізм 

може здійсните це, і ми знаємо, що він повинен здійсните це. І у розумінні 

такої істини уся важкість марксизму і уся його сила [32, с. 52]. Крім того 

В.І.Ленін вважав, що потрібно взяти всю культуру, яку залишив капіталізм, і 

із неї побудувати соціалізм. Потрібно взяти усю науку, техніку, усі знання, 

мистецтво. Без цього життя комуністичного суспільства ми побудувати не 

можемо.* Таким чином на думку Енгельса і Леніна без науки, техніки, знань 

і мистецтва неможливо побудувати більш справедливе суспільство, 

незалежно від того як воно називається - капіталізм, соціалізм чи комунізм 
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(утопічний…). У радянські часи вважалося, що наука і соціалізм невід‖ємні і 

у цьому була одна із причин перемоги соціалізму, як писав Л.І.Брежнєв. В 

епоху, коли все у більшій мірі проявляються роль науки як безпосередньої 

виробничої сили, головними стають уже не окремі її досягнення, якими б 

блискучими вони не були, а високий науково-технічний рівень усього 

виробництва. Подібно до того як у промисловості і сільському господарстві 

ми не можемо тепер зробити буквально ні кроку вперед без допомоги 

найновіших досягнень науки, так і у нашому суспільному житті, розвиток 

науки - необхідна база для прийняття рішень, для повсякденної практики. 

Наука для нас сьогодні - це животворне джерело техніко-економічного і 

соціального прогресу, росту духовної культури народу і його добробуту  

.Наука - не чарівна річ багатства або добробуту (изобилия), а лише 

засіб перетворення світу у руках людей,- писав Дж.Бернал. У давні часи 

найбагатшими країнами були ті, природа яких була найбільш багата і, нині ж 

найбагатші країни - ті, у яких людина найбільш діяльна, вважає Букль [32, с. 

54]. 

Багато вчених, у тому числі В.І.Вернадський, вважали, що наука дає 

наукову картину світу. Наукова картина світу по суті складає науковий 

світогляд. На думку В.І.Вернадського, науковий світогляд, проникнутий 

природознавством і математикою, є найбільша сила не лише сучасного, але і 

майбутнього. Крім того, він також вважав, що наука єдина і неділима 

(неподільна). Неможна турбуватися про розвиток одних наукових дисциплін 

і залишати без уваги інші. Не можна звертати увагу лише на ті, застосування 

до життя яких стало ясним, і залишати буз уваги ті, значення яких не 

усвідомлено і не розуміється людством. 

Таким чином, мета науки окреслена абсолютно ясно (зрозуміло): 

взнавати усе більше і більше початкових (исходних) даних, усе глибше 

проникати в закони математики. Такі, за Лапласом, ключі, які відкриють 

перед нами двері минулого і майбутнього Всесвіту, - писав Леопольд Інфельд 

(польський фізик-теоретик) [32, с. 58-59]. Усе, що уже відбулося і що ще 
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повинно відбутися, визначається тим, що існує тепер і які тепер панують 

закони. Якщо вони нам відомі, то ми можемо читати і в минулому і в 

майбутньому, як у відкритій книзі, також вважав і Л. Інфельд. Крім того, він 

писав, що для розуміння математики важливо знати її історію. На думку 

багатьох спеціалістів, щоб добре знати будь - яку науку, будь-яку теорію 

необхідно добре знати історію конкретної науки і всієї науки. Тому одним із 

завдань науки є аналіз і синтез історії, науки, розкрити закони розвитку 

природи, суспільства, держави, та прогнозувати закономірності їх розвитку.  

Могти і передбачати - дар чудодіяння і дар пророкування і ось про що 

із самої своєї колиски мріяло людство, наділяючи ними своїх міфічних і 

казкових героїв. Ці два дари принесла людству наука, - вважав К.А.Тімірязев 

[32, с. 65].  

У цілому наука допомагає віднайти правильний шлях розвитку 

суспільства, держави і особи. Радянський фізик і популяризатор науки 

А.І.Китайгородський вважав, що наука не лише вказує шляхи, якими 

потрібно йти (следовать) для досягнення важливих цілей (мети). Вона 

допомагає розпізнати і тупики [32, с. 60]. У останні століття наука стала 

великою виробничою силою, великою сферою народного господарства, без 

якої не може обійтися жодна галузь народного господарства. У зв‖язку із цим 

центральне місце, яке займає наука у суспільстві, відображає її роль у 

розвитку цивілізації. Наука відкрила необмежені перспективи розвитку 

цивілізації, а також показала багато шляхів, за якими вона може піти. А 

оскільки вибір шляху розвитку вимагає раціонального підходу, то наука, 

будучи єдиною раціональною формою пізнання, стала необхідністю, - писав 

польський письменник Станіслав Лем [32, с. 62]. 

 Якщо природничі науки мають своєю метою звільнення людини від 

панування стихійних сил природи, то метою суспільних наук є звільнення її 

від несправедливості класового суспільства. Відповідно, мета суспільних 

наук, так же як і мета природничих наук, мабуть ще у більшій мірі полягає у 
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досягненні свободи. Там, де немає дійсної науки, неможливо звільнення 

людини, писав японський філософ Кендзюро Янагида [32, с. 68]. 

Наука в цілому має інтернаціональний і національний характер, крім 

наук, які стосуються державних і військових таємниць, тому розвиток науки 

у окремій країні має міжнародне значення. Радянський вчений математик 

Мстислав Всеволодович Келдиш писав, що наука - це міжнародна справа, 

тому ми постійно зміцнюємо зв‖язки із усім фронтом світової науки. 

Аналогічно математик Андрій Миколайович Колмогоров вважав, що наука - 

загальна цінність (достояние) людства, і завдання дійсного вченого - 

збагачувати запас знань, які доступні усім. Радянський фізик Сергій 

Петрович Капіца вважав, що наука як частина суспільної свідомості, дає 

кожному поколінню суму знань і визначає основні уявлення про світ, завжди 

була колективною і інтернаціональною за своїм духом…. 

Ще античні філософи і юристи вважали, що наука повинна навчити 

людей правильно мислити, правильно говорити і правильно діяти. Тому 

основне завдання філософії, етики, юриспруденції навчити людей 

діалектично мислити, знати закони моралі і права, навчитися правильно і 

красиво говорити (завдання риторики), а також правомірно діяти, не вчиняти 

правопорушень і злочинів тощо. Наприклад, польський астроном Микола 

Копернік писав, що мета усіх благородних наук - відвернення людини від 

пороків і направлення її розуму до найкращого. Італійський мислитель 

Томазо Кампанела у своїх віршах писав ( рос. мовою);  

Родился я, чтоб поразить порок: 

Софизмы, лицемерие, тиранство,  

Я оценил Фемиды постоянство,  

Мощь, Разум и Любовь - ее урок … 

А себялюбье - корень главных зол - 

Невежеством питается богато 

Невежество сразить я в мир пришле [32, с. 126]. 
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З позицій філософії, етики, правознавства, теології та інших наукових 

дисциплін наука в цілому відноситься до позитивних явищ і направлена, на 

створення загального та індивідуального добробуту, добра, на забезпечення 

загальнонародних потреб та інтересів. Разом із тим досягнення науки досить 

часто використовувалися із аморальною і злочинною метою, тому залежно 

від того як використовуються знання і наука, з якою метою, залежить 

суспільна користь тієї чи іншої науки. Багато вчених писали про те, що наука 

і її результати (досягнення) не може бути використана на шкоду людства і 

окремої людини. Ще античний філософ Демокріт писав, що: Від чого ми 

отримуємо добро, від того ж самого ми можемо отримати і зло, а також засіб 

уникнути зла. Так, наприклад, глибока вода корисна у багатьох відносинах, 

але з іншої сторони, вона шкідлива, так як є небезпека потонути у ній. Разом 

із тим знайдено засіб, щоб не потонути - навчити (ся) плавати. Французький 

фізик і хімік П‖єр Кюрі писав, що: … можна собі уявити, і те, що в 

злочинних руках радій здатний бути дуже небезпечним і у зв‖язку із цим 

можна задати таке питання; чи є пізнання таємниць природи вигідним для 

людства, чи достатньо дозріло людство, щоб обрати із нього лише користь, 

чи це пізнання для нього шкідливе? У цьому відношенні дуже характерний 

приклад із відкриттями Нобеля: сильні взривчаті речовини дали можливість 

проводити дивовижні роботи. Але вони також є страшним засобом 

зруйнування у руках злочинних владолюбців, які втягують народи у війни. Я 

особисто належу до людей думаючих як Нобель, а саме, що людство отримає 

від нових відкриттів більше добра (блага), ніж зла. Французький фізик і 

громадський діяч Поль Ланжевич вважав, що : у наші дні завдання творців 

науки - дибитися, щоб досягнення науки не використовувалися на шкоду 

людству [32, с. 124-127]. Англійський вчений Річі Калдер поставив питання, 

яким чином не позбавляючи науку її невід‖ємних прав на любов до знань 

(любознательность) і науковий інтерес, добитися, щоб наука, з її 

потенційною схильністю як до зла, так і до добра була б направлена лише на 
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благо людства? Скільки ще сил і уваги ми повинні приділити проблемам 

нашої планети [32, с. 126]… 

На думку багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених одним із основних 

завдань науки є відкриття таємниць природи, законів розвитку природи і 

суспільства, відкриття Істини. Французький фізик і громадський діяч Жоліо-

Кюри Фредерик писав, що: Вчені набувають незмінне посилення свідомості 

інтернаціонального характеру Науки, призначення якої є відкриття Істини і 

служіння Людству. Дружні інтернаціональні зв‖язки, які встановлюються 

між вченими, перешкоджають засихаючій (иссушающей) ізоляції і 

шовінізму. Швидкий прогрес науки, чи не залежить він від кооперації вчених 

усіх країн, великих і малих, із їх власними традиціями і особливостями?! 

Вчені можливо найбільше здатні з упевненістю уявити собі ту велику радість 

життя, яку наука принесе усім людським істотам у світі справедливості і 

миру. Так, кожну мить вони будуть приносити щасливі відкриття своїм 

братам; відкриття, які назавжди виженуть жахи (страхи) мари великих бід, 

мари хвороб, які вбивають кожний день у розквіті сил чоловіків і жінок, 

дітей; відкриття, які зведуть до нікчемної (ничтожной) величини час; який 

необхідний для забезпечення життя усім необхідним; відкриття, які 

звільнивши кожного від матеріальних тягарів, дозволять йому віддатися 

вищій радості - відкривати і творити [32, с. 124-125]. 

Одним із основних завдань науки є з‖ясування не стільки наслідків і 

сучасних станів, а причин і умов виникнення природних і соціальних явищ. 

З‖ясування причин і умов виникнення тих чи інших наслідків - явищ має 

надзвичайно важливе значення для теорії і практики. Відомий німецький 

поет Гете писав: Завданням наукового дослідження у майбутньому повинно 

(бути) стати дослідження, не для чого бику роги, а як вони у нього появились 

[32, с. 187]. 

З позицій філософії наука є основна форма людського пізнання, яка 

виконує багато соціальних функцій. Соціальні завдання і функції науки не є 

дещо раз і назавжди задані. Навпаки, вони історично змінюються і 
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розвиваються, як і сама наука; більш того розвиток соціальних функцій являє 

собою важливу сторону розвитку самої науки. Сучасна наука у багатьох 

відносинах суттєво, кардинально відрізняється від тієї науки, яка існувала 

сторіччя чи півстоліття назад. Змінився весь її образ (облик) і характер її 

взаємозв‖язків із суспільством. У сфері взаємодії науки з різними сферами 

життя людини і суспільства, можна виділити три групи соціальних функцій, 

які виконує наука: 1) культурно-світоглядні функції (мировоззренческие); 2) 

функції науки як безпосередньої виробничої сили: 3) функції науки як 

соціальної сили. Порядок у якому перераховані ці групи функцій, по суті 

відображають історичний процес формування і розширення соціальних 

функцій науки, тобто виникнення і зміцнення усе нових каналів її взаємодії із 

суспільством. Так, період становлення науки як особливого соціального 

інституту (епоха Відродження і новий час), її вплив проявився перш за все у 

сфері світогляду, де на протязі усього цього часу йшла гостра і уперта 

боротьба між теологією і наукою. В епоху середньовіччя теологія поступово 

завоювала становище верховної інстанції, яка обговорювала і вирішувала 

корінні світоглядні проблеми, такі як питання про будову всесвіту і місця 

людини у ньому, про сенс (смисл) вищих цінностей життя і т.п. У сфері ж 

народжуваної науки залишалися проблеми більш прикладного і ―земного‖ 

порядку. Потрібно було багато часу щоб змінити світогляд суспільства на 

науковій основі. Досягнення науки стали елементами загальної освіти. Без 

цього наукові уявлення не могли перетворитися у складову частину культури 

суспільства. Одночасно із цим процесом виникнення і зміцнення культурно-

світоглядних функцій науки заняття наукою поступово ставало в очах 

суспільства самостійною і цілком солідною (достойної), респектабельною 

сферою людської діяльності. Відбувалося формування науки як соціального 

інституту у структурі суспільства.  

Щодо функції науки як безпосередньої виробничої сили то ці функції є 

не лише найбільш очевидними, але і найпершими, первинними. 

Безпрецедентні масштаби і темпи сучасного науково-технічного прогресу, 
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результати якого відчутно проявляються у всіх сферах життя і у всіх сферах 

діяльності людини. Відбувся синтез науки, техніки і виробництва. Наука 

поступово вийшла із підлеглості промисловості і проявила свій потенціал 

революціонізуючої сили, яка корінним чином змінила облік (спосіб) і 

характер виробництва. 

В умовах науково-технічної революції у науки все більш виявляється 

ще одна група функцій – вона починає виступати і у якості соціальної сили, 

безпосередньо включаючись у процеси соціального розвитку. Наукові 

методи і дані науки використовуються для розробки масштабних планів і 

програм соціального і економічного розвитку підприємств, організацій і 

установ. У зв‖язку із комплексним характером подібних планів їх розробка і 

реалізація передбачає взаємодію суспільних, природничих і технічних наук. 

Дуже важливі функції науки як соціальної сили у вирішенні глобальних 

проблем сучасності (екологічні проблеми). Наука комплексно впливає на 

суспільне життя особливо на техніко-економічний розвиток, соціальне 

управління і ті соціальні інститути, які приймають участь у формуванні 

світогляду. Підвищення ролі науки у суспільному житті породила її 

особливий правовий статус у сучасній культурі і нові риси її взаємодії з 

різними станами (групами) суспільної свідомості. Усвідомлення специфіки 

науки є необхідною передумовою реалізації (запровадження) наукових 

методів в управлінні культурними процесами [11, с. 259-364].  

4. СОЦІАЛЬНА ЦІННІСТЬ І ПРИЗНАЧЕННЯ НАУКИ. 

Соціальна цінність природничих і гуманітарних наук надзвичайно 

важко оцінити у матеріально-фінансовому вираженні, як і твори мистецтва, 

культури і художньої літератури тощо, які мають вічні духовні (безцінні 

цінності). Кожна конкретна наука має свої специфічні завдання, функції, 

об"єкт і предмет дослідження, історію розвитку і занепаду тощо. Головне 

призначення кожної науки знайти або відкрити об"єктивну істину, об"єктивні 

закономірності розвитку суспільства держави і права, суспільного буття, 

природи тощо.  
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...ні полків, ні міст надійно зміцнити, ні пароплавів побудувати і 

безпечно пустити в море, не вживаючи (не застосовуючи) математики, ні 

зброї, ні вогнедихаючих махін ліків пораненим в боях воїнам неможливо 

приготувати без фізики, ні законів. ні суддів справедливості (правости), ні 

чесності нравів без вчення філософії і красномовства ввести, і, відповідно ні 

під час війни державі надійного (надлежащего) захисту, ні під час миру 

прикрас без допомоги наук придбати неможливо [32, с. 39-41]. 

Наука є вождь до пізнання правди, просвіти розуму, заспокоєння 

народів... Наука є ясне пізнання істини, освіта розуму, вважав видатний 

російський вчений М.В.Ломоооносов, – безгрішна (непорочна) прикраса у 

житті, похвала юності, підпора старості, будівнича міст, міцність полків, 

утіха в нещасті, у щасті – прикраса, всюди вірний і постійний (безотлучний) 

супутник. 

Англійський філософ Френсіс Бекон писав, що в історії беремо ми 

мудрість; у поезії – дотепність (остроумие); у математиці – проникливість 

(проницательність); у природничих науках – глибину; у моральній філософії 

- серйозність; у логіці і риториці – уміння сперечатися (дискутувати) [32, с. 

25]. 

Велич і гідність науки полягає виключно у тій користі, яку вона 

приносить людям, збільшуючи продуктивність їх праці і зміцнюючи 

природні сили їх розуму – писав російський письменник Д.І.Писарєв. На 

його думку людська праця уся повністю заснована на науці. У науці, і лише у 

ній одній, знаходиться та сила, яка незалежно від історичних подій, може 

розбудити громадську думку і сформувати думаючих керівників народної 

праці (народного труда). Якщо наука, в особі своїх найкращих представників, 

візьметься за вирішення цих завдань… то шкідливий розрив між наукою і 

фізичною працею припиниться (прекратится) дуже швидко, і наука на 

протязі яких небудь десяти чи п'ятнадцяти років підкорить – усі галузі 

фізичної праці своєму надійному, розумному і благотворному впливу [32, с. 

44-45]. За своїм призначенням, формою і змістом – наука має глибоко 
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суспільний і колективний характер писав відомий радянський фізик 

С.І.Вавілов. Люба наука – це завжди сума знань, які досягнуті багатьма 

людьми, минулими поколіннями і сучасниками; це результат складної 

колективної праці [32, с. 55]. Дуже багато вчених підкреслювали, що теорія 

має надзвичайно важливе значення для суспільства, держави і особи. 

Зокрема, відомий радянський агрохімік і фізіолог рослин Дмитро 

Миколайович Прянішніков: він вважав своєю великою вдачею, що йому 

вдалося поєднати теоретичні дослідження із їх практичним застосуванням: 

Наукову теорію, науку можна порівняти з перископом підводного човна, 

який дозволяє бачити не лише безпосередню ціль але і більш далеку 

перспективу; Як відомо немає нічого більш важливого для практики як добра 

теорія [27, с. 6]. Російський хімік Олександр Михайлович Бутлеров писав: 1) 

Встановити наукову теорію – це серйозна наукова заслуга: передбачати 

(предсказать) факт на основі готової теорії – це те, що доступно кожному 

хіміку і що вимагає декілька годин часу; але фактичні докази або 

спростування (опроверження) такого передбачення вимагає цілих місяців; 

іноді років фізичних і розумових зусиль; 2) Люди які збагатили народ не 

одними фактами, але і загальними принципами, люди, які продвинули вперед 

наукову свідомість, тобто допомогли успіху думкам (мишлению) усього 

людства, повинні бути поставлені – і стають зазвичай – вище тих, які 

займалися виключно (винятково) розробкою фактів; 3) Лише при допомозі 

теорії, знання, складаючись у зв‖язане ціле, стає науковим знанням; логічне 

об‖єднання (поєднання) фактичного знання складає науку. Але яка б не була 

досконала теорія, вона є лише наближена до істини; 4) ―Я, у крайньому 

випадку, схильний думати, що ті теоретичні уявлення (предсталення), той 

напрямок, якому я головним чином служив, без сумніву, знайде гідних 

послідовників і послужить до кінця свою службу‖ [8, с. 277-278, 287]. 

На думку В. Леніна, – без революційної теорії не може бути й 

революційного руху. …Роль передового бійця може виконати тільки партія, 

яка керується передовою теорією [17, с. 24-25]. 
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Відомий французький філософ і математик Рене Декарт писав, що: «… 

я дуже цінував вправи, якими займаються в школах. Я знав, що вивчення там 

мови потрібні для розуміння творів древніх; що чудо вимислу оживлює 

розум; що пам‖ятні історичні діяння його підносять і що читання їх у 

розумних межах допомагають формуванню правильного судження; що 

читання хороших книг є як би співбесідою з їх авторами, найбільш гідними 

людьми минулих віків, і при цьому бесідою підготовленою у якій автори 

розкривають найкращу частину своїх думок; що красномовство (риторика) 

має незрівнянну силу і красу, поезія має чарівні тонкощі і солодощі; що 

математика являє собою майстерні винаходи, які здатні задовольнити любов 

до знань (любознательность), полегшити ремесла і зменшити працю людей 

… ―. Крім того Р. Декарт також говорив, що: ―З дитинства я був навчений 

наукам і так як мене переконали, що з їх допомогою можна набути ясне і 

надійне пізнання усього корисного для життя, то у мене було надзвичайно 

велике бажання вивчати ці науки. Але як тільки я закінчив курс навчання, 

який завершувався за звичай прийняттям у ряди вчених, я повністю змінив 

свою думку, оскільки так заплутався у сумнівах і помилках (заблуждениях), 

що здавалось своїми стараннями у навчанні досяг лише одного: усе більше і 

більше переконувався у своєму незнанні.‖ [32, с. 235-236] 

Парадокс Декарта був давно відомий у філософії, який зводився до 

того, що чим більше людина пізнає Всесвіт і буття, то тим більше вона 

пов'язана (оточена) із непізнаними і невідомими (явними і неявними) 

явищами. Ілюзії людини зводяться також до того, чим менше людина знає, - 

тим більше їй здається, що вона все знає.  

Про цей парадокс Р. Декарт писав, що: ―Мені дійсно хочеться, щоб 

знали, що те небагате (немногое), що я взнав, майже ніщо порівняно із тим, 

що мені невідомо і що я не втрачаю надії вивчити‖. Французький астроном, 

математик і фізик П. Лаплас також писав, що те, що ми знаємо, - обмежено, а 

те, чого ми не знаємо, – безконечне. Декарт, як багато інших видатних 

філософів Стародавньої Греції рекомендував вивчати не будь-які науки, а 
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науку про мудрість, або істинну філософію, оскільки існують різні науки 

(істинні і неістинні (фальшиві), високорозвинуті і слаборозвинуті тощо). Він 

писав, що ―… ті, хто проводить життя без вивчення філософії абсолютно 

(повністю) закрили очі і не турбуються відкрити їх; разом із тим задоволення, 

яке ми отримуємо від споглядання речей, видимих нашому зору зовсім не 

можна порівняти із тим задоволенням, яке дає нам пізнання того, що ми 

знаходимо з допомогою філософії‖. Р. Декарт як і багато інших мудреців 

вважав, що людина повинна турбуватися у першу чергу про мудрість, а не 

задоволення тілесних потреб та інтересів. На його думку :‖Нерозумні 

тварини, які повинні турбуватися лише про своє тіло, безперервно зайняті 

лише пошуками продуктів для нього; для людини ж , головною частиною 

якої є розум (інтелект), на першому місці повинна стати турбота про пошуки 

його істинних продуктів – мудрості [32, с. 235-236, 239].‖ 

Стародавньогрецький філософ, великий геній античного світу, 

Демокріт вважав, що ні мистецтва, ні мудрості неможливо досягнути, якщо 

не вчитися; а також ―Не прагни знати все, щоб не стати у всьому невігласом 

(невеждою)‖. Демокріт говорив, що потрібно дотримуватися істини, оскільки 

―Самий незначний відступ від істини у подальшому веде до безконечних 

помилок.. На його думку причина помилки – незнання кращого [32, с. 237, 

188]. 

Аналогічно Епікур писав, що філософія учить аналізувати минулу 

історію, розуміти сучасність і передбачати майбутнє. Він говорив: ―Пам'ятай, 

що будучи смертним за природою і отримавши обмежений час (життя), ти 

піднявся (восшел), дякуючи міркуванням про природу, до безконечності і 

вічності і зрозумів ―те, що є і що буде і те , що минуло‖. 

Епікур також вважав, що до навчання необхідно відноситися дуже 

серйозно, а не робити вигляд, що вчишся. На його думку: ―Не варто робити 

вигляд, що займаєшся філософією, але варто у дійсності займатися нею: адже 

нам потрібно не здаватися здоровими, а бути дійсно здоровими‖. Молодим 

людям він говорив: ―Нехай ніхто у молодості не відкладає заняття 
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філософією, а у старості не втомлюється (не устает) займатися філософією; 

адже ніхто не буває ні недозрілим, ні перезрілим для здоров‖я душі. Хто 

говорить, що ще не наступив або пройшов час для вивчення філософії, той 

подібний на того, хто говорить, що для щастя або ще немає, або уже немає 

часу‖ [32, с. 153, 254].  

Стародавньогрецький філософ Георгій із Леонтин говорив, що ті люди, 

які зневажають філософією, займаючись прикладними науками, схожі на 

женихів Пенелопи, які добиваючись її (щоб одружитися), вступають в 

інтимні стосунки із її служанками [33, с. 85]. На думку Сократа – філософ 

займає проміжне становище між мудрецем і невігласом (невеждой). У 

зв‖язку із цим Сократ і Платон вважали, що крайнє захоплення філософією 

шкідливо. Усе надмірне, як правило, викликає різкі зміни у протилежну 

сторону, будь-то стан погоди, рослин або тіла. Не менше спостерігається це і 

в державних устроях. Якби виникаючі протилежності не врівноважувалися 

постійно одна іншою, будь би то описуючи круг, якби виникнення йшло по 

прямій лінії, тільки у одному напрямку і ніколи не повертало назад, у 

протилежну сторону, – усе в кінець кінців прийняло би один і той же образ, 

набуло одні й ті ж властивості і виникнення припинилось би. Про кожну 

справу можна сказати, що сама по собі вона не буває ні красивою, ні 

спотвореною. Якщо справа робиться прекрасно і правильно, то вона стає 

прекрасною [33, с. 100, 119].  

Видатний російський математик і педагог Леонтій Філіппович 

Магніцький писав, що: ―…людині необхідно суть науки стяжати і розуму 

шукати‖. Л.Ф. Магніцький рекомендував вивчати наукові праці Архімеда і 

Піфагора, які розробили і видали багато цінних наук, від вивчення яких буде 

велика користь усім громадянам і державі: 

…Оный Архимед и Пифагор, 

Излиша яко воды от гор. 

Первым бывши снискатели. 

Сицевых наук писатели.  
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Равно бы водам излияша,  

Многи науки в мир издаша.  

Елицы же их восприяша,  

Многу он пользу от них взяша. 

Сия же польза ко гражданству,  

Требна каждому государству [32, с. 242]. 

Стародавньогрецький письменник, історик і філософ Плутарх (=46-127 

рр.) вважав, що освіченість – це єдине, що у нас божественне і безсмертне; 

найбільші переваги, якими наділена людська природа, - це розум і мова [32, 

с. 248]. Наука і наукові знання відносяться до духовних цінностей, але 

високий рівень розвитку науки дає можливість суттєво впливати на розвиток 

матеріальних цінностей, завдяки науковим відкриттям, розвитку техніки і 

нових технологій у промисловості, будівництві, аграрному виробництві, у 

розвитку людини, держави і суспільства. Видатний радянський письменник 

М.Горький, писав, що: ―У людей немає сили більш міцної і переможної, ніж 

наука; що наука – це вищий розум людства, це – сонце, яке людина створила 

із своєї плоті і крові, створила і запалила його перед собою для того, щоб 

освітити темряву свого важкого життя, що знайти із нього вихід до свободи, 

справедливості і краси. М. Горький, як і багато видатних філософів вважав, 

що наука вказує шлях розвитку суспільства і держави" 

 "Наука, вказує, як застосувати сили природи підкорити і служити 

нашим цілям, нашій свободі, як полегшити нашу роботу, уже дала нам 

можливість створити для себе "другу природу". "... не знаючи минулого, 

неможливо зрозуміти дійсний смисл сучасного і цілі майбутнього" [32, с. 13]. 

Стародавньогрецькі мудреці (софісти) і філософи рекомендували усім 

людям дотримуватися золотої середини, поміркованості (умеренности) у 

всьому, крім самовдосконалення і формування духовних цінностей. 

Знаменитий філософ і засновник однієї із перших академій (Платонівська 

академія) Платон (Арістокл) писав, що :‖Немає нічого сильнішого за знання, 

воно завжди і у всьому пересилює і задоволення і все інше; займайтесь 



69 

 

філософією і більш молодих людей заохочуйте до того ж; Дійсні філософи – 

це ті, хто любить споглядати, бачити (усматривать) істину; Філософам 

властиво відчувати (испытывать) здивування. Воно і є початок філософії; У 

рід Богів нікому не дозволено попасти, якщо вони не займаються 

філософією; Із Богів ніхто не займається філософією і не бажає стати 

мудрим, оскільки і так уже мудрі; Ні мудреці, ні невігласи філософією не 

займаються. Займаються нею ті, хто знаходиться посередині між мудрецями і 

невігласами; Філософія чудова, якщо займатися нею в міру і в молодому віці; 

але варто затриматися на ній більше, ніж потрібно, і вона – загибель для 

людини …‖ [33, с. 120-121]. 

Видатний український педагог О. Макаренко вважав, що освіта у нашій 

країні – частина її життя, воно перестало бути ерудицією споживача життя, 

вона стала зброєю творця (создателя) життя. Стародавньогрецький філософ 

Протагор вважав, що освіта не дає паростків у душі, якщо воно не проникає 

до значної глибини [15, с. 174, 185]. 

Соціальна цінність освіти і науки надзвичайно багатоманітна і кожний 

вчений, кожний спеціаліст може по своєму сформулювати значення, цінність, 

роль і призначення науки у державі і суспільстві. Дж. Бернал з цього приводу 

писав, що наука як дещо існуюче і завершуюче, є чим-то найбільш 

об‖єктивним із відомих людині. Але у своїй діяльності як мета, до якої ми 

прагнемо, наука так же суб‖ективна і психологічно обумовлена, як і люба 

інша сфера людських прагнень, причому настільки суб‖ективна, що на 

питання, яка мета і значення науки, у різні часи і від різних людей ми 

отримаємо різні відповіді [32, с. 13]. Таким чином різні природничі і 

гуманітарні науки мають різну соціальну цінність і призначення залежно від 

їх завдань і функцій, правильного або неправильного використання для 

загальнонародних потреб та інтересів, чи для шкоди загальнонародним 

потребам та інтересам, державі, суспільстві або природі (фауні і флорі). 

1. Афоризмы. По иностранным источникам. - М. Прогресс. 1966.; 2. Бартошек М. Римское право. 

Понятие. Термины. Определения. - .Юрид. Лит-ра. 1989.; 3. Бекон Ф. Новая Атлантида. – опыты и 

наставления нравственные и политические. – М. Изд. АН СССР. 1954.; 4. Белинский В.Г. Собр.соч. в трех 
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИХ ПОГЛЯДІВ У 

ПРАЦЯХ М.К. РЕННЕНКАМПФА ТА Є.В.СПЕКТОРСЬКОГО 

 

THE PECULIARITIES OF THEORETICAL LEGAL THINKING  

BY M.K. RENNENKAMPF AND Y.V.SPEKTORSKY 

 

В статті проаналізовані правові теорії М.К.Ренненкампфа та Є.В.Спекторського 

– відомих правознавців Київського університету. Показано, що правові ідеї вчених поряд із 

загальними рисами юридичного позитивізму та соціологічного підходу мали свої 

історичні, національні і суб`єктивні особливості.  

Professors’ M.K. Rennenkampf and Y.V.Spektorsky legal theoretical views are being 

analyzed in the article. They were outstanding legal researchers in Kiev University. The author 

of the article underlines that legal ideas of the scientists had their own historic, national and 

subjective peculiarities as well as general features of legal positivism at that time.  

 

Звернення дослідників до наукових розробок учених університетів 

України зумовлене тим, що саме університетська наука була і залишається 

центром становлення і розвитку прогресивних ідей. Це, зокрема, стосується і 

юридичної науки XIX – початку XX століття яка отримала відображення у 

фундаментальних працях відомих вчених-юристів Київського національного 

університету імені Т. Шевченка. Проте варто зазначити, що їх погляди на 

теоретико-правові проблеми недостатньо досліджені, тому кількість 

наукових праць досить обмежена. Серед них слід відзначити праці 

В.І.Андрейцева, В.К.Коротких ―Микола Іванішев‖, С.М.Мельника ―Вчені-

юристи Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 

галузі кримінального процесу‖, дисертаційне дослідження Т.І.Бондарук 

―Основоположники Київської історико-юридичної школи 

М.Ф.Владимирський-Буданов, Ф.І.Леонтович‖ та інші.  
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Однак зазначені праці не дають повної картини розвитку теорії права у 

Київському університеті. Тому необхідність поглибленого вивчення 

теоретико-правової думки вчених Київського університету є очевидною.  

Метою даної статті є виявлення і розкриття теоретичних підходів у 

М.К.Ренненкампфа та Є.В.Спекторського – відомих теоретиків права 

Київського університету та визначення напряму характерного для вчених. 

Наукові дослідження показали, що теоретико-правова думка у 

Київському університеті була представлена різними теоріями, напрямами і 

підходами, які відрізнялись від європейських шкіл і течій. Серед них можна 

виділити історико-філософський підхід К.А.Неволіна, історико-

соціологічний підхід М.Д.Іванішева, природно-правову теорію 

Є.М.Трубецького тощо. 

 З другої половини XIX століття значнопоширеним напрямом світової 

правової думки був юридичний позитивізм, який за об‗єктивних причин 

почав формуватися в Англії, а пізніше і в континентальній Європі. Як 

свідчить аналіз, цей напрям в кожній країні мав свої особливості виникнення 

і розвитку.  

Головним представником і засновником такого напряму в Англії в 

юридичній літературі вважається Джон Остін (1790-1859), який видав у 1832 

році працю «Лекции по юриспруденции, или Философия позитивного права». 

Їм було закладено підґрунтя аналітичної юрисдикції, що займала у XIX 

столітті провідне становище в англосаксонських країнах.  

У Німеччині юридичний позитивізм формується в 50-60 роках XIX 

століття і стає також основним напрямом правової думки. Найбільший його 

прояв простежуємо у працях К.Бергбома.  

Виникнення юридичного позитивізму у Франції було пов‘язане з 

боротьбою проти окремого існування природного права та з культом 

наполеонівського кодексу, в якому неначе об‘єднували в щось єдине 

природне право і позитивне право. 
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Виникнення юридичного позитивізму в Україні і Росії припадає на 60-

ті роки XIX століття. Остаточно він сформувався у 80 роках XIX століття. 

Особливістю правової теорії в Росії в цей період було те, що сформувалися 

два напрями – юридичний позитивізм і соціологічний напрям у теорії права. 

Однією із причин його появи було виникнення, розвиток і зміцнення 

капіталістичних відносин, які супроводжувалися бурхливим розвитком 

законодавства, його кодифікацією, появою та розвитком нових правових 

інститутів і галузей права. У зв‗язку з цим виникає необхідність у чіткій 

формально логічній обробці діючого права, розвитку законодавчої техніки, 

поясненні основних юридичних понять і норм. Це зумовило формування 

правової науки, як науки формально догматичної. Представники цього 

напряму виступали проти концепції природного права, закликали до 

вивчення діючого права, залишаючись на формально-логічних позиціях, 

через що були обмежені в розробці нових наукових методів дослідження 

права.  

Ідеї юридичного позитивізму в Росії також відстоювало багато 

видатних вчених. Наприклад Г.Ф.Шершеневич, професор Казанського і 

Московського університетів, С.В.Пахман – заслужений професор і почесний 

член Санкт-Петербургського, Казанського і Харківського університетів, 

М.І.Палієнко, В.В.Сокольський, О.Х.Гольмстен, а також Ф.В.Тарановський, 

професора Варшавського, Петроградського, Катеринославського, 

Харківського університетів. З їх точки зору, право розглядалось, як продукт 

діяльності держави. Відомим представником юридичного позитивізму був 

О.Д.Градовський, професор Санкт-Петербурзького університету.  

Спільною рисою для представників юридичного позитивізму як 

України та Росії, так і європейських країн було те, що, з їх погляду, право 

повинно – розглядатися з позицій сугубо формальних. Так, на думку 

Г.Ф.Шершеневича, поняття права повинно будуватися без урахування 

―змісту норм права‖, на основі ―формального моменту‖. Вчений зазначав, що 

―всяка норма права – наказ‖ [19, с. 281].  
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Як бачимо, представники юридичного позитивізму відкидали 

діалектичну логіку. Основне завдання теорії права вони бачили не в 

з‗ясуванні змісту і суті права, а в тому, щоб відрізнити норму права за її суто 

формальними ознаками від інших соціальних норм-наказів.  

Юридичний позитивізм намагався розглядати право як самодостатню 

форму у відриві від її змісту. Він зводив явища, що спостерігались, до текстів 

джерел права, переважно закону, і обмежував юридичну науку догмою права.  

В юридичному позитивізмі були і позитивні моменти, які були 

спрямовані на розробку позитивного нормативного матеріалу і створення 

стабільної правової системи. 

На позиціях юридичного позитивізму в Україні у другій половині XIX 

століття стояв професор юридичного факультету Київського університету 

М.К.Ренненкампф (1832-1899). В основу своїх досліджень, як свідчать 

архівні матеріали, вчений поклав позитивний метод. Тому недаремно 

Є.В.Кузнєцов вважає його прихильником теорії позитивного права [5, с. 102]. 

Його поширений курс з енциклопедії права як зазначав О.Котельников, 

―утримував починаючих виключно у сфері юридичній‖ [4, с. 68]. 

Свою наукову і викладацьку діяльність у Київському університеті 

М.К.Ренненкампф почав у 1858 році, коли його було призначено на кафедру 

енциклопедії законознавства. 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 юридичної 

енциклопедії, М.К.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.К.Ренненкампфа було обрано ректором Київського університету, 

і обіймав він цю посаду до 1890 року.  
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У дореволюційній довідковій літературі М.К.Ренненкампф 

характеризується як вчений у галузі енциклопедії права. Але крім 

енциклопедії права М.К.Ренненкампф понад 10 років цікавився історією і 

написав декілька праць історико-правового характеру, серед яких 

вирізняється насамперед стаття ―О современной обработке сравнительного 

правоведения‖. У цій статті він акцентував увагу на тому, що ―порівняльне 

правознавство, маючи своїм предметом відносини і дії людські, підкорені 

історії (тобто змінюються у своїй суті, формах і свідомості людей), 

намагається зрозуміти їх – як живий світ, що розвивається, відтворити події в 

усій повноті та істині їх життя‖ [9, с. 186]. 

Далі вчений зазначав, що ―порівняльне правознавство не може 

обмежитися вивченням свого безпосереднього предмета. Відносини 

юридичні, які не мають пояснення у своїй спеціальній сфері, стають 

незрозумілими, приведені у зв‗язок з усіма іншими явищами, серед яких 

отримали своє буття. Ось чому правознавство взагалі, а тим більше 

порівняльне, яке має перед собою такі широкі завдання і неосяжний матеріал, 

повинно залучити на допомогу у своїх дослідженнях найбільший запас ідей і 

даних, що представлені іншими галузями знань… Чим ширше кругозір, тим 

багатші способи і сили пізнання, тим більш правльним буде розуміння і 

довговічними його результати‖ [9, с. 186].  

У своїй науковій діяльності М.К.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. 
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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. Проте, як зазначав В.Д.Шидловський, твір 

М.К.Ренненкампфа ―стояв на висоті сучасного йому рівня і в ньому сповна 

було відображено пануючий позитивний напрям із зазначенням підстав, за 

яких умоглядні відволікаючі філософські початки не можуть привести до 

пізнання істинної природи речей. Позитивний метод покладено в основу його 

досліджень і він суворо дотримувався висновків із фактів і уникав поспішних 

узагальнень абстрактних філософських ідей‖ [20, с. 101].  

М.К.Ренненкампф у своїх теоретико-правових дослідженнях широко 

використовував також історичний метод. В одній із своїх праць з 

енциклопедії права вчений писав, що історія законодавства є дуже важливою 

для розуміння сучасного стану права. Під історичним способом вивчення 

права він розумів дослідження походження, розвитку і функціонування як 

окремих інститутів, так і окремих правових систем окремих держав. 

Основну увагу у своїх працях, особливо в ―Очерках юридической 

энциклопедии‖, вчений приділяв питанням праворозуміння, серед яких 

найбільш важливими є: поняття про право, форми права, кодифікація, 

система права та ін. 

М.К.Ренненкампф, як і інші представники юридичного позитивізму, у 

своїх ―Очерках юридической энциклопедии‖ також значну увагу приділяв 

критиці природно-правових поглядів. На відміну від представників 

природно-правового напряму, які наводили ряд доказів існування 

природного права як права вічного і незмінного, М.К.Ренненкампф 

підкреслював, що ―системи природного права створюються також людьми і 

тому не можуть бути у світі зовсім закінченими, невільними від 

суперечностей і помилок, не в змозі вийти за межі досвіду історії і осягнути 

право в усій його суті, як витвір окремих осіб воно відрізняється характером 
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навіть хиткішим, ніж позитивне право суспільства‖ [10, с. 31]. На його думку, 

право утворюється згідно з відомими законами природи і діє в певних рамках 

суспільних відносин. Разом з тим, характеризуючи історичний розвиток 

природного права, вчений зазначав, що були періоди, коли природне право 

претендувало на домінуюче місце в системі правознавства. Це особливо 

проявлялося в періоди занепаду суспільного порядку. Тому в цей час, 

підкреслював він, все активніше починають діяти ідеї природного права. Як 

зазначав вчений, таку закономірність бачимо вже в системах Платона, 

Аристотеля, стоїків, скептиків, створених у дні занепаду політичного і 

суспільного життя Греції і Риму. Природно-правові системи, які 

створювалися впродовж історичного розвитку, на думку вченого, ―давали 

мало безпосередньої користі; їх вічні розумні закони залишались тільки в 

книгах і розумі небагатьох сучасників‖ [10, с. 32]. 

Під правом М.К.Ренненкампф розумів конкретну юридичну норму і 

зазначав, що "право є тільки те, що існує як закон, визнаний суспільством" [6, 

с. 33]. Він вважав, що право не може існувати поза суспільством. У зв‘язку з 

цим від права він відрізняв правосвідомість, яка ―діє тільки як вимога розуму, 

як бажання моралі, і в цьому вигляді могутньо впливає на суспільство, але не 

як обов‗язковий закон» [10, с. 26]. Саме в цьому можна побачити помилку не 

лише М.К.Ренненкампфа, але й інших прихильників позитивного підходу в 

праві, які вбачали в державі єдиного творця права. Характеризуючи 

представників цого напряму, В.С.Нерсесянц зазначав, що юридичний 

позитивізм – це швидше юриспруденція уявлень і дефініцій, поверхових і 

суперечливих. Отже, під правом прихильники юридичного позитивізму 

розуміли норми, правила поведінки, накази, що містять вимоги держави до 

підлеглих. Право визначали вони як совокупність загальнообов‗язкових норм 

або правил поведінки, забезпечених примусовою силою держави і 

адресованих членам даного суспільства. Норма права при цьому зводилася до 

наказу, повеління державної волі, до нормативного судження законодавця.  
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Особливий підхід застосовував М.К.Ренненкампф до питання про 

співвідношення права і моралі, яке цікавило багатьох мислителів. Як відомо, 

це питання, незважаючи на його значущість, почали вивчати тільки в XVII 

столітті. До цього часу не було спеціальних теорій про відмінність між 

мораллю і правом. Такі вченні, як Томазій і Фейєрбах, наприклад вважали , 

що не існує безпосереднього зв‗язку між правом і мораллю і що це різні 

галузі. В Україні і Росії цю проблему розглядали у своїх доктринах різні 

вчені з різних позицій. Так, зокрема, право і мораль ототожнював, з точки 

зору їх змісту, П.І.Новгородцев. Іншої точки зору дотримувався 

М.К.Ренненкампф. ―Мораль, – писав вчений, – є закон внутрішній, духовний, 

який спрямовує людину до добра, панує над усіма її прагненнями і 

відносинами, суспільними і особистими, зовнішніми і внутрішніми» [10, с. 

34]. Тоді, на думку вченого, «право є сила зовнішня, яка обмежується тільки 

зовнішніми конкретними діями, і то настільки, наскільки ці дії стосуються 

суспільства» [11, с. 17]. 

Вчений зазначав, що, маючи позитивний характер, право не 

суперечитиме своїй суті, якщо воно відповідає ідеї правди, яка, в свою чергу, 

залежить від історичного розвитку суспільства і правосвідомості народу. Він 

писав, що ―можливі випадки значного відхилення права від вимог правди, а 

іноді суперечить їй; проте це не відбирає у права позитивності, його сили‖ 

[11, с. 5]. Тобто, хоча закон, санкціонований державою, суперечить правді, 

він має силу до тих пір, доки його не буде скасовано. В цьому випадку 

проявляється нормативний підхід вченого до розуміння права. Разом з тим 

він зауважував, що чим частіше збігатимуться вимоги права з вимогами 

правди, тим воно буде стабільнішим для суспільства. Далі він зазначав, що 

моральні вимоги зобов‘язують лише нашу совість, а юридичні обов‗язки 

покладаються на громадян суспільством і можуть супроводжуватися 

примусом. Цим самим він показав, що право і мораль мають свою особливу 

мету, певні межі дії і тому не можуть підмінюватися, але ці межі, на його 

думку, не можуть бути постійними і незмінними, оскільки право і мораль 
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безперервно розвиваються і відносини між ними змінюються під впливом 

різних умов, в яких живе суспільство.  

У взаємовідносинах права і моралі М.К.Ренненкампф вбачав однак ще 

інше. Не зважаючи на ті відмінності, що існують між правом і мораллю, ці 

явища між собою взаємопов‗язані. Він вважав, що ці галузі, кожна у своїх 

межах, повинні доповнювати одна одну, оскільки право і мораль мають 

однакові уявлення про добро і правду і йдуть різними шляхами, але до однієї 

мети – до прогресу і вдосконалення людини. На його думку, жодне 

суспільство не може існувати з одного примусу без моральних стимулів своїх 

членів. Вчений висував таку формулу, що аморальне не повинно бути 

правомірним і право не повинно приписувати аморальність. На його думку, 

ніякий юридичний порядок не може існувати лише з одного примусу, а, з 

іншого боку, моральні прагненням недостатні для людини, яка живе в 

суспільстві, де існує необхідний порядок, право і сила. Така постановка 

питання, що, звичайно, має раціональне зерно, сприяла розвитку 

гуманістичних ідей і явно відрізнялася від позиції юридичного позитивізму в 

його класичній уяві на Заході, де питання моралі і її співвідношення з правом 

виключалися із сфери юридичної науки. 

М.К.Ренненкампф, як і багато його попередників, шукав причини 

виникнення права. В появі права він розрізняв такі фактори, як насамперед 

«матеріальний, фактичний або відносини між людьми. Ці відносини мають 

свої закони, що дані природою та історією; воля людини не в силах іти проти 

природи та історії і змусити їх діяти проти себе, і тому право повинно 

пристосовуватися до них, інакше стане безсилим або навіть зашкодить 

суспільству» [10, с. 36]. Іншим моментом у виникненні права він вважав 

людську свідомість продуктивною силою, що запліднює мертву природу. 

Вона глибше проникає в умови людського життя і спрямовує відносини на 

більш розумні цілі. Але оскільки право є порядок обов‘язковий, для якого 

недостатньо однієї свідомості окремих осіб або суспільства, то визнання 

закону має бути обов‘язковим. Це може проявлятися у формі його 
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дотримання або ж у формі припису належної суспільної влади. Основним 

завданням досконалого права є створення норм, які відповідатимуть дійсній 

природі відносин і вимогам найвищої культури людських суспільств.  

Право, на думку вченого, у своєму цілісному утворенні являє дві 

суттєві сторони, зовнішню і внутрішню. До зовнішньої або об‘єктивної 

сторони він відносив норми, що визначають порядок співіснування, до 

внутрішньої або суб‘єктивної – владу, повноваження тих, для кого вони 

встановлені і визначені юридичними нормами. Ці дві сторони перебувають у 

постійному контакті. Основним завданням права, на думку вченого, є 

встановлення і забезпечення суспільного порядку, свободи людини.  

Проблему форми (джерела) права М.К.Ренненкампф розглядав у 

контексті із сучасними підходами. Вчений розрізняв форми і джерела права. 

До джерел права він відносить сили, що творять право. Такою силою, на його 

думку, є держава, яка регулює суспільні потреби і відповідно приймає певні 

норми. Форма права є однією із умов існування взагалі права. Вона має 

загальновідомий, загальнообов‗язковий характер. 

До основних форм права М.К.Ренненкампф відносив звичаєве право і 

закон. Він зазначав, що ―звичаєве право є первісна природна форма права, що 

виникає з власної сили і з відомою необхідністю‖ [10, с. 68]. На його думку, 

звичаєве право існує в історичних умовах народного життя і утворюється 

внаслідок постійного застосування і повторення певних правил до тих самих 

відносин.  

Особливу увагу вчений звертав на звичаєве право в галузі 

міждержавних відносин. На його думку, воно завжди було важливою 

формою права, тому що не існувало загальної законодавчої влади, яка 

визначала б міждержавні відносини. Порядок формування міжнародних 

звичаїв є аналогічний формуванню звичаїв взагалі, але має менший 

авторитет, оскільки це залежить від багатьох факторів. 

Закон М.К.Ренненкампф вважав вищою формою права. За допомогою 

закону держава висловлює свою волю, свої вимоги. Звідси, у визначенні 
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М.К.Ренненкампфа, ―закон є правило або норма, яка встановлена 

законодавчою владою держави‖ [10, с. 71]. Основний зміст закону, на його 

думку, полягає в тому, що визначає правовідносини і тому є основою для 

взаємних прав і обов‘язків як держави, так і громадян, тобто ставить їх у 

рівні умови. Як бачимо, у вченого простежуються ті позитивні моменти, що й 

у представників юридичного позитивізму, які, за словами В.О.Туманова, 

наголошували на принципах верховенства закону і підкорення судді закону. 

Ця доктрина соціального порядку і політичної стабільності більше, ніж інші 

течії і напрями, сприяла розвитку принципу законності [18, с. 170]. 

У своїй ―Юридичній енциклопедії‖ М.К.Ренненкампф акцентував увагу 

на наукових методах і способах вивчення права. До наукових методів він 

відносив такі методи як аналіз і синтез. Аналіз, на думку вченого, ―досліджує 

окремі положення, розкладає дане явище на його елементи і в кожному 

намагається знайти зв‗язок його з наступним і попереднім. Синтез базується 

на положеннях загальних, уже існуючих або прийнятих, і до них підводить 

всі залежні від них положення і факти‖ [12, с. 245]. Як вважав вчений, ці два 

методи мають рівнозначну пізнавальну силу і важливий ефект, коли 

дослідження проводиться із застосуванням обох методів. Разом з тим, 

кожний метод має свої певні недоліки і переваги. За допомогою аналізу 

можна швидше зробити відкриття в певній сфері права. Він застосовується 

тоді, коли є потреба розширити коло знань. Синтез же узагальнює факти, 

хоча може відхилятися від свого предмета. Застосування наукових методів 

веде до встановлення достовірних знань і об‗єктивної істини. 

Часто в науці, коли доказів недостатньо, можуть застосовуватися 

наукові гіпотези, які грунтуються на відомих фактах, аналогіях. 

Правознавець виділяв ряд спеціальних способів і прийомів вивчення і 

обробки права, зокрема: 

– екзегетичний, який полягає в інтерпретації джерел права; 

– систематичний, який досліджує і опрацьовує всю систему права; 
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– історичний, який досліджує походження, розвиток і зміну як окремих 

інститутів, так і всієї системи права. 

Великого значення при вивченні права, як і його попередник 

К.О.Неволін, М.К.Ренненкампф надавав не лише теорії, але і практиці, 

підкреслюючи, що в цьому питанні саме судова реформа 1864 року сприяла 

взаємоз‗язку юридичної науки і практики. Ідеї вченого привертали увагу до 

діючих норм права, наголошуючи при цьому на верховенстві закону. 

Позитивним було і те, що він вказував на зв‗язок права з державою. 

Отже, правові ідеї М.К.Ренненкампфа поряд із загальними умовами 

виникнення юридичного позитивізму на заході мали свої історичні, 

національні і суб‗єктивні особливості. Йому були притаманні геніальні ідеї, 

які в деяких випадках випереджали західноєвропейські правові школи. 

Своєрідність правового вчення М.К.Ренненкампфа в розвитку теоретико-

правових проблем полягала в тому, що він розвивав свою концепцію з 

урахуванням традицій, які склалися на той час. Хоча М.К.Ренненкампф стояв 

на позиціях юридичного позитивізму, проте в його теорії були і прогресивні 

моменти, які були направлені на ліквідацію старих правових норм, звичаїв і 

феодальних порядків. Він намагався запровадити нові принципи права 

шляхом розробки позитивного нормативного матеріалу і створити таким 

чином стабільну правову систему. Це був виступ проти беззаконня і свавілля, 

що сприяло зміцненню законності і мало прогресивне значення.  

Правові погляди М.К.Ренненкампфа не просто відійшли в минулий час, 

вони послужили наповнювачем для подальшого вдосконалення 

праворозуміння і стали одним із джерел для майбутнього розвитку 

юридичної науки в Україні. 

Нормативно-соціологічний напрям у працях Є.В.Спекторського (1875-

1951) 

 В юридичній науці як Росії, України так і європейських країнах було 

створено багато різноманітних теорій права, які, як зазначає В.П.Марчук, 

можна класифікувати за різними критеріями [6, с.105–110]. Дослідження 
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показує, що важливе місце серед них займає соціологічна юриспруденція. До 

представників цього напряму в Європі в кінці XIX початку XX століття слід 

віднести Р.Ієринга, Є.Ерліха та ін. В Росії ці ідеї знайшли своє відображення 

в роботах М.М.Коркунова, С.О.Муромцева, Ю.С.Гамбарова М.М.Капустіна. 

Особливо серед них слід звернути увагу на С.О.Муромцева. Саме йому 

належить заслуга і в тому, що він висунув вимогу ―свободи суддівського 

розсуду‖. Він навіть раніше за Є.Ерліха і Р.Паунда висунув ідею 

соціологічного вивчення права із застосуванням історико-порівняльного і 

функціонального методів. Його теорія мала прогресивне значення, оскільки 

була направлена на ліквідацію застарілих законів. 

 В Україні у другій половині XIX століття, зокрема в Київському 

університеті, особливе місце займала концепція права, в основу якої було 

покладено нормативно-соціологічний підхід. Проникнення соціологічного 

підходу в теорію права було підготовлено попереднім розвитком правової 

думки.  

 Прихильником такого підходу вважається відомий юрист, соціолог і 

філософ Є.В.Спекторський (1875–1951). Він народився в місті Острозі 

Волинської губернії. В 1898 році він закінчив юридичний факультет 

Варшавського університету. Після здачі магістерського іспиту і стажування у 

Франції і Німеччині у таких відомих університетах, як Парижський, 

Берлінський, Геттінгенський і Гейдельберзький, Є.В.Спекторський у 1903 

році був обраний доцентом Варшавського університету на кафедру 

енциклопедії та історії філософії права. В 1913 році вчений став професором 

Київського університету. В ці роки формуються наукові погляди вченого. З 

1914 по 1916 роки в Київському університеті він викладав енциклопедію 

права і був завідуючим кафедрою. За високі професійні якості і значні 

досягнення в науковій сфері Є.В.Спекторського було обрано в 1918 році 

деканом юридичного факультету, а потім ректором Київського університету. 

Після встановлення Радянської влади в Україні Є.В.Спекторський 

вимушений був емігрувати в Чехословаччину. Там він продовжував 
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займатись науковою і викладацькою роботою як професор пражського 

Російського юридичного факультету, де працювали такі відомі російські 

вченні-юристи, як П.І.Новгородцев, М.М.Алєксєєв, Г.Д.Гурвич та ін. 

Є.В.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.В.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 виділити "Энциклопедию права", 

"Пособие к лекциям по истории философии права" ―Начала науки о 

государстве и обществе‖ і ряд інших. Багато його робіт залишилось у 

рукописах неопублікованими за кордоном.  

 В Київському університеті Є.В.Спекторський викладав енциклопедію 

права, яку відносив до категорії не філософських, а юридичних наук, 

оскільки, на його думку, вона була покликана ввести юристів-початківців у 

коло спеціальних дисциплін, розкрити перед ними походження і внутрішній 

зв'язок цих дисциплін, а також дати студентам можливість не втрачати 

зв'язок із загальними питаннями права і правознавства при подальшому їх 

вивченні. У вступній лекції, читаної 16 вересня 1914 року в університеті Св. 

Володимира, Є.В.Спекторський відзначав, що енциклопедія знайомить 

юристів з азбукою правознавства. З іншого боку вона ставить перед 

аудиторією відомі проблеми і вносить у вирішення цих проблем щось нове 

[13, с.1]. 

 Головним принципом вченого при дослідженні правових проблем було 

посилання на історію. На його думку, тогочасних правознавців цікавило 

багато питань, які розроблялись стародавніми греками, і ці проблеми мало 

змінилися, тому що вони залишаються вічними. З урахуванням багатовікових 

традицій та розвитком науки ці проблеми стають ще складнішими. Тому 
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посилання на античність допоможе розібратись у багатьох філософських та 

правових проблемах. 

 Погляд на право у Є.В.Спекторського був своєрідним. Він вважав, що 

право і є ―юридично захищений інтерес". Не випадково Є.В.Спекторського 

різні автори відносять до різних напрямів в теорії права. З цього приводу 

спеціальних робіт, присвячених його дослідженням немає, але є ряд 

висловлювань. Так, С.O.П‗яткіна відносить його до засновників теорії 

природного права, що визначали свій напрям, як етичний нормативізм у 

праві [8, с.67]. М.Е.Казмер вважає вченого прихильником нормативно-

соціологічного напряму [3, с.121]. Ф.В. Тарановський відносив його до 

прихильників об‗єктивного визнання ідеї природного права на метафізичних 

передумовах [17, с.25]. 

Все це потребує всебічного аналізу і ретельного зіставлення з 

висловлюваннями з питання праворозуміння інших авторів, зокрема 

теоретиків права Німеччини, особливо Р.Ієринга, який визначав ―право як 

захищений інтерес‖, а також російського вченого М.М.Коркунова, який 

визначав ―право як розмежування інтересів‖.  

 Як свідчать архівні матеріали, Є.В.Спекторський був добре знайомий 

із роботами Ієринга. У другій половині XIX століття теорія Ієринга набула 

широкого розповсюдження. В основу своїх досліджень він поклав поняття 

―цілі‖, ―інтересу‖. Але, як свідчить історія правових вчень, ще римським 

юристам було відомо, що в основі права лежить будь-який інтерес, що в 

праві здійснюються певні цілі. Разом з тим ніхто так глибоко не займався 

вивченням інтересу в праві, як Ієринг. Він стверджував, що будь-яке 

визначення права, що не випливає із поняття інтересу, є безпідставне. Ієринг 

вважав, що в основі права лежить не воля, а інтерес. Саме право він визначав 

як ―політику влади‖, ―забезпечення життєвих умов суспільства у формі 

примусу‖ [2, с.187-188,321, 371]. Недоліком його теорії було те, що він не 

розмежовував право і закон, підводячи їх під одне поняття. Його теорія 

знайшла прихильників не тільки в європейських країнах, але і в Росії і 
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Україні. Так, у свій час Ієринг зазначав: ―Мій напрям і мої ідеї ніде не 

зустрічають такого сприятливого грунту, як в Росії‖ [7]. Це були пошуки 

побудови юридичної науки на нових підходах. Одним із послідовників 

Ієринга в Росії вважається Муромцев (1850-1910). Він у свій час проходив 

стажування у Р.Ієринга в Геттінгені, тому, звичайно, знаходився під впливом 

його ідей, але разом з тим в його соціологічному підході відчувались нові 

ідеї, які були започатковані саме в Росії М.М.Коркуновим (1853-1904), якого 

В.Д.Зоркін вважає попередником ―соціологічної юриспруденції новітнього 

часу, оскільки він виключав формалістичне розуміння права, обмеження 

загальної теорії права так званою догмою права і намагався виробити 

соціологічне поняття права‖ [1, с.22]. 

Разом з тим, ці визначення крім недоліків, властивих кожному з них, 

мають один загальний недолік. Їх так звана ―юриспруденція інтересів‖ 

намагалась зміст права вивести не із існуючих законів за допомогою 

дедуктивно-логічних операцій, а із життєвих установок. Вони змішують одну 

з причин утворення права із самим правом. Відомо, що виникнення норм 

права завжди викликалось яким-небудь інтересом, так що інтерес служить 

великим чинником правотворення. За допомогою аналізу визначення права 

вищезгаданих і іншими вченими Київського університету вдалося з'ясувати 

два основні недоліки. Це те, що одні представники надмірно звужували 

поняття права, ототожнювали його з правом позитивним, інші змішували 

його із суміжними явищами, які відрізнялись від права, але так чи інакше з 

ними стикались. 

Є.В.Спекторський висловлює цікаву думку про те, що право не може 

вивчатися як замкнута в собі, відірвана від соціальних відношень структура, 

―правознавство дуже тісно пов‘язане з суспільним життям у всьому його 

драматизмі‖ [14,с.19]. У своїх перших роботах вчений виступав за 

застосування при дослідженні права соціології, заснованої на емпіричних 

дослідженнях. Такий підхід мав певні переваги порівнянно з юридичним 

позитивізмом, тому що орієнтував на більш глибоке вивчення права. Вчений 
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акцентує увагу на необхідністі системного і функціонального вивчення 

права, на його зв‗язок із суспільством. У подальших своїх роботах, зокрема в 

―Энциклопедии права‖ Є.В.Спекторський зазначає, що догматична 

юриспруденція, як і раніше, не вичерпує завдань правознавства, тому що 

норми законів є не просто довільними приписами, штучно нав'язаними 

життям, особливо якщо це йде в розріз з її умовами і запитами. 

Правознавство тісно пов'язане з суспільним життям [15, с.31]. Це був відхід 

вченого від догматичного підходу і націлення на соціологіний підхід до 

розуміння права, який набув широкого розповсюдження як серед відомих 

зарубіжних вчених, особливо таких, як Є.Ерліх, Р.Паунд, так і українських та 

російських правознавців.  

 Наголошуючи на перевагах соціологічного підходу Є.В.Спекторський 

зазначав, що юридична наука не може обмежитися тільки цим підходом. 

Інакше замість догми юридичної, вона стане догмою соціологічною. Він 

підкреслює, що теорія права повинна бути не просто синтезом юридичної 

догматики і вчення про соціальні чинники права, вона повинна бути 

гносеологічною юриспруденцією, теорією юридичного пізнання. Таким 

чином, він намагався модернізувати формально-догматичний підхід, 

застосовуючи соціологічний підхід до вивчення права.  

На відміну від звичайної соціології, що розглядає людське суспільство 

як щось емпірічно дане і яке виникло більш-менш стихійно, правознавство, 

зазначає вчений, розглядає те саме суспільство з особливої точки зору – 

морально-соціологічної. Правознавство займається співжиттям людей лише 

остільки, поскільки в ньому виникають суперечки, що ведуть до судового 

розгляду. Це, крім питання про факти, передбачає питання про право, 

справедливість, яке вже стає питанням етичного характеру. "Завдяки цьому, - 

підкреслює Є.В.Спекторський, - правознавство не може бути соціологією в 

розумінні простого констатування наявності відомого порядку стосунків між 

людьми. Воно представляє соціально-моральну соціологію, що висвітлює й 
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оцінює ці стосунки з погляду відомих етичних критеріїв і постулатів" [16, 

с.12].  

Вже тут можна помітити особливості правової теорії 

Є.В.Спекторського. Він виділяє три групи проблем, якими повинна 

займатися моральна соціологія. Це уявлення про борг, правду, 

справедливість, обов‘язок, що складають етичні проблеми, приписи 

законодавців - тобто політичні проблеми і соціологічні проблеми, тобто ті 

природно виниклі і більш-менш сталі в співжитті стосунки, відновленнями 

яких у зв'язку із суперечками і злочинами займається практична юстиція і 

констатування яких є головним соціологічним заданням теоретичного 

правознавства. Тому правознавству, на думку Є.В.Спекторського, припадає 

мати справу з етичними, політичними і соціологічними моментами. 

 Є.В.Спекторський зауважує, що питанням правознавства займалось 

багато вчених і дано багато оригінальних визначень. З цього приводу ще 

Кант зазначав, що юристи до цього часу шукають своє розуміння права. Тому 

Є.В.Спекторський вважає одним із завдань дати визначення права, його 

походження, враховуючи, що ―право втратило свою аксіоматичну 

незмінність, перетворилось на щось, що підлягає еволюції іпоєднане тісним 

консенсусом з покрученими шляхами людського співжиття у всьому 

різноманітності його проявів‖ [14, с.23]. У цьому зв‘язку в енциклопедії 

права він дає своє праворозуміння. ―Право, - пише Є.В.Спекторський, - є 

юридично захищений інтерес‖ [15, с.137]. На його думку, ―під таке 

визначення права підходять, як позитивне, так і природне право, як право в 

об‘єктивному розумінні, так і право в суб‘єктивному розумінні, як приватне, 

так і публічне право. Елемент нормального вказує на етичний характер права. 

Елемент домагання обмежує його від моралі в тісному розумінні‖ [15, с.137]. 

У цьому питанні він критикує історичну школу права, яка, на його думку, 

―страждала тими недоліками, що й романтизм у тодішній німецькій 

літературі (початок XIX століття). Саме вона ідеалізувала все минуле‖ [15, 

с.176 ]. Як бачимо, у питанні праворозуміння Є. В. Спекторський не зводить 
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право до норм. На його думку, юридичні норми в широкому розумінні є 

нормами, які регулюють домагання один до одного в організованому 

суспільстві. Виходячи з цього Є.В.Спекторський виділяє ряд особливостей 

юридичних норм. Він вважає, що ці норми є етичними, оскільки вони 

розглядають речі не з боку фізичних і психічних процесів, а з боку їх 

відповідності морального належному. По-друге, ці норми регулюють 

домагання. По-третє, юридичні норми регулюють ставлення людей один до 

одного. Цим на його думку, вони відрізняються від релігійних норм, які 

регулюють ставлення людей до бога. По-четверте, юридичні норми можливі 

тільки в організованому суспільстві. 

У визначенні закону його теорія близька до нормативної, але разом з 

тим на відміну від представників юридичного позитивізму він ставить 

питання про зміст права і на перше місце ставить проблему моралі. Теорія 

Є.В.Спекторського була направлена проти ототожнення права з юридичною 

нормою. У своїй концепції він націлював на соціологічне вивчення права. 

Під правом в об‘єктивному значенні Є.В.Спекторський розуміє так 

зване позитивне право, тобто сукупність загальних юридичних норм, 

визнаних обов‘язковими в тій чи іншій державі. Правом в суб‘єктивному 

значенні, на його думку, є приватні відносини домагання і обов‘язки між 

окремими особами. 

Є.В.Спекторський як і багато вчених-юристів, не ототожнює право і 

закон. Вчений зазначає, що так званий ―штучний закон може наближатись 

майже до збігу з природнім соціальним законом‖, але разом з тим 

―трапляються випадки, коли штучні юридичні закони не тільки не можуть 

бути названими природними соціальними законами, але й представляють 

щось прямо їм протилежне‖ [15, с.137]. На думку вченого, це і є ті випадки, 

коли законодавець не зважує на реальне життя і приймає норми, які йому 

протирічать. Є.В.Спекторський пропонує вишукувати можливості виходу із 

таких розбіжностей, по-перше, внаслідок різкого відокремлення ―один від 

одного легальності і доцільності, догми і політики права, інакше кажучи, 
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того, що приписує закон і що надалі до законного скасування повинно 

дотримуватись, з однієї сторони, і того, що закон повинен був би 

приписувати, якби він дійсно рахувався б з життям, з другої сторони. Друга 

форма – це таке більш-менш натягнуте тлумачення закону, щоб можна було 

пристосовувати його формули до таких явищ і життєвих відносин, яких він 

або не міг або ж просто не хотів мати на увазі‖ [15, с.31]. На цій проблемі в 

свій час акцентував увагу відомий соціолог права Р.Паунд, який у своїй 

роботі «Право в книгах и право в дії» зазначав, що «право в дії не завжди 

збігається з правом, як воно зафіксоване в книгах, а іноді і не прагне до 

такого збігу, або навіть до вигляду збігу" [21, с.4].  

До основних джерел позитивного права Є.В.Спекторський відносить 

звичай, право юристів і закон. Під звичаєм в широкому значенні він розуміє 

―колективну звичку всіх членів не тільки окремої частини даного 

суспільства. Звичай в більш вузькому значенні, юридичний звичай – це 

колективна звичка всіх членів або тільки деякої частини даного суспільства 

визнавати відомі домагання нормальними‖ [16, с.180 ]. Як джерело права 

вчений виділяє право юристів, тобто практику судів і доктрини – правові 

позиції теоретиків права. Хоча на перше місце Є.В.Спекторський ставить 

закон, але вказує на важливе значення діяльності юристів. Він вважає, якщо 

звернутись до походження законодавчих норм, то з‗ясується, що багато з них 

і при тому найбільш життєдієвих являють собою не більш як урядову 

санкцію результатів судової практики. Вчений будує таку схему: виникають 

домагання, виникає і суд, який виносить судові рішення, на підставі них 

створюються прецеденти, які узагальнюються і внаслідок чого створюється 

загальна норма.  

Але до найбільш поширених джерел позитивного права вчений 

відносить закон. Під законом він розуміє ―обов‘язкову до скасування норму, 

яка регулює зовнішній порядок, отримує свою санкцію від вищої публічної 

влади в даному суспільстві‖ [15, с.188]. Його теорія близька до 

нормативиської, але разом з тим має свої відмінності від представників 
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юридичного позитивізму. Є.В.Спекторський ставить питання про зміст права 

і на перше місце ставить проблему моралі. Внаслідок того, що держава 

санкціонує такі джерела права, як судова практика і звичай, то вони можуть 

набувати сили закону. Вказуючи на стадії правоутворення вчений зазначає, 

що ―звичай являється початковою стадією правоутворення, а закон його 

закінченням‖ [14, с.58].  

Не випадково Е.В.Спекторський розглядає проблему про 

співвідношення права і моралі. Він зазначає, що між правом і мораллю, між 

юридичними і моральними нормами існує значне розходження, із яких 

головне це те, що мораль не знає домагань, тобто не володіє юридичним 

обов‗язковим характером. На відміну від моралі, право, на його думку, 

носить обов‘язковий або примусовий характер. Разом з тим за його теорією 

мораль має велике значення для правознавства, хоча про повний збіг 

правових і моральних норм мова може йти тільки в більш-менш первісних 

товариствах із їхнім нескладним побутом і майже з відсутністю розумових, 

моральних і соціальних протиріч. Не дивлячись на це вчений зазначає, що і в 

розвинутому суспільстві існує взаємозв'язок цих норм, і "право нерідко є 

минулою мораллю, а мораль - майбутнім правом" [14, с.18]. 

Слід відзначити, що багато прихильників нормативно-соціологічного 

напряму, до якого ми відносимо й Є.В.Спекторського, пізніше знаходилися 

під впливом неокантіанства. Але це було не копіювання інших ідей, а пошук 

нових шляхів для розв‘язання правових проблем. Як справедливо зазначав 

М.М.Ковалевський, поява соціології не може бути зведена тільки до простого 

запозичення, хоча сам факт запозичення західних ідей не підлягає сумніву. 

Таким чином у Є.В.Спекторського була своєрідна концепція. Не можна 

сказати, що це було об‘єднання декількох теорій в одне ціле, не було також 

еклектики. Хоча вчений ототожнював право з інтересом, проте його підхід 

мав певні переваги в порівнянні з юридичним позитивізмом, який 

ототожнював право з юридичною нормою, не враховуючи об‘єктивних умов 

формування права. Є.В.Спекторський намагався внести соціологічний 
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елемент в розуміння права, вивчення його соціального змісту, зв‘язку із 

соціальними процесами в різних його проявах, відходячи від формально-

догматичного підходу, оцінюючи право не тільки як застиглу систему раз і 

назавжди встановлених норм, а як систему динамічну, яка змінюється з 

розвитком соціальних відносин.  
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«ІНТЕРВ’Ю» З ГЕГЕЛЕМ АБО ПИТАННЯ «САМОМУ СОБІ»? 

 

„INTERVIEW” WITN G. HEGEL  

OR SOME GUESTIONES TO HIMSELF? 

 

У статті робиться спроба в межах певної герменевтичної моделі інтерпретації 

філософсько-правових текстів Г.В.Ф. Гегеля дати відповіді на сучасну проблему 

співвідношення (діалектики) громадянського суспільства та держави. 

An attempt of answering the modern problem of dialectics of the civil society and the 

state is made in the article. The limits of the definite hermeneutic model of the interpretation of 

philocophical-legal Hegel’s texts are the basis for theoretical discourse in the article. 

 

Перефразуючи слова А.Ф.Лосева про Платона, можна сказати, і Гегель 

став для нас "якоюсь вічною проблемою". Дотепер ми на можемо уявити, 

коли, при яких обставинах і ким вона буде остаточно вирішена. 

Значимість і глибина цієї проблеми, сам "приголомшливий світ" Гегеля з 

"його шаленими контрастами" і "останньою єдністю" змушує нас згадати 

Л.Н.Гумильова, що у виправдання своєї книги "Древняя Русь и Великая 

степь" поставив запитання: а навіщо вивчати процеси, якими ми не можемо 

керувати? 

Звичайно в цьому есе ми далекі були від думки "бути думкою" самого 

Гегеля або "керувати" нею, а також від того, щоб спекулювати на тих 

аспектах сучасного знання, що Гегель не знав і не міг знати. Ми проясняли 

лише наші власні можливості розуміння "за допомогою гегелівської думки" 

хвилюючих нас тем, заданих контекстом самої нашої історії,  контекстом, 

що був колись у певній мірі визначений й самим великим філософом. 

Ми як би спробували угадати "думку Гегеля" з іншого історичного 

простору, ми спробували подивитися крізь призму його уявлень на значимі 
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для нас сьогодні проблеми, головною з яких є проблема діалектики 

громадянського суспільства і держави, що фокусується перш за все на 

розумінні свободи людини. Навряд чи можна погодитися з думкою, що 

Гегель не спромігся дати переконливу відповідь на запитання про 

індивідуальну свободу індивіда у силу того, що, що зрозумів її не як 

розвиток внутрішніх потенцій суспільного індивіда, але як деяке єднання  

індивіда із духовною субстанцією, як реалізацію абсолютного духу в 

культурній та історичній діяльності людини [1, 147]. Уже усією своєю 

творчістю, що зробила і робить колосальний вплив і нині, розвитком 

потенцій свого власного мислячого духу Гегель довів, що така критика 

несправедлива. При всьому скептичному відношенні до категорії 

"абсолютного духу" як поза нами сущої абстракції, не можна не визнати, 

що гегелівське пізнання "абсолютного духу" стало  насамперед 

результатом творчості його вільної у своїй колосальній напрузі і 

внутрішньому трагізмі, а також і парадоксальної, тобто тією, що вільно 

породжувала свою власну історико-культурну межу, думки... І саме 

діалектика громадянського суспільства і держави Гегеля демонструє 

зіткнення різних принципів свободи, свободи, що реалізується на різних 

рівнях соціального буття, свободи різних соціальних сил, свободи 

нереалізованих можливостей. Ця діалектика проявляється також у розумінні 

меж держави у її взаємодії із громадянським суспільством, що дозволяє 

оцінити вплив самого громадянського суспільства на державу. І саме 

аналіз ідей раннього Гегеля у більший мірі дозволяє визначити характер цього 

впливу, а тому й взагалі осягнути розуміння природи держави у творчості 

великого філософа. 

Ми зупинимось саме на «ранньому» Гегелі, коли його уявлення про 

діалектику громадянського суспільства і держави ще тільки формувалися, а 

тому сама проблема розуміння меж державної влади розглядалося більш 

різноманітно та динамічно. Це дозволяє більш рельєфно висвітлити відповідні 

погляди філософа в цілісності його системної еволюції в силу того, що у 
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гегелезнавчий літературі основою інтерпретації є саме аналіз «Філософії 

права», ідеї якої пов‘язують з зі специфікою поглядів саме «пізнього» Гегеля.  

Саме у «Філософії права» зміст вказаної діалектики визначається в 

контексті пріоритету держави над громадянським суспільством. Ось чому 

аналіз творів «раннього» Гегеля дозволяє осягнути більш виражену рівновагу 

громадянського суспільства та держави в порівнянні з системною формою 

пізнього періоду творчості, коли в загальному характері соціального синтезу 

вже домінували етатистські аспекти, що власне и дозволило зробити висновок 

щодо пріоритету держави над громадянським суспільством. В цьому зв‘язку і 

визначається інтерес до тих аспектів вказаної діалектики, що враховують ті 

моменти, які не увійшли в більш пізній системний філософсько-правовий 

синтез Гегеля. 

Визначення меж державної влади в гегелівському розумінні є певним 

діалектичним процесом, що має певні риси. По перше. Ці межі 

розкриваються як результат взаємодії внутрішніх потенцій самої держави. По 

друге. У вигляді зовнішнього впливу на державу громадянського суспільства 

(своєрідний вплив знизу). Третє. Як фактор «погляду» держави «до гори», 

тобто до того, що визначає ці межі «зверху». Але є головним те, що ці «межі» 

як наслідок визначаються дуже складним перетинанням всіх факторів, що 

утворюють суперечливе ціле. Підкреслимо лише, що цей зріз проблеми не 

вичерпує всі можливі напрями її розгляду та вирішення. 

 Методологія нашої інтерпретації полягає у наступному: 

- при «зануренні» у дискурс Гегеля інтерпретатором моделюється 

система «Я є Гегель», тобто створюється модель «рефлексії самого Гегеля». В 

результаті цього у інтерпретатора виникає «ілюзія» того, що він «бачить» 

об‘єкти гегелівської рефлексії через призму «власного гегелівського» 

сприйняття, мислення, оцінювання. Іншими словами наше «Я» виступає у 

якості «інобуття» гегелівського «Я». Виникає особливого роду 

герменевтичний простір в межах якого інтерпретатор начебто «примушує» 

інакше звучати вихідний гегелівський текст. 
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- потім в межах та на засадах цього відновленого «паралельного» 

інтерпретаційного простору осмислюється, оцінюється та формулюється 

певний зміст, авторами якого є як сам інтерпретатор, так і «сам Гегель». При 

цьому інтерпретатор як би спекулятивно «примушує» Гегеля с позитивною, 

нейтральною або негативною реакцією сприйняти та оцінити ті чи інші 

проблеми, а також вступити в дискусійний простір з іншими 

інтерпретаторами. Може саме в цьому намаганні відтворити, змоделювати 

«сучасний дух» Гегеля й полягає уся спокуса сучасного нам гегелезнавства? 

Формою цієї інтерпретації і стане для нас «інтерв‘ю» з Гегелем. 

Питання: Ви можете визначити витоки вашого інтересу до проблеми 

розуміння природи держави? 

Гегель: Вже у перші роки свого навчання у Штутгарті мене вразила 

трагедія Софокла «Антігона», з її конфліктом між окремою людиною і 

соціумом, роздвоєнням цілісного буття суспільства. І читаючи Платона, 

Аристотеля я зрозумів, що справжнє життя людини триває саме у полісі як 

деякій моральній спільноті. Саме інтересом до античності, з одного боку, 

було обумовлено моє критичне ставлення до сучасній мені дійсності, а з 

іншого, зробило для мене актуальним питання про можливість гармонії між 

особою та державою, в якій свобода громадян змогла б реалізуватися у 

нерозривній єдності з законами самого суспільства. Вольтер, Монтеск'є, Руссо 

допомогли мені виробити смак до пізнання та оцінки політичних форм 

суспільства. Ну а витоки моїх уявлень у контексті вашого питання слід 

віднести до того періоду, коли я був студентом факультету теології 

Тюбингенського університету.  

Питання: Як би ви могли оцінити саму постановку питання проблеми 

меж державної влади? 

Гегель: В моїй філософсько-правовій системі держава займає особливе 

положення. Держава знаходить себе на рівні об‘єктивного духу, який сам 

розглядається як ступінь руху від суб‘єктивного до абсолютного. А тому межі 

держави закладаються на онтологічному ґрунті в рамках ґенези самого духу, 
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що розвертається у вигляді певних форм. Аналіз природи цих форм и 

призводить до розуміння тієї цілісної соціальної матерії всередині якої 

знаходить себе держава. На рівні об‘єктивного духу держава розглядається як 

з урахуванням його власної внутрішньої структури, так й тих форм, які вона 

знімає діалектично, але які залишаються самостійними в цьому знятті. При 

цьому сама природа держави обумовлює розуміння меж (кордонів) її 

взаємодії з іншими феноменами соціуму, що допомагають своєрідному 

самовизначенню держави «ззовні». Головним з факторів такого 

самовизначення є феномен громадянського суспільства.  

Питання: В чому полягає природа держави? 

Гегель: Держава проявляється в індивідах як думка, вона їх визначає, з 

неї вони починають свій соціальний рух, її бачать у своєї свідомості. 

Філософське бачення держави знаходить два рівня. Перший – визначається як 

політико-правова форма, а другий – з‘являється у вигляді деякої обміркованої 

ідеальності. У своїй єдності ці рівні утворюють етатистську ідею, що 

протистоїть безсвідомої свободі громадянського суспільства, у сфері якого 

більшість людей грає роль дрібних коліс машини.  

В державі присутня деяка онтологічна константа, яку можна визначити 

як розум. Держава складає природу, інтелігібельну реальність індивідів як 

особливого роду імпульс для їхньої індивідуальності. Завдяки цьому імпульсу 

індивіди вимушені надавати державі реальність у формі зовнішньої 

цілісності, тобто сприймати його таким, яким вона є. У випадку відмови від 

цієї реальності індивіди повинні були б загинути, оскільки саме у природі 

держави полягає його роль при захисті їхнього життя та власності. А тому 

навіть дуже погана держава, реальність якої не відповідає поняттю, все ж таки 

залишається для індивідів ідеєю, поняттям, що володарює, якому вони 

повинні підкорятися. Ось чому то загальне, що є у природі індивідів та 

держави , знаходиться як би за межами і деспотичних та тиранічних урядів. 

Внутрішня природа держави може бути визначена через рух, що 

містить у собі у певній єдності законодавчу, виконавчу та судову владу, що 
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зберігають тотожність та стан єдності в кожному акті уряду. Цей рух держави 

є чистим зняттям розрізнення влади, зняття яке забезпечує у будь якого 

індивіда сприйняття держави як чогось органічного. 

Питання: Розуміння природи держави може сприяти при вирішенні 

кардинальних соціальних проблем? 

Гегель: Так, вірно. Я вважаю, що саме правильне розуміння природи 

держави допоможе вирішити проблему об‘єднання Німеччини в єдину 

державу. Важливо усвідомити межі держави, щоб не злякати окремі частини 

німецького соціуму від необхідності її утворення. Важливо усвідомити, що 

держава, як правова ідеальність, зберігає свою цінність незалежно від 

різноманіття форм правління, від способів участі різних соціальних суб‘єктів 

громадянського суспільства у правотворчий діяльності, незалежно від 

національних особливостей (релігії, вдач, освіти, мови). Вказані фактори 

зовсім не свідчать про те, що єдина держава неможлива. Саме ідеальне у 

природі держави и породжує філософську значимість, визначеність та 

ціннісну абсолютність держави, яка спроможна деяким розумовим простором 

охопити весь спектр соціальних протиріч. Важливо лише, щоб ця розумна 

природа держави била знайдена, визнана та філософськи обґрунтована при 

вирішенні конкретної історичної проблеми, пов‘язаною з необхідністю 

об‘єднання Німеччини в єдину державу. Але при цьому в природі держави є 

завжди небезпека присутності чистоти мертвого пафосу розсудливої 

абстрактності, всезагальності, штучного характеру наказового впорядкування. 

Питання: Що може бути покладено в основу розуміння меж держави? 

Гегель: Держава має свої межі. Це засновано на уявленні про те, що 

віщою соціальною формою реалізації принципу свободи є людство. Саме у 

природі людства як цілого реалізується ідея, що має своїм предметом 

свободу. В порівнянні з ідеєю людства держава виступає в якості чогось 

«механічного». З цієї точки зору ми й бачимо межі держави. Саме ідея 

людства демонструє обмежений характер держави.. Антитезою «держава - 

людство» відтіняється негативність буття держави, яка неспроможна 
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вирішити соціальні протиріччя та побудувати гармонічні відносини з 

індивідами. Ідея свободи, що реалізується в природі людства підкреслює 

«механістичність» держави, в якій люди подібні «шестерням». Саме це й 

ставить питання про необхідність виходу за межі держави , що в свою чергу, 

ставить ще більш фундаментальну проблему – проблему її «зникнення» у 

загальному підсумку загальнолюдського генезису. Введення 

основоположного критерію у формулі – «ідея, що має предметом свободу» 

допомагає усвідомленню справжньої ролі держави, а також її кордонів, за 

межами яких держава вже не може витримати діалектичну конкуренцію з 

вищим типом людського стану – людством. Людство як соціотип 

опосередковується ціннісним критерієм свободи та принципом «ідеї», як 

певного фундаменту соціофілософського синтезу. Ціннісна характеристика 

держави пояснюються необхідністю гуманістичного обґрунтування генезису 

та системи остаточних цілей цивілізації та культури.  

Тим більш, що у своєму історичному розвитку держава не завжди була 

наявна у прогресивному та морально виправданому вигляді. Саме «ідея 

людства» и повинна продемонструвати дійсний образ держави. Саме на тлі 

цієї ідеї держава може бути оцінена як ступінь розвитку соціуму, а тому 

держава й не може вичерпати увесь потенціал свободи, що закладений у 

людській природі, яка намагається досягнути вищого ідеалу людської 

цілісності – людства, підпорядкованого лише закону свободи. І лише завдяки 

здійсненню свого морального призначення держава може стати своєрідною 

формою переходу громадянського суспільства в людство. В іншому випадку 

держава етично знищує себе.  

Феномен народу також може бути осмислений в якості деякої межі 

держави. Держава не може протистояти народу як ціле, в єдності всіх владних 

інститутів. Народ має право протистояти державі, але в цьому протистоянні 

може опонувати до держави не як до цілого, а лише до певної його частини 

(наприклад, кабінету міністрів). А тому й висновок – саме народ повинен бути 
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розглянутий як частина держави, як суб‘єкт «державного суспільства», як 

суспільний організм, котрий як би зсередини зв‘язує державу. 

Неможна оцінювати державу формально. Пріоритет загального у 

природі держави не повинен сприйматися лише у вигляді панування 

абстрактних формул, а тому саме реалізм держави протистоїть спробам 

розглядати громадян у якості ізольованих атомів, а народ у цілому розчиняти 

у натовпі окремих людей. Так законодавча влада повинна відмовитися від 

обману народу абстрактною розумністю принципів (ідей) формальної 

державності, якщо ці принципи починають домінувати над фактичними 

інтересами народу. Необхідно врівноважити у парламенті приватні інтереси 

громадянського суспільства з загальнодержавними інтересами. Так, 

враховуючи, що в парламенті є представники громадянського суспільства – 

землевласники, ремісники, підприємці безпосередньою метою яких є лише 

сфера своїх власних приватних інтересів (бажання виторговувати від держави 

якомога більше), то головну роль в процесі цього врівноваження повинні 

зіграти саме державні чиновники. Саме чиновники, що представлені у 

парламенті, повинні бути носіями державного мислення, що підкреслює їх 

кровний зв'язок із державою. 

У парламенті (як частині держави) здійснюється боротьба 

громадянського суспільства і держави як цілого. Держава в особі парламенту 

є соціальним феноменом, котрий як би заперечує самий себе, але в цьому 

запереченні одночасно і затверджує. Таким чином, парламент виступає 

соціальною формою взаємодії громадянського суспільства і держави, а також 

фактором, що покладає межу цим формам буття соціуму.  

Питання: Що лежить в основі уявлень про природу громадянського 

суспільства? 

Гегель: Громадянське суспільство є сферою, що зв'язана феноменом 

«чуттєвості» - як головним елементом дій і прагнень індивіда. У цій сфері 

і виявляється людина як вільна істота, а сама свобода є основним 

визначенням природи індивіда, з урахуванням таких його потреб, як 
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прагнення до пізнання та збереження свого життя. Саме тут людина повинна 

сама діяти та приймати певні рішення. Саме тут кожен повинен мати свій маленький 

будинок, з метою бути в себе самому та з себе самого, з метою – бути у себе, жити і 

працювати самостійно – в іншому випадку він буде простою машиною. 

Громадянське суспільство це духовна субстанція, що абстрактно 

відокремлюється на велику безліч вільних людей (родини, окремі індивіди), 

які визнаються як самостійні особистості, дійсність яких забезпечується у 

державному житті. 

Громадянське суспільство це формальна загальність з відносною 

тотальністю вольових відносин індивідуумів один до один до одного. При 

цьому індивіди виступають у якості особливих для себе, тобто їхнє для-себе-

буття заперечує можливість абсолютної єдності. 

Фундаментальною основою громадянського суспільства є буття станів, 

завдяки яким окремі громадяни піднімаються над зовнішньою загальністю, 

соціалізуються й у такий спосіб проста безліч індивідів як неорганічна форма 

знаходить свою органічність. Стани громадянського суспільства мають 

особливу базу свого матеріального існування (відповідні види праці, потреби, 

засоби їхнього задоволення, цілі, інтереси, звички, природні таланти й уміння), 

що власне й дає підстави визначити ці безлічі (маси) осіб як стани в їхньому 

розрізнянні. При цьому розподіл у станах індивідів залежить також й  від 

випадку і сваволі, а тому й випадковому задоволенні мінливих потреб. Ці 

потреби створюють певну систему, в межах якої індивіди отримують певне 

задоволення і завдяки якій усвідомлюють себе складовою суспільних зв'язків. 

При цьому виявляється більша схильність людей до збереження себе в 

економічних відносинах, ніж у політичних. 

В громадянському суспільстві буття станів може бути співвіднесене з 

буттям самого народу. Відносини індивідів один до одного визначаються в силу 

індивідуально - природних зв‘язків, в той час як у державі - ці зв‘язки є відношенням 

між індивідами як особистостями. Але все ж таки індивідуальність окремих людей не 

розчиняється в загальних формах держави та конституції.  
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В громадянському суспільстві критерієм об'єднання індивідів стає частіше 

миттєвий, а не постійний інтерес, що виражається в непомірних амбіціях 

окремих індивідів, що й призводить до різноманітних протиріч між ними.  

Соціальні відносини суспільного життя дуже заплутані, різноманітні, а 

тому з цих відносин часом складніше вийти, ніж взагалі не вступати в них. 

Взагалі важко змусити індивідів у сфері громадянського суспільства 

відмовитися від своїх прав заради суспільного блага, а саме тому дуже часто 

здійснення справедливості у громадянському суспільстві означає лише 

перемогу одного угруповання над іншим; 

В громадянському суспільстві знімається природний стан. Громадянське 

суспільство є соціальною основою правових відносин, які в свою чергу стають 

можливими завдяки державі. Таким чином, громадянське суспільство - це 

сфера, яка може бути визначена як інший рівень розвитку природного стану, 

але вже структурованого завдяки праву. Право нагадує хвилю, яка спрямована 

від держави до громадянського суспільства, але потім відштовхуючись від 

нього знову прямує до свого джерела. 

Питання: Що саме у природі громадянського суспільства визначає певні 

межи держави? 

Гегель: Це насамперед ті засади у природі громадянського суспільства, 

які визначають природу діалектичної взаємодії громадянського суспільства і 

держави.  

Держава як законодавство розуму у своєму відношенні до 

громадянського суспільства не може встановлювати тільки одну лінію 

соціально-моральної досконалості. Індивід повинен мати право на відхилення 

траєкторії свого власного руху у стихії взаємодії громадянського суспільства і 

держави. Сама діалектика громадянського суспільства і держави (чуттєвості та 

розуму) стає значущою в силу визнання такої їх взаємодії, коли ідеї розуму 

оживлюють емпіричну основу суспільства, що й ставить питання щодо 

можливості формулювання принципів існування людини в просторі держави 

та громадянського суспільства.  
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Необхідно усвідомити, що саме духовний стан громадянського 

суспільства (інтриги, впливовість родин та їх амбіції, намагання низових станів 

бюргерства претендувати на державні посади, а тому й конкуренція з боку 

знаті) ускладнює функціонування державної влади (і перш за все влади 

представницької). 

І держава і громадянське суспільство мають свої власні етичні межі, 

розуміння яких дозволяє оцінити значимість і абсолютність «царства божого» з 

його власними ідеальними кордонами. Саме ця оцінка дає можливість державі 

й громадянському суспільству захиститися від руйнівного впливу хибних 

ідей та цінностей, а також тверезо оцінити власну моральну виправданість 

своїх власних інтересів. 

Розуміння природи громадянського суспільства і держави допомагає 

уникнути глобальних соціальних протиріч і конфліктів. Громадянське 

суспільство - держава стає віссю структурування цілісного людського соціуму, а 

в ідеалі можна говорити навіть про «трійцю»: «громадянське суспільство – 

держава – людство». Природа функціонування цієї «трійці» зв'язана зі 

служінням розуму доброчинності – як гуманістичним критеріям здійснення 

людського буття. 

Від природи співвідношення громадянського суспільства і держави 

залежить ступінь взаємозв'язку і моральний рівень співвідношення прав і 

обов'язків індивіда. 

 Питання: Як співвідносяться держава і громадянське суспільство у 

сфері матеріальних відносин та інтересів? 

Гегель: Сфера матеріальних відносин є тим простором, у якому між 

індивідами (як головним елементом громадянського суспільства) і 

державою виникають суперечності.  Які шляхи виходу з них? 

Насамперед, матеріальні інтереси повинні стати правами громадян, тобто 

знаходитися в структурованому завдяки праву стані всередині 

громадянського суспільства. Подібною структурою є, наприклад, цех, я к 

елемент громадянського суспільства, що сприяє реалізації права індивідів 
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заробляти для себе на життя, якщо при цьому вони не порушують цивільних 

законів. Якщо ж матеріальні інтереси не соціалізовані у громадянському 

суспільстві, то й держава щодо них поводиться індиферентно. Громадянське 

суспільство, таким чином, змушує державу виявити належне уміння щодо 

розв'язання матеріальних протиріч, й тим самим сприяти інтересам самої 

особистості. Так, якщо цех порушує право індивіда добувати засоби до 

існування (наприклад, внаслідок виключення його з за будь якою причиною з 

цеху), то держава відмовить своєму громадянину у правах, якщо не 

допоможе йому. Ось чому матеріальні інтереси індивіда в тій чи інший 

структурі громадянського суспільства повинні бути визнані правами 

громадянина. Неможливість гідного перебування індивіда в структурі 

громадянського суспільства з необхідністю ставить питання о перебуванні 

індивіда в самій державі в якості громадянина. Повинен бути баланс 

комплексу прав і обов'язків, які має індивід всередині громадянського 

суспільства (наприклад, у зв‘язку з належністю до цеху), а також які він має 

як громадянин держави. У самій природі громадянського суспільства є те, що 

в ньому права окремої людини стають правами держави, що держава бере 

на себе обов'язок проголошувати і захищати права людини як свої власні. 

Держава, яка спроможна зробити це може бути названа громадянською 

державою. 

Соціально-економічне буття індивіда пов'язується з буттям держави, як 

гаранта здійснення його прав, і таким чином, з необхідністю встановлення  

меж впливу держави на громадянське суспільство. Так держава не повинна 

всесильною у своєму впливу на власність народу, бо саме  деспотична 

держава неминуче деформує відносини власності у суспільстві. Щоб цього 

не відбулося, держава повинна усвідомити свою власну залежність від 

розвитку матеріальних факторів у сфері громадянського суспільства. 

Питання: Що є громадянською державою? 

Гегель: Громадянська держава – це держава яка: 

- усвідомлює потреби громадянського суспільства; 
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- усвідомлює цінність права як способу вирішення проблем і колізій 

всередині громадянського суспільства; 

- створює правову модель свого взаємозв‘язку с громадянським 

суспільством, результатом чого створюється дихотомічна конструкція 

громадянське суспільство – громадянська держава, як інституційна основа 

можливості громадянського суспільства реалізувати свої права. Саме така 

держава стає державою в справжньому розумінні цього слова, державою, що 

здійснює розумну взаємодію с громадянським суспільством, а тому й реально 

забезпечуючи захист самого індивіда від соціальних конфліктів та струсів.  

Питання: Діалектика громадянського суспільства і держави має 

ціннісний характер? 

Гегель: Так, повинна бути цілісна система державних гарантій 

недопущення деформації цінностей громадянського суспільства, що 

проявляється, наприклад, в нав‘язуванні всьому соціуму (системі громадянське 

суспільство – держава) ідеології, котра здатна зруйнувати правові цінності. Так 

предметом цивільного законодавства повинно бути лише зовнішнє буття 

людей в межах світської держави, що передбачає наявність, а тому й 

необхідність розуміння ціннісної природи самої людини. Головною з людських 

цінностей є, перш за все, свобода, можливість і необхідність робити вільний 

вибір в здійсненні морального ідеалу. Саме свобода, що набуває правової 

форми, здатна зв‘язати громадянське суспільство та державу загальною та 

гуманною метою. А тому – мало бути державі лише гарантом задоволення 

матеріальних потреб, необхідно гарантувати й політичну свободу, завдяки 

чому держава отримує особливе етичне значення та цінність. 

Ціннісний характер держави пов'язаний також й з тією обставиною, що 

самого по собі вільного функціонування громадянського суспільства щодо 

реалізації індивідами своїх матеріальних потреб ще недостатньо, щоб визнати 

абсолютну цінність буття самих індивідів. Необхідно пам‘ятати, що замкнений 

на себе життєвий цикл громадянського суспільства обмежує соціальний 
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простір індивідів, що пов‘язане з постійною можливістю втрати ними 

політичної свободи.  

Держава повинна зробити все можливе, щоб не стати «машиною», що 

неминуче виникне у випадку розриву діалектичної єдності громадянського 

суспільства та держави. Останній обставині також може також сприяти 

відсутність або нерозвинутий характер етико-філософської культури всього 

соціуму, який не орієнтований на реалізацію вимог політичної свободи, 

моральної єдності громадянського суспільства і держави як критерію 

гармонійних соціальних відносин.  

Завжди треба пам‘ятати про те, що від природи міри та органічності 

взаємодії громадянського суспільства і держави залежить характер їх 

загального впливу на природу людської індивідуальності. Ось чому такими 

розумними були стародавні греки, які мали вміння завдяки вакханаліям 

розкріпачити жінок, на відміну від середньовічної Європи, яка відправляла їх 

на костер. Звідси й висновок – сама природа індивіда є своєрідним полем 

боротьби між громадянським суспільством та державою, а тому однозначна 

перемога одного начала над іншим рівнозначно деформує вільний розвиток 

особистості. Але й треба розуміти й те, що самий індивід може стати суддею 

результату цієї боротьби, що накладає і на нього самого певну відповідальність 

за своє майбутне. 

Питання: Що у природі громадянського суспільства може бути 

каталізатором протиріч в середині самої держави?  

Гегель: Так, є фактори впливу громадянського суспільства на державу, 

що породжують певні суперечності всередині самої держави. Ці фактори 

пов‘язані: 

по-перше, з принципом автономії як індивіда, так й громадянського 

суспільства; 

по-друге, з безсвідомим вільним життям, як особливою стихією 

громадянського суспільства, що зіштовхнулася з правовою формою 

державності. Ця безсвідомість проявляється перш за все в тому, що індивіди у 
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своїх діях не мають однієї загальної ідеї, хоча діалектика цієї безсвідомості у 

формі зовнішніх стосунків людей з часом трансформується в деяку невидиму 

ідею, яка модифікується у поняття держави, що у свою чергу завжди 

знаходиться понад і поза тих про справи яких розповідає історія. 

по-трете, з відносинами панування та підкорення, з логікою тих, хто 

панує і тих хто підкорюється;  

по-четверте, з принципом власності. Держава і громадянське суспільство 

пов‘язані відносинами власності. А самий феномен власності має 

субстанціальне значення для стабільності та політичної рівноваги в соціумі. 

Відносини власності, в яких рельєфно проявляються хижі інстинкти індивідів, 

є автономними по відношенню до держави, яка не ставить перед собою мету 

фундаментального втручання в її основи та принципи функціонування. Ця 

автономність і може стати причиною соціальних антагонізмів громадянського 

суспільства в тому випадку, коли держава не зможе визначити кордон, в межах 

якого відносини власності не зможуть дестабілізувати суспільство. 

Держава не може абсолютно утримуватися від врегулювання відносин 

власності як основи забезпечення економічної та соціально-політичної 

стабільності громадянського суспільства. Відмова від цього створила б 

ситуацію загрози для існування самої держави., а тому держава має право 

вимагати від громадянського суспільства певну жертву у справі гармонізації 

відносин власності за допомогою права. При цьому на врівноважене безправ‘я 

власників повинно стати основою цієї гармонізації, а врегульоване та 

гарантоване державою право власності, матеріальна реалізація якого у стихії 

громадянського суспільства буде породжувати лише турботу та гордість 

індивідів. 

Питання: Що може зробити громадянське суспільство у випадку 

кризових процесів у державі, які обумовлені саме природою громадянського 

суспільства?  

Гегель: Метою громадянського суспільства має бути недопущення краху 

держави, що має причиною порушення міри соціальної справедливості у бутті 
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самого громадянського суспільства. Прикладом цього може бути вирішення 

питання про кількість багатства, що повинно попередити помсту маси 

населення, яку вічно обдурюють та пригнічують. Ось чому розв‘язання 

соціальних суперечностей в межах держави дає шанс самому громадянському 

суспільству усвідомити свій розумний та моральний характер. 

Саме завдяки моральним зусиллям громадянське суспільство спроможне 

переглянути рівень своїх прав и потреб і таким чином врятувати себе у кризі 

всього соціуму. 

Питання: В чому ще проявляється діалектика громадянського 

суспільства та держави? 

Гегель: Діалектика громадянського суспільства і держави може бути 

також представлена як діалектика частини і цілого. У випадку коли ціле 

об‘єднує частки в їх кризовому стані (ситуація відсутності гармонії в середині 

самого цілого), тоді частина може скористуватися правом необхідного 

відокремлення від цього цілого. В цій ситуації вплив цілого на чужі до нього 

частини є неправомірним. Більш того, тоді сама частина отримує та поновлює 

присутнє їй право індивідуальності. Таким чином, громадянське суспільство 

має право на автономію та відокремлення у випадку неправомірного впливу з 

боку цілого, тобто держави. В цьому праві на відокремлення громадянського 

суспільства само право повинно мислитися як дещо тотожне поняттю свободи 

в єдності суб‘єктивних та об‘єктивних моментів. В соціумі повинні бути 

передбачені можливості протиставлення суб‘єктивного (індивіди) та 

об‘єктивного (громадянське суспільство - держава). Якщо об‘єктивне (маючи 

на меті свою власну гармонію, а вищи цінності мають розумний та моральний 

характер ) намагається звести до мінімуму суперечності з суб‘єктивним, то в 

цьому випадку право частини на відокремлення від цілого є негативним, а тому 

й призведе лише до загострення відносин у соціумі. 

Серйозним випробуванням для якості взаємозв‘язку громадянського 

суспільства і держави є війна, оскільки саме вона дозволяє перевірити стійкість 

зв‘язку між цілим та його частинами. Тут здатність проникнення в сутність 
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того, що відбувається не є необхідною для приватної особи, а тому саме на 

державу и покладається головна відповідальність, а тому й можливість 

вимагати від громадянського суспільства сприяння у своїх цілях. Разом із тим, 

саме громадянське суспільство не може у цій ситуації дати більше, ніж це 

відповідає його власним стимулам та внутрішній схильності. 

Питання: Якою є роль права в діалектиці громадянського суспільства та 

держави? 

Гегель: Головною обставиною, що перевіряє міцність зв‘язку 

громадянського суспільства та держави, є відповідність реального буття 

громадянського суспільства праву самої держави, характеру діючих у соціумі 

законів. Ось чому є таким важливим питання щодо міри дійсності права, про 

реальну роль діючих законів держави у сфері громадянського суспільства.  

Якщо дійсність буття громадянського суспільства не опосередкована 

правової дійсністю держави (тобто право і дійсність громадянського 

суспільства є самостійними і незалежними один від одного), то у випадку 

виникнення кризової ситуації в соціумі страждає як громадянське 

суспільство, так й держава. Розходження соціальної дійсності та 

регуляційного призначення права (відсутність віри в правові приписи, повага 

до закону) є показником кризи як громадянського суспільства, так й держави. 

Є важливим, щоб право було правом, що відповідає порядку речей. 

Саме правова дійсність, що відповідає порядку речей, повинна виступати 

основним критерієм у визначенні суті діалектики громадянського суспільства 

і держави.  

Більш того, саме ця діалектична співвіднесеність стає певною істиною, 

коли вдається знайти реально-розумне у природі взаємозв'язку 

громадянського суспільства і держави. Підставою цієї діалектики і буде 

зустрічне прагнення схильностей громадянського суспільства і законів 

держави. 

Право не повинне виступати інструментом відокремлення 

громадянського суспільства від держави. Це мало місце, коли самосвідомість 
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німецького суспільства використовувала право як інструмент свого власного 

відокремлення від цілого (держави), що й стало причиною роздробленості 

німецької нації. Неможна забувати, що наявність народу як нації зовсім не 

передбачає автоматичну наявність держави.  

 Питання: Ви маєте на увазі, що поняття нації також відображається у 

діалектичній взаємодії громадянського суспільства і держави? 

Гегель: Так, звичайно. У цьому зв'язку можна говорити про наступну 

модель: громадянське суспільство-нація-держава, де нація опосередковує 

взаємодію громадянського суспільства і держави. Можна навіть говорити про 

певну тенденцію до злиття громадянського суспільства і нації. Хоча в цьому 

є також певна неповнота і неорганічність у силу того, що цій єдності заважає 

принцип особистості, індивідуальності, що у свою чергу впливає на ступінь 

зв'язку нації і держави, розплавляючи їхню єдність.  

Питання: Як би ви визначили роль принципу особистості у взаємодії 

громадянського суспільства і держави? 

Гегель: Принцип особистості є основою діалектичних взаємодій 

усередині всієї системи громадянське суспільство - держава. Людина, так чи 

інакше, залишається сама за себе, її гідність і доля не зв'язані з певним 

класом. Людина сама вступає в єдиноборство зі світом і або гине в ньому, 

або перетворює його. Таким чином, державі протистоїть не лише 

громадянське суспільство у формі національної тотальності , але і 

громадянське суспільство в його індивідуальній роздробленості. Тому й сама 

природа громадянського суспільства стає дуже суперечливою, коли у спробі 

визначити його сутність і призначення зіштовхуються між собою індивіди і 

держава. І якщо держава прагне побачити в громадянському суспільстві своє 

цілісне доповнення, свого компаньйона, то індивіди намагаються побудувати 

усередині громадянського суспільства свою власну «державу», своєрідні 

кола панування, сферу «свого», конструюючи, таким чином, свою 

«політичну власність». Ця сфера виражається у наявності різноманітній 

власності, яка виключає усяке втручання держави і яка розподіляється без 
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яких-небудь загальнодержавних правил і принципів, створюючи як наслідок 

незалежну від держави систему прав. Це виражається також у відчуженні 

політичної влади і політичних прав від держави як цілого в особі її 

відповідних бюрократичних структур і організацій. Потреби держави 

ігноруються змістом обов'язків «окремої» людини як члена іншої політичної 

ієрархії громадянського суспільства - князівського будинку, стану, міста, 

цеху. Саме ця політична ієрархія громадянського суспільства завойовує 

права державного характеру, у зв'язку із чим скорочується міць і прерогативи 

справжньої держави, яка не в силах протистояти окремим індивідуумам, а в 

остаточному підсумку і втрачає свою владу. Це домінування принципів 

громадянського суспільства призводить до того, що законодавча, судова, 

духовна і військова влади нерівномірно та безладно змішувалися, поділялися 

і з'єднувалися в різноманітний спосіб подібно власності приватних осіб. Ось 

чому сучасна мені будова німецької державності є лише певною сумою прав, 

що були відняти окремими частинами громадянського суспільства від 

держави. 

Питання: В яких формах ми бачимо протистояння громадянського 

суспільства і держави? 

Гегель: Ми бачимо справжню битву за «право» між центровою 

енергією держави та відцентровою силою громадянського суспільства. Битва 

між всезагальністю права гарантованим державою і правом приватним, що 

зв‘язано із власністю, економічним статусом станів, їх політичною 

могутністю та самодостатністю. Протистояння громадянського суспільства і 

держави трансформується в боротьбу різного праворозуміння в особі його 

різноманітних соціальних носіїв з їх індивідуальними формами 

правосвідомості. Це протистояння і визначає характер правового стану 

системи громадянське суспільство - держава, але це не є цілісним та 

всезагальним правовим станом. Тут ми бачимо, перш за все, результат 

політичної дисгармонії між індивідом, громадянським суспільством та 

державою. При цьому політична експансія станів проявляється також у 
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війнах всередині самого громадянського суспільства, що як наслідок і 

державу розриває на шматки. За військовими діями станів немає держави, а є 

лише правова анархія. Розколоте, у стані війни станів громадянське 

суспільство позбавляє себе свободи у тій мірі, в якій відмовляє державі як 

носію цілісної системи духовно-моральних, правових, загальнонаціональних 

цінностей. Сам по собі феномен війні станів (громадянської війни?) дозволяє 

перевірити як наявність або відсутність державної влади, а також встановити 

– яка саме соціальна сила заважає створенню держави як форми соціального 

миру, соціальної цілісності. 

Ось чому божим провидінням відзначена та держава, де право зв‘язує в 

єдине ціле інтереси нації з інтересами громадянського суспільства і держави. 

Питання: Як співвідносяться народ та держава? 

Гегель: Держава впливає на народ як тотальну цілісність, як на 

народний дух. Природа цього впливу в тому, що він повинен враховувати 

дух цього народу, що й передбачає певний зворотній зв'язок. Цей вплив 

повинен бути пристосований до народного духу. Лише в цій ситуації народ 

приймає таку державу і починає піклуватися про неї. Ось чому природа 

держави повинна відобразити в собі різні способи цього впливу. 

Питання: Але якщо б знайшлася політична сила здатна здійснити той 

правовий синтез, то якою повинна була б бути держава?  

Гегель: Держава повинна враховувати природу громадянського 

суспільства, а тому й не повинно переносити на свою власну природу ті 

закономірності буття, що притаманні частинам громадянського суспільства. 

Машиною або ієрархічною державою буде та держава, яка намагається 

підпорядкувати себе всю сферу громадянського суспільства, всі його 

установи, які безпосередньо зв‘язані із самою природою громадянського 

суспільства – с мовою, культурою, вдачами та релігією. Не є розумним 

повністю визначати та врегульовувати всі ці сторони життя станів та 

корпорацій, а також до дрібниць визначати самостійну та живу діяльність 

громадян, втрачаючи тим самим  
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опору в почутті їх власної гідності. Подібне посягання є не шляхетним, 

аморальним та позбавляє громадянське суспільство дійсної свободи. Держава 

повинна визнати суперечливий характер громадянського суспільства, його 

«не ідеальність», з урахуванням відмінностей між індивідами в мові, освіті та 

вдачах, різниці в залежності від станової приналежності. Всі ці відмінності 

повинні бути розглянуті та оцінені як обов‘язкові умови існування сучасних 

держав, а саме наявність цих відмінностей повинно виключити  

тотальну відповідальність держави за все, що відбувається у 

громадянському суспільстві.  

І якщо б держава все ж таки спробувала взяти на себе відповідальність 

за все, що відбувається у громадянському суспільстві в намаганні розв‘язати 

всі його суперечності, то подібна спроба однаково була б приречена, навіть 

якщо при цьому було б використано право. Більш того, подібна спроба 

неминуче деформувала би й природу самої держави. 

Звідси випливає розуміння державою принципу свободи як основи 

буття громадянського суспільства, розуміння необхідності сприяти 

внутрішнім процесам самоорганізації громадянського суспільства, якщо, 

звичайно, саме громадянське суспільство зробить крок на зустріч державі. Це 

може проявитися у ситуації, коли громадянське суспільство візьме на себе в 

межах права функції щодо контролю своїх власних процесів та відносин. 

Наприклад, коли буде мати свободу у ряді сфер судочинства, управління, при 

вирішенні поточних справ у щодо дотримання законів та звичаїв.  

Втручання держави необхідно лише у тому випадку, коли в 

громадянському суспільстві тривають процеси, що перешкоджають 

процвітанню громадянського суспільства. Таким чином, допомагаючи 

реально та свідомо руху громадянського суспільства вперед, держава тим 

самим отримує свій морально-правовий статус, який визначається у 

справжньому правовому впливі держави на громадянське суспільство. Лише 

в цій ситуації держава вправі розраховувати на довіру до себе з боку 

громадян. Лише в цій ситуації виникає морально-правовий взаємозв‘язок, 
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регулятивний характер якого не дозволяє державі втручатися у всі сфери 

громадянського суспільства, що й могло бути сприйнято громадянами як акт 

недовіри їх моральних почуттів. Ця недовіра небезпечна ще й тим, що 

громадянське суспільство оцінюючи себе очами держави, так би мовити, 

набуває цю негативність в моральному баченні та оцінці самого себе, що 

породжує всередині громадянського суспільства відносини, що ґрунтуються 

на недовірі та взаємному байдужому ставленні один до одного його 

суб‘єктів. 

Слід також мати на увазі, що засновано на розумі усвідомлення 

природи держави в умовах його відторгнення громадянським суспільством, 

зовсім не припускає усвідомлення цього формального заперечення с боку 

самого громадянського суспільства. Так громадянське суспільство може 

досить ілюзорно вважати, що воно  

цілком охоплюється державою або навпаки, що воно, громадянське 

суспільство і є державою. Причиною цього і є розглянути нами вище 

торжество приватного над загальним, егоїзм станів, неможливість 

абсолютної реалізації права, універсальний та цілісний характер якого 

знищується протистоянням всередині громадянського суспільства. 

Питання: Що може полягати в основі філософського розуміння 

природи синтезу громадянського суспільства та держави? 

Гегель: Визначення необхідної єдності громадянського суспільства та 

держави у філософсько-правовому розумінні повинно відкинути емпіричний 

підхід в сулу його позитивної нікчемності. Саме позитивізм намагається 

виключити абсолютну єдність того, що є єдиним і того, що складає безліч, а 

тому й фіксує такі поняття як «природний стан», «божий правовий стан», 

«абсолютність вищої влади» в якості лише особливих, але не універсальних 

сутностей, тим самим спотворюючи їх природу. Дійсно науковий підхід 

полягає в тому, що щоб зрозуміти «абсолютну ідею моральності», яка є 

єдино здатною здійснити діалектичний синтез, привести до простої 
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тотожності як «природний стан» (як засаду громадянського суспільства), так 

й велич правового стану (державу). 

В цьому зв‘язку проблема діалектичної єдності громадянського 

суспільства і держави пов‘язана з визначенням ролі і призначення народу як 

абсолютної моральної цілісності. При цьому сама по собі жива 

індивідуальність народу може бути зрозумілою, якщо відштовхнутися від 

всезагальної необхідності, завдяки якій цілісність як існування розпорошених 

елементів повинна зобразити себе у народі. Необхідність, таким чином, 

виступає у якості внутрішньої сутності потенцій, що змінюють одна одну в 

бутті громадянського суспільства та держави. Завдяки необхідності триває 

безперервне становлення народу у часі, еволюція його форм, зміна тих 

потенцій, що з часом виключаються або стають мертвими. В силу уявлення 

про народ як всезагальне стають більш зрозумілими моральні засади 

соціальної взаємодії індивідів на рівні громадянського суспільства. Саме 

моральна цілісність народу повинна перешкоджати суперечностям, 

пов‘язаним з майновим принципом, негативній диференціації 

громадянського суспільства, що призводить до нерівності. Саме на державі 

полягає обов‘язок підтримувати моральну цілісність народу завдяки 

можливості використання сили, контролюючи розростання майнової системи 

в громадянському суспільстві.  

Питання: Який правовий зміст має принцип абсолютної моральності? 

Гегель: Я вже відмітив, що сфера права є об‘єктом боротьби 

громадянського суспільства та держави, а ідеальне у природи права прагне 

знайти рівновагу у конфлікті різних правових принципів, що представлені 

приватним, публічним та міжнародним правом. В результаті осягнення 

абсолютної моральності стає можливим побачити історичну відносність 

перемоги одного правового принципу (соціального інституту) над іншим, а 

також побачити прояв соціальної діалектики в цілісності та рівновазі самої 

абсолютної моральності. Таким чином, абсолютна моральність може бути 

розглянута як універсальна форма історичного та діалектичного руху 
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потенцій різних соціально-правових принципів, а також соціальних тіл 

громадянського суспільства та держави. 

Як громадянське суспільство, так й держава коливаються на вагах 

абсолютної моральності, позбавляючись в кінцевому рахунку самостійної 

субстанціальної значущості. 

Питання: Якою є роль станів у бутті держави? 

Гегель: Сама держава в особі уряду генетично пов‘язана з буттям 

певного стану, його соціальним статусом у державі, його здатністю у своїй 

свідомості утримувати специфіку всіх інших станів, зберігаючи при цьому 

свою індивідуальність та життєвість всіх частин громадянського суспільства. 

Вказана життєвість являє себе в абсолютній ідеї, яка за своєю всезагальною 

природою є абсолютною тотожністю в розрізненні. Абсолютна ідея у 

своєму буттєвому вимірі є відношенням станів, а внутрішня діалектика цього 

відношення ґрунтується саме в розрізненні станів. Таким чином в межах 

діалектичного синтезу громадянського суспільства та держави, громадянське 

суспільство є перед усім буттям станів, а держава визначає їх статус, фіксує 

їх співвідношення в середині громадянського суспільства, а також їх роль, 

значення у бутті самої держави. Так роль абсолютного стану (тобто стану, 

що формує уряд) у всезагальному соціальному русі стає більш складною, 

подвоєною в силу того, що зберігаючи себе як стан громадянського 

суспільства, він стає також суттєвою частиною і потенцією самої держави. 

Стан, що формує уряд, є своєрідним мостом, що з‘єднує громадянське 

суспільство та державу. В їх взаємодії виникає деяка подвійність. З одного 

боку, фіксується діалектика буття станів на рівні громадянського суспільства 

в ситуації, коли держава фактично не конституйована, а з іншого, коли 

конституйована одним з станів держава вступає у взаємодію з іншими 

станами, утворюючи перший етап у взаємодії громадянського суспільства та 

держави. Методологічне значення аналізу основних закономірностей буття 

станів визначається загальним розумінням діалектичної єдності 
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громадянського суспільства та держави, складностями та неоднозначністю їх 

взаємодії та взаємовпливу. 

Держава обмежена в силі свого втручання в процеси громадянського 

суспільства. Це обмеження стає можливим завдяки універсальному впливу 

права, що зв‘язує всю природу соціуму духовною дійсністю. Держава, якщо 

вона держава, повинна усвідомлювати ту обставину, що початкова 

стихійність, суперечливість та кінцева байдужість у взаємовідносинах 

індивідів завжди залишається певною константою буття громадянського 

суспільства, усвідомити також й те, що абсолютне зняття всіх 

суперечностей громадянського суспільства держава здійснити не в змозі. Це, 

наприклад, пов‘язано з наявністю механічної, бездуховної та незабезпеченої 

праці у стихії громадянського суспільства, коли для індивідів існує постійна 

небезпека бідності. Ось чому особливе протистояння багатства та бідності є 

фактором найвищої розірваності волі, внутрішнього обурення та ненависті.  

Держава повинна усвідомити, що самодостатність буття окремих станів 

є цінною сама по собі, а тому формальна спроба знищити привілеї одного 

стану по відношенню до інших не означає можливості досягнути станової 

рівності (подібно тому, що відбувалося під час французької революції). 

Самодостатність і відмінності станів зовсім не означають, що сам процес 

конституювання соціуму як цілого є негативно суперечливим. 

Саме розрізнення станів діалектично припускає всезагальну моральну 

спрямованість конституювання духу всього соціуму, спрямованість, що 

вступає у взаємодію з різними видами соціальної віри станів громадянського 

суспільства. В тому числі, по перше, віри у загальність принципу дієвого 

перебування держави у сфері громадянського суспільства, як сфери його 

наявного буття, а по друге, віри у те, що саме держава зможе стримати цю 

класову, станову відокремленість у своєму для-себе-бутті громадянського 

суспільства. Саме ця відокремленість й може призвести до ситуації 

смертельного протистояння громадянського суспільства з основами самої 

державності, що в свою чергу ставить й громадянське суспільство на межу 
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самознищення. Саме в цьому зв‘язку и повинна бути осмислена теза про 

необхідність потрясіння державою громадянського суспільства за допомогою 

війни, що діалектично пов‘язується з правосуддям людського права як форми 

політичного буття народу. 

Питання: В чому полягає діалектика буття народу у таких складних 

стосунках між державою та громадянським суспільством? 

Гегель: Так, народ приречений на діалектику свого власного буття. 

Можна знайти протиріччя у бутті народу як держави, як демосу у власному 

розумінні слова, народу як сукупності сімей та особистостей. Що може бути 

яскравішим ніж протистояння народу, як пана та правителя та народу, якого 

у вигляді певної маси постійно обдурюють та примушують до чогось. Звідси 

смішний контраст між думкою народу про самого себе та його реальним 

буттям, між необхідністю та випадковістю у його бутті, що також пов‘язане з 

принципом одиничності демосу. Але й принципіальним є те, що завдяки 

державі народ отримує можливість дізнатися про себе. Через взаємодію зі 

своєю власною природою на рівні громадянського суспільства народ 

приходить до свого самоусвідомлення – уряду, закони якого є засобом 

становлення самосвідомості держави як цілого. Завдяки цьому повинні бути 

подолані коливання різних думок громадянського суспільства стосовно 

загального блага народу як цілого. Але лише тоді самосвідомість народу 

знімає протистояння громадянського суспільства та держави, коли у своїй 

власній природі народ зможе знайти більш високе та субстанціональне – 

абсолютну свободу. Саме абсолютна свобода знищує всі відмінності 

громадянського суспільства, всі духовні сутності, на які розпадається ціле. В 

наслідок зняття духовних мас громадянського суспільства виникає рух 

загального самоусвідомлення всередині самого народу - взаємодія форми 

загальності і форми особистої свідомості. Цей рух і є передумовою того, що 

усвідомлення народом своєї свободи робить з свободи субстанцію, яка вже 

має своїм предметом саму себе. Але неможливість постійного перебування 

цього руху у чистому вигляді зіштовхує свободу із своїм інобуттям, 
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негативною дією – опредмечуванням, внаслідок чого знову проявляються 

стійки духовні маси – стани громадянського суспільства, а також органи 

різних влад – держава.  

Питання: Можна поставити питання про особливу соціальну форму як 

кінцеву стадію ґенези природного стану?  

Гегель: Кінцевим результатом спів-буття громадянського суспільства і 

держави є втрата кожним з цих соціальних феноменів своєї особливості та 

протиставлення один одному. Саме істотна неможливість держави зняти та 

вирішити всі суперечності громадянського суспільства й призводить саму 

державу як наслідок к особливій стадії розвитку – к державному суспільству 

як соціальному синтезу, витоками котрого є єдність природного, вольового 

та морального принципів. Ось чому державне суспільство може бути 

розглянуте як суспільство, що містить в собі єдиний, індивідуальний 

народний дух, формами організації якого є права індивідів, а також 

конституйовані державою закони, що регулюють відносини між ними.  

Джерелом законів є парламент, але він будучи частиною держави є тим 

соціальним простором, в якому здійснюється боротьба громадянського 

суспільства з державою як цілісністю. В цьому полягає особлива діалектична 

природа парламенту: він заперечує загальність держави завдяки тому, що 

містить в собі як представників громадянського суспільства, так і 

репрезентує народ, на який і впливає. Саме феномен парламенту є формою 

взаємодії громадянського суспільства та держави, а тому й певною 

структурою державного суспільства. Саме в державному суспільстві завдяки 

парламенту є збалансованою взаємодія та вплив один на одного - держави та 

громадянського суспільства. Саме завдяки парламенту громадянське 

суспільство усвідомлює та конституює себе як громадянське суспільство, як 

цілісність, але не суперечливий конгломерат соціальних потенцій, що 

зжирають один одного. 

Питання: Соціальна революція може поставити питання про межі 

держави?  
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Гегель: В бутті соціуму виникають ситуації, коли індивіди з високими 

ідеалами та зрілими думками готові відмовитися від дійсності реальної 

держави заради більш чистого, вільного стану, що й породжує прагнення 

знести будь які перепони на шляху загального блага .Але можливий при 

цьому крах держави може мати своїм наслідком падіння всього соціуму, що в 

свою чергу призведе до кризи в громадянському суспільстві. І в цій ситуації 

вже ніхто не зможе розумно вирішити, що саме слід знищити, а що 

залишити. Ось чому в умовах кардинальних й навіть руйнівних історичних 

змін повинно бути підтриманою та держава, яка хоч в якісь мірі намагається 

набути морального та справедливого характеру. Саме моральність в 

критичний момент визначає результат змін в державній сфері. 

Питання: Якою повинна бути держава?  

Гегель: Держава повинна бути необхідною формою правового зняття 

стихії природного стану, бути початком, що гармонізує саму необхідність 

соціального буття людей, бути розумом цієї необхідності. Завдяки державі 

ми повинні побачити явище покаяння самої необхідності за її власний гріх – 

жертвопринесення незалежного буття індивідів у відчуженому та байдужому 

просторі громадянського суспільства. 

Держава повинна стати абсолютною підтримкою всіх соціальних 

верств в силу того, що не може належати жодному стану, будучи загальною 

байдужістю всіх, абсолютною потенцією всіх станів громадянського 

суспільства, понад якими вона знаходиться в якості абсолютного та 

ідеального. 

Держава повинна вносити рівновагу та стабільність у відносини станів, 

але й покликано допомагати класам, що страждають. Принцип рівноваги 

розповсюджується й на природу самої держави , коли вона не спроможна 

визначити міру свого власного свавілля в протиборстві з початковим 

свавіллям стихії громадянського суспільства. Неможливість узгодження цих 

різноспрямованих сваволь може породити ще більше свавілля, якщо держава 
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не зможе визначити міру необхідного та розумно-духовного у своїй власній 

природі.  

Держава не повинна втручатися в потаємні глибини моральності, не 

повинна прагнути використовувати моральність при вирішенні політичних 

завдань в силу того, що у влади завжди знаходяться конкретні особистості, 

які частіше за все бувають лицемірами. Але саме ця обставина повинна 

сприяти тому, щоб держава як ціле усвідомило пріоритет моральної 

свідомості над правовою. Саме моральна свідомість розвіває правові 

цінності, які стають й метою держави. Таким чином, виникає правова основа 

моральної виправданості самої держави, що у свою чергу повинно стати 

перешкодою на шляху переродження права. 

Держава лише тоді отримує право вимагати від своїх громадян 

моральності в їх діях, коли й сама у своїх розпорядженнях не суперечить 

моральності. Проте безпосередньо, і в цьому є парадоксальний характер 

самої моралі, держава у своїх законах не може вимагати від громадян бути 

моральними. В цьому полягає наскрізний характер дії моралі, незалежної від 

держави, а тому й такою, що визначається лише своїм антагоністом – 

аморальним. Ось чому право повинно лише сприяти моральності, тим самим 

перетворюючи державу в засіб її досягнення.  

Усвідомивши своє призначення держава врівноважує прояв загальної 

необхідності у своєму бутті: 

– обмежує силу свого втручання у процеси громадянського 

суспільства; 

– використовує вплив права, що пов‘язує природу індивіда духовною 

дійсністю; 

– стає владою права, гарантом договору як безпосередньої єдності 

володіння і права, гарантом буття у визнанні, гарантом та захисником 

власності – як сфери де закладена загальна воля та сила всіх окремих 

індивідів.  
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Лише тоді, коли влада держави виступає у вигляді впорядкування 

закону, що заохочує компроміси між особами, коли вона спонукає людину 

шукати шляхи до права, тоді вона, влада, отримує риси загального блага та 

блага цілого. 

Питання: Колись в ранній період своєї творчості Ви говорили про те, 

що будь яка спроба побачити у державі здійснення царства божого є 

ілюзорною. Але наприкінці свого шляху Ви визначили державу як явище 

бога, а слова держави як суть божі виречення, як безпосередньо жрецтво 

всевишнього, у святині якого держава має з ним раду і отримає одкровення, 

бо все людське та будь яка санкція тут зняти. Парадокс?  

Гегель: Природа держави є сам а по собі парадоксом! І все 

вищесказане може бути відповіддю на ваше запитання. Це велика розкіш 

мислити світ без протиріч….  

P.S.: Це «інтерв‘ю» стало можливим завдяки аналізу таких гегелівських творів: 

«Народна релігія та християнство» ( 1793 -1795); «З конфіденційних листів про попереднє 

державне-правове відношення землі Ваадта (Во) до міста Берна» (1793); Життя Ісуса (9 травня - 24 липня 

1795); Позитивність християнської релігії (1795-1796, остання редакція у 1800); Листи Гегеля до Шеллінга 

(бернський період творчості); 

«Перша програма німецького ідеалізму» (1796); «Про внутрішні стосунки у Вюртемберзі нового 

часу, а перш за все про недоліки конституції, що стосуються управління магістратів» (1798); «Історичні 

етюди» (1797-1800); «Конституція Німеччини» (1798 -1802, остання редакція у 1802); «Дух християнства та 

його доля» (між 1798 -1800); «Фрагмент системи 1800 р.» (14 вересня 1800); «Про наукові способи 

дослідження природного права, його місце в практичній філософії та його відношення до науки про 

позитивне право» (1802- 1803); «Система моральності» (кінець 1802-початиок 1803); «Ієнська реальна 

філософія» (матеріали лекційного курсу 1805-1806); «Феноменологія духу» (1807); «Філософська 

пропедевтика» (1808-1811); «Наука логіки» (1813-1816); «Звіт станового зібрання королівства Вюртемберг» 

(листопад – грудень 1817-1820); «Філософія духу» (1817). 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ПРАВА ТРЕТЕЙСЬКОГО 

СУДОЧИНСТВА ТА ЇХ МІСЦЕ В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

 

THE MODERNIZATION THE SOURCES OF LAW OF THE 

ARBITRATION JUSTICE AND THEIR PLACE IN THE LEGAL SYSTEM 

OF UKRAINE 

 
Необхідність вдосконалення процесу відродження третейського суду, як одного з 

найдавніших інститутів альтернативного державного судочинства вирішення спорів на 

основі значного фактичного матеріалу розглянуті й схарактеризовані джерела права 

третейського судочинства. 

The necessity of modernization of the process of revival of the arbitration judgment is 

analyzed in the article. The arbitration judge is one of the acient institutions that is alternative to 

the state judge (court) under the solving the conflicts. The wide real material of the judgement is 

used while analyzing and characterising the sources of law of the arbitration judgement. 

 

Ідея передачі спору на вирішення посередникам (третейським судам) 

зародилася у далекій давнині, напевно, в період припинення двобоїв, як 

форми "божого суду". Третейський суд, як форма посередницького суду, 

притаманний законодавству всіх часів і народів, включно з права 

Стародавнього Риму. При цьому ідея третейського суду не один раз 

переживала корінних змін, зокрема, щодо форм і підсудності суб‘єктів 

судочинства тощо. 

Розвиток третейського розгляду має тривалу історію. 

Зокрема на Русі найбільш розповсюдженою була форма договірного 

вирішення спорів при посередництві третейського суду. Прообраз сучасних 

третейських судів зустрічається в літописах XII століття. Як стверджував А.І. 

Віцин, "усі письменники одноголосно повторюють, що суд посередників, 



124 

 

приватних осіб, передував суду суспільної влади" [2, c. 3] і "третейський суд 

– первісна форма суду, спільна багатьом народам" [2, c. 110]. 

Таким чином, є підстави вважати, що третейський розгляд існував на 

Русі і до XII століття, до становлення держави, однак документальних 

підтверджень цього дослідниками не знайдено. Літописи з вірогідністю 

підтверджують існування цього виду судів вже у XIV ст. (Іпатіївський 

літопис 1169 p., що розповідає про суперечку Великого князя з удільним 

князем, розглянутому за правилами третейського розгляду за участю 

довірених по обидва боки). 

Найдавнішим пам'ятником про третейський суд, що дійшов до нас, є 

договірна грамота Великого князя Дмитра Івановича Донського з князем 

Серпуховським Володимиром Андрійовичем Хоробрим 1362 p., де мається 

наступний запис: "А чого я буду шукати на твоїх бояр, чи чого ти будеш 

шукати на моїх бояр, ми постелемо кожний по боярині, вони і будуть судити, 

а якщо їхні голоси розділяться, те розсудить їх третій, кого вони оберуть" [2, 

c. 5]. Варто відмітити, що звернення до третейських суддів в період 

роздробленості Древньої Русі і при її постійних міжусобицях був 

оптимальний для керуючого стану, але в той же час високі мита державних 

судів були стимулом звертатися до суду через посередників і для простих 

станів. 

У князівських договорах XIV століття зустрічається нова, невідома до 

цього часу на Русі, форма третейського суду, а саме за участю суперарбітра, 

обрання якого обумовлювалося в першу чергу невдалим вибором перших 

арбітрів, але третейський суд міг відбутися і без суперарбітра, що було 

найбільш вживаним і бажаним для сторін. Порядну кількість договорів про 

третейський суд можна знайти і у XV, XVI і XVII сторіччях, поки нарешті 

цей інститут не ввійшов до складу загального законодавства. Договірні 

грамоти удільних князів дають можливість визначити наступні форми 

давньоруського третейського суду: 

1.Третейський суд із суперарбітром; останнім нерідко був митрополит. 
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2.Третейський суд без суперарбітра, з декількох осіб, на чолі яких стояв 

ігумен, іноді як третейських суддів був тільки ігумен із братією. 

3. Мировий ряд — дуже вживана форма закінчення спорів полюбовною 

угодою при участі ―рядцев і послухів‖. 

Першою умовою в третейських договорах звичайно було те, що князі 

висилали по спірних справах з кожної сторони своїх бояр. Якщо бояри не 

прийдуть до одностайної думки, то вони мали обрати собі третього суддю. 

Спосіб вибору третього судді надавався на розсуд бояр, або точно 

регламентувався у грамоті. Наприклад, указувалося, що третій повинно бути 

не з чужих, а з нашої Вітчизни і вказувалося, хто саме повинен бути третім – 

митрополит, князь і ін. При цьому небажання обирати третього арбітра 

складало обвинувачення тієї сторони, що ухилялася від такого обрання. 

Стала кількість третейських суддів встановлена не була і тому сторони, на 

свій розсуд, могли обрати одного, двох, трьох і більше арбітрів; іноді навіть 

обиралася невизначена кількість суддів, наприклад, ігумен із братією. 

Головною і визначальною вимогою до суддів третейських судів, що 

обиралися сторонами, була перш за все та, що вони мали були "добрими 

людьми", і інших яких-небудь особливих заборон або обмежень з приводу 

вимог до суддів в актах не містилося, тому, як правило, найчастіше для 

вирішення суперечок обиралися духовні особи, особливо при вирішенні 

останніх між родичами. Головним призначенням третейського суду було не 

суворе дотримання букви закону, а припинення ворожнечі та звади, а 

третейські судді обиралися не стільки як знавці закону, а саме як "добрі 

люди" узагалі, тобто добрі і у цивільному, і в моральному відношенні. Усяка 

дія, якою сторони могли б перешкодити третейському суду при вирішенні 

Спору, каралася штрафом, рівним ціні позову [20]. 

Щодо форми, то спочатку форма третейського договору про передачу 

спору до третейського суду була усна, поступово стаючи письмовою. 

Звичайно цей акт називався записом. За Уложенням 1649 p., запис існував 

для сили компромісу і посвідчувався рукоприкладством учасників договору 



126 

 

та свідками. Число свідків визначалося ціною позову. Наслідком ухилення 

від третейського суду було: для позивача — утрату позову, а для відповідача 

— задоволення позову; крім того, зі сторони, що ухиляється від третейського 

суду, міг бути встановлений на користь третейських суддів штраф. Ці заходи 

мали значення тільки в договорах приватних осіб, тому що князь міг як 

ухилитися від самого компромісу, так і відмовитися від домовленого штрафу 

на випадок його виконання. Розгляд справи третейським судом дозволялося 

переносити, якщо одна зі сторін не могла з'явитися до суду у визначений 

термін з поважних причинах, наприклад, з нагоди війни, відправлення 

службових обов'язків і ін. 

Рішення третейських суддів за давньоруським правом — це тільки 

думка (sententia) третейських суддів, що негайно ж оголошувалося сторонам. 

Рішення третейських суддів повинне було бути одноголосним і одержувало 

силу остаточного рішення негайно. На думку О.В. Дмитрієвого, на рішення 

третейських суддів можливо було приносити апеляцію, проти її думки 

заперечує Н.Л. Дювернуа [7; 8]. У даному випадку варто приєднатися до 

думки Н.Л. Дювернуа, тому що попередня практика третейських судів 

безсумнівно відбилася, з одного боку [8,135], в Уложенні 1649 р., де апеляція 

не допускається, а з іншого боку, про це ж свідчить цілий ряд грамот, що 

дійшли до нас. Іноді приносилися государю скарга, але ніяк не на рішення 

третіх, а на їхні зловживання, на тяганину у справі. Уложення передбачало 

подачу скарги на третейських суддів у тім тільки випадку, коли між ними 

виникала розбіжність, а тому і не могло відбутися рішення. У даному 

випадку передбачається касація вироку. 

У Соборному уложенні в 1649 р. рішення третейського суду вперше 

прирівнюється до рішення суду державного. Сформований на основі 

добровільної угоди сторін третейський суд відносився до числа особливих 

судів, провадження в яких починалося лише за позовом приватних осіб. 

Порядок утворення третейського суду знайшло чітке визначення в 

третейському записі від 30 грудня 1637 р. Сторони визнавали за суддями 
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право ―судить и всякие сыски сыскивать, и по душам допрашивать‖ і 

зобов'язувалися у всьому їх слухати, і вердикт їхній, і ―сказ — любить‖. У 

іншому випадку винна сторона не тільки несла матеріальну відповідальність 

за позовом, але і сплачувала державі пеню. Соборне уложення 1649 року, 

крім обов'язків сторін, встановило, що від тепер число свідків залежатиме від 

суми позову, до того ж був визначений і порядок перегляду рішення 

третейського суду у разі його неправомірності і відповідальність суддів. 

Однак скарга на рішення третейського суду приймалася лише в тому 

випадку, якщо третейський запис був написаний із згадкою про ―государеву 

пеню‖, тобто з вказівкою на неустойку, яку сторона повинна була сплачувати 

за невиконання одноголосного третейського рішення [21]. 

З часів Івана IV (із середини XVI століття) інститут третейського 

судочинства почав користувався офіційною державною підтримкою і 

охороною. І хоча в Соборному Уложенні 1649 р. містилася всього одна 

стаття ―Про Третейський Суд‖, що послужила згодом підставою створення 

Положення про третейський суд, складеного в 1831 р., але саме в ній було 

законодавчо закріплена обов'язкова сила третейського рішення, і право 

кожного на звернення до третейського суду за спільною згодою з іншою 

стороною. В другій половині XVII століття інститут третейського суду 

ввійшов до складу загального російського законодавства. Цікавими були 

перетворення інституту третейського суду у Франції, який коливався від 

форми добровільної угоди сторін по виключення із загальної підсудності до 

форми спеціального і примусового суду - Едикт Франциска II від 1560 р. у 

примусовому рішенні комерційних спорів третейськими суддями і Торговий 

Ордонанс Людовика XIV від 1673 р., який остаточно створив примусовий 

третейський суд між комерсантами" [2, C. 8]. 

Ті ж коливання переживає третейський суд і у період Французької 

Революції. Декрет перших національних зборів від 24 серпня1790 р. 

встановив, що третейський суд є самим раціональним способом вирішення 

спорів між громадянами і наказує передавати на вирішення обов'язкового 
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третейського суду всі спори між чоловіком і жінкою, між близькими 

родичами, свояками, а також спори з питань опіки між опікунами та 

опікуваними. Конституція від 24 липня 1793 р. передбачає створення 

публічних третейських судів. За декретом від 2 жовтня 1793 р. на розгляд 

третейського суду передавалися навіть клопотання про відновлення власності 

і інші. Ще дальше ідуть декрети від 2 і 30 грудня 1973 р., за якими на розгляд 

обов'язкового третейського суду передавалися спори між державною казною 

і приватними особами з питань відкупу. Функції державних судів були таким 

чином обмежені до крайності. Але в наступному році наступає різкий 

перелом. Конституція III року відновлює компетенцію державних судів, 

ліквідувавши сімейні третейські суди і вводить право апеляції і касації на 

рішення обов'язкових третейських судів. Французький цивільний 

процесуальний кодекс 1806 року обмежує коло справ, що передаються за 

згодою сторін на розгляд третейського суду по суб'єкту і по об'єкту, 

зобов'язуючи третейські суди, якщо на це не було спеціальної угоди сторін, 

керуватися формати і строками, встановленими для державних судів, 

залишає за сторонами право на апеляцію, якщо воно не було усунено угодою 

сторін [1, c. 4-5]. 

Історія виникнення третейського суду та його діяльність на 

українських землях залишається майже не дослідженою. Цікавою є 

діяльність та правове регулювання діяльність третейських судів на 

українських землях Великого князівства Литовського у XV-XVI ст. та 

третейських та мирових судів в Лівобережній Україні (Гетьманщині) у другій 

половини XVII-XVIII ст.  

Так, лише фрагментарно торкається діяльності третейських судів Ф. 

Леонтович [12, c. 14]. В праці А. Пашука [15, c. 9] третейським судам 

присвячений невеликий за обсягом схематичний огляд їхньої діяльності, але 

в центрі уваги дослідника знаходиться більш пізній період. Докладніше 

проаналізовані порядок формування і деякі сторони діяльності третейських 

судів у монографії ―Суд і судочинство на українських землях у XVII-XVІІI 
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століттях‖ [19], але ряд аспектів діяльності зазначеного інституту лишилося 

поза увагою авторів. 

Перші свідчення про діяльність третейських судів на українських 

землях Великого князівства Литовського знаходимо у документах XV ст. 

Третейські суди, які виникнули при дворі великого князя, вдовольняли, 

потреби як влади, так і населення. Передача частини справ на розгляд 

третейських суддів означало значне розвантаження влади від надмірної 

кількості справ, що находили до великокнязівського суду, а отже, господар 

не заперечував намірам сторін звернутись до третейських судів. У свою 

чергу, населення охоче вдавалося до зазначеного суду в пошуках швидшого 

вирішення своїх спірних питань. Крім того, відповідачі досить часто 

навмисне чинили перешкоди вирішенню справи в державному суді, щоб 

змусити позивача перенести справу до третейського суду, де можна було 

сподіватися на більш вигідні, порівняно з передбаченими законом, умови 

примирення. 

Про свій намір вирішити справу полюбовно сторони заявляли у 

великокнязівську канцелярію, яка й призначала склад такого суду. Таким 

чином, на початку свого існування третейські суди не були постійною 

судовою установою, не мали постійного складу, бо призначали окремо для 

кожної справи і були дещо подібні до одного з різновидів великокнязівського 

суду, хоча ми їх і не ототожнюємо, оскільки суттєва відмінність полягала в 

тому, що склад маршалківського, асесорського, комісарського суду не 

залежав від волі або згоди сторін і передача справи від великого князя до 

суду маршалка, асесорів, комісарів тощо відбувалася за ініціативи самого 

великого князя, тоді як до третейських судів сторони вдавалися свідомо і 

обов'язковою була згода з кандидатурами суддів. Третейськими суддями 

мали бути особи, які відповідали певним вимогам: ―персоны разных чинов 

знатные, добросовестные и в правах искусные‖ [5, c. 16]. 
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До кінця XV ст. в організації діяльності третейських судів відбувалися 

певні зміни. По-перше, до них почали вдаватись і інші державні суди. По-

друге, судді не призначались, як раніше, а стали обиратися самими. 

Отже, суспільство активно залучається до судової влади, а суд вперше 

на українських землях відокремлюється від адміністрації. Однак передача 

суспільству права суду стосувалася лише певних верст населення: до 

третейських судів вдавалися майже переважно магнати та шляхта під час 

вирішення цивільних, здебільшого земельних, справ. Іноді тут розглядалися і 

кримінальні справи, окрім тих, де за вироком передбачалося публічне 

покарання або страта. 

Третейський суд мав дотримуватися правового порядку, керуючись 

чинним законодавством. Як і державним, він мав право надсилати позови, 

через посильних за рахунок позивача, виносити рішення і вироки, видавати 

судові листи. Хід розгляду справи третейським судом протоколювався і 

надсилався до відповідного державного суду - центрального або місцевого. 

Рішення третейського суду вважалося таким же обов'язковим як і рішення 

державного суду. Судові листи, видані третейським судом, мали таку ж 

юридичну силу, як і видані державним судом, особливо якщо були 

затверджені великим князем. Литовський статут 1566 р. визначив, що у разі 

відмови однієї зі сторін виконувати вирок третейського суду інша сторона 

могла звернутись до земського суду, який і мав забезпечити виконання 

вироку (див.: Статут 1566 р., розд. VI, арт. 21). Якщо ж третейські суди не 

могли дійти згоди, ―компромісу‖, справа переносилася до земського суду, 

який спільно з третейськими суддями виносив вирок (див.: Статут 1566 р., 

розд. VI, арт. 22) [5. 110]. 

Литовський статут 1588 р. визначав, що земський суд є апеляцією для 

третейських судів (див.: Статут 1588 р., розд. VI, арт. 85). Винесення рішення 

земським судом в такому разі могло відбутися і без особистої присутності 

однієї із сторін. 
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Таким чином функціонування на українських землях Литовсько-

Руської держави третейських судів започаткувало поділ влади; суспільство 

починає активно залучатися до судового процесу. Верховна влада держави не 

була всеохоплюючою і не прагнула до втручання у приватне життя 

населення. Тож, на нашу думку, ми маємо підстави говорити про існування 

на українських землях зачатків деяких громадянських прав особи, але для 

представників магнатсько-шляхетської верхівки [10]. 

У другій половини XVII-XVIII ст. за часів Гетьманщини розгляд 

цивільних і незначних кримінальних справ у квазісудовому порядку набув 

значного поширення. Офіційні судові органи Війська Запорізького 

заохочували до такого порядку, бо це зменшувало їхню завантаженість 

справами. [9, aрк. 1-2]. На рівні вищих судів третейські суди створювалися за 

сприяння гетьмана та Генеральної військової канцелярії (ГВК). Один із 

перших спогадів про ці суди міститься у листі гетьмана І. Виговського до 

російського стольника Алфер'єва від 31 травня 1658 р., в якому полковнику 

М. Пушкарю рекомендувалося прибути на третейський суд Ради старшин для 

розгляду претензій останнього до гетьмана
 

[13, c. 111]. Але згодом 

третейський суд сприяв судовій діяльності ГВК та Генерального військового 

суду (ГВС), беручи до розгляду нескладні цивільні справи та схиляючи 

сторони до примирення [25, c. 169-170]. Третейський суд створювався і 

Правлінням гетьманського уряду [16, c. 11] при ГВК з метою зменшити 

завантаженість ГВС позовами за незначними цивільними справами та 

прискорити розгляд старшинами [13, c. 131; 23], які призначалися гетьманом 

у складі трьох суддів, що, за припущенням Я. Падоха, визначило і назву 

цього суду
 

[14, c. 51]. У доборі суддів із числа генеральних старшин, 

бунчукових товаришів, полкової та сотенної старшини за згодою сторін [15, 

c. 53] брала участь ГВК. Таким чином, склад третейського суду спеціально 

формувався для розгляду конкретних справ. 

Кандидати в судді повинні були мати високій рівень правових знань і 

бути авторитетними. Підставою для взяття справи до розгляду в 
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третейському суді була ініціатива позивача і вказівка УВК. Вирішуючи 

переважно цивільні суперечки, третейські суди могли розглядати й 

кримінальні справи, крім пов'язаних із тяжкими злочинами, за які 

передбачалося публічне покарання то смертна кара. Судовий процес 

регламентувався загально процесуальними нормами. Відповідачі 

викликалися до суду за рахунок позивачів. Декрети з цивільних і вироки з 

кримінальних справ скріплювалися підписами і печатками суддів. Якщо 

правовий статус осіб перевищував статус третейських суддів, видавалися 

позовні укази з ГВК [16, 131; 24]. 

Третейські суди збиралися не тільки за ініціативою позивачів, а і за 

згодою сторін. Особливість такого суду полягала в тому, що хоча розгляд 

справи здійснювався відповідно до загально процесуальних норм але його 

рішення ґрунтувалося не на позитивних нормах права, а на природньо-

правових принципах (справедливості та совісті). Виконання таких рішень 

могло відкладатися якщо були відсутні попередні письмові зобов'язання 

сторін, домовленості про штраф або доручення, не було підписів 

посередників із примирення, або якщо вони перевищила свої повноваження 

[18, c. 34-35]. 

Апеляція на декрети та вироки третейського суду подавалися до ГВС за 

загальним порядком передбаченим законодавством. Третейські суди часто 

вирішували й цивільні справи українських та іноземних купців шляхом 

купецьких "компромісіональних" судів із елементами арбітрування. 

Мирові (полюбовні) суди створювалися за сприяння ГВС, полкових, 

сотенних, міщанських і сільських судів. Мирові угоди, досягненні цими 

судами та вироки, що виносилися мирителями, мали повну силу договорів 

між сторонами. Мирові суди створювалися двома способами: запрошенням 

миритилів за взаємною згодою сторін, що спорили та досягнення взаємної 

угоди шляхом безпосередніх переговорів. 

Запрошення мирителів оформлялися письмовим зобов'язанням сторін 

щодо виконання рішення мирителів. Мирителі ж зобов'язані були розглядати 
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спори у точній відповідності до матеріалів, поданих сторонами та в межах 

висунутих ними претензій але не зобов'язувалися точно дотримуватись 

процесуального порядку розгляду справи, прийнятого в офіційних судах. 

Постанови та вироки, що виносилися ними, вимагали доцільної відповідності 

закону ("справедливості") та природному праві ("совісті"). 

Мирителів могло бути троє або четверо, рішення ухвалювалося 

більшістю голосів. Сума, яку мала сплатити присуджена сторона визначалася 

за попередньою згодою сторін. Кожна із сторін пропонувала свій розмір такої 

суми, і їх спільне рішення повинно було відповідати найменшій з 

запропонованих сум. Виконання сторонами вимог або вимог постанови або 

вироку гарантувалося штрафом чи заставою, які сплачували сторони, що 

спорили, пропорційно сумі позову. 

Законодавство гарантувало мирителям захист від переслідування їх з 

боку представників привілейованих станів і вищих посадових осіб шляхом їх 

зобов'язання підкорятися рішенням мирового суду. У разі непокори такому 

рішенню однієї із сторін друга сторона могла звернутися до офіційного суду 

з позовом, під час розгляду якого до справи залучався акт мирового суду, що 

підтверджував рішення мирителів. При цьому сторону, яка не підкорилася 

рішенню мирового суду штрафували та зобов'язували відшкодувати збитки 

другій стороні. 

Кандидатури мирителів мали відповідати наступним вимогам: 

запрошуватися за спільною вимогою сторін; бути авторитетними та мати 

добропорядну суспільну репутацію; володіти необхідним рівнем правових 

знань; бути повнолітнім; не бути глухим, німим, душевнохворим або 

слабоумним; не бути особою яка була визнана безчесною; не перебувати у 

слугуванні та особистій залежності. 

Апеляції на рішення мирового рішення за загальним правилом не 

допускалися, за винятком тих випадків, коли такі рішення визнавалися 

нікчемними. Зокрема: недотримання зазначених вимог до кандидатур 

мирителів; винесення рішення без попереднього взяття на себе сторонами 
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або їхніми представниками зобов'язань щодо його дотримання 

документально оформлених і закріплених підписами, з гарантіями у вигляді 

застави або штрафу; не підписання акту мирового суду одним із мирителів; 

вихід мирителів за межі претензій сторін, використання ними матеріалів і 

свідчень, не наданих самими сторонами. Мирову угоду без запрошення 

мирителів можна було укласти у присутності двох-трьох свідків, які 

скріплювали угоду підписами та печатками поруч з підписами сторін. За 

сторін їхня угода могла вноситися до актових книг магістрів і ратуш. У разі 

подальшого звернення до офіційного суду сторони зобов'язані були заявити 

про досягнену раніше мирову угоду. Якщо така заява супроводжувалася 

пред'явленням відповідного документа, то суд підтверджував юридичну силу 

угоди та прирівнював її до рішення колегії мирителів. До умов, що 

позбавляли чинності безпосередню мирову угоду, відносилися: примушення 

до її уложення під загрозою застосування насильства; уложення його у 

хворобливому, неосудному стані чи стані сп'яніння, або неповнолітніми без 

відома опікунів чи родичів. 

Не підлягали мировим судам і угодам кримінальні справи, за якими 

передбачалися позбавлення волі або смертна кара. Винятки становили 

злочини із необережності, скоєні випадково. Суди, як правило, 

підтверджували мирові угоди, що були попередньо досягнуті за такими 

справами. 

Поширена практика вирішення цивільних і незначних кримінальних 

справ у квазісудовому порядку потенційно створювала в українському 

суспільстві у зазначений період сприятливі умови для зміцнення автономії 

особи та громади на засадах природного права
 
[22, 65-68]. 

Початок, і, особливо, середина ХІХ-го століття, були багаті установами 

так званих третейських судів узаконених, тобто коли уряд приписував 

звертатися не до державних судів, а до посередництва приватних осіб. 

Узаконені третейські суди поділялися на три категорії: 

• у відношенні і місцевостям; 
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• за родом справ (при заснуванні страхових компаній приписувався 

вирішення третейським судом спорів, що виникали у справах товариств і 

компаній); 

• стосовно станів. 

У 1831р. було затверджене Положення про третейський суд. Це 

Положення входило в Зводів законів 1833, 1842 і 1857 р.р., 

За Положенням 1831 р. узаконений третейський суд призначався для 

розгляду спорів між членами товариства і взагалі суперечок по справах 

акціонерних компаній, як між самими акціонерами, так і між компаніями й 

особами сторонніми. Узаконеному третейському суду приписувалося 

керуватися при розгляді справ правилами і звичаями, прийнятими у загальній 

торговій практиці. Особи, що спорять, мали за спільною згодою визначати 

формальність запису, з якого посередники повинні розбирати справу. У 

випадку розбіжності вона розглядалася на підставі закону. На рішення 

узаконеного третейського суду допускалася апеляція, що подавалася до 

другої інстанції суду. У випадку ухилення сторін від вибору посередників, 

обов'язок їхнього призначення покладалася на судову владу, що призначала 

також і суперарбітра, якщо посередники не прийдуть до угоди про вибір 

такої особи. Якщо посередники не вирішували справу ні в перший, ні в 

додатковий термін, то судова влада приймала стосовно них ті ж заходи 

примусу і стягнення, які на цей випадок наказувалися законом. Звичайно в 

посередники призначалися канцелярські чиновники урядового суду, і вони не 

могли відмовитися від цієї повинності. Зрештою, узаконений третейський 

суд віджив себе через нескінчену тяганину. 

Судова реформа 1864 року скасувала узаконений суд і в статуті 

цивільного судочинства зберегла тільки добровільний третейський суд. 

Згода сторін на вирішення справи третейським судом повинна була 

бути виражена у третейському записі, що підписувався сторонами і 

третейськими суддями і мав бути завіреним нотаріусом або мировим суддею. 
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У третейському записі зазначалися: імена осіб, що сперечаються і 

посередників, предмет спору; особи, що беруть участь у записі; особи могли 

також визначити умови третейського розгляду, випадки забезпечення позову 

і т.п. Найменша непередбачливість сторін і обраних суддів у відношенні 

форми висновку третейського запису робив незначним усе провадження 

третейського суду. 

Сторонам наказувалося обрати непарну кількість посередників. На 

підставі цього закону Урядовий сенат роз'яснив, що рішення третейського 

суду, ухвалене двома посередниками, – недійсне, хоча б воно відбулося на 

підставі третейського запису, по якій сторони представили рішення їхньої 

суперечки двом посередникам для того, щоб у випадку розбіжності між ними 

вони вибрали третього посередника. 

Законодавець виходив з патріархального погляду на інститут 

третейського суду, коли посередники повинні були вирішувати справу по 

більшості голосів під представництвом старшого. 

Як ми бачимо, що саме замість передбачуваного полегшення сторонам 

закон ставив майже нездоланні перешкоди при обранні непарної кількості 

суддів по взаємній згоді. 

В даний час регламенти різних постійно діючих торгових арбітражних 

судів намагаються надати сторонам повну волю вибору суддів, і в більшості 

випадків сторони обирають по одному арбітру, а третього призначає голова 

постійно діючого третейського суду. 

Що стосується предметів спорів, то особливих обмежень не 

встановлювалося. Зазначалося лише те, що третейські суди не можуть 

розглядати суперечки у справах:  

 про особисті права стану; 

 малолітніх і осіб, що знаходяться під опікою; 

 пов'язаних із інтересом казенних управлінь або ж земських, 

міських і сільських товариств; 

 з'єднаним з злочином або провиною, що не припускає 
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примирення. 

У 1887 р. Міністерство юстиції вийшло в законодавчому порядку з 

пропозицією про доповнення Статуту цивільного судочинства, якою 

категорично заборонялося доручати третейським судам справи, що 

стосувалися нерухомого майна. Державна рада під час обговорення цього 

питання знайшла, що вказані міністерством зловживання зводилися до того, 

що рішеннями третейського суду нерідко прикривалися угоди про перехід 

права власності на нерухоме майно для запобігання платежу кріпацького 

мита або ж для закріплення нерухомого майна за особами, яким за 

встановленими правилами заборонене його набуття. Для припинення 

вищевказаних зловживань Державна рада ухвалила змінити Постанову про 

третейський розгляд для того, щоб не було змоги обійти закон. Було 

включене правило про те, що вирішенню третейським судом не підлягають 

справи про нерухоме майно, коли в числі, що брали участь були особи, 

обмежені за законом у правах придбання, володіння і користування їм. Крім 

того, була введена стаття, яка передбачала, що про всі рішення третейського 

суду по спорах про нерухоме майно одночасно з видачею виконавчого листа 

повідомляється Казенна палата для складення розрахунку кріпацького мита. 

Таким чином, з політичних міркувань і для огородження фіскального 

інтересу ідея третейського суду була істотно порушена. Варто сказати, що до 

діяльності третейських судів насторожено ставилися не тільки пізніше 

законодавство і судова практика, але і вчені юриста-практики. Третейські 

суди завдяки суворій формальності існуючого в цей час законодавства і 

зайвої підозрілості до їхньої діяльності з боку судових органів фактично були 

відсторонені від розгляду справ, що випливають з цивільного обороту [20]. 

Третейське судочинство збереглося і після революційних подій 1917 

року. Вже в Декреті про суд № 1 від 24 листопада 1917 року (ст. 5) 

закріплювалося право сторін ―по всем спорным гражданским, а также 

частноуголовным делам” звертатися до третейського суду. Декретом ВЦВК 

від 16 лютого 1918 року дане положення було конкретизовано й у ст. 1 
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закріплене, що ―все споры по гражданским делам.., а также все 

частноуголовные дела, по которым налагаются наказания лишь по 

требованию жалобщика или потерпевшего, могут быть передаваемы 

сторонами на рассмотрение третейского суда‖. Таким чином, у перші роки 

після Жовтневої революції принцип диспозитивності в третейському 

судочинстві виявлявся практично без яких-небудь виключень. 

Першим документом, що обмежив даний принцип, стала Постанова 

ВЦВК від 16 жовтня 1924 p., якою було затверджене ―Положення про 

третейський суд‖. Так, хоча у відповідності зі ст. 1 Положення ―Всякий спор 

о праве гражданском между частными лицами (в том числе коллективами)...‖ 

і міг бути переданий за згодою сторін на вирішення третейського суду, але 

державні підприємства позбавлялися такої можливості
 
[4, c. 258]. У 60-і роки 

подібна заборона була розповсюджена і на врегулювання спорів між 

колгоспами. 

Варто особливо відмітити і те, що в 20-і роки в нашій країні діяли і 

спеціалізовані третейські суди, що зіграли велику роль у захисті трудових 

прав громадян [3, c. 129], а також арбітражні комісії для вирішення спорів, 

пов'язаних з біржовою діяльністю
 

[11, c. 25]. Згодом підвідомчість 

третейських судів різко звузилась. Останні третейські суди, що розглядали 

спори з трудових відносин були законодавчо скасовані у 1937 році, а 

третейські суди по врегулюванні спорів між громадянами втратили своє 

значення ще раніш. 

Обмеження підвідомчості третейських судів і звуження принципу 

диспозитивності було обумовлено ідеологічною концепцією, що панувала, 

повного підпорядкування цивільної юрисдикції державі, тому що в 20-80-ті 

роки XX століття в нашій країні міг існувати тільки ―суд державний, 

пристосований для захисту цінностей існуючої системи, тоталітарної по 

своїй сутності, що прикривав диктатуру партійної олігархії‖ [17, c. 8]. 

У зв'язку з демократичними перетвореннями, що відбуваються у даний 

час, в процесі побудови правової держави поступово відроджуються і такі 
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недержавні процедури врегулювання правових спорів, як інститут 

третейського судочинства. Однак даний процес відбувається винятково 

повільно, що обумовлено низкою як об'єктивних, так і суб'єктивних причин. 

Останнім часом багато авторів переконливо доводять можливість і 

необхідність розширення підвідомчості третейських судів і, відповідно, 

прояву принципу диспозитивності в третейському судочинстві. Так, 

пропонується за допомогою спеціалізованих третейських судів врегулювати: 

суперечки з міждержавних відносин (М.І. Клеандров); суперечки із сімейних 

відносин щодо спірного майна на підставі шлюбного договору (І.П. Гришин, 

Н.М. Шулік); суперечки в галузі охорони здоров'я (І.М. Акулін) і ряд інших. 

Деякі з подібні ініціатив заслуговують самої пильної уваги, усебічного 

дослідження і пропонуються для застосування у зв'язку з тим, що тільки в 

такий спосіб принцип диспозитивності, покладений в основу третейського 

судочинства, зможе бути використаний сторонами спірних правовідносини в 

повному обсязі
 
[6]. 

Крім того, чинним законодавством узагалі тоді не передбачалася 

можливість врегулювання в третейських судах яких-небудь суперечок між 

фізичною і юридичною особами. Дана прогалина нормативного регулювання 

істотно порушує реальна дія принципу диспозитивності в третейському 

судочинстві, тому що позбавляє суб'єктів спірних правовідносин в таких 

випадках можливості врегулювання його на підставі взаємного вільного 

волевиявлення в третейському суді. 

Заповнюючи зазначений пробіл, багато інституціональних третейських 

судів уже в даний час у своїх правилах закріпили подібну можливість, і на 

підставі взаємного волевиявлення сторін успішно врегулюють суперечки про 

право між фізичними і юридичними особами. 

Таким чином, процес відродження третейських судів в Україні 

нерозривно зв'язаний з подальшим розширенням їхньої підвідомчості і 

диспозитивності. 
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Становлення ринкової економіки та створення ринкової 

інфраструктури об'єктивно викликали збільшення конфліктних ситуацій у 

сфері підприємництва та розширення кола спорів між суб'єктами 

господарювання, а також привели до зростання ролі третейського розгляду 

господарських спорів і викликали розширення сфери застосування 

третейського розгляду в сфері внутрішнього господарського обігу. Разом з 

тим слід зазначити, що відсутність нового законодавства про третейські суди 

стримує розвиток цього інституту. Правове регулювання третейських судів 

необхідно приводити у відповідність із сучасним законодавством, 

нинішньою економічною ситуацією та активно впроваджувати в життя. 

За таких умов постала гостра необхідність прийняття єдиного 

законодавчого акту, який би регулював би порядок створення та діяльності 

третейських судів в Україні тому, що в нашій державі до теперішнього часу 

не має єдиного законодавчого акту про третейський суд. 

Відповідно положень ст. 124 Конституції України правосуддя в Україні 

здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також 

привласнення цих функцій іншими органами або посадовими особами не 

допускається. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що 

виникають у державі. 

Визнаючи провідну роль судів загальної юрисдикції при вирішенні 

конфліктних (спірних) ситуацій, необхідно зазначити, що останнім часом 

дедалі більше запроваджується процедура розгляду спорів за допомогою 

альтернативних щодо судової процедури способів вирішення конфліктів. Це, 

до речі, відповідає і ч. 4 ст. 55 Конституції України, де передбачено, що 

кожен вправі будь-яким не забороненими законами засобами захищати свої 

права і свободи від порушень і протиправних посягань. Тобто згідно з 

конституційними положеннями дозволяється використання механізму 

третейського розгляду спорів як альтернативи державному судочинству. 

У сучасному цивілізованому світі третейський суд є одним з атрибутів 

правової держави, а третейський розгляд по праву стає інститутом 
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громадянського суспільства, здатним ефективно конкурувати з державною 

монополією на здійснення правосуддя у цивільних та господарських спорах. 

Наприклад, лише в США близько 80% всіх приватних спорів в 

підприємницькій сфері розглядаються за допомогою недержавних арбітрів 

або посередників. 

У нинішніх умовах ведення бізнесу неминуче виникає конфлікт 

інтересів його учасників. При цьому, з розвитком електронних технологій 

динаміка розвитку підприємницьких відносин породжує нові проблеми і 

вимоги до оперативності та професійності у захисті прав учасників 

цивільного обороту. Застосування альтернативних методів вирішення 

конфліктів у різних сферах відносин може бути реальним виходом із 

ситуації, що склалася, оскільки їх застосування порівняно із звичайним 

порядком судочинства спрощує процедуру розв'язання спорів, досягаючи 

більш швидкого та ефективного їх вирішення за допомогою кваліфікованих 

фахівців з мінімальними фінансовими затратами. 

Посилення ефективності правосуддя держави не забезпечується лише 

шляхом постійного збільшення суддів і працівників апарату судів. А 

об'єктивно судова система не може розширюватись у цьому напрямі 

безмежно, оскільки її утримання потребує значних витрат і підготовки 

висококваліфікованих суддівських кадрів. У більшості розвинених країн 

світу давно іде активний пошук шляхів зменшення навантаження на судову 

систему, розвитку інших форм цивільної юрисдикції. Крім того, фізичні та 

юридичні особи заохочуються законодавством до обрання несудових форм 

вирішення спорів. 

На сьогодні, демократичне суспільство готове та здатне вирішувати 

конфлікти минаючи державні суди шляхом використання примирчих 

процедур та третейського розгляду, а й отже серйозно розвантажить держану 

судову систему. 

Прийняття Верховною Радою України 11 травня 2004 року Закону 

України „Про третейські суди" стало точкою відліку в оновленні 
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вітчизняного законодавства у сфері третейського суддівства. Закон 

врегулював питання: організації та діяльності третейських судів, компетенції, 

державної реєстрації, третейської угоди, формування третейського суду, 

відводу третейських судів, складу витрат, пов'язаних з вирішенням спору, 

правил третейського розгляду, виконання рішень третейського суду, а також 

питання третейського самоврядування як ефективної гарантії незалежності 

третейських суддів. Без перебільшення згаданий законодавчий акт має 

надзвичайну цінність для українського суспільства та вітчизняної правової 

системи, оскільки передбачив ефективний та досить простий механізм, 

альтернативний державній судовій системі, захисту порушених прав та 

законних інтересів фізичних та юридичних осіб України. 

Головною, відмітною рисою Закону України „Про третейські суди‖ 

стало те, що в ньому остаточно схвалена система третейського судочинства. 

Зокрема, у Законі передбачено - постійно діючий орган третейського 

самоврядування – Третейську палату України, на яку покладено завдання 

об‘єднати третейських суддів та третейські суди задля ефективного захисту 

професійних інтересів. На Третейську палату України покладено також інші 

важливі функції, серед яких, наприклад, забезпечення одноманітної практики 

правозастосування. Створення такого органу дозволить не тільки створити 

ефективну систему захисту прав та інтересів третейського судді, але й 

поширити інформацію про альтернативні методи вирішення спорів та 

третейське судочинство. Таким чином, ми вважаємо, що для вдалого 

функціонування третейського судочинства в Україні створені усі законодавчі 

умови. 

Разом з тим протягом трьох років, нам довелося спостерігати 

бурхливий розвиток та становлення третейських судів в Україні. В Україні, 

на часі, відбувається лише закладення правових традицій, точніше традицій 

третейського судочинства. В цей час, слід обов‘язково пам'ятати, що, 

об'єктивність і неупередженість суддів третейських судів є найвищим 
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проявом фахового рівня та кваліфікації і цінується суспільством надзвичайно 

високо, навіть вище, ніж в державних судах. 

Головною проблемою сучасного третейського судочинства 

залишається низький рівень правосвідомості та правової освіти в середині 

Українського суспільства. За часів радянської влади, арбітражне (третейське) 

право було адаптоване під державу, а його головні ідеї та зміст викревлені в 

угоду ідеологічним мотивам.  

Не дивлячись на всі ці проблеми той факт, що третейські суди поки що 

не користується такою популярністю як закордоном, українські юристи-

практики, не говорячи вже про підприємців і громадян, все більше і більше 

звертаються до третейського суду як до ефективної методу вирішення 

приватних спорів. 
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ДЕЯКІ ПРИКЛАДИ ВІЗАНТІЙСЬКОГО ВПЛИВУ НА 

 ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ ТРАДИЦІЇ 

 

THE SOME ASPECTS OF THE BYZANTIUM INFLUENCE FOR 

 THE UKRAINIAN LEGAL TRADITION FORMING 

 
Стаття присвячена аналізу норм візантійського прав, які через Кормчі книги 

потрапили на територію Київської Русі, вплинули її правову традицію та сформували 

правову систему сучасної України. 

The article is dedicated to the analysis of the Byzantium law’ norms, which appears in 

Kievan Rus territory as Kormcha books, have made influence at its legal tradition and have 

formed modern Ukraine’ legal system. 

 

На межі другого та третього тисячоліття Україна отримала можливість 

розбудовувати свою державність, що одночасно призвело до появи перед 

нею проблеми своєрідного трівіуму: де знаходиться українське коріння та де 

здійсніться українське майбутнє. Уряд України декларує інтеграційно-

європейські наміри, але виникає питання, чи дійсно за своїм розвитком в 

різних сферах суспільного буття українська традиція має спільне з країнами 

Європи коріння?  

Однією з найважливіших ознак держави є її правова система. 

Загальновідомо, що правова система переважної більшості європейських 

країн створена зі значним впливом римського права.  

Протягом свого історичного розвитку внаслідок комплексу історичних 

та політичних факторів, майбутня Україна в зв‘язках з Римською імперією 

здебільшого мала стосунки з її східною частиною, яка перетворилася на 

Візантійську імперію. Правова система Візантії беззаперечно грунтувалася на 

римський класичній правовій традиції, отже, визначивши вплив візантійської 
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правової системи на формування української правової традиції, ми тим 

самим встановимо зв‘язок між правовими системами України та Римської 

імперії, а через останню – з країнами Європи.  

Перші значні та систематичні контакти Візантійської імперії з нашою 

державою почалися за часів створення централізованої Київської Русі і 

досягли апогею у період з кінця Х до початку ХІІ століть. Ідея впливу 

Візантійської імперії на Київську Русь не нова і розглядається дослідниками 

в різних аспектах, зокрема, культурному, політичному, релігійному тощо. 

Дослідженню правового впливу Візантії на Київську державу присвячені 

монографії та статті таких відомих науковців як А.С. Павлов, В.Н. 

Бенешевич, Я.Н. Щапов, Л.В. Мілов, Ф. Дворнік, Є.Харитонов, В.Я Петрухін, 

А.А. Турілов та інших. Однак залишається невизначеним які правові норми, 

поняття та принципи Візантійської імперії потрапивши на територію 

Київської Русі збереглися протягом віків та увійшли до правової системи 

сучасної України. Саме вирішенню цієї задачі буде присвячене дане 

дослідження.  

 

Внаслідок прийняття християнства ―з рук‖ візантійського патріарха, та 

наявності наприкінці Х ст. власної правової традиції на базі звичаєвого та 

княжого права, найбільшого впливу візантійського права зазнали ті галузі та 

інститути права Київської Русі, які мали безпосереднє відношення до 

церковної юрисдикції. За ініціативою вищої церковної адміністрації 

Київської Русі на її територію були привезені численні писемні джерела, що 

були необхідні для повноцінного функціонування новоствореної церкви. До 

таких джерел належали ритуальні тексти, християнсько-філософські твори та 

візантійські збірки правових норм [25]. Серед усіх джерел права 

Візантійської імперії, які повністю чи частково потрапляли на територію 

Київської Русі, одним з найзначніших можна вказати Номоканони – 

комплексні збірки з джерел церковного та світського права створені такими 

відомими церковними діячами Візантії як Іоанн Схоластик та патріарх Фотій. 
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Доповнені різними правовими нормами вітчизняного та іноземного 

походження ці збірки отримали в місцевій традиції назву Кормчі книги і в 

багатьох списках та редакціях протягом віків регламентували усі церковні та 

деякі інститути світського права. Найстарішою з відомих сучасним 

дослідникам є Єфремівська Кормча, яка датується кінцем ХІ – початком ХІІ 

ст. та містить в собі фотієвський Номоканон з 14 титулів, фрагменти 

Родоського морського закону, Землеробського закону Юстиніана, Еклоги, 

Прохірону, Новел з Corpus Juris Civilis [27] - тобто, елементи найзначніших 

джерел церковного та світського права Візантійської імперії, створених до Х 

століття. Наявністю такого унікального представництва правових норм 

Візантії на території Київської Русі можна пояснити увагу дослідників до 

Єфремівської Кормчої, аналіз правових норм якої дозволяє визначити деякі 

особливості розвитку правової системи Київської Русі після появи тенденцій 

впливу на неї з боку візантійського права.  

За загальними правилами Християнської церкви, весь світ був 

розподілений між п‘ятьома патріархатами, а новостворені митрополії та 

єпископства повинні були підпорядковуватися тим патріархатам, якими вони 

створювалися. Проте і самі патріархати проводили свою місіонерську 

діяльність відповідно до розподілу територій між собою, отже, новостворена 

митрополія Київської Русі підпорядковувалася патріарху Константинополя, 

що й обумовило появу на теренах нашої держави джерел візантійського 

права. Однак, цікаво зазначити, що з прийняттям християнства від Візантії, 

серед населення Київській Русі мали місце антивізантійські настрої, що 

також було одним з вирішальних чинників у складному процесі взаємин двох 

держав та діалектичних особливостях впливу візантійського права на 

формування місцевої правової традиції. 

Правовими нормами Єфремівської Кормчої визначалася 

адміністративна структура церкви Київської Русі. Зокрема, цікавим можна 

зазначити відсутність у Кормчій норм, які мали регламентувати призначення 

митрополита. Це свідчить про поширення практики призначення 
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митрополитів Київської Русі в імперативному порядку з Константинополя. 

Отже, обрання місцевим собором на посаду митрополита Іларіона для 

Церкви Київської Русі ХІ ст. [17] можна визнати першим прецедентом такого 

роду. Сам факт поставлення Іларіона з одного боку порушив вже закріплену 

рішеннями останніх Вселенських Соборів зазначену традицію призначення 

митрополита патріархом, а з іншого боку може бути сприйнятий як відлуння 

папської революції в Західній Європі, в ході якої світські правителі боролися 

за інвеституру. Поставлення Іларіона є не єдиним прикладом подібної 

боротьби, зокрема, Ізяслав Ярославич повернув патріарху право призначати 

митрополита Київського [7, 228], але вже Ізяслав Мстиславич у 1147 р. 

скликавши на собор шість єпископів доручив їм висвятити нового 

митрополита Климента Смоленського власноруч, навіть не повідомляючи 

про це патріарха. Патріарх не зміг подолати такого обмеження своїх прав та 

зміг лише надіслати схвальні листи Нифонту, єпископу Новгорода, який 

засудив поставлення Климента. [7, 298] Отже, на відміну від Західної 

Європи, в Київській Русі боротьба за інвеституру закінчилася яскравою 

перемогою цезаропапизму, що пізніше буде неодноразово підтверджуватися 

у взаєминах світської та релігійної влади.  

Щодо призначення інших посадових осіб та санів, то з найдавніших 

часів існування християнської церкви поставлення єпископа потребувало 

колегіального рішення декількох єпископів. З часом, у зв‘язку з поширенням 

християнства, відбувається еволюція цієї норми та поступово збільшується 

мінімальна кількість єпископів, згода яких необхідна для легітимності 

поставлення, та вводяться додаткові обмеження, що знайшло своє відбиття й 

у нормах Єфремівської Кормчої. Так, найстаріша правова норма з 

Апостольських правил [1, 62] стверджує, що для поставлення єпископа 

необхідна згода двох чи трьох єпископів, але вже на І Вселенському соборі, 

вказується, що найкраще, коли єпископа поставляють усі єпископи місцевого 

округу, як мінімум троє, а ті з єпископів, що не можуть бути особисто 

присутні, мають письмово погодитися на кандидатуру нового єпископа [1, 
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84-85]. Письмовий спосіб фіксування юридичних фактів використовується й 

зараз і традиційно вважається більш надійним та підвищує рівень правової 

захищеності сторін. 

Традиція застосовувати показання трьох свідків підтримується й іншим 

каноном, який встановлює, що для визнання звільнення раба, волевиявлення 

його господаря повинно бути засвідчено мінімум трьома свідками. [1, 194]  

Закріплені у Кормчій норми, що для підтвердження важливої події 

необхідно два, а краще три свідка, згодом перейшла й до правових норм 

світського законодавства – вже в ХІV ст. в Псковській судній грамоті було 

зафіксовано, що обшук та обвинувачення повинні проводитися при двох – 

трьох свідках [21]. В сучасному адміністративному та кримінальному праві 

так само закріплений інститут мінімум двох понятих, який залучають при 

проведенні оперативних та слідчих дій. [10] 

Хоча елементи вищезазначеної норми поставлення єпископів, як ми 

бачимо, й закріпилися на території Київської Русі, але сама візантійська 

традиція цих поставлень викликала опір. На відміну від Візантії кінця І – 

початку ІІ тис., де поставлення відбувалося імперативно, на території 

Київської Русі остаточно кандидатуру єпископа затверджував митрополит 

[24], але обирали кандидата проміж себе пресвітери єпархії за участю 

представників місцевої світської адміністрації та громади [16], підтримуючи 

таким чином традицію перших століть поширення християнства, коли у 

виборах церковних діячів брала участь вся громада [20], що не можна не 

сприймати як ознаку демократичності. Отже, ми бачимо, що навіть у таких, 

здавалося б, беззаперечних питаннях визначення представників церковної 

адміністрації, правові норми Візантійської імперії тільки впливали на 

формування місцевої правової традиції, а не сприймалися суцільно та 

беззаперечно. 

Вказана вище норма була не єдиною нормою візантійського права, яка 

викликала проблеми у застосуванні внаслідок більшої демократичності 

місцевого суспільства порівняно з візантійським. Так, за правовими нормами 



149 

 

Єфремівської Кормчої єпископ, який прийняв хіротонію, зобов‘язаний 

поїхати у довірену йому єпископію, інакше він буде відлучений від 

церковного спілкування до тих пір, поки не погодиться прийняти служіння, 

або доки помістний собор не прийме рішення щодо його долі. В якості 

виключення з цього правила вказується випадок несприйняття цього 

єпископа громадою [1, 260], що практично не траплялося на території 

Візантії, однак часто мало місце у Київській Русі.  

Церковні ієрархи приділяли увагу цій нормі не безпідставно: питання 

прийняття громадою єпископа завжди було дуже проблемним для церкви, 

адже кожне подібне ―несприйняття‖ завдавало удару її репутації та 

авторитету. На території Київської Русі не унікальні були випадки, коли 

мешканці міст та цілих князівств не сприймали призначеного їм князя [19], і 

дуже часто перемагали в подібних конфліктах, не дивлячись на наявність у 

князів можливостей застосувати каральні засоби. Ситуація з церковними 

ієрархами не була більш м‘якою: як вже було зазначено, громади часто брали 

участь у виборі єпископів, а, отже, й частіше проганяли імперативно 

призначених, наприклад, в Ростові населення тричі поспіль виганяло 

призначених в місто єпископів – візантійців [14]. Своєрідним аналогом цього 

правила в системі права сучасної України є взаємини органів місцевого 

самоврядування та голів МДА, зокрема, затверджена в конституційному 

праві норма, що голову МДА може бути позбавлено його посади за рішенням 

двох третин голосів Ради місцевих депутатів. [6] 

Разом з нормами церковного права візантійських збірок на територію 

Київської Русі потрапляли й положення римського цивільного права, які 

збереглися до сьогодення та увійшли до галузі цивільного права України. 

Так, Єфремівська Кормча регламентувала право єпископів розпоряджатися 

церковним майном, зазначаючи дозвіл на його продаж тільки у випадках 

крайньої необхідності [1,70]. Причому факт збитковості церковного майна не 

вважався достатнім обгрунтуванням для його передачі представникам 

світської влади: відчуження може бути здійснено тільки на користь мирян-
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землеробів або кліриків, які, в свою чергу, не можуть перепродати це майно 

протягом 50 років, інакше угода втрачає свою дійсність, майно повертається 

до єпископії, а єпископ чи ігумен, який це майно продав, караються 

вигнанням [1, 227-228, 755]. Категорична заборона перепродажу такого 

майна чи здачі його у піднайом повинна була запобігти укладенню удаваних 

правочинів, поняття яких збереглося до наших часів та увійшло до 

вітчизняного Цивільного кодексу [13, 235]. 

Іншим подібним правилом Кормчої, що увійшло до цивільного права 

та, зокрема, міститься у Цивільному кодексі України, є трьохрічний термін 

позовної давності з можливістю його пролонгації за поважних причин [13, 

440]. Так, Єфремівська Кормча визначає особливу систему перерозподілу 

єпархій у територіях, клір яких добровільно вирішив повернутися у 

християнство з єретичних течій. Впродовж 3-річного терміну з моменту 

встановлення кордонів єпархій, приймаються усі претензії з переділу 

територій, які спрямовуються до церковного суду або помісного собору. Цей 

термін може бути пролонгований, якщо єпископ, права якого порушені, з 

об‘єктивних причин не міг звернутися до суду. [1, 406-424] Так само, як 

передбачено і в Цивільному кодексі України, поважність обставин, які 

спричинили прогаяння строку позовної давності позивачем вирішує 

безпосередньо сам судовий орган. [13, 442] 

Саме в правових нормах Єфремівської Кормчої чітко зафіксовано 

правило недійсності правочину, який вчинено під впливом насильства або за 

вкрай невигідних умов, яке міститься в Цивільному кодексі України [13, 396] 

та вважається одним з основоположних принципів цивільного права: якщо 

під час переслідувань пресвітер присягнувся своїм переслідувачам залишити 

священицький сан, але від християнства не відмовився, єпископ, якому 

підпорядковується цей пресвітер, може заборонити йому на певний час 

проводити публічні служби, але не може позбавити його сану. [1,479-480]  

Правовий статус знайдених речей встановлюється у Єфремівській 

Кормчій канонами Григорія Неокесарійського та практично відповідає 
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аналогічним нормам з римського цивільного права [1, 605-611] та змісту ст. 

337 - 339 Цивільного кодексу України. Так, при знахідці, право власності на 

річ не переходить до особи, яка знайшла її, за виключенням деяких обставин. 

[13, 558-560] Ніхто не повинен привласнювати чужу річ, незалежно від 

обставин її знайдення. Втрата власних речей тим, хто знайшов чужу річ, ні в 

якому разі не може бути пом‘якшуючою обставиною для привласнення 

чужих. Наявність останньої норми можна пояснити християнським догматом 

наявності ―вищої справедливості‖, ідеї, що за втрачене віруючий отримає 

вдвічі більше. Ймовірно, священики не раз зустрічалися з подібною 

аргументацією у вищеописаній ситуації. Цивільне право України містить 

аналогічні принципи добросовісності чи недобросовісності володіння та 

користування предметом, при якому право власності на цей предмет 

залишається у попереднього справжнього власника. 

Беззаперечно, що, внаслідок прийняття Київської Руссю християнства, 

з усіх галузей найбільших змін зазнало шлюбно-сімейне право. І це не дивно, 

адже саме в питаннях укладення та збереження шлюбу християнські традиції 

принципово відрізнялися від язичницьких. Одразу після реформи 

Володимира, яка фактично надала християнству статусу державної релігії в 

Київській Русі, церква забрала шлюбно-сімейне право до своєї юрисдикції. 

Ці обставини в значній мірі обумовили розвиток шлюбно-сімейного права 

України до сьогодення та визначили особливе ставлення до інституту шлюбу 

та усієї галузі сімейного права як до відокремлених від цивільного. Така 

традиція відрізняється від європейської, де шлюб сприймається як цивільно-

правовий договір, а, відповідно, окрему галузь сімейного права часто не 

виділяють. [26]  

Протягом часу закріплені в візантійській системі права інститути 

шлюбно-сімейного права впроваджувалися до української правової традиції, 

доки не стали її невід‘ємною ознакою. Так, наприклад, починаючи з перших 

століть свого існування, церква безперервно намагалася боротися зі 

шлюбами, які в термінології церковного права дістали назву ―заборонені‖, а в 
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середовищі язичників вважалися буденними і дозволеними. До таких шлюбів 

відносяться шлюби між близькими родичами, левіратні шлюби, шлюби між 

псевдокровними родичами та шлюби між ―родичами від купелі‖, тобто між 

кумами, хрещеними батьками та дітьми і їх сім‘ями. Серед правових норм 

церковного права приділяється значна увага визначенню, осудженню та 

запобіганню заборонених шлюбів, і, звичайно, положення Єфремівської 

Кормчої не є винятком у цьому сенсі.  

Кровозмішення брата з сестрою, пасинка з мачухою чи з невісткою 

Кормча прирівнює до вбивства і після розірвання злочинного зв‘язку 

призначає 12-тирічне покарання у вигляді 10 років відлучення від церковного 

спілкування та ще 2-х років відлучення від таїнств. [1, 501-504] Також 

забороненими вважаються шлюби між близькими кровними родичами, до 

яких входять навіть двоюрідні брати та сестри, та вказує 7-літню єпитимію за 

взяття подібних шлюбів після обов‘язкового розірвання незаконного союзу. 

[1, 179, 501] Окремо встановлюється заборона брати шлюби хрещеним 

батькам з їх хресними дітьми, тому що родинність за духом, яка виникає при 

хрещенні, є важливішою від родинності за плоттю. З набуттям чинності цієї 

правової норми родини хрещеників та родини їх хрещених батьків фактично 

теж визнаються кревними родичами з усіма наслідками. [1, 178-179] 

Поступова секуляризація шлюбу з часом призводить до пом‘якшення 

цих норм та у сучасній системі права України заборона укладати шлюб 

обмежується прямими родичами. З іншого боку, як заборону шлюбу між 

псевдо-кровними родичами можна сприймати відповідну заборону 

одруження усиновленому та усиновителю або усиновленому та рідній дитині 

усиновителя якщо усиновлення було таємним. [22] Застосування цієї норми в 

Сімейному кодексі України, на нашу думку є спадком візантійської 

релігійної традиції, за якою духовна рідність та батьківські й братерські 

почуття сприймається вищими за плотські зв‘язки.  

А, наприклад, левіратні шлюби, які вважаються абсолютно 

несумісними з традиціями християнського шлюбу, внаслідок 
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секулярізаційних процесів у сучасному законодавстві втратили свою 

заборонність. Єфремівська Кормча ж, зрозуміло, суворо засуджує такі 

шлюби: жінка, що по черзі одружилася з двома братами, відлучається від 

церковного спілкування доки не розірве такий шлюб, а після його розірвання 

для отримання причастя ще пройти 15-тирічне покаяння. Шлюб чоловіка з 

двома сестрами по черзі карається значно м‘якше – 6-річне відлучення від 

спілкування та ще 1 рік відлучення від таїнств. [1, 238, 485-486, 504]  

В інститутах сімейно-шлюбного права Кормчої закріплюються також 

обставини, що пом‘якшують відповідальність. Такими обставинами 

вважаються необізнаність подружжя під час укладення забороненого шлюбу 

та щире каяття подружжя у скоєному правопорушенні. За Кормчою ці 

обставини дають право священику суттєво зменшити час відбування 

покарання. [1, 539] Легко зазначити, що в цивільному праві України 

збереглися відповідні норми, які позбавляють відповідальності особу, яка не 

знала і не могла знати про заборонені обставини, наприклад, продавець не 

відповідає за невідомі йому недоліки проданої речі. 

Християнські норми моногамії повинні були повністю змінити ідею 

шлюбу, поширеного в язичницькій Русі, адже ще в Х ст. тут, особливо серед 

заможних верств населення, зустрічалося багатожонство, що 

підтверджується археологічними розкопками, [11] і літописами. [17, 132-175] 

Продовжуючи християнські традиції моногамії, закріплені у візантійській 

правовій традиції, Єфремівська Кормча не забороняє взяття після закінчення 

першого, другого шлюбу, однак, і не схвалює його. Єдиним закликом до 

мирян є брати другий шлюб не таємно, а відкрито та законно. Ці норми в 

правовій системі України збереглися тільки в межах заборони укладати 

другий шлюб, не розірвавши першого, [22] однак, навіть ця ідея, на нашу 

думку, має беззаперечні християнські коріння і є наслідком впливу 

візантійської правової традиції. 

Початок статевих зв‘язків ні в якому разі не сприймається Церквою як 

взяття шлюбу, що залишилося ще з римського права (nuptias, non concubitus, 
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sed consensus facit). [29] Тому Єфремівська Кормча зазначає, що подібний 

союз краще анулювати, однак, якщо чоловік і жінка наполягають на 

залишенні свого зв‘язку, його треба засвідчити та перетворити тим самим у 

законний шлюб, а на подружжя накласти покарання як на блудників. [1, 486] 

Судячи з послань єпископів Київської Русі до своїх підлеглих, проблема 

подібних союзів залишалася актуальною ще тривалий час. І, в будь якому 

разі, єпископи Київської Русі наполягали на офіційному закріпленні подібних 

союзів, особливо в випадках наявності дітей. [18; 16] В сучасній системі 

права також діє норма, за якою повний комплекс прав та обов‘язків 

подружжя виникає тільки внаслідок офіційної реєстрації шлюбу в ДОРАЦС. 

[22, 21]  

Загальні тенденції християнського гуманізму впливали на формування 

та регламентування взаємин членів родини, зокрема, батьків та дітей. 

Єфремівська Кормча покладає на батьків обов‘язок піклуватися про своїх 

дітей, виховувати їх, забезпечувати усім необхідним для життя. Так само й 

дорослі діти повинні допомагати своїм батькам відповідно до власних 

можливостей. Відмова дорослих дітей піклуватися про своїх батьків, а 

батьків – про своїх непрацездатних дітей під приводом самітництва та 

схимництва, визнається тяжким злочином і повинна каратися анафемою. [1, 

247-248] Зобов‘язання зазначених норм візантійського походження 

збереглися й у сучасному законодавстві України, як у сімейному, так і у 

конституційному праві, де зазначається обов‘язок батьків піклуватися про 

своїх неповнолітніх дітей, та обов‘язок дітей піклуватися про своїх 

непрацездатних батьків. [9; 4] 

Канон Кормчої, за яким місцеві світські правителі повинні обирати 

серед кліриків офіційних піклувальників бідних та сиріт (Карф. 75.) 

перейшов до сучасного сімейного права у вигляді норми, за якою функції 

офіційного опікуна та піклувальника сироти покладаються на адміністрацію 

дитячого закладу, в якому проживає дитина. [22, ст. 245] У Візантії, а потім з 

поширенням християнства, й у Київській Русі дитячі сирітські заклади 
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традиційно знаходилися в сфері церковної юрисдикції, отже, клірики 

виконували функції адміністрації цих закладів. 

Вплив візантійської правової традиції був переважним для формування 

галузі шлюбно-сімейного права України, однак, зовсім не виключався тільки 

нею. З візантійським правом у змісті Кормчих на територію Київської Русі 

потрапила ціла низка принципів, які грунтувалися на баготосотрічній 

традиції римського права й до наших часів вважаються основоположними 

принципами демократичної правової держави (хоча сама теорія ―правової 

держави‖ була сформульована значно пізніше). Прикладом ілюстрації 

вказаної тези є норма, за якою єпископ не має права звинувачувати людину у 

злочинах тільки на основі інформації, що була отримана ним на сповіді, без 

інших доказів. Більш того, у такому випадку, навіть отримавши протягом 

сповіді подібні признання, єпископ не має права відлучити таку людину від 

Церкви під страхом власного відлучення. [1, 434-435, 771] Вказана правова 

норма на нашу думку мала по-перше, підтримувати тайну сповіді, по-друге, 

виховувати в членах громади беззаперечну довіру до свого єпископа, та, по-

третє, запобігати демонстрації особи єпископа у хибному світлі 

безпідставного обвинувача. Заборона ж відлучення такої особи 

опосередковано підтримує принцип ―немає покарання без доведеного 

злочину‖, принцип, який вважається у наш час невід‘ємною частиною прав 

людини, закріплений в Конституції України [9] та Кримінальному кодексі. 

[12] З іншого боку еволюцію канону, який заборонив священикам розкривати 

таємницю сповіді можна прослідкувати до Закону «Про адвокатуру», де 

встановлюється поняття адвокатської таємниці – відомостей, які адвокат, 

отримавши інформацію від свого підзахисного повинен не розголошувати 

при будь-яких обставинах. [5] 

У Єфремівській Кормчій заборонена дискримінація осіб у прийнятті в 

клір через їх походження та відносини їх родини з церквою. [1, 68] Таку 

норму не можна залишити поза увагою, адже дискримінація особи через 

походження та родинні зв‘язки заборонена й у правовій системі сучасної 
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України [9, II], та визнається однією з принципових умов побудови правової 

держави.  

З візантійської правової традиції на територію Київської Русі також 

потрапляє поняття відводу судді, закріплене зараз в нормах процесуального 

права України: за Єфремівською Кормчою обвинувачений єпископ має право 

вимагати відводу зі складу церковного суду єпископів, зацікавлених у 

негативному рішенні справи, і в цьому йому не повинні відмовляти або 

суперечити. [1, 560]  

Вплив візантійської правової традиції на формування галузі 

кримінального права України був значно меншим, ніж на шлюбно-сімейне, і 

мав свої характерні особливості. По наявним в дослідників даним, 

кримінальне право Київської Русі на момент активізації її стосунків з 

Візантією було практично сформованим на засадах традицій власного 

звичаєвого права. Яскравою особливістю кримінального права Київської Русі 

були його м‘які санкції: практична відсутність смертної кари, широко 

поширені віри. Втім, більшість відомих нам кримінально-правових норм 

Київської Русі казуїстичні, а їх збірки позбавлені бодай деяких основних 

теоретичних положень, принципів та засад. Візантійське кримінальне право 

завдяки римському досвіду та розвитку філософії мало значно якіснішу 

теоретичну базу, однак, разом з тим, характеризувалося суворими санкціями, 

здебільшого спрямованими на тілесні покарання, такі як членоушкодництво, 

смертна кара тощо (див., наприклад, Еклогу [28]). Саме тому на території 

Київської Русі була неможлива рецепція візантійського кримінального права, 

хоча були деякі невдалі спроби заміни традиційних місцевих вір ―казнями‖. 

[17] 

Отже, кримінально-правові традиції Візантії, які укорінилися в 

правовій системі України здебільшого несли теоретичний та додатковий 

характер. Серед кримінальних злочинів у Єфремівській Кормчій вказуються 

вбивство, нанесення тілесних пошкоджень, зрада, грабіж, крадіжки, аборти, 

скотолозтво, мужолозтво, гвалтування. Деякі з цих злочинів, наприклад, 
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аборт, крадіжка церковного майна, скотолозтво та мужолозтво з‘явилися в 

переліку правопорушень церковного та світського права Київської Русі 

тільки після прийняття християнства. За більшість з цих злочинів 

відповідальність передбачена у княжому праві Київської Русі, а санкції 

церковного права, вказані за них Єфремівською Кормчою є, таким чином, 

додатковими, однак, не менш суттєвими для покарання порушника. 

За Єфремівською Кормчою вбивця визначається як особа, що завдала 

потерпілому удар, внаслідок якого наступила смерть. [1, 475-476, 492] 

Навмисне та випадкове отруєння особи, що призвело до летального наслідку 

у Кормчій має свій окремий статус, більш близький до чаклування, ніж до 

вбивства, але карається так саме як навмисне вбивство. [1, 500]  

До вбивства також прирівнюється добровільна участь особи у магічних 

нехристиянських містеріях, обрядах або добровільна передача учасникам 

обрядів частин свого тіла, але покарання призначається з урахуванням 

чистосердного каяття. [1, 500-502] Автор вважає, що участь у таких містеріях 

сприймалася як ―загроза вічній душі‖, спасіння якої є основною метою 

християнина, а отже прирівнювання до вбивства стає зрозумілим. Само 

поняття чистосердного каяття збереглося в кримінальному праві України та 

вважається обставиною, що пом‘якшує відповідальність або навіть взагалі 

може звільнити особу від відповідальності. [12, 98-133] Ця сучасна норма 

беззаперечно має візантійське коріння та християнський зміст: поняття 

спокути та розкаяння є невід‘ємною ознакою спасіння душі в християнстві.  

Серед вбивств Кормча виділяє навмисні та ненавмисні. Ненавмисним 

визначається таке, коли вбивця мав намір нанести шкоду не постраждалому, 

а іншому неживому об‘єкту або тварині; та якщо вбивця вдарив рукою, 

каменем, ломакою постраждалого, з бажанням причинити йому біль, але не 

врахував власної сили чи слабкості постраждалого і це призвело до його 

смерті. Однак, ті ж самі дії, вчинені зброєю, вже кваліфікуються як навмисне 

вбивство, не дивлячись на справжні наміри звинуваченого. В сучасному 

Кримінальному кодексі України застосування вогнепальної або холодної 
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зброї при вчиненні деяких злочинів, наприклад, при хуліганстві, визнається 

кваліфікуючою обставиною цього злочину, яка визначає його тяжким та 

суттєво підвищує міру покарання. [12, 608] 

До навмисного вбивства Кормча відносить вбивство під час бійки, 

вчинене ударом у ту частину тіла, пошкодження якої є небезпечним для 

життя; вбивство під час військового походу; вбивство чоловіком своєї 

дружини з використанням зброї, навіть якщо це не було у його намірах; 

вбивство розбійниками з метою грабежу, хоча дійсним їх наміром було не 

позбавити життя людину, а отримати її матеріальні цінності. [1, 470 – 472, 

623 - 626]  

Відповідно різняться й покарання: за ненавмисне вбивство 

Єфремівська Кормча вказує відлучення від спілкування протягом 5 - 11 

років, зі зменшенням терміну у випадку щирого каяття та ретельного 

дотримання покарання. [1, 197, 237, 498] Старанне виконання покарання в 

якості пом‘якшуючої обставини потрапило з Кормчої в сучасну систему 

права України.  

Покарання за навмисне вбивство за Кормчою призначається в 

залежності від пом‘якшуючих та обтяжливих обставин на термін від 20 років 

відлучення від таїнств, з яких 4 роки покараний не може бути навіть 

присутній на молитві у церкві, до довічного відлучення з причастям тільки 

перед смертю. [1, 236, 497 - 498] 

Порівнюючи зазначені норми з теоретичними положеннями 

кримінального права України, не можна не побачити подібність як в 

класифікації злочину за відмінністю його суб‘єктивної сторони, так і в 

призначенні в залежності від цього покарання.  

Навмисне вбивство, що було скоєне під час військового походу на полі 

брані, вважається вчиненим з крайньої необхідності, без можливості вибору 

та для усунення небезпеки власній країні та її мешканцям, а тому карається 

навіть легше, ніж ненавмисне вбивство - трьома роками відлучення від 

таїнств (Вас. Вел. 13). [1, 236, 476] Ставлення церкви до участі віруючих у 
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війнах з часом змінювалося. Тертуліан вважав, що служба в армії взагалі не 

сумісна з християнством, але вже Августин Блаженний не тільки дозволяв це, 

а й сформулював теорію ―справедливої війни‖, брати участь у якій є 

обов‘язком кожного мирянина. [3] В сучасному кримінальному праві 

вбивство під час війни також покаранню не підлягає, адже тлумачиться як 

«звичай війни», але тільки за умови, що війна офіційно оголошена, що 

повністю відповідає характеристиці Августіна. Так само, із норм 

візантійського права до кримінального права України потрапило обтяження 

вини суб‘єкта через вчинення вбивства особливо тяжким способом, з 

катуваннями та мордуваннями. [12, 136] Причому, це обмеження 

застосовується й щодо вбивств під час війни, що знов таки відбиває теорію 

Августіна.  

Серед правових норм Єфремівської Кормчої, присвячених вбивствам, 

містяться такі, що визначають покарання матерям, які вбили своїх немовлят 

після народження. Матір, що вбила дитину, намагаючись приховати свій 

перелюб, з жорстокості, чи не бажаючи її виховувати, карається як 

навмисний вбивця, але якщо дитина померла через нестачу молока, холод чи 

пустельність місця де відбувалися пологи або відсутність кваліфікованої 

допомоги при пологах – винність матері ставиться під сумнів й священик сам 

повинен вирішувати, яке покарання їй призначати, та чи призначати його 

взагалі (Вас. Вел. 33. 52). [1, 488, 496-497] Традиція відокремлювати цей 

злочин від інших вбивств започаткувалася ще в римському праві за Lex 

Cornelia [15], як ми бачимо до наших терен вона потрапила саме через 

візантійську правову систему. Кримінальний кодекс України продовжує 

зазначену традицію виокремлювати вбивство матерями своїх 

новонароджених дітей як самостійний злочин та враховувати усі обставини 

його скоєння при призначені винуватій покарання. [12, 231] 

Аборт Єфремівська Кормча прирівнює до вбивства не тільки через 

знищення ще ненародженої людини, а й через велику загрозу життю жінок, 

які часто вмирали від спроби зробити аборт. Покарання за аборт у вигляді 10 
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років відлучення від церкви накладається на усіх спільників, що брали участь 

у цьому злочині: жінці, який був зроблений аборт, тому, хто безпосередньо 

його робив, тому, хто збирав трави та складав абортивні засоби (Трул. 90. 

Анкир. 21. Вас. Вел. 2).[1, 197, 236, 466] В сучасній системі права жінка має 

права зробити аборт до тих пір, поки це не шкодить її здоров‘ю, але 

виключно в клінічних умовах. Вчинення підпільних абортів вважається 

кримінальним злочином, і покарання за нього передбачається, не так само як 

в Кормчій, для усіх учасників, а лише для особи, яка вчиняє аборт. [12, 255 - 

258] Мотивуванням запровадження такої статті в Кримінальному кодексі 

України беззаперечно є піклування про стан здоров‘я жінки, адже підпільні 

аборти можуть відбуватися з порушенням медичних нормативів.  

Автори Кормчої наполягають на розрізненні таких злочинів як 

крадіжка та розбій за засадами, що дійсні й у сучасному праві [12]. Розбій 

визначається як особливо небезпечний злочин метою якого є отримання 

чужого майна, і під час якого існує значна загроза життю власника майна. 

Крадіжка ж визначається як таємне викрадання чужого майна без загрози 

життю та здоров‘ю оточуючих. Тому розбійнику призначається покарання як 

навмисному вбивці, а крадію значно м‘якше (Григорія Нис. 4 (2 частина)). [1, 

626 - 629] Кримінальний кодекс України продовжує зазначену класифікацію, 

так само караючи розбій більш суворими санкціями ніж крадіжку. [12, 348-

350]  

Беззаперечно християнське коріння має визначення в сучасному 

кримінальному праві поняття осудності – стану, за яким суб‘єкт злочину 

усвідомлює та здатний керувати своїми діями. [12, 31] Можливість 

призначити покарання виключно особі, яка усвідомлює свої дії за 

християнськими канонами пояснюється тим, що у людини є право 

спокутувати свої гріхи, а, якщо вона знаходиться в затьмареному розсудку, 

вона цього зробити не може. Західна правова традиція так саме визнає 

християнське коріння за нормою, яка вимагає чекати до повного психічного 
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одужання людини перед тим як призначати їй вирок та приводити його у 

виконання. [2] 

Християнські доктрини отримання пробачення через спокуту своєї 

провини започаткували в європейській традиції інститути помилування та 

амністії, згадки про які сягають в Західній Європі ще часів Людовика ІХ 

Святого. [23] Через хрещення зазначені інститути потрапили через Візантію 

й до Київської Русі та закріпилися і в сучасному законодавстві. [9, ст. 26, 106]  

Отже, сучасне кримінальне право України містить в собі велику 

кількість прикладів застосування правових норм, які потрапили на територію 

Київської Русі у змісті Кормчих, саме в результаті візантійського впливу. 

У канонах Карфагенського собору, які викладаються в Кормчій, є група 

правил, які за своїм характером є законодавчими порадами правителям 

християнських держав і спрямовані на приведення світського законодавства 

до більшої відповідності положенням, ідеям та ідеалам християнства. Серед 

таких порад можна відзначити наступні пропозиції: затвердити заборону 

приймати до розгляду свідчення кліриків, які розглядали судову справу у 

церковному суді, при апеляційному її слуханню у цивільному суді (Карф. 

59.); заборонити чи обмежити народні гуляння, присвячені язичеським 

святам (Карф. 60.); переносити народні гуляння з днів церковних свят або 

неділь на інші дні (Карф. 61.); заборонити мирянам та клірикам захищати від 

відбування покарання клірика, покараного церковним судом (Карф. 62.); 

заборонити примушувати християн брати участь у будь-яких язичницьких 

забавах (Карф. 63.); обирати серед кліриків офіційних піклувальників бідних 

та сиріт (Карф. 75.), затвердити право церковної адміністрації на призначення 

своїх спеціальних уповноважених представників для захисту інтересів 

церкви у світських судах (Карф. 97.). [1, 362-405] Ці норми є додатковим 

підтвердженням тези про вплив церковного права на формування світського 

всюди, де поширювалося християнство, включаючи й Київську Русь. В 

певній мірі вказані правила є мінімальною програмою доповнень до 

законодавства держави з християнством, визнаним в якості державної релігії. 
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Саме з вимогами затвердити у княжому праві ці норми мали виступати 

єпископи та митрополити Київської Русі на снемах.  

Трудове право України визнає за державні святкові та неробочі дні усі 

найважливіші церковні свята: хрещення, Великдень, Трійцю. [8] Цим самим 

сучасний законодавець продовжує традицію часів Київської Русі, коли після 

впровадження християнства правителі по ініціативі священиків визнали 

християнські свята державними.  

В сучасній України проголошується відокремлення церкви від 

держави, але, разом з тим, більшість населення нашої держави явно чи 

підсвідомо сповідує саме християнські ідеали, а так як система права через 

свій об‘єктивний характер відбиває суспільну мораль, християнські ідеї з 

візантійської правової системи потрапили й до діючого права. Вплив 

візантійської права на формування української правової традиції є логічно 

обґрунтованим результатом розвитку нашої правової системи в невід‘ємному 

та нерозривному зв‘язку з європейською романо-германською правовою 

сім‘єю. В майбутньому при проведенні адаптації вітчизняного законодавства 

до європейського така спільність у коріннях повинна суттєво полегшити 

відповідні процедури та сприяти досягненню успіхів у європейській 

інтеграції нашої держави.  
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ПРОБЛЕМАТИКА МЕЖ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

В ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ КОНЦЕПЦІЇ МУАММАРА КАДДАФІ 

 

THE PROBLEMATIC OF THE LIMITS OF STATE AUTHORITY IN  

M. KADDAFI’S POLITICAL AND LEGAL CONCEPTION 

 

У статті Проблематика меж державної влади в політико-правовій концепції 

Муаммара Каддафі проаналізований внесок лівійського політичного мислителя в 

проблематику меж державного втручання, а також проведений компаративістській 

аналіз вчення Муаммара Каддафі з вченням Петра Кропоткіна з метою точного 

визначення типу політичної та правової свідомості Муаммара Каддафі. 

In the article “The problematic of limits of state authority in the political and legal 

conception of Muammar Kaddafi” is analyzed contribution of Libyan thinker to development of 

problematic of limitation of state intervention, and also conducted comparative analysis of the 

Muammar Kaddafi’s study with the study of Peter Kropotkin with the purpose of exact definition 

of type of political and legal consciousness of Muammar Kaddafi. 

 

Щодо загальної постановки проблеми, то в цьому дослідженні мені 

хотілося зупинитися на внескові видатного лівійського мислителя сучасності 

Муаммара Каддафі у проблематику меж державної влади. Цей внесок є без 

сумніву надзвичайно цікавий, насамперед, через унікальну можливість 

перевірки тієї чи іншої теоретичної тези у площині реального державно-

правового будівництва, яке власно очолює вже багато років сам мислитель. 

Також я маю намір дослідити у цій розвідці тип політико-правової свідомості 

Муаммара Каддафі для чіткого визначення та класифікації його поглядів 

щодо їх розташування на умовній шкалі типів політико-правової свідомості 

«етатизм» - «помірковане державництво» - «анархізм». З-поміж цілей статті 

слід вирізнити: привертання уваги громадськості до маловідомого в Україні 

вчення Муаммара Каддафі та його внеску у розвиток проблематики 
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обмеження державного свавілля, структурний аналіз джамахирійської 

державно-правової моделі, порівняльний аналіз ідей Муаммара Каддафі із 

ідеями видатного теоретика анархо-комунізму Петра Кропоткіна задля 

коректного визначення типу політико-правової свідомості лівійського 

мислителя та всебічного з‘ясування усіх вагомих ідейно-теоретичних 

чинників, що посприяли формуванню «третьої світової теорії» Муаммара 

Каддафі.  

1. Засадничі підходи Муаммара Каддафі до постановки проблеми 

справжньої демократії як основного чинника у обмеженні державного 

свавілля.  

Продовж багатьох століть людство прямувало до суспільства вільних і 

рівних, яке б могло існувати в країні, де були б зняті протиріччя між 

тиранією різних видів влад (релігійною, політичною, державно-публічною, 

соціальною, економічною тощо) і природною потребою людини і суспільства 

до певних форм своєї самоорганізації, які б забезпечили продовження 

розвитку і прогресу цивілізації через зменшення вертикально-владних форм 

управління та контролю з боку відокремленої від громадянського суспільства 

державно-правової інституції, що має монополію на застосування 

зовнішнього примусу по відношенню до спільноти чи окремої людини.  

Віднайдена ще за часів Давньої Греції демократична система державно-

правового режиму, здавалося, є й зараз найактуальнішою відповіддю на 

запитання часу щодо мінімалізації свавільного державного втручання у 

внутрішнє буття спільноти чи особисте життя індивіду. Але ж, з іншого боку 

найголовніша проблема загально-філософського та юридичного осмислення 

різних видів державного правління, заснованих на ідеї більшості, полягає в 

ситуативному чи системному потраплянні меншості і кожного індивіда під 

нічим не обмежену владу більшості. Аналізуючи розвиток соціальних та 

політичних процесів і систем, в межах яких ці процеси відбуваються в 

сучасному світі, Муаммар Каддафі приходить до висновку, що насправді всім 

відомі форми т.зв. «демократичного» державно-правового правління - це 
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лише "... диктатура у фальшивому вигляді демократії. Таким є справжнє 

обличчя існуючих в сучасному світі політичних режимів. Чи не ясно, - 

продовжує лівійський лідер, - що всі вони фальсифікують справжню 

демократію і виступають диктаторськими режимами‖ [8,ст. 18].  

Тут не можна сказати, що саме у такий спосіб Каддафі аналізує 

природу західних демократій уперше в історії політичної і правової думки 

людства. Достатньо багато як сучасних йому прогресивних мислителів, так і 

видатних представників політико-правової думки минулого справили на тоді 

ще молодого лівійського дослідника свій суттєвий та позитивний вплив.  

Дійсно, так наприклад, на думку відомого французького політолога М. 

Дюверже, західні країни живуть за умов т.зв. плутодемократії, тобто за умов 

такого політичного правління, коли владою володіють одночасно і народ 

(demos), і багатство (plutos). Але таке політичне правління це тільки 

псевдодемократія, яких би політичних форм воно не набувало. Справжня 

демократія, на думку М. Дюверже, визначається через "свободу для народу 

та для кожної частини народу". "Свобода не тільки для привілейованих через 

народження, примху долі, посаду, набуту освіту, - але реальна свобода для 

всіх, що зумовлює більш високий рівень життя, освіти, соціальної рівності та 

політичної рівноваги" [11,ст. 90].  

Саме у цьому контексті Муаммар Каддафі і починає будувати свою 

власну методику аналізу оточуючого репресивного соціально-економічного 

та державно-правового буття та саме під цім кутом зору він намагається 

запропонувати певні алгоритми долання цієї проблеми. 

Традиційно в сучасному юридичному значенні терміном "демократія" 

визначається форма державно-правового режиму в тому випадку, якщо 

законодавча влада в ньому представлена колегіальним органом, обраним 

народом, якщо здійснюються закріплені законодавством широкі соціально-

економічні і політичні права громадян незалежно від їх статі, раси, 

національності, майнового стану, рівня освіти і віросповідання. 

Демократичний правовий режим може передбачати пряму участь населення в 
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вирішенні державних питань (пряма, або безпосередня демократія) або 

участь в прийнятті політичних рішень з допомогою виборних 

представницьких органів (парламентська, або представницька демократія). 

Каддафі задається, у зв‘язку з цим традиційним підходом деякими 

надзвичайно важливими для власного аналізу питаннями.  

По-перше, чи може представництво бути досягнутим; іншими словами 

чи може будь-хто висловити бажання, мотивування і натхнення іншої особи? 

І це питання, ні в якому разі, не має виглядати для мислителя риторичним. Як 

видно з багатьох історичних та поточних прикладів державно-правової 

практики, а також з наріжних підстав соціальної соціології та психології таке 

здійснення є, майже, неможливим та теоретично малоймовірним. Майже 

неможливо щоб одна особа представляла адекватно іншу. Згідно, наприклад, 

теологічної державно-правової доктрини - бог створив кожну людину 

наділивши її особливими рисами, які ніколи не можуть бути істинно 

відтворені іншими. 

 Саме у зв‘язку з цими міркуваннями щодо проблематики тотожності 

інституту представництва узагальненій волі народу, як юридичного носія та 

джерела державного суверенітету, Муаммар Каддафі приходить у своєму 

аналізі до проміжного висновку про те, що якщо юридичне право 

електорального голосу є важливою передумовою для політичної участі, воно 

не може, все ж таки, бути прирівняне з самою народною участю, як такою. 

Вельми штучно, на думку мислителя, виборча скринька на сучасному етапі 

розглядається як символ «народної участі», а «право голосу» презентується 

як доказ громадянської участі в політичній системі суспільства. Справжня ж 

народна участь, на думку Каддафі, є можливою тільки тоді, коли люди всіх 

рівнів та інститутів державно-правової та соціальної організації матимуть 

однакову можливість і засоби впливу на процес прийняття усіх рішень, які 

так чи інакше впливають або детермінують їх життя. Навіть в тих сучасних 

західних демократіях, де спостерігається відносно високий рівень 

чисельності та активності різноманітних громадянських низових ініціатив 
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поза політичними партіями і виборами – абсолютна більшість суспільства 

поки тільки технічно та тільки умовно здійснює свій, вкрай обмежений, 

вплив на публічну сферу суспільного буття, яка саме і визначає їх майбутнє. 

По-друге, як існують шляхи вирішення проблеми створення простору і 

меж для народної участі? Каддафі окреслює проблему «меж народної участі» 

якраз у зв‘язку з діалектично спорідненою проблемою «меж державної 

влади». На думку мислителя, зростаюче людське знання і розуміння справ у 

відношенні юриспруденції, політики, економіки і культури може стати одним 

з напрямів вирішення цього завдання. Покрашення якості та суттєва зміна у 

чисельних показниках потоку інформації і різноманітних ідей, не тільки на 

рівні національної держави але й на глобальному загальносвітовому рівні, 

також сприятиме вирішенню окресленої проблеми, рівно як і децентралізація 

процесу прийняття рішення на державно-правовій та політичній аренах і 

розширення меж для утворення базових низових структур самоврядних 

горизонтальних організацій та інститутів громадянського суспільства. 

Економічні інституції і їх діяльність також повинні бути значно більш 

доступними і значно менш елітарними і ієрархічними сферами. Але більш за 

все стандарти праці і життя повинні бути змінені. Робота повинна бути 

такою, що вона б надавала більше часу і можливостей людям приймати 

участь у громадській діяльності. Життєві погляди людей на існування 

повинні бути такими, засобом чого, служіння людству навіть найбільш 

поміркованим способом - стане захопленням і місією. 

Відповідаючи на ці власні запитання, Каддафі починає поступово 

будувати модель справжньої демократії – народної демократії. Монархічна, 

парламентська, президентська, представницька, однопартійна, 

багатопартійна і інші форми правління, віднесені пануючою у світі 

ідеологією до "демократичних", всі вони, на думку мислителя, були і є лише 

формами панування однієї частини суспільства над іншою. Демократія в 

суспільствах заснованих на соціальній нерівності, як соціально-політичний і 

загальнонауковий термін в дійсності означає панування (державно-публічне, 
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економічне, культурне, релігійне тощо) однієї групи людей над іншою. 

«Демократія», чи влада народу, як вона була визначена ще за часів Платона, 

яка згідно політико-правових вчень Аристотеля і Жан-Жака Руссо, 

ототожнювалася з категорію «народовладдя» в дійсності є нічим іншим, як 

владою тієї чи іншої привілейованої касти над поневоленими трудовими 

масами, що видається за представництво. Незважаючи на те, що гасло 

«демократії» стало гаслом дня, воно також стало упряжжю, якою правлячі 

соціальні верстви маніпулюють для керування абсолютною арифметичною 

більшістю населення. 

Альтернатива Муаммара Каддафі полягає у створенні якісно нової 

державно-правової моделі – народної демократії, яка має діалектично 

заперечити всі існуючі на даний момент часу «демократичні» моделі 

сучасності. В соціально нерівному суспільстві народна демократія може 

означати тільки владу більшості. Влада більшості, влада трудящих мас, є 

найбільш прогресивною і демократичною і найбільш революційною владою 

будь-коли за всю історію. Така влада є єдиним поступом здійснити 

суспільство, члени якого користуються рівністю не тільки, як "можливість" зі 

строк закону, але також на дійсному економічному, політичному і 

культурному рівнях. Влада зростаючої більшості повинна усвідомлено і 

послідовно боротися і працювати за знищення всіх форм дискримінації і 

нерівності і мостити шлях для влади всього народу. Пряма політична участь 

зростаючої більшості народу в творенні майбутнього суспільства і в зміні 

історії є засіб здійснення, «знаряддя управління» влади народу. Це є народна 

демократія. Народна демократія є дійсне проголошення і реалізація волі 

народу народом самостійно. 

 Нова, дійсно авторська концепція підходу до розуміння феномену 

демократії саме як «народної демократії» самоврядного суверенного 

населення була запропонована Муаммаром Каддафі в 1973 році у його 

видатній та всесвітньо відомій праці "Зелена Книга" та отримала назву 

«третьої світової теорії». Основна маса західних дослідників традиційно 
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розглядає ідеологію Каддафі, як щось специфічно східне, певною мірою чуже 

європейській системі цінностей і лежаче поза визначних магістральних 

шляхів як західної, так і східної філософії. Тут відразу автор вважає за 

потрібне зазначити, що, це не є ані універсальним підходом до аналізу цього 

твору Муаммара Каддафі, ані науково коректним. Так наприклад, Самі Хайяр 

справедливо розглядає систему поглядів Каддафі в рамках філософської 

традиції, що виходить ще з теорії соціального договору Жан-Жака Руссо 

[4,ст. 17].  

В першому розділі "Зеленої Книги", який майже повністю присвячений 

проблематиці долання всіх репресивних форм побудови державного 

суспільства та дослідженню моделі «народної демократії» - Джамахирії, 

Муаммар Каддафі визначив, що найпершим обов'язком кожної людини є 

відстоювання принципів автономної (само)демократії - тобто самостійного 

самоврядного правління. Мислитель тут намагається дати розгорнуту 

відповідь на ключове питання: як справжня народна демократія 

джамахирійського типу може бути досягнута і яким чином вона зможе 

покінчити з усіма соціальними конфліктами у межах ще не гомогенного 

та не позакласового суспільства, рівно як й надати справжню свободу і 

відповідальність народу? 

Третя світова теорія визнає народ, як єдине джерело влади: народ - 

засіб правління самого себе самостійно, без представництва і депутатів. В 

іншому випадку демократія, як ідея і як працюючий політичний процес не 

буде мати ніякого практичного застосування. Тобто народ оголошується 

суб‘єктом встановлення меж державної влади, який через свою власну 

самоорганізацію та самоврядування долає репресивні вертикальні та 

відчужені від самої народної маси форми державної соціальної регуляції.  

Дотримуючись цього визнання, все суспільство в цілому, на думку 

Муаммара Каддафі, має перебудувати себе в низові народні конгреси, які 

функціонують, як початкові засоби правління, законодавчі і виконавчі. Весь 

народ, чоловіки і жінки, зустрічаються на цих конгресах, періодично і на 
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позачергових сесіях, для обговорення і вирішення питань місцевого, 

національного, і міжнародного значення. Кожний базовий Народний Конгрес 

має свій секретаріат, вибраний відкрито базовим Народним Конгресом для 

проведення цих засідань і документування рішень. 

Народні Комітети, на думку лівійського мислителя, мали стати 

адміністративним відповідником базових Народних Конгресів. Члени цих 

комітетів обираються низовими народними конгресами шляхом відкритих і 

демократичних процедур. Їхнє призначення - виконання рішень прийнятих 

низовими народними комітетами. Ці народні комітети несуть 

відповідальність і є підзвітними перед низовими народними конгресами. 

Генеральний Народний Конгрес є місцем зустрічі, де секретаріати Народних 

Конгресів і Народні Комітети, подібно до професійних організацій, 

збираються для координації політики базових народних комітетів, і ніхто не 

має права голосувати власне за себе чи в власних інтересах, оскільки кожен 

член Генерального Конгресу повинен притримуватись рішень і рекомендацій 

базових народних конгресів. 

Автор цього дослідження, неодноразово перебуваючи у Лівії, мав 

можливість безпосереднього ознайомлення з функціонуванням цієї 

джамахирійської моделі народної демократії та вважає, що конкретика 

реалізації теоретичної моделі надзвичайно важлива у науковому розумінні як 

раз через дію добре відомого закону підтвердження істинності тієї чи іншої 

доктрини соціальною практикою її реалізації у державно-правову площину 

поточного буття. Розглянемо ретельніше реальну джамахирійську структуру 

управління, що склалася, як відповідь на пропозицію «Зеленої книги» та 

«третьої світової теорії». 

 Розпочнемо аналіз з народних конгресів, як форми самоорганізації та 

самоврядування населення. Слід при цьому пам‘ятати, що народні конгреси, 

за Муаммаром Каддафі, це лише засіб побудови народної демократії, лише 

один метод досягти справжньої системи народовладдя. Як же це може 

досягатися? 
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Інші варіанти «демократії» відстоюють позицію, мовляв неможливо 

зібрати людей, до найменшого, всіх разом у один час заради обговорення 

актуальних проблем народної освіти чи обрання місцевої поліції. Але ж 

Зелена книга пропонує людям надзвичайно конкретні форми долання цих 

пересторог та застосування шляху прямої демократії у практичній формі. 

Один з найвидатніших дослідників державно-правового джамахирійського 

будівництва доктор Мохамед Хусейн Агуль намагається послідовно 

відтворити структурну логіку побудови системи самоврядування лівійського 

суспільства знизу доверху. У певному скороченому вигляді ця система 

виглядає таким чином (авторський переклад з англійської мій – О.В.): 

 «По-перше, люди об‗єднуються у первинні Народні Конгреси (basic 

Popular Congresses). Кожен первинний Народний Конгрес обирає свій 

секретаріат [5,ст. 47].  

 Секретаріати разом формують Народні Конгреси, що відрізняються 

від первинних. 

 Кілька первинних народних конгресів обирають адміністративні 

народні комітети, щоб поставити урядову адміністрацію. 

 Народні Комітети є відповідальними перед первинними Народними 

Конгресами та керують установами громадського обслуговування, на зразок 

магазинів, органу міського самоврядування, тощо. 

 Деякі Народні Комітети є підзвітними більш як одному первинному 

Народному Конгресові, зокрема ті, що займаються професійно і 

функціонально різними виконавчими секторами, які пов‗язані із освітою, 

здоров‗ям, тощо. 

 Вони відповідальні перед первинним Народним Конгресом, який 

формується без урахування муніципальної зони, зважаючи на те, що вони 

забезпечують головне обслуговування всіх людей на даній території. 

 Це - головні Народні Комітети для усієї Джамахирії, які підзвітні 

первинним Народним Конгресам на території усієї Джамахирії. 
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 Народні Комітети підзвітні первинним Народним Конгресам, 

призначають поліцію, яка перебуває під наглядом Народних Комітетів. 

 Технічні Народні Комітети здійснюють та відповідають за 

виконання робіт, представляють періодичні звіти перед Народними 

Конгресами щодо поступу та виконання їх завдань і рішень. Революційний 

нагляд здійснюється через Революційні Комітети, які наділені прямою 

владою перевіряти народні асамблеї і Народні Комітети, гарантувати та 

зміцнювати владу народу. Природа і формування Народних Комітетів і 

первинних Народних Конгресів завчасно подається. 

 Принцип формування первинних Народних Комітетів і асамблей у 

Джамахирії ґрунтується на адміністративному поділі, який здійснюється з 

міркувань географічної різноманітності населення та поверхні території 

країни. 

 Принцип формування комітетів різних професійних об‗єднань 

залежить від наявності професії. Наприклад, учні хочуть сформувати 

учнівський комітет у своїй школі і, почергово, формують головний комітет 

на рівні Джамахирії, так само як і первинні народні учнівські комітети. 

 Народні Комітети виробників засновуються підприємствами або 

фабриками. Певне число виробників формують Виробничу асамблею, яка 

далі обирає комітет для виконання завдань за зразком управління фабрикою 

чи підприємством на ґрунті особистого народного управління. 

 Таким чином, усіма об‗єктами громадського користування керують 

Народні Комітети підзвітні первинним Народним Конгресам, і вони стежать, 

щоб поліція підпорядковувалася Народним Комітетам і перевіряє виконання 

обов‗язків. Таким чином, адміністрація та нагляд стають народними. 

 Усі громадяни, які є членами таких Народних Конгресів 

поділяються за професіями та функціями на категорії. Тому вони мають 

зміцнювати свої власні спілки та синдикати, будучи при цьому, як 

громадяни, членами первинних Народних Конгресів і Народних Комітетів. 
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 Предмети обговорення первинними Народними Конгресами чи 

Народними Комітетами, синдикатами і спілками (що я сказав вище) 

набирають остаточної форми у Головному Народному Конгресі, де 

зустрічаються секретаріати Народних Конгресів, Народних Комітетів, 

синдикатів і спілок. 

 Що скликається Головним Народним Конгресом , який 

зустрічається щорічно або періодично, по черзі, підпорядковуючись 

народним конгресам, народним комітетам, синдикатам і спілкам. Народні 

комітети, відповідальні перед первинними народними конгресами, 

починають виконувати дії». 

Таким чином ми наявно бачимо, що застосування третьої світової 

теорії є цілком можливим і в суспільствах, що складаються з великого числа 

людей, це практично можливо для мешканців окремої країни та дає час 

зустрітися та обговорити висновки та завдання, досягнуті на головних зборах 

(general assembly), потім виконати їх, почавши з народу на народних зборах 

(popular assemblees) під наглядом первинних Народних Конгресів. Таким 

чином, держава у традиційному її значенні відокремленого від суспільства 

апарату публічної влади може вмить зникнути, і з‘явиться «держава народної 

демократії», яка має бути заснованою на загальнонародному самоврядуванні 

та горизонтально-вертикальних інституціональних формах самоорганізації 

населення як у територіальному, так і у виробничому аспектах.  

Ми вважаємо, що підтримка системи, залежної від права одного класу 

чи партії у суспільстві, програє (на людську гадку) перед ідеєю нової 

філософії, яка залежить від усіх людей, які мають владу, багатство і силу у 

однаковий і абсолютний спосіб.  

Очевидним є те, що така система дає можливість кожній особі виразити 

її власну волю відповідно до всіх питань що стосується її життя, і робить 

можливим доступ кожного до моніторингу виконавчого засобу впливу. Ці дві 

основоположні ідеї якісно відрізняють зразок демократії джамахирійського 

типу від інших різноманітних демократичних концепцій та моделей.  



175 

 

Цікаво зазначити, що за Каддафі політичне лідерство в період 

продовжуваної боротьби народу за соціальні та політико-правові завоювання 

є цінним для зростання, організації і мобілізації народних мас для корінного 

перетворення суспільства. В іншому випадку, вплив соціально та політично 

пануючих прошарків суспільства на вироблення аполітичності, роздільності і 

безініціативності мас народу залишіться безальтернативним і їх політична 

гегемонія залишиться нездоланною. 

Однак, як ми можемо очікувати від людей змінити їх життєві принципи 

та устремління - пріоритетності служіння людству перед своїми особистими 

інтересами - якщо відсутні зміни в людській оцінці вартостей? Раптова 

однозначна зміна цінностей і відношень виявляє справжній виклик людству 

на сучасному стику історії. Любов, справедливість, співчуття та інші схожі 

цінності повинні виникнути, як основоположна згода натомість сучасного 

панування грошей, влади і похвальби. Тільки якщо альтруїстичні цінності 

здобудуть вирішальну волю, є абсолютно можливим для народної участі 

надати справжнє нове значення демократії і суспільству. В дійсності, народна 

боротьба за демократичне істинно егалітарне суспільство рівноправних і за 

право кожного бути господарем в своїй власній долі - є тяжким і тернистим 

шляхом, однак це є єдиною необхідністю і шляхом усвідомити свободу та 

інші, пов‘язані із нею соціальні та особисті цінності.  

2. Визначення типу політико-правової свідомості Муаммара 

Каддафі у контексті проблематики меж державної влади 

Достатньо цікаво з наукової точки зору виглядає і спроба визначення 

нами типу політико-правової свідомості засновника третьої універсальної 

теорії Муаммара Каддафи. У зв‘язку з цим хочу згадати, що питому роль у 

розробці методології підходу до вирішення подібних наукових проблем 

зіграв Л.С. Мамут, який ввів в активний науковий обіг поняття ―типу 

політичної свідомості‖, трансформованим варіантом якого я й маю 

скористатися для вдалого вирішення окресленої проблеми. Тип політичної 

(політико-правової) свідомості являє собою з точки зору змісту систему 
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таких переживань, знань, оцінок, що групуються навколо певного 

відношення до державності. ―Домарксистська (мабуть, взагалі будь-яка 

немарксистська) політична свідомість утілюється — у межі — у двох 

основних типах. Перший — ―державницький‖, що базується на прийнятті 

(безумовному чи із застереженнями, неважливо) держави як такої... Другий 

— ―антидержавницький‖, що корениться в неприйнятті, запереченні будь-

якої держави‖. Перший тип Мамут називає ―етатизмом‖, другий — 

―анархізмом‖ [10,ст. 6].  

Відомий знавець лівійського досвіду та теоретичної спадщини 

Муаммара Каддафі професор А.З. Єгорін зазначає, що ще наприкінці 70-х 

років за вказівкою Каддафі на арабську мову були перекладені праці відомих 

російських теоретиків анархізму Михайла Бакуніна та Петра Кропоткіна 

[7,ст. 17]. Концепція «анархізму», пов‘язаного з ідеєю зведення нанівець 

усякого державного втручання в життя суспільства і людини, як правило, 

сполучена із ідеєю ліквідації самої держави (до неї, безпосередньо, примикає 

й марксизм, що постулює поступове відмирання держави диктатури 

пролетаріату і висуває своїм кінцевим ідеалом бездержавне комуністичне 

суспільне самоврядування). Виникає зрозуміле питання: чи можна 

ототожнити політико-правовий тип свідомості Муаммара Каддафі з 

бездержавницьким або анархістським типом? Ми повернемось до спроби 

відповіді на це запитання трохи пізніше, а поки з‘ясуємо анархістські 

чинники серед факторі впливу на дослідження Каддафі.  

 Підхід Муаммара Каддафі щодо аналізу проблематики узурпації 

суверенної народної влади різноманітними відчуженими державними 

інституціями, безумовно, є дуже близьким до поглядів багатьох теоретиків 

анархізму, особливо анархо-комуністичної течії. Вся система 

представницької демократії ще в XIX столітті була об'єктом надзвичайно 

різкої критики з боку представників цього руху. Так, Бакунін писав, що 

парламентська республіка - ця «уявна держава уявної народної волі, ніби 

вираженої уявними представниками в уявно-народних зборах" [6,ст. 132].  
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Кропоткін, у свою чергу, нещадно критикував «забобони, що грають 

роль Провидіння у відносинах людей між собою» відносно необхідності 

держави для регулювання взаємостосунків людей між собою [9,ст. 71]. 

Задачу «знайти такий уряд, який міг би примусити людей підкорятися, 

причому б сам не виходив з покори суспільству» він називає нерозв'язною і 

вказує на те, що «людство прагне звільнитися зовсім від уряду і задовольняти 

свої потреби шляхом вільної угоди між особами і групами, прагнучими до 

однієї мети». [9,ст. 211]. Тут ми бачимо, що погляди Кропоткіна також 

виходять із «суспільного договору» Руссо, якого він оцінював надзвичайно 

високо. Прудон же був першим з ідеологів анархізму, хто використовував 

термін "суспільний договір" в описі соціального ідеалу анархії. 

Через застосування порівняльного методу ми можемо стверджувати, 

що основні протиріччя існуючих суспільств і Каддафі, і Кропоткін бачать як 

раз у суперечності між суспільством і державою. Та, при цьому, обидва вони 

використовують концепцію недиференційованих по класах, соціальних 

стратах, етнічних, конфесійних і професійних ознаках народних мас, які є 

силою соціальних революцій. «Анархія, - писав Кропоткін, - була більш 

менш усвідомленим ідеалом мас» (8; 288). Тобто, народ в цілому, як 

субстанція, що не диференціюється, є альтернативою старому 

несправедливому громадському порядку. 

Тут також можна, напевно, говорити й про те, що соціальні реалії в 

Лівії наприкінці 60-х років 20 століття та реалії під час Великої Французької 

Революції, яка й визначила, певною мірою, майбутню філософію анархістів, 

були суть схожі. Суть в обох випадках було відносно суть стратифіковано. 

Антифеодальне об'єднання всього третього стану у Франції, включаючи суть 

більшість соціальних груп, із структурної точки зору було близьким єдності 

всіх лівійців, що протистояли дуже суть і надзвичайно дискредитованій 

королівській владі.  
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Поняття про Народні конгреси і комітети, які, з погляду Каддафі, суть 

«єдиним засобом народної демократії», безумовно близькі як духу так і букві 

суть Кропоткіна про майбутню самоорганізацію суть. Народ сам здійснює 

контроль над собою – так Каддафі визначає сутність народної демократії 

джамахирійського зразку. Іншими словами, політична модель Каддафі є 

надзвичайно близькою до саме бездержавної форми народовладдя – тобто 

суспільному ідеалу анархізму. 

Не менш цікаво буде також і проведення певного порівняльного 

аналізу поглядів Кропоткіна і Каддафі на економіко-правові аспекти 

функціонування самоврядних спільнот. Відома праця Петра Кропоткіна 

"Хліб і воля" у значній мірі виходить з того, що однією з основних функцій 

суспільства являється функція відтворення матеріальних благ для повного і 

всебічного розвитку вільної особистості. "Свобода для кожного; достаток для 

всіх" - відоме гасло анархістів того часу. Каддафі, у свою чергу, вважає, що 

законною ціллю економічної діяльності являється задоволення потреб всього 

суспільства. Кропоткін прямо пише, що "в політичній економії слід, перш за 

все, вивчати главу про споживання" [9,ст. 360]. Каддафі також починає свій 

розгляд економічних питань саме з проблеми споживання. 

Надзвичайно дивує схожість ідей другого розділу "Зеленої книги", 

присвяченого економічним проблемам, і ідейно-теоретичних поглядів 

анархістів. Навіть сама структура глав в другому розділі «Зеленої книги» 

Муаммара Каддафі і, наприклад, "Хліба і волі" Петра Кропоткіна дивовижно 

близькі між собою в порівнянні з іншими книгами з економічних питань. 

Практика джамахирізації в Лівії також цілком відповідає поглядам 

анархо-комуністів. Федерація самоврядних громад - ідеал Кропоткіна - може 

бути теоретичним описом системи джамахирійських кварталів, яку Каддафі 

розпочав розбудовувати на першому етапі перетворень в Лівії. Ціллю або 

функцією економіки і для російського мислителя і для арабського практика 

являється усунення "несправедливих суспільних відносин". 
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"Той, який володіє домом, в якому ти живеш, або засобами транспорту, 

якими ти користуєшся, або грошима, на які ти живеш, - той володіє частиною 

або всією твоєю свободою. Свобода нероздільна, і, щоб бути щасливими, 

людина повинна бути вільною" [3,ст. 24].  

Попередня теза по своєму духу цілком могла би належати перу 

теоретика анархізму, але належить вона саме Каддафі. «І справді, - пише 

Кропоткін, - в сучасній державі найбільшою перешкодою розвитку і 

підтримки етичного рівня, необхідного для життя в суспільстві, являється 

відсутність суспільної рівності... "Без рівності на ділі", як висловлювалися у 

1793 році, - почуття справедливості не може стати спільним надбанням. 

Справедливість повинна бути однаковою для всіх; а в нашому суспільстві ... 

почуття рівності терпить поразку на кожному кроці... Тільки у суспільстві 

рівних знайдемо ми справедливість" [9,ст. 325].  

 Аспект проблематики встановлення меж державної влади також 

вельми рельєфно окреслюється і в третьому розділі «Зеленої Книги», що 

вийшов в 1979 році та був присвячений питанням соціального характеру. 

Муаммар Каддафі тут припускає, що двигуном людської історії є боротьба 

соціальних і національних суб‘єктів за панування один над одним, яка має 

закінчитися тільки після повного звільнення однієї соціальної групи від 

панування іншої. В цьому відношенні він також виявляє себе дуже близьким 

до поглядів видатних теоретиків анархістської течії. 

Петро Кропоткін писав про «вільні общини, сільські і міські (тобто 

земельні союзи людей, зв'язаних між собою за місцем проживання) і обширні 

професійні і ремісничі союзи (тобто союзи людей по роду їх праці), причому 

общини і професійні і ремісничі союзи тісно переплітаються між собою», 

описуючи «суспільство, що звільнилося від ярма капіталу і держави». Далі 

він вказує на те, що разом з цими формами суспільної організації виникнуть 

«тисячі нескінченно різноманітних суспільств і союзів... через схожість їх 

особистих схильностей... через загальні інтереси, суспільні, релігійні, 

художні, наукові, в цілях виховання, дослідження або навіть просто для 
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розваги» [9,ст. 323-324]. Ми і вище вже помічали певну схожість практики 

джамахирійських кварталів з ідеалами анархо-комунізму, тобто бездержавної 

форми буття горизонтально та самоврядно організованого суспільства, 

заснованого на суспільній власності на засоби виробництва. 

Каддафі надзвичайно уважно розглядає традиційні форми об'єднання 

людей: сім'ю, плем'я, націю. Найважливішим чинником досягнення гармонії 

в суспільстві і усунення внутрішніх конфліктів між індивідами він вважає 

сім‘ю. Тут також є очевидним й вплив Ж.Ж.Руссо з його «природним правом 

батька» на відміну від решти прав, що виникли в результаті суспільного 

договору. 

Природним розширенням сім'ї Каддафі вважає плем'я. Разом з тим, він 

указує, що нація може загинути, якщо суперечності між сім'ями 

впливатимуть на плем'я, а між племенами на націю. Соціальним аналогом 

племені в умовах Джамахирії для європейця Кропоткіна були "місцеві 

общини". Автору дослідження представляється, що Петро Кропоткін і 

Муаммар Каддафі використовували різні терміни для позначення схожих 

соціальних реалій. 

Значна частина третього розділу Зеленої Книги присвячена мистецтву, 

культурі, освіті, спорту, науці тощо. Можна також відзначити збіг поглядів 

Кропоткіна і Каддафі і з цих питань, особливо відносно прав індивіда на 

вибір в рамках власних уподобань, а не нав‘язування поглядів, Каддафі більш 

детально розбирає питання їх практичного втілення в життя. 

 Муаммар Каддафі називає ідеальну форму правління «Джамахирією». 

Петро Кропоткін використовує поняття «Анархічний комунізм». Вище ми 

намагалися показати, що соціальна філософія, що стоїть за обома 

теоретиками, значною мірою схожа. 

Кропоткін так писав про термінологію Бакуніна: "В своїх... поглядах 

Бакунін був щонайповнішим комуністом, але по домовленості з своїми 

друзями федералістами з Інтернаціоналу, він називав себе анархічним 
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колективістом, віддаючи данину недовір'ю, яке викликали до себе комуністи 

державники" [9,ст. 321].  

Виходячи з цього ж принципу: про терміни не сперечаються; про них 

домовляються, цілком можна вважати, що семантичне та набуте 

навантаження понять «анархія» і «комунізм» в ХХ столітті значною мірою 

перешкоджало Муаммару Каддафі обрати та використовувати саме ці 

поняття. До речі, певним чинником філологічного впливу тут виявилася і 

cпеціфіка арабської мови. Найбільш наближене в арабській мові до категорії 

«анархізм» є арабське слово «фавдваия». Це слово походить від родового 

значення «фауда» (безладдя, хаос), а слово «анархія» з грецької мови, у свою 

чергу та на противагу, як раз наближене до категорії «відсутність влади». 

Але ж у той же час Каддафі постійно використовує поняття «соціалізм» 

та «соціалістичний» в описі своєї моделі ідеального суспільства. Це ж саме 

ми бачимо і в Кропоткіна.  

Цікаво відзначити, що семантика слова «Джамахирія» (сучасний 

найчастіше вживаний варіант перекладу - «народовладдя») пов'язана з 

поняттями, які Кропоткін вважав ранніми формами анархізму. Наприклад, 

він відзначав, що російський історик Костомаров використовував поняття 

"народоправство", яке цілком може бути розглянуте нами я в якості вдалого 

варіанту перекладу арабського слова – неологізму «Джамахирія» на 

українську мову.  

 Саме тут слід зауважити, що автор цього дослідження також бачить і 

достатньо багато певних відмінностей між поглядами видатного анархо-

комуніста Петра Кропоткіна та поглядами Муаммара Каддафі. На погляд 

автора, є дві суттєвий розбіжності у філософії «Зеленої книги» та Кропоткіна. 

Передусім, це оцінка «природного права». Для анархістів традиційно 

характерна теза Ж.Ж. Руссо про те, що всі соціальні інститути являються 

результатом «суспільного договору», і про відсутність яких-небудь 

природних норм регулювання взаємостосунків людей крім звичаїв і традицій, 

які не суттєві для поточного законодавства. З другого боку, Каддафі 
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недвозначно вказує на те, що «закони суспільства - це священна спадщина 

суспільства» [1,ст. 35], тобто вони об'єктивно витікають із релігії або 

традицій суспільства. 

Іншим важливим моментом розходжень, безумовно, являється 

ставлення до релігії. Кропоткін - безумовний раціоналіст, матеріаліст і атеїст. 

Релігія являється засобом експлуатації народу для держави і правлячих 

класів. Для Каддафі релігія, навпаки, є цінною само по собі і являється 

однією з базових, не підлягаючих критиці основ існування суспільства. 

Причину подібних розходження автор цього дослідження бачить в 

конкретно-історичній відмінності соціальних функцій релігії в ісламських і 

християнських країнах. 

В ісламських країнах арабської півночі Африки іслам ніколи не 

претендував на роль суттєвої політичної сили, точніше кажучи, релігійна і 

світська власті часто були майже невідокремлені, і лише іслам наділяв 

повною легітимністю правителів. Ще молодий Муаммар Каддафі, як практик, 

ще тоді дуже добре розумівся на цьому і свідомо використовував іслам для 

зміцнення соціальної єдності суспільства.  

Він пише, що кожна нація для плідного розвитку повинна мати єдину 

релігію, і тоді соціальний чинник (національна приналежність) збігається із 

релігійним, тим самим, підвищуючи стійкість нації [2,ст. 3]. Разом із тим, 

слід зауважити, що клерикали («улємы») на початку 70-х років 20 століття 

активно виступали проти нової, себто «джамахирійської» форми правління в 

Лівії, і навіть в обігу використовувалася метафора про "боротьбу зеленої 

книги із жовтими" (позаяк традиційно релігійна література друкувалася на 

жовтому папері).  

Автор цього дослідження, провівши компаративний аналіз основних 

праць по соціальній філософії Муаммара Каддафі і Петра Кропоткіна, 

спробував знайти схожість в поглядах між анархо-комунізмом і «Третьою 

світовою теорією». Уявлення про анархізм, як про теорію, яка ще жодного 

разу не була втілена в життя, на думку автора, має бути відхилене. Аналіз 
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політико-правового, соціального і економічного розвитку Лівійської 

Джамахирії може стати як раз аналізом першої відносно довгострокової 

(позаяк наш власний український досвід самоврядування Нестора Махна не 

може бути розглянутим в якості довгострокового) спроби втілення в життя 

ідеалів, близьких, а почасти і співпадаючих із ідеалами анархізму. 

Звичайно, збіг основних поглядів Муаммара Каддафі і конкретно Петра 

Кропоткіна може бути випадковим. Разом із тим, на думку автора, погляди, 

близькі анархістським неминуче з‘являються в країнах із слабо розвинутою 

соціальною стратифікацією, які тільки залучаються до світового 

глобалізованого господарства. 

Був також показаний збіг поглядів Кропоткіна і Каддафі з питань 

оцінки саме ролі держави, з основних питань політичної економії. 

Відмінності в питаннях соціального ладу часто виявляються пов'язаними з 

термінологічними і социо-культурними відмінностями. Було важко б чекати 

повного збігу поглядів блискуче та європейські освіченого вченого, що 

працював і творив в Європі XIX і рубежу ХХ століть, із молодим 

талановитим та самобутнім офіцером, що узяв владу в одній з 

найвідсталіших країн Африки.  

Зараз є сенс повернутися до безпосередньої відповіді на запитання 

щодо наукової можливості чи неможливості повного ототожнення поглядів 

Муаммара Каддафі с «анархістським» типом політико-правової свідомості. 

Для цього автор дослідження вважає за необхідне вдатися до застосування 

лінгвістичного методу разом із порівняльним аналізом, які будуть полягати у 

ретельній вичитці тексту всіх розділів «зеленої книги» на предмет їх 

текстуального та смислового порівняння із конструкціями суто анархістських 

смислових парадигм відсутності державно-владних інституції.  

А саме, подивимось уважно на роботу «Зелена книга» у контексті 

згадок про «державу» як таку. Слід зазначити, що у Розділі 1 видатного твору 

Каддафі про «державу» в якості науково визначеного терміну ми не 

знаходимо жодної згадки. Більш того, ми у першому розділі зустрічаємо 
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тільки одне вживання навіть і слова «державна». Я цитую: « Вихід полягає у 

тому, що зникає державна адміністрація і на заміну їй приходять народні 

комітети». Тобто вживання прикметника «державна», як бачимо, відноситься 

до негативної риси суспільної організації, яка підлягає заміні її народним 

самоврядуванням. Так може цього вже достатньо для визначення Муаммара 

Каддафі за типом політико-правової свідомості «анархістом»? Не будемо 

поспішати. Принаймні вже зрозуміло, що Розробника 3 універсальної 

світової теорії вже точно не можна визнати носієм «державницького» 

(«етатистського») типу політико-правової свідомості, для якого держава, у 

принципі, не має ніяких меж, ніяких обмежувачів.  

Подивимось уважно на другий розділ «Зеленої книги», знов шукаючи 

ті чи інші аспекти вживання терміну «держава». І знов бачимо, що термін 

«держава» зустрічається тільки 3 рази на весь розділ в певному значенні, 

належному до характеристики експлуататорських формацій минулого та 

сучасності. І знов жодного натяку на можливість ототожнення 

джамахирійської системи з категорією «держава». Більш того, постійно 

Каддафі наголошує на тому, що справжня природа демократично 

організованого суспільства не потребує органів які стоять над суспільством. 

Нагадую, що саме надбудовну систему відокремлених від суспільства органів 

управління суспільством ми й ототожнюємо з категорією «держава». 

У третьому розділі, ми бачимо, що категорія «держава» відразу ж 

з‘являється у сенсі протиставлення її людськості та наголосі на штучному її 

характері. "Природно людство – це Особистість та Сім‘я, але ж ніяк не 

Держава. Людство не знає такого поняття як держава. Держава – це штучне 

політичне, економічне, а іноді й воєнне утворення, що ніяк не пов‘язане з 

поняттям людства і що не має до нього жодного відношення». Ось тут, 

здавалося, можна б й було поставити крапку та наголосити на тому, що 

Муаммар Каддафі однозначно за типом політико-правової свідомості є 

визначним теоретиком анархізму у сенсі побудови бездержавної форми 

самоорганізації людей, наголошуючи на тому, що вживаємо мислителем 
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термінологічна дихотомія «Демократія – Диктатура» по суті своїй тотожня 

традиційній дихотомії «Самоврядування – Держава».  

Але ж саме у 3 розділі ми зустрічаємося з тезою, яка, на мою думку, є 

визначальною, щодо визначення типу політико-правової свідомості 

Муаммара Каддафі. Мислитель зазначає, що «існування держави 

продиктовано політичною необхідністю». Тобто, незважаючи на все 

негативне ставлення до наявного інституту державності Каддафі визнає 

об‘єктивність його існування у сучасному часовому вимірі. У свою чергу, 

дихотомія Мамута «державництво – анархізм» абсолютно не спрацьовує у 

даному випадку. Саме тут треба вводити новий, третій варіант 

вищезазначеної типізації.  

На мою думку, через проведене дослідження необхідно 

охарактеризувати тип політичної свідомості Муаммара Каддафі саме як 

«помірковане (або вкрай мінімалізоване) державництво», яке ставить 

своїм завданням максимальне обмеження державного втручання при 

тимчасовому збереженні держави як такої з перспективою її відмирання 

через заміну вертикальних державоподібних форм організації управління 

на горизонтальні самоврядні структури народних конгресів та народних 

комітетів. Ця концепція, так би мовити, зняття або подолання державності, 

до речі, дійсно наближує Муаммара Каддафі до анархістського типу 

політико-правової свідомості, але ж, у той же час, визнання об‘єктивного 

характеру існуючої державної системи суспільної організації і фіксація 

майбутньої анархічної перспективи розвитку людства, з іншого боку, 

вказує й на деякі марксистські аргументи у відомій полеміці Карла Маркса 

з Михайлом Бакуніним.  

На думку автора цього дослідження самобутній лівійський 

мислитель Муаммар Каддафі виступив в якості надзвичайно цікавого 

дослідника державно-правової дійсності у сенсі використання важелів 

державної влади як раз задля самообмеження останньої. Навіть своїм 



186 

 

власним прикладом фактичного керівника держави, який поступово 

позбавляється всіх державних регалій (добровільне залишення власних 

посад в армії, в уряді, в структурі Загального Народного конгресу) 

Муаммар Каддафі окреслює вектор як свого ідейно-теоретичного руху, так 

й лівійської держави у цілому – поступовий і принциповий рух у бік 

народної і особистої емансипації, долання вертикально-владних форм 

організації суспільства на користь горизонтальним самоврядним моделям.  
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СТАНОВЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТЕХНІКИ В 

НОРМОТВОРЧОСТІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО 

КІНЕЦЬ XIV – ПОЧАТОК XVІ СТ. 

 

GENESIS OF THE LEGAL TECHNICS IN THE FORMING OF THE 

NORMS IN THE GREAT LITHUANIAN PRINCIPALITY  

DURING XIV-EARLY XVI CENTURIES 

 

 В статті досліджуються загальні та особливі прийоми і засоби, що 

використовувалися суб’єктами нормотворчості Великого князівства Литовського в 

період кінця XIV– початку XVI століть, коли здійснювалась трансформація привілеїв в 

загальнодержавні акти і почалась систематизація права ,результатами якої були такі 

збірники законів як Жалувана грамота Казимира IV 1457р., Судебник 1468р. і Уставні 

земські грамоти. Визначається теоретико-історичне значення законодавчої техніки 

вказаного періоду і її вплив на подальше удосконалення юридичної науки і практики.  

General and specific methods used by the subjects of norms creations of Great 

Lithuanian principality during XIV-early XVI centuries are examined in the article. The author 

mentions that privileges' transformation into general state acts was taking place at that periods 

as well as the beginning of law systematization. It's pointed our that those processes resulted in 

such codes of laws as Patent Letters by Kazymyr IV in 1457, The Code of Law of 1468 and 

Statute District Characters. Theoretical and historical importance of legislative technique of 

those times for the further development of legal science and practice is cleared up in this article. 

 

Суттєві соціально-економічні та політичні зміни що відбувалися з кінця 

ХІV на початку ХVІ століть у Великому князівстві Литовському, до складу 

якого входило більшість українських земель та князівств, вимагали від 

офіційної влади упорядкованих загальнообов‘язкових законів дотримання і 

виконання яких забезпечувалися б державою. Життєздатність та досконалість 

новостворених нормативних актів залежала від майстерності законодавців, 
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від тих прийомів та засобів що вони застосовували при створенні законів, 

тобто від того що зараз визначається як законодавча техніка. Юридичною 

наукою в основному розглядаються проблеми поняття законодавчої техніки, 

її елементів, змісту, співвідношення з юридичною, нормотворчою, 

правотворчою технікою, її вплив на ефективність законотворчості та якості 

законодавства, питання реалізації правил і прийомів у законотворчій 

практиці. Однак багато проблем законодавчої техніки перебуває поза увагою 

науковців, зокрема це стосується історії становлення законодавчої техніки 

України.  

Кількість наукових праць, що стосуються досліджень історії 

законодавчої техніки взагалі, є досить обмеженою. Серед них слід відзначити 

такі дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців як: Жени Фр. 

„Законодательная техника в современных гражданско-правовых 

кодификациях‖ [6,ст.147-177]; Тимошенко В. „Основні етапи систематизації 

законодавства в Західній Європі‖ [18,ст.56-107]; Прянішнікова Є. „Развитие 

законодательной техники в дореволюционной России‖ [15,ст.213-231]; Аптал 

Л. „Законодательная техника советского периода‖ [2,ст.213-249]; Мурамцева 

Г. „Юридическая техника: некоторые аспекты содержания понятия‖ 

[13,ст.23-37]; Дзейко Ж. „Історія законодавчої техніки в Україні періоду 

Княжої доби кінця ІХ – початку XIV‖ [5,ст.149-158]; Спеціальних досліджень 

по законодавчій техніці Великого князівства Литовського до нашого часу ще 

не проводилось.  

Вивчення історії розвитку вітчизняної законодавчої техніки сприяє 

об‘єктивному визначенню її сучасного стану та удосконаленню в 

майбутньому при створенні нових законів та систематизації законодавства.  

Метою даного дослідження є виявлення і розкриття загальних та 

особливих юридичних прийомів та засобів в нормотворчості Великого 

князівства Литовського, (або інша назва в історіографії – Литовсько-Руська 

держава) у період кінця XІV – початку XVI століть та з‘ясування теоретико-
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історичного значення тогочасної законодавчої техніки для подальшого 

розвитку юридичної науки і практики.  

В сучасній науковій літературі існує переконання що законодавча 

техніка – це обумовлена правовим станом певної держави система 

юридичних засобів і прийомів створення та систематизації законодавчих 

актів. До юридичних прийомів можна віднести: порядок вибору форми 

нормативно-правових актів, здійснення структурної побудови акту, 

конкретизацію правових норм, формулювання норм права у статтях 

законодавчого акту, прийому кодифікації, правила ратифікації міждержавних 

договорів у формі законів тощо. Засобами законодавчої техніки є: 

законодавча термінологія, законодавча конструкція, законодавчі презумпції і 

фікції, законодавча стилістика, засоби офіційно-документального 

оформлення закону (способи його побудови, реквізити тощо). Вказані та інші 

засоби і прийоми законодавчої техніки забезпечують насамперед точність і 

визначеність форми закону, а в цілому спрямовані на досягнення доступності 

и ефективності законодавчих актів[19,ст.503]. Законодавчу техніку слід 

відрізняти від законодавчого процесу – нормативно регламентованій 

сукупності послідовно здійснених дій щодо розробки і прийняття законів та 

їх оприлюднення.  

Кожний період історії вітчизняного права відзначається своєю 

законодавчою майстерністю, рівень якої постійно удосконалювався. 

Становлення законодавчої техніки в нормотворчості Литовсько-Руської 

держави пов‘язане з широкою систематизацією права, наслідками якої були 

збірники законодавства, що діяли на території України декілька століть. Для 

визначення прийомів та засобів при створенні та систематизації законів 

потрібно аналізувати пам‘ятки права кінця XIV – початку XVI століть, що 

збереглися до нашого часу, а саме: жалувані урядові грамоти великих 

литовських князів; постанови Пани-ради, литовсько-руських сеймів і 

сеймиків; жалувані грамоти удільних князів, воєвод і намісників; документи 

дипломатичного характеру; документи церковного характеру; рішення 
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адміністративно-судових органів; великокняжі привілеї; уставні земські 

грамоти; збірники законодавства.  

Еволюцію права Литовсько-Руської держави можна поділити на три 

етапи: 

- період панування звичаєвого права у всіх сферах юридичного життя 

суспільства (з моменту приєднання бувших земель Київської Русі до 

Литовського князівства і до кінця XIV століття); 

- період становлення земського литовсько-руського права коли при 

збереженні широкого застосування звичаєвого права з ним починає 

конкурувати і поступово витісняти його право писане спочатку у вигляді 

привілеїв і жалуваних грамот, а потім Судебником 1468 року та уставними 

земськими грамотами (кінець XIV – початок XVI ст.); 

- період статутного права що розпочинається з моменту видання 

Статуту Великого князівства Литовського 1529р. та продовжується 

введенням в дію його наступних редакцій 1566 і 1588 року.  

Предмет даної роботи – це дослідження законодавчої техніки другого 

періоду, часу постійного удосконалення нормотворчості та трансформації 

приватних привілеїв в загальнодержавні (земські) законодавчі акти.  

До нашого часу дійшла велика кількість грамот що видавалася 

великими князям литовськими з різних причин, а в наслідок цього 

надзвичайно різноманітних по своєму змісту та призначенню. В збірнику 

литовсько-руських актів, виданих Археографічною Комісією представлено 

більше 20 видів таких грамот[1,т.1,2]. Серед них проф. М. Ясинський виділяє 

такі як: договірні, різного роду жалувані, уставні, митні, судні, послужні, 

вотчинні, пільгові, правдиві, присяжні, доручення, позивні, охороні, окружні, 

вкладні та інші [21,ст.5]. Грамоти, що мали безпосередньо законодавчий 

характер, як правило називалися „листами‖ та „привілеями‖. Протягом ХV 

ст. привілеї видаються загальнодержавні в особі вищих станів (так звані 

„земські привілеї‖), окремим містам (переважно на магдебурзьке право), 

установам (церквам, монастирям), окремим класам населення (духовенству, 
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міщанам, господарським людям), окремим групам осіб (євреям, татарам) і 

врешті решт різним приватним особам [21,ст.6]. Далі М. Ясинський вказує 

що під назвою ―привілеїв‖ можна розуміти три роди цілком різних за 

характером і предметом акти урядової діяльності, а саме:  

І. Жалувані грамоти в стислому їх змісті, що вміщують в собі:  

- пожалування приватним особам та установам різного нерухомого 

майна, угідь, промислів, десятин (на користь монастирів та церков);  

- закріплення угод за якими одна особа набуває нерухоме майно у 

іншої;  

- пожалування великими князями будь кому різних титулів, 

шляхетських чи лицарських переваг;  

ІІ. Грамоти пільгові привілеї в особистому їх змісті, тобто приватні 

закони, що вміщують в собі вилучення із загальних норм, виключення із 

загального нормативного порядку на користь фізичних або юридичних осіб 

які поділяються на два види:  

- привілеї з більш випадковим та приватним характером, що вміщають 

в собі лише одну або декілька однорідних пільг, які надавалися переважно 

приватним особам;  

- привілеї з більш загальним публічним характером та складним 

змістом що вміщували в собі сукупність різнорідних пільг та переваг, які 

надавалися лиш юридичним особам;  

ІІІ. Жалуванні грамоти охоронного характеру. Зміст цих грамот полягає 

не в пожалуванні яких-небудь пільг і переваг, а в підтвердженні всього 

існуючого вже споконвічно в силу звичаю чи то в силу пожалування. Звідсіля 

охоронний, консервативний характер таких грамот, звідсіля постійні в них 

посилання на старовину та заборону її порушувати : „бо ми старини не 

рухаємо, а новини не вводимо‖ [1,т.1,2]. Таких привілеїв що надавалися 

різним провінціям Литовсько-Руської держави з кінця XІV ст. і до видання 

першого Литовського Статуту 1529 року дійшло до нас біля двадцяти. Деякі з 

них являють прості пільгові грамоти, інші не мають ніякого значення як 
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джерела права, але є і такі, в яких включені не окремі пільги та переваги, а 

детальне визначення відносин даної землі чи області до всієї держави. 

Жалувані грамоти охоронного характеру отримали в історіографії назву 

установчих земських грамот [21,ст.11-36]. Під законодавством Великого 

князівства Литовського кін. XIV –поч.XVI ст. слід вважати акти 

загальнообов‘язкові акти вищої юридичної сили прийняті: - великим князем 

литовським самостійно, разом з Пани –Радою, або разом з Пани–Радою і 

Сеймом; - Пани-Радою самостійно в разі поважної відсутності великого 

князя; - Загальним Сеймом Великого князівства Литовського. В сучасному 

розумінні нормативно-правові акти (закони, законодавчі акти тощо) 

видавалися у казаний період під терміном ―листи‖ які в історіографії 

отримали назву жалуваних грамот, привілеїв, уставних земських грамот 

тощо. Саме тексти цих листів кінця XIV–початку XVI століть є джерелом для 

визначення рівня тогочасної законодавчої техніки. 

В XV ст. внаслідок сукупності внутрішніх соціально-економічних, 

зовнішньополітичних та юридичних причин виникає об‘єктивна необхідність 

в уніфікації законодавства та створенні загальнодержавних збірників права. 

А саме таких: як Жалувана грамота Казимира IV 1447 р., що зрівняла у 

соціальних правах всіх католицьких та православних прелатів, княжичів, 

бояр, лицарів, шляхтичів, местничів Литовсько-Руської держави; Судебник 

Казимира IV 1468 року., що став першим загально земським кримінальним і 

кримінально процесуальним кодексом як на етнічних литовських, так і на 

білоруських та українських землях, попередника майбутнього Статуту 

Великого князівства Литовського 1529 року; Уставних земських грамот 

окремим воєводствам Великого князівства Литовського (Київському, 

Волинському, Полоцькому тощо). Без удосконалення законодавчої 

майстерності це проведення систематизації було б не можливо. Результати 

систематизації можуть слугувати показником рівня законодавчої техніки. 

Хоча, на думку Д.А.Керімова, з якою погоджується автор даної статі, у 

законотворчій практиці буває таке, що діяльність по створенню законодавчих 
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актів має аж ніяк не той результат в правовому регулюванні відповідних 

суспільних відносин, який переслідувався. Аналіз законотворчості лише зі 

сторони його результату має той суттєвий недолік, що не враховує всіх 

складових частин процесу творчості, які є умовою досягнення визначеного 

результату проте не входять у нього, а також їх логічного розвитку. Все це 

лише у зверхньому вигляді міститься у результаті [10,ст.15]. Невеликій, 

стислій об‘єм тексту законодавчого акту, простота мови, відсутність значної 

кількості спеціальних термінів тощо, не є показником примітивності 

законодавчої техніки у литовсько-руському праві без посередньо. Це була 

доба проб і помилок у правотворчості, процес становлення своєрідного не 

рецептованого як в інших країнах законодавства, митці якого дотримуючись 

принципу – стислість сестра таланту, створювали закони, які відповідали 

рівневі тогочасної правової культури народу і продовжували наповнювати її 

новими елементами.  

Законотворчість, як і усяке мистецтво, припускає наявність у 

законодавців достатньо високої загальної культури. Починаючи з XIV-XV ст. 

культура Великого князівства Литовського все далі відходить від 

середньовічних теологічних настанов, відкриває шлях для поширення 

світської культури. Це визначилося передусім:  

- у широкому залученні народної розмовної мови до процесу творення 

духовних цінностей; 

- відродженні літературних традицій Київської русі; 

- у творчому використанні культурних надбань Західної Європи 

[11,ст.118].  

Розвиткові освіти сприяли великі монастирі і церкви, в яких або біля 

яких цілеспрямовано створювалися школи, де навчались всі діти незалежно 

від матеріального становища їх батьків. Подальшу освіту можна було 

набувати в європейських університетах – Болонському, Гейдельберзькому, 

Падуанському, Паризькому, Празькому, Краківському та ін. Саме Краків став 

духовною меккою для молоді Литовсько-Руської держави. Підраховано, що в 
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XV-XVI ст. близько 800 українців здобули освіту в місцевому університеті - 

навчальному закладі, заснованому в 1364 р. Казимиром Великим і згодом 

реформованому з волі королеви Ядвіги, котра заповіла йому всі власні 

багатства. На пожертви Ядвіги була заснована також литовська колегія при 

Празькому університеті (1397 р.) де, зрозуміло, також знайшлося місце для 

вихідців з України [16,ст.285]. Саме випускники цих вищих шкіл ставали 

кодифікаторами права у Великому князівстві Литовському.  

Певні зрушення в XIV-XV ст. відбулися у політичній культурі 

Литовсько-Руської держави. Цей період припадає на епоху Відродження 

(Ренесансу) – одного із найбільших прогресивних перетворень в історії 

людства, який дав поштовх розвиткові гуманістичної думки. Відкидаючи 

християнський ідеал життя споглядального (vita contem plativa), гуманістична 

етика „реабілітувала‖ людину з усіма її страстями і прагненнями, висвітила у 

ній могутні сили, що йдуть від розуму, підняла і укріпила самовизнання 

особистості, в перше відкрила для себе особистий світ – світ творця, а не 

„тварини‖. На зміну пастві що покірно молиться приходить нова генерація 

людей, що найбільш за все цінує свободу, що розкована серцем і духом 

[8,ст.6]. Носіями нових ідей в західноруських землях стали Юрій Дрогобич 

(Котемак), Павло Русин із Красна, Лукаш із Нового Міста та ін. Чого варта 

тільки постать українського вченого-гуманіста Юрія Дрогобича (бл. 1450-

1494), випускника Краківського і Болонського університетів, доктора 

медицини і доктора філософії, викладача цих вищих закладів, ректора 

Болонського університету у 1481-1482 р. р., автора багатьох наукових праць. 

Він активно сприяв поширенню гуманістичних ідей на Батьківщині, вважав, 

що завдяки доброчесності людина може наблизитися до Бога як ідеалу 

доброчесності.  

Показником подальшого розвитку духовної культури у XV ст. є також 

створення нових редакцій оригінальних творів часів Київської Русі, зокрема 

відомого Києво-Печерської патерика, життя святих, зміцнення традицій 

початкового літописання Київської Русі у вигляді так званих литовсько-
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руських літописів і Короткого Київського літопису XIV – початку XVI ст., 

видання перших друкованих кирилицею книг Октоїх, Часослов 

Швайпольтом Фіолем у 1491 р. тощо.  

Досягнення тогочасної культури Литовсько-Руської держави впливали 

на світогляд осіб, причетних до законодавства. Проте законотворчість 

вимагала від законодавців ще і спеціальних знань, визначених навичок, 

опанування мистецтвом формування і формулювання законодавчих актів. 

Загальна культура законодавця тісно зв‘язала з правовою культурою, а разом 

з тим правова культура законодавця зворотно впливає на загальну культуру, 

створює умови для її вільного розвитку шляхом встановлення режиму 

правової стабільності. В культурі законотворчості акумулюються: 

різносторонні знання дійсності, її історії і перспектив розвитку; спеціальні 

знання про право, закон і законодавчу техніку, уміння їх використовувати в 

практичній діяльності по створенню законів і їх реалізації [10,ст.7]. 

Ознайомившись з більш як сотнею законодавчих актів кін. XIV – початку 

XVI ст. Великого князівства Литовського автор роботи не згоден з думками 

таких науковців, як Я. Якубовським та деякими іншими про те що 

законодавці цієї держави зовсім не виявляли юридичної освідченності, а 

закони були убогими за змістом і обмеженими за термінологією [23,ст.72-73], 

і поділяє точку зору видатного литовського вченого К. Яблонскиса, який 

відмічав мистецтво литовських кодифікаторів. що з достатньою повнотою и 

широким підходом виконували завдання по упорядкуванню судової 

практики, а не обмежувалися чисто казуїстичними формуваннями. За його ж 

думкою сам зміст Судебника Казимира IV 1468 р. свідчив про високий 

правовий рівень розвитку, вміння в узагальненому вигляді вирішувати 

правові питання. К. Яблонскис першим припустив, що Судебник 1468 р. був 

підготовлений під керівництвом канцлера і віленського воєводи Михайла 

Кезгайловича, який готував також Жалувану грамоту Казимира IV 1447 р. 

[22,ст.183-186,307], і який був одним із меценатів Краківського університету 

в якому навчалися студенти з Литви майбутні створювачі і систематизатори 
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литовсько-руського законодавства [4,ст.232]. Автор даної роботи 

погоджується також з висновком І. П. Старостиної про те, що, литовсько-

руська правотворчість XV ст., на жаль здебільшого була анонімна і вона не 

залишила після себе публістичних трактатів. Проте розгляд деяких її ідей на 

основі правових джерел що збереглися у контексті історії сусідніх держав 

вже у першому наближенні відриває знайомство литовських юристів з 

тогочасними загальноєвропейськими правовими ідеями, показує творчий 

підхід, уміле користування нових принципів до реального життя, 

використання в діловій та юридичній писемності формул, що ведуть до 

давньоруського правового досвіду [17,ст.247]. 

Суб‘єктами правової культури завжди бувають особа і суспільство, які 

знаходяться у взаємозв‘язку. Правова культура особи виражається у трьох її 

головних вимірах: а) правових культурних орієнтаціях; б) діяльності по їх 

реалізації; в) результатах реалізації цих орієнтацій. Перший з вказаних 

вимірів передбачає освоєння особою знань, умінь і навичок користування 

правом. Другий – творчу діяльність особи у правовій сфері, в процесі якої 

вона набуває або розвиває свої правові знання, уміння і навички. Третій 

вимір виражає внутрішній потенціал правової культури [19,ст.37]. 

Показником досягнення правової культури законотворцями Литовсько-

Руської держави є офіційне запровадження та письмове закріплення нових, в 

порівняні з попередньою добою давньоруського права, таких правових 

понять як: особиста відповідальність за здійснення протиправних дій; 

невідворотність покарання; спеціальна та генеральна превенції; 

співвідношення тяжкості злочину до міри покарання; визначення вікової 

межі відповідальності; тощо.  

Прикладами впровадження особистої відповідальності, на відміну від 

колективної так званої „дикої віри‖ часів Київської Русі, є її закріплення: в 

артикулі 4 Жалованої грамоти Казимира IV 1447 р.: „Також за проступок, 

який же коли проспустити, ніхто інший, тільки той виконавець, хто 

проступить, послуг права християнського, має бути страчен; що ні жона за 
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проступку чоловіка свого, а ні отець за проступку сина, і ні інший 

природжений, а ні слуга, тільки олижби був причестних тої проступки, тільки 

вийдучі проступку проти, нашого господарства‖ [7,ст.6]; в артикулі 5 

Судебника Казимира VI 1468 р.: „А якщо б злодій що у кого крав, а где 

вкрадено, а там його ухватять з лицем, а він у дім принеса, жона і діти того не 

поживали: злодій терпи, а жона і діти і дім їх не винен‖ [7,ст.12]; в Уставній 

грамоті литовсько великого князя Олександра київським міщанам 1494 р.: 

„Батька за провину сина не карати, а сина за батькову, а брата за братову 

вину; казнити винуватого за його справу, як право скажете‖ [1,т.1,2] та інших 

пам‘ятних литовсько-руського права достатутньої доби.  

Принцип невідворотності покарання найшов своє втілення в артикулі 

12 Судебника Казимира IV 1468 р.: „А кому татя віддадуть, а той не всхоче 

його казни ти, а усхоче на ним заплату побрати, а його пустити, а любо його 

собі в наволю взяти, а на то буде довід: той вже із права виступає, і нам із 

пани-радою нашого Великого князівства Литовського о тім погадав, як його 

казнити, а і сказнити його, чого буде достоен. А над злодієм милості не буде‖ 

[7,ст.13]; в Уставній королівській грамоті мешканцем Волинської землі, 1509 

р.: „А приличного злодія не відпускати, а хто би його пустив, або на відкуп 

дав, і на нього би довід справний був, той має вину заплатити по давньому, 

як перед тим було‖ [3,ст.67], та в інших документах.  

Той же самий артикул 12 Судебника Казимира IV 1468 р., закріпив 

принцип справедливості, а саме такого його аспекту як співвідношення 

покарання з тяжкостю неправомірної дії: „А якщо злодія видадуть із права, а 

чим його взвелять казнити по його делам‖ [7, ст.13]. Основою розумної 

доцільної міри покарання за той чи інший злочин було звичаєве право, а не 

норми церковного права. Останні лише підсилювали правові звичаї, що діяли 

в Київській Русі ще до прийняття християнства і передалися до литовсько-

руської доби.  

В порівнянні з попереднім періодом дії давньоруського права значно 

гострішає карне право. Приймається за основу західноєвропейська доктрина 
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превентивності як у вигляді спеціальної превенції, тобто застрашення самого 

злочинця перед повторенням нового злочину, так і у вигляді генеральної 

превенції, а саме залякуванням всього загалу населення отриманими 

покараннями. Якщо в попередню давньоруську добу права головню метою 

покарання було відшкодування збитків то в литовсько-руську добу на перше 

місце виходить залякування, а матеріальна компенсація хоча і залишалось 

важливою все ж таки стає другорядною. Якщо раніше смертна кара світським 

законодавством не передбачалася, то вже за Судебником Казимира IV 1468 р. 

смертна кара через повішання передбачається у десятьох випадках: за 

крадіжку, коли злочинець не може повернути викрадене (арт. 1,2); за те, що 

господар злочинця знав про крадіжки або мав з них долю (арт. 7); за крадіжку 

коли вартість викраденого більше півкопи (арт. 13); за крадіжку корови (арт. 

13); за крадіжку домашніх речей вартістю більше за полтину (арт. 14); за 

крадіжку коня (арт. 15); за повторну крадіжку (арт. 16); за вживання 

обезболюючого зілля під час застосування до злодія тортур (арт. 18); за 

незаконний вивід людей невільної челяді у одного господаря іншим (арт. 24); 

за часті крадіжки парубками (двірськими, слугами) майна більше півкопи 

(арт. 19). Як правило застосовувалася смертна кара через повішання (за 

Судебником 1468 р. „обещание‖, „узвесить‖, „повесити‖, „на шибеницю‖) на 

той час вважалося жорстоким, ганебним позбавленням життя злочинця. 

Виконувалось це покарання привселюдно і труп повішаного певний час 

забороняли знімати з петлі для залякування населення.  

Іншим прикладом слідування вітчизняним законотворцями 

загальноєвропейським правовим принципам є конкретно встановлена вікова 

межа притягнення до кримінальної відповідальності з 7 років. Так у 

Судебнику Казимира IV 1468 р. вказано: „А што будеть мали дєті ниж семи 

год тиї в том невинні‖ [7,ст.11]. Такої правової ознаки як вікова межа 

суб‘єкта злочину в праві Московської держави не було не тільки в XV ст., а і 

у XVI ст., і першій половині XVII ст. Це видно зі змісту Судебника Івана ІІІ 

1497 р., Судебника Івана IV 1550 р., Соборного Уложення 1649 р., актів 
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місцевого управління, Стоглава тощо. Тільки в Новоуказних статях другої 

половини XVII ст. вперше вказується що вік кримінальної відповідальності 

починається з 7 років.  

З тексту привілеїв, уставних земських грамот, Судебника 1468 р. та 

інших документів видно що правники Литовсько-Руської держави були 

знайомі не тільки з принципами тогочасного західноєвропейського права, а і 

добре знали в першу чергу свою давньоруську правову традицію та 

притримувалися її. Взяти хоча б „Урок мостникам‖ (остання структурна 

частина Короткої редакції Руської Правди Академічного списку) в якому 

йшлося про мостову повинність, тобто будівництво нових і ремонт старих 

мостів, та плата за цю роботу. Як видно із також останнього артикула 

Судебника Казимира IV 1468 р. традиція повинності „мости мостивати‖ 

збереглося при великих князях Витовті (1397-1430 р.) і Сигизмунді (1435-

1440 р.), і не просто збереглося в усній формі, а була письмово зафіксована: 

„А також, где хто мости мощивали за дадю нашего за великого князя 

Витовта, і за великого князя Жиктимонта тут би и нине каждий своє 

мостеници замостити и заделали как надобе‖ [7,ст.14]. 

Чим вище загальна та правова культура законотворців тим досконаліше 

законодавча техніка при створенні продуктів законотворчості. Чим глибше і 

більше різнобічне пізнання зовнішнього середовища, тим раціональніше 

використовуються добуті знання, чим в більшій мірі вони відображають 

назрівши потреби цього середовища, тим вище теоретичний рівень 

законотворчості, тим ефективніша дія правових норм, тим оптимальніше 

досягнення цілей й задач правового регулювання [10,ст.9]. Судебник 

Казимира IV 1468 р. діяв на всій території Литовсько-Руської держави біля 

60 років до прийняття Статуту Великого князівства Литовського 1529 р. і був 

одним із джерел при його створенні. Уставні земські грамоти які надавалися 

окремим землям Великого князівства Литовського продовжували діяти і 

після прийняття Статуту Великого князівства Литовського 1529 р. Хоча вони 

і потребували санкцій усякого нового великого князя, але як знає історія 
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литовсько-руського права, в таких санкціях відмов ніколи не було. 

Довговічність Судебника 1468 р. та уставних земських грамот є одним із 

головних показників стабільності та ефективності їх дії у Литовсько-Руській 

державі.  

Законотворці Литовсько-Руської держави кінця XIV–початку XVI 

століть використовували вже різні правила, прийоми і засоби законодавчої 

техніки. Як саме – можна визначити якщо порівняти їх з тими що 

застосовуються сучасними законодавцями при створенні нормативно-

правових актів та систематизації права. На сьогоднішній день визнано, що 

засоби поділяються на: а) засоби – інструменти, які відповідають на питання 

що саме використовують відповідні суб‘єкти для вираження змісту 

нормативно правового акту; б) засоби – прийоми, які вказують на певний 

спосіб дії, який і складає зміст даного прийому. В свою чергу правила 

нормативно нормотворчої техніки також поділяються на дві групи: а) ті, які 

регулюють застосування відповідних засобів; б) ті, які мають самостійне 

значення і містять певні загальні вимоги до формальних характеристик 

нормативних правових актів [3,ст.9].  

Оскільки засоби і прийоми законодавчої техніки характеризуються 

специфічними властивостями, доцільними є їх поділ на види на види що 

відображають ті чи інші їх особливості риси в залежності від змісту 

допустимих правом явищ, за допомогою яких забезпечується досягнення 

законодавцем мети правового регулювання при створенні законів. Видами 

засобів і прийомів законодавчої техніки можуть бути: 1) поняття (як правові, 

так і не правові); 2) правові конструкції; 3) законодавча термінологія; 4) 

законодавчі презумпції; 5) законодавчі фікції; 6) законодавча стилістика; 7) 

мовні засоби виразу велінь законодавця; 8) засоби офіційно-документального 

оформлення закону; 9) правові символи; 10) прийоми формування 

нормативних правових приписів; 11) засоби переліку, цифрового вираження 

змісту актів, додатку, застереження, примітки.  
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В литовсько-руському законодавстві різні поняття як не правові так, і 

правові розвивалися в напрямку їх формування від безпосередньо 

конкретних до все більш абстрактних. Це пояснювалось тим, що ускладнення 

проявів життя не могло бути охоплене конкретними поняттями за допомогою 

яких здійснювалось правове регулювання незначної частини дійсності. Тому 

конкретні поняття поступово витіснялися вже більш абстрактними що 

охоплювали правовим регулюванням більшу частину реальних явищ, 

предметів які виникали в суспільстві. 

До не правових понять слід віднести, такі як: „господарь‖ - хазяїн, 

голова сім‘ї (арт. 3, 4, 7, 19 Судебник 1468 р.); „врядник‖ – посадова особа 

(арт. 10 Судебник 1468 р.); „децкий‖ – особа, що надсилається великим 

князем для виконання різних доручень, розпоряджень (арт. 9 Судебник 1468 

р.); „двор‖ – господарська одиниця, адміністративний княжий центр 

управління волостю (арт. 2 Судебник 1468 р.); „дом‖ – господарство, майно, 

маєток (арт. 1, 5, 4, Судебник 1468 р.); „поспольство‖ – народ, 

загальнодержавна громада (вступ Судебник 1468 р.); „люди‖ – піддані (арт. 

24 Судебник 1468 р.); „человек‖ – підданий слуга (арт. 7 Судебник 1468 р.) 

„паробок‖ – невільний челядин (19 Судебник 1468 р.); „міщани‖ – мешканці 

міст (Установа грамота Литовського великого князя Олександра київським 

міщанам 26 травня 1494 р.); „казаки‖ – вільні люди з Черкас (Установа 

великокняжа грамота київському війту і міщанам, про воєводські прибутки 

14 травня 1499 р.) та багато інших. До тогочасних правових понять можна 

віднести такі, як: „вина‖ – правопорушення (ст. 14 Судебник 1468 р.); 

„злодейство‖ – пограбування (ст. 7, 17 Судебник 1468 р.); „кривда‖ – 

нанесення шкоди (ст. 21 Судебник 1468 р.); „рок‖ – срок (ст. 8 Судебник 1468 

р.); „сок‖ – свідок, що повідомляє офіційно про злочин (ст. 16, 24 Судебник 

1468 р.) та інші. Законодавча практика др.. пол.. XV ст. знає вже такі правові 

стандартні поняття як справедливість, довіра, милість, що є досить 

прийнятними для здійснення правосуддя. Це видно, наприклад із змісту ст. 

11 Судебник 1468 р.: „А якому чоловікові князівському, панському, чи 
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боярському до князівських, панських, чи боярських людей справа, хто 

добивається (вирішення справи судовим шляхом), їхати йому шукати суду в 

господаря, а якщо він відмовиться у судді, то загальний суд, визначивши 

термін для обох сторін, має вчинити справедливість‖ (перек. автора) [7,ст.12]. 

Деякі поняття були успадковані законотворцями з давньоруського права, 

наприклад „тятьба‖ – пограбування, а деякі були вперше започатковані і 

дійшли до нашого часу, наприклад „истець‖ – одна із сторін в судді, той хто 

втратив майно.  

Підтвердження того, що вже в XV ст. у законотворчості відбувається 

процес перетворення конкретних, казуїстичних понять у абстрактності може 

бути наступним. В грамотах кінця XIV ст. при даруванні майна 

дарувальниками в привілеях вказувала повний перелік предметів, що 

входили до нерухомого майна, що передається. Так, король польський і 

великий князь Владислав 1 жовтня 1399 р. дарує своєму слузі Ходку 

Чемеревичу, „...наше село Надеєво, й с приселком по Кропивники, й совсем 

правом, с лесом, й с дубровами, с полем, с бортми, й с сеножатми й с реками, 

совсем оужотком, како к нему йз веку прислушало, старими границами‖ 

[14,ст.143]. Із грамот кінця XIV - початку XV ст. видно, що таких прикладів 

багато. Проте вже в другій половині XV виникає абстрактне поняття, 

„іменіє‖, яке означає чиюсь земельну нерухомість і охоплює все конкретне 

майно і речі що в ній знаходяться без їх конкретного переліку. Так, в грамоті 

великого князя Олександра воєводі Віленському, канцлеру, пану Миколаю 

Радивиловичу від 2 червня 1493 р. сказано: „Про то ми з ласки нашої тое 

именье вищейписаное дали пану Миколаю‖ [7,ст.19]. Таких прикладів також 

безліч і стосуються вони не тільки договору дарування, але і купівлі 

продажу, оренди, спадкування тощо.  

XV століття в історії вітчизняної нормотворчості характерно тим, що в 

законодавчій техніці все більш широко і всебічно застосовується такий засіб, 

як правова конструкція – найбільш висока правова абстракція, що охоплює 

ряд однопорядкових правових понять низького рівня і виявляє головне, 
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основне, що існує в цих поняттях. Зміст правових конструкцій полягає в тім, 

що тим самим відповідні поняття об‘єднуються в єдине ціле, на основі якого 

за допомогою дедукції робляться логічні висновки, що застосовуються до 

понять нижчого порядку [10,ст.51]. Це був період в нормотворчості коли: на 

основі різного роду договорів формувалось загальне поняття договору; на 

основі різних форм власності формувалося єдине поняття власності; на 

основі різних суб‘єктів права формувалося загальне поняття суб‘єкта права 

взагалі. Законотворець відчуває і усвідомлює про необхідність абстрактно 

групувати взаємно пов‘язані юридичні норми, що регулюють однакові види 

сумісних відносин в те, що ми зараз називаємо інститутами та галузями права 

і зафіксовувати це в конкретних законодавчих збірниках. Починає виникати 

органічно єдина законодавча система, яка отримала в історіографії назву 

литовсько-руська. 

Саме поняття ―право‖ в литовсько-руському законодавстві пройшло 

визначену еволюцію від різноманітних простих за значенням термінів до 

абстрактного об‘єктивного вже близького до сучасного поняття. Слід 

зазначити, що ні Руська Правда, ні інші законодавчі акти давньоруської доби 

не знали абстрактного терміну ―право‖, він був витвором якраз литовсько-

руського періоду. Існують точки зору, що термін ―право‖ запозичений 

законодавцями Литовсько-Руської держави з польського, сербського і 

чеського чи інших правничих лексиконів. Так, А. Яковлів в своїй монографії 

―Впливи старочеського права на право українське литовської доби XV XVI 

ст.‖, зазначає: ‖Старовинний чеський юридичний словник, так званий 

―Prespuksky‖, що походить з половини XIV ст., в главі 44 ―Dе judicio‖ 

наводить ряд правничих термінів, які для словника складали земські писарі, 

між цими термінами латинський термін ―jus‖ перекладено на чеську ―pravo‖ 

[20,ст.40]. Далі він не виключає, що термін право міг бути запозиченим 

литовсько-руською актовою мовою у чехів, але для цього необхідно провести 

спеціальні наукові дослідження над нашими давніми пам‘ятками. Автор 

статті, ознайомившись із литовсько-руськими грамотами переконаний, що 
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термін ―право‖ є самостійним витвором вітчизняних нормотворців XIV ст. 

хоча єдиного значення тоді ще не мав. Так, в Грамоті від 8 березня 1301 р. 

князя Лева Даниловича церкві святого Успенія в Крилосі, він надає останній 

―право доходное‖ на села з належними до них селами [14,ст.13]. Тут термін 

―право‖ означає дозвіл на отримання прибутків. В Грамоті купівлі-продажу 

Олехна Романовича від 30 січня 1347 р. про продаж частин свого майна 

Григорію Тумкелю,- термін ―право‖ має значення володіння, а саме в 

‖ступити в право‖ [14,ст.26]. В Угоді литовсько-руських князів Явнута, 

Кейстута, Любарта, Юрія Наримонтовича та Юрія Коріянтовича з королем 

польським Казимиром та мазовецькими князями 1352 р., цей термін означає 

вже виправлення, покарання, а саме: ―...кто кому криво оучинть надобе ся 

оупоминати старьишему и оучинити тому и (съ) праву, оучинить которыи 

добрыи члвкъ кривду, любо воєвода, а любо пан оучинити исправу ис нимь‖ 

[14,ст.30]. В присяжній Грамоті Дмитрія-Корибута, князя сіверського і 

новгородського на вірність королю польському Владиславу від 1388 р. він 

присягає: ―...голдували (присягали, від авт.) ієсмо верно и право, не 

зрушеною верностью‖ [14,ст.84]. Тут ―право‖ виступає в ролі правдивості. 

Найбільш цікавою є Грамота великого литовського князя Олександра-Вітовта 

від 1 липня 1388 р. про визначення правових стосунків між євреями і 

християнами у Литві. В якій термін ―право‖ вже має більш узагальнений 

характер і розуміється як визначені норми, правила, порядок поведінки у 

вигляді привілєя для євреїв: ‖Умыслили есмо сь паны радами нашими и дали 

права и вольноти всей жидове вышейменской мешкаючимъ въ этомъ панстве 

нашом‖ [14,ст.86]. Крім того в цій же Грамоті «право» можна визначити як 

правила та порядок поведінки для мешканців усієї держави: ―И тежъ естли 

бы хрестьянинъ не который жидовце рукою кгвалтовною мелъ што вчинити, 

абыы вдарилъ, маеть каратъ, подлуч права нашое земли‖ [14,ст.87]. Також це 

одна із найперших грамот, де термін ―право‖ визначається як суд, судовий 

розгляд: ―...яко право найдеть, маєть быти каран‖ [14,ст.86]. Протягом XV ст. 

термін ―право‖ обособлюється, його починають застосовувати, як правило у 
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судовій сфері. Так у Судебнику Казимира IV 1468 р. за право у судовому 

процесі вважають: ―видать с права‖ – передати до суду для здійснення 

вироку (арт. 12); ―виступить із права‖ – порушити закон (арт. 12, 25); 

―виступити із права земського‖ – порушити загальнодержавні законі 

Великого князівства Литовського (арт. 21); ―дать право‖ – розглядати справу 

по суті (арт. 22); ―сталося право‖ – завершення судового розгляду (арт. 9), 

тощо [17,ст.377-344]. Ця традиція була продовжена і в уставних земських 

грамотах. Так в Уставній грамоті литовського великого князя Олександра 

київським міщанам 1494 р.: ―карати винуватця за його справу по праву‖ – 

визнавати винним тільки через суд; ―як право скаже‖ – як суд вирішить 

[1,т.1]. Важливою заслугою законотворців кінця XIV– початку XVІ століть 

було запровадження в актових документах таких абстрактних понять як 

―волоське право‖, ―міське право‖, ―магдебурзьке право‖, ―християнське 

право‖, що стосувалося окремих видів середньовічного литовсько-руського 

права Так, наприклад, в Грамоті Володислава, князя опольського про 

дарування маєтку в Бахурі своєму слузі Ладомиру Волошину 1378 р., 

вказується на волоське право:- ―садити село оу волоськіє право‖ [14,ст.59], 

тобто, надання дозволу на часткове самоуправління в селі за звичаєвим 

молдавським правом, що склалося у XIV-XV ст. з утворенням Молдавської 

держави, поширювалося на вільних селян і діяло також в українських селах 

Галичини і Поділля. Про міське право зазначено в Уставній грамоті 

Литовського великого князя Олександра київським міщанам 1494 р.: ―Хто же 

міщанку з домом візьме у міському праві, то він має ту ж службу служити, 

яка і перше з того дому йшла‖ [1,т.1]. Під міським правом розуміли систему 

норм давньоруського права, що діяло в українських містах в XIV- XVI ст., 

або до їх привласнення магнатами, або до надання магдебурзького права. 

Прикладом регламентації магдебурзького права в литовсько-руському 

законодавстві може слугувати, ―Жалувана грамота великого князя 

Олександра місту Полоцьку‖ 1498 р., де воно має назву ―право Немецкое 

Майдеборское‖, тобто систему норм та виключних правил на самоуправління 
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в українських, білоруських та литовських містах, що базувалась на 

магдебурзькому праві (Magdeburger Weichbildrecht). З середини XV ст. в 

законодавчих актах починають застосовувати абстрактне поняття 

християнського права (в сучасному розумінні канонічного права), 

посилаючись на нього при здійсненні судочинства. Наприклад, в Жалуваній 

грамоті короля Казимира IV 1457 р. вказано:‖ Також за проступку, каколь 

коли проступить, нихто иный, только тот винуватец, хто проступить, подлуг 

права християнского, и мать быти казнен‖ [7,ст.6]. Під християнським 

правом в той час розуміли сукупність норм встановлених церковними 

канонами (правилами) та церковними звичаями І, нарешті, в др. пол. XV ст. 

постає поняття литовсько-руського права, як системи обов‘язкових 

санкціонованих норм Великого князівства Литовського, яка встановлювалася 

і охоронялася державою, тобто ―права‖ в об‘єктивному сенсі. В Жалуваній 

грамоті короля польського і великого князя литовського, руського і 

жемойтийського Казиміра IV 1457 р. запроваджується поняття ―права коруни 

Польськой‖, тобто, загальнодержавне право королівства Польського, яке 

торкалося і шляхти Великого князівства Литовського [7,ст.5]. В Судебнику 

Казиміра IV 1468 р. чи не найперше застосовується поняття право земське, 

(―бо тот ис права земского вісту пил, а над право сягнул‖) [7,ст.14], а саме 

публічного права всьго Великого князівства Литовського. Термін 

―литовсько-руське право‖ застосовувався в законодавчих актах не так часто 

як земське право, але все ж це не до кінця штучна назва. Наприклад, в 

Жалуваній грамоті великого князя Олександра від 4 жовтня 1498 р. при 

наданні права на самоуправління м. Полоцьку вказується ―...тое место нашо с 

права Литовського и Руского и которое коли будет там держано, в право 

Немецкое Майдебурское переменяем, на вечние часи‖ [7,ст.21]. Отже, якщо 

на початку XIV ст. під терміном ―право‖ розуміли таке як ―дозвіл‖, 

―власність‖, ―суд‖, ―покарання‖, наприкінці XV ст. ―правила поведінки‖ 

―порядок‖ то вже в другій половині XV ст. формується абстрактне поняття 

права в об‘єктивному його розумінні. З тексту нормативних актів XV ст. 
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видно, що законотворці використовували при їх проектуванні такі засоби 

законодавчої техніки як те, що ми зараз визначаємо презумпцією і фікцією. 

Прикладом застосування презумпції, тобто, закріплення в правовій нормі 

припущення про вірогідність настання певного юридичного факту є арт. 7 

Судебника Казимира IV 1468 р. де зафіксовано: ―А коли чий человек у 

злодейство упадеть, а будеть господарь его тоє видел, а любо и с ним удел 

омел, а будеть на то довод: и тот так терпи как который злодей‖ [7,ст.12]. 

Підтвердженням використання фікції, а саме визнання неіснуючого в 

реальності існуючим чи заперечення існуючого є положення з Уставної 

грамоти литовського великого князя Олександра київським міщанам 26 

травня 1494 р. ―Якщо два чоловіки тяту межи собою будуть мати, і один се 

видасть, а другий ся те видасть, тут вини немає: якщо ж обидва видадуть, то 

не буде вини‖ [1,т.1]. Якраз в сучасному кримінальному праві прикладом 

засобу фікції є закріплення в законі положення про звільнення від 

кримінальної відповідальності при дійсному розкаянні осіб, не дивлячись на 

те, що злочинне діяння було вчинене. 

Аналізуючи зміст першого кодифікаційного збірника Судебника 

Казимира IV 1468 р., можна зрозуміти, яких правил системного викладу 

намагалися дотримуватися тогочасні вітчизняні законотворці при його 

проектування, а саме: 

- запобігали логічних протиріч між Судебником 1468 р. та іншими 

законодавчими актами рівної юридичної сили; 

- не допускали нормативних правових приписів; 

- ув‘язували Судебник 1468 р. з раніше виданими нормативними 

актами; 

- не робили відсилок до неіснуючих актів. 

Таких самих правил законодавчої техніки дотримувалися законотворці 

при підготовці Жалуваної грамоти Казимира IV 1457 р. та Уставних земських 

грамот кінця XV - початку XVI ст. Проте при підготовці цих збірників нормо 

творцям не вдалося звести до мінімуму кількість правових актів з одного й 
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того ж питання, послідовно використовувати однакові терміни, до кінця 

забезпечили матеріальні приписи процесуальними.  

Основними засобами системного викладу Судебника 1468 р. були: 

галузева типізація (включення нормативних приписів до кримінальної галузі 

законодавства); структурне викладення нормативних приписів у доступній 

для тогочасних правників формі; використання мовних формул ― а коли‖, ―а 

будуть ли‖, ―а також‖, ―пак ли будеть‖ тощо[7,ст.11-14]. 

Що стосується мови законодавчих актів кінця XIV початку XVI ст. 

Великого князівства Литовського, то це питання залишається дискусійним і 

на сьогодні. Тогочасну мову в історіографії називають ―білоруською‖, 

―давньоруською‖, руською мовою‖, запропоновують терміни ―середньовічна 

західно-руська мова‖, ―давньобілоруськоукраїнська мова‖, ―слов‘янська 

канцелярська мова Великого князівства Литовського‖. Ознайомившись з 

науковими дослідженнями таких видатних вчених литовсько-руського права, 

як В Пічета, С. Лазутка, М. Тихомиров, Г. Хорошкевич, З. Зинчавічус, І. Юхо 

та інших, автор статті схиляється до висновків доктора права П. Кеннеді 

Грімстера, яка вважає, що державною юридичною мовою на всій території 

Великого князівства Литовського протягом XV-XVI ст. була «руська» мова, 

що як ―своєрідний лінгвістичний попередник білоруської і української мов, 

що існувала паралельно з мовою Московського князівства‖ [9,ст.57]. Хоча в 

одній із пізніших статей дослідниця називає основною мовою канцелярії за 

часів Литовсько-руської держави українську мову. Як би там не було 

достовірно відомо, що законотворці та законодавці розробили свою 

унікальну, відмінну від інших офіційну юридичну мову, якої дотримувалися 

при підготовці і прийнятті законодавчих актів, діловодстві, судочинстві, 

державотворенні протягом всього існування Великого князівства 

Литовського XIV – XVI ст. 

Проаналізувавши велику кількість законодавчих актів Великого 

князівства Литовського періоду становлення загально земського литовсько-

руського права кінця XIV – початку XVI ст. автор приходить до висновку 
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про значне зростання майстерності у законотворчості в порівнянні з 

попередньою добою Київської Русі, коли законодавча техніка була ще 

недосконалою і тільки починала зароджуватися у вітчизняній правовій 

системі. Завдяки зусиллям законотворців звичаєве право починає витіснятися 

писаним спочатку у вигляді різноманітних простих привілеїв і закінчуючи 

загальнодержавними збірниками законів. Цьому позитивно сприяв розвиток 

загальної та юридичної культури як усього населення так і правлячої еліти. 

Головними досягненнями законодавчої техніки цього періоду було створення 

Жалуваної грамоти короля Казимира IV 1457 р., Уставних земських грамот 

окремих земель Литовсько-Руської держави, вершиною ж майстерності 

законотворців був Судебник Казимира IV 1468 р., що виник внаслідок 

кодифікаційних робіт і став першим вітчизняним галузевим кодексом в 

українських землях. Не дивлячись на архаїчність та казуїстичних деяких його 

норм, ті юридичні засоби і прийоми, що вперше впроваджувалися при його 

проектуванні, вдосконалюючись, застосовувались при створенні Статуту 

Великого князівства Литовського 1529 р. і його наступних редакцій, що діяли 

на Україні понад 300 років. 

Значення вітчизняного досвіду законодавчої техніки литовсько-руської 

правової системи має велике значення для теорії і практики законотворчої 

майстерності. Він надає в наше розпорядження вимоги і прийоми 

законотворчої майстерності, які в процесі їх тривалого історичного 

застосування довели свою цінність. Безумовно цей досвід використання 

засобів, правил і прийомів створення та систематизації законодавчих актів 

заслуговує повсюдного практичного використання в законотворчості, 

особливо для розширення та поглиблення професійної компетентності 

парламентарів та службовців державного апарату в осяганні спеціально-

юридичних знань в сфері права, законодавства і законотворчої техніки, які 

чітко повинні усвідомити, що створення змістовного, правильно 

оформленого та ефективно працюючого закону рівнозначно відкриттю в 

науці. 
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Авторські перспективи розробок у даному напрямі полягають у 

дослідженні проблем удосконалення законодавчої техніки України 

наступних періодів її історичного розвитку, створенні узагальнюючих праць 

з цієї проблематики. 
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